
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “‘สศก. จับมือ EXIM BANK  รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’  

ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 29 เมษายน  2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. จับมือ EXIM BANK  รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจ
สู้ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยในฐานะประธาน
คณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank  ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงยืดเยื้อมาหลายเดือน            
ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรัฐบาล รวมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือแม้แต่ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาช่วยเหลือในมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 

“ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank เราได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม            
จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs 
ธุรกิจเกษตร โดยออกแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของผู้ประกอบการ พัฒนา
ศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถกลับมาเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ อย่าง
แข็งแกร่ง มัน่คง เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน”  

          สำหรับแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด”  มีมาตรการและให้การสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่าน
เครือข่ายพันธมิตร ทั้งมาตรการบริการทางการเงิน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดมาก โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผลไม้ในอัตราร้อยละ 3 และโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยชดเชยอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบกกิจการยาง        
ในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงออกสินเชื่อเอ็กซิมเพ่ือผู้ส่งออกทางอ้อม ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate -1.25  นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการเชื่อมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น  

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เริ่มมีทิศทาง
คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สศก.  จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจาการแพร่ระบาด
อย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ อาทิ EXIM Bank  สภาหอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรม  เพ่ือเตรียมมาตรการต่างๆ 
ในการรองรับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ช่วงการระบาด และหลังจากการแพร่ระบาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทุกภาคส่วนและคน
ไทยทุกคนจะต้องปรับตัวและอดทน และเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เราจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไป
ด้วยกันได้อย่างแน่นอน”  

02-5798511 



 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการคำปรึกษารวมถึง
รับทราบรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและโครงการต่างๆ ของ EXIM Bank สามารถสอบถามได้ที่ EXIM 
Bank โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,642 บาท สัปดาห์ก่อน 14,391 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,546 บาท สัปดาห์ก่อน 9,485 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.52 บาท สัปดาห์ก่อน 7.43 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.98 บาท สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.93 บาท สัปดาห์ก่อน 16.56 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแหง้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.05 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.68 บาท สัปดาห์ก่อน 37.60 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.79 บาท ทรงตวัเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.77 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.73 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.82 บาท สัปดาห์ก่อน 4.74 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,785 บาท สัปดาห์ก่อน 1,782 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,467 บาท สัปดาห์ก่อน 1,461 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 888 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.76 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.87 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.06 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.93 บาท  สัปดาหก่์อน  34.47 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.43 บาท  สัปดาห์กอ่น  33.97 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.47 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.73 บาท  สัปดาหก่์อน  13.13 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 12.18 บาท  สัปดาห์ก่อน  11.78 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  29.93 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.00 บาท  สัปดาหก์่อน 67.44 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.12 บาท  สัปดาห์กอ่น 38.88 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 298 บาท  สัปดาห์กอ่น 304 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 360 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.13 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.54 บาท  สัปดาหก่์อน 67.26 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.17 บาท สัปดาห์ก่อน 85.23 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.64 บาท  สัปดาห์กอ่น 124.09 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.34 บาท  สัปดาห์กอ่น 69.05 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.47 บาท สัปดาห์ก่อน 9.73 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.40 บาท สัปดาห์กอ่น 25.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 
 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  เรื่อง ‘สศก. จับมือ EXIM BANK  รุกแคมเปญ ‘โครงการ EXIM ร่วมใจสู้
ภัยโควิด’ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตอบแทนคืนสู่สังคม และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำหรับราคาสินคา้เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

