
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “ข่าวดี!! งบ 150,000 ล้านบาท ถึงมือ สศก. แล้ว พร้อมสั่งจ่ายเช็ค ธ.ก.ส. งวดแรกวันนี้  
ยืนยัน 15 พ.ค. เกษตรกร 1 ล้านรายแรก ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แน่นอน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม  2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ข่าวดี!! งบ 150,000 ล้านบาท ถึงมือ สศก. แล้ว พร้อมสั่งจ่ายเช็ค            
ธ.ก.ส. งวดแรกวันนี้ ยืนยัน 15 พ.ค. เกษตรกร 1 ล้านรายแรก ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แน่นอนขอเชิญติดตามรับ
ฟังได้เลย 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
ซึ่งได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทำหน้าที่นายทะเบียน รวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง 
เพ่ือเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5 ,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ              
ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท  โดยใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการ สศก. ในฐานะนายทะเบียน กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงบประมาณ ได้โอน
งบประมาณให้ สศก. เรียบร้อยแล้ว จำนวน 150,000 ล้านบาท  โดย สศก. ดำเนินการจ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส.  ในวันนี้แล้ว                   
(13 พฤษภาคม 2563) เป็นรอบแรก จำนวน 25,000 ล้านบาท และ รอบต่อไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท  
หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. ทุกอาทิตย์ รวม 6 งวด เพ่ือให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป  ซ่ึง ธ.ก.ส.    
จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร รอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย  เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท 
และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันๆ ละ 1 ล้านราย อย่างไรก็ตาม กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. 
สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากท่ีมีอยู่กับธนาคารอ่ืนๆ ได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคารอ่ืน และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  

ทั้งนี้ สศก. ได้เตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ  โดยจะแจ้งรายละเอียดช่องทางให้ทราบโดยเร็วต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,771 บาท สัปดาห์ก่อน 14,699 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,599 บาท สัปดาห์ก่อน 9,548 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.49 บาท สัปดาห์ก่อน 7.47 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.05 บาท สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.79 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.45 บาท สัปดาห์ก่อน 28.89 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.41 บาท สัปดาห์ก่อน 25.50 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.76 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.71 บาท สัปดาห์ก่อน 1.73 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.78 บาท สัปดาห์ก่อน 4.82 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,785 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,467 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 888 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.38 บาท  สัปดาห์กอ่น 11.16 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.14 บาท  สัปดาห์กอ่น 12.93 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.10 บาท  สัปดาหก่์อน  35.93 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.60 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.43 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.10 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.93 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.86 บาท  สัปดาหก่์อน  13.73 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 12.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  12.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  30.93 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.11 บาท  สัปดาหก์่อน 65.08 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.72 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.78 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  สัปดาห์กอ่น 292 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 353 บาท  สัปดาห์กอ่น 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.69 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.26 บาท  สัปดาหก่์อน 67.63 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.49 บาท สัปดาห์ก่อน 82.83 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 134.48 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.11 บาท  สัปดาห์กอ่น 69.37 บาท 



ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.79 บาท สัปดาห์ก่อน 9.47 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต ์www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง ข่าวดี!! งบ 150,000 ล้านบาท ถึงมือ สศก. แล้ว พร้อมสั่งจ่ายเช็ค            
ธ.ก.ส. งวดแรกวันนี้ ยืนยัน 15 พ.ค. เกษตรกร 1 ล้านรายแรก ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แน่นอน และขอขอบคุณ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรบัราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ทีร่ายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์
นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 
ทุกสปัดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่ งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

