
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เชื่อม่ัน ส่งออกกล้วยไม้ไทยยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือ ม่ันใจ รักษาแชมป์โลกตลาดส่งออก” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เชื่อมั่น ส่งออกกล้วยไม้ไทยยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการ
ช่วยเหลือ มั่นใจ รักษาแชมป์โลกตลาดส่งออก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงสถานการณ์การส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ          
โควิด-19 ว่า ที่ผ่านมา กล้วยไม้ นับเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย โดยมีปริมาณส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก 
สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 2 ,000 ล้านบาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเดินทางขนส่ง
ระหว่างประเทศเกิดความไม่สะดวก ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ไม่สามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังตลาด
สำคัญในยุโรปและอเมริกาได้   

แม้การส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยจะได้รับผลกระทบ แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด้วยความรวดเร็ว โดยหาตลาดทดแทนในกลุ่มประเทศอาเชียน จึงทำให้ปี 2563 มีปริมาณส่งออกทั่วโลกรวม 
21,872 ตัน ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,370 ล้านบาท โดยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไป
ประเทศเวียดนาม ได้จำนวน 8,528 ตัน เพ่ิมขึ้น 2 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน  2,913 ตัน และส่งออกดอก
กล้วยไม้ไปประเทศเมียนมา ได้จำนวน 1,069 ตัน เพ่ิมข้ึนถึง 5 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 171 ตัน  

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ได้ตั้ง
คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด  
19 ประกอบด้วยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ 
การจัดหาตลาด จับคู่ทางธุรกิจ  การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตและตลาดภายใต้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ และช่วยให้ไทยยังคงความเป็นผู้นำการ
ส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับ 1 ของโลกต่อไป” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว 

 การประชุมเมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานฯ ได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร              
โดยสนับสนุนเพ่ิมความต้องการบริโภคในประเทศ การจัดงานกล้วยไม้สัญจรไปยังจังหวัดต่าง ๆ และจับคู่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางและความยั่ งยืนในการจัดจำหน่าย จัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมต่อการใช้สินค้ากล้วยไม้ ในโอกาส                   
ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสินค้ากล้วยไม้ให้มีความทันสมัยและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง รวมไปถึงมาตรการ
เสริมสร้างการส่งออกในการหาตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้ในต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ ทั้งตลาดอาเซียน และ
ตลาดใหม่ อีกทั้งยังได้เตรียมแนวทางสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ จะได้เสนอมาตรการดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพิจารณาต่อไป 

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,961 บาท สัปดาห์ก่อน 11,890 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,222 บาท สัปดาห์ก่อน 9,242 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.20 บาท สัปดาห์ก่อน 8.13 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.33 บาท สัปดาห์ก่อน 6.29 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.42 บาท สัปดาห์ก่อน 16.58 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.33 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.34 บาท สัปดาห์ก่อน 24.07 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.04 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.92 บาท สัปดาห์ก่อน 6.00 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,855 บาท สัปดาห์ก่อน 1,803 บาท 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,531 บาท สัปดาห์ก่อน 1,494 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 942 บาท สัปดาห์ก่อน 944 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.03 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.50 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.58 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.30 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.44 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.49 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.78 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 274 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 344 บาท  สัปดาห์ก่อน 345 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.86 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.17 บาท สัปดาห์ก่อน 76.69 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 130.27 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.44 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.50 บาท สัปดาห์ก่อน 7.15 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   
 
 ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เชื่อมั่น ส่งออกกล้วยไม้ไทยยังสดใส เกษตรฯ เร่งมาตรการ
ช่วยเหลือ มั่นใจ รักษาแชมป์โลกตลาดส่งออก  และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรม            
ที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

