
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “กษ. เปิดเวที ดึงภาคีเครือข่ายระดมความเห็น ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กษ. เปิดเวที ดึงภาคีเครือข่ายระดมความเห็น ทบทวนแผนเกษตร
อินทรีย์ ปี 60-65 ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2564 สู่แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 ว่าประเทศไทยได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการทบทวนสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กล่าวเสริมว่า การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวงกว้างอีกครั้ง โดยเมื่อ
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร ไปแล้วครั้งหนึ่ง ณ จังหวั ด
นครปฐม และได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564” เป็น “แผนปฏิบัติ
การด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการจัดทำแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันแนวทางของเกษตรอินทรีย์เป็นที่ตระหนักและทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ถือเป็น
รูปแบบหนึ่ งของเกษตรกรรมยั่ งยืน  ใช้หลักการพ่ึ งพิงความสมดุลตามธรรมชาติ  มีการอนุ รักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดบางประการ ทำให้ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถขยายการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละปีได้มากนัก ประกอบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ
มีราคาค่อนข้างสูงและยังหาไม่ได้ในตลาดทั่วไป ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย จำเป็นต้องบูรณา
การการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์อินทรีย์ ปัจจัยการผลิต สารชีวภัณฑ์ต่าง  ๆ 
การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายจะนำเสนอประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
และเปิดเวทีให้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น สำหรับเกษตรกร และท่านที่สนใจข้อมูล 
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แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 สามารถสอบถามได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร.  0 2940 6487-8            
ในวันและเวลาราชการ 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 16,238 บาท สัปดาห์ก่อน 16,087 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,953 บาท สัปดาห์ก่อน 7,959 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.24 บาท สัปดาห์ก่อน 7.53 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.66 บาท สัปดาห์ก่อน 5.76 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 45.47 บาท สัปดาห์ก่อน 66.05 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.78 บาท สัปดาห์ก่อน 43.80 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.82 บาท สัปดาห์ก่อน 23.42 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมนั 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.26 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.74 บาท สัปดาห์ก่อน 1.73 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.96 บาท สัปดาห์ก่อน 4.61 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

 

 



ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,720 บาท สัปดาห์ก่อน 1,696 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,396 บาท สัปดาห์ก่อน 1,361 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 843 บาท สัปดาห์ก่อน 845 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.42 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.53 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.60 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.81 บาท  สัปดาหก์่อน  39.20 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.31 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.70 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.81 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.20 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.47 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.85 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.20 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.03 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.42 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.89 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 287 บาท  สัปดาห์กอ่น 283 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 334 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.50 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.18 บาท 

 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.70 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.53 บาท สัปดาห์ก่อน 84.71 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 134.81 บาท  สัปดาห์กอ่น 144.90 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.36 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 125.00 บาท สัปดาห์ก่อน 158.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.28 บาท สัปดาห์ก่อน 8.04 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง กษ. เปิดเวที ดึงภาคีเครือข่ายระดมความเห็น ทบทวน
แผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65 และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกนัในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

