
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง “สศท.8 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมรับมืออุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.8 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ เตรียมรับมืออุทกภัย             
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี  (สศท.8) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศท.8 ได้ดำเนินการศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก 
กรณีศึกษาอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ท้าทายจากปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำจากพ้ืนที่ อ่ืนก่อนไหลออกสู่แม่น้ำปากพนังและระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทย อีกทั้งปัจจุบันมี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปมาก ช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนมากและน้ำทะเลหนุนสูง จะเกิดน้ำท่วมขังนานและ            
ส่งผลกระทบวงกว้างมากขึ้น โดยในปี 2563 เหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่อำเภอปากพนัง มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติในอำเภอ
ปากพนังครอบคลุม 17 ตำบล มีประชาชนได้รับความเดือนร้อน 60 ,010 คน หรือคิดเป็น 18,849 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่
เกษตรที่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 800-900 ไร่ ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 2.9 ล้านบาท 
  สำหรับการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยซ้ำซาก ปี 2564 นั้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดอุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม กระทรวงกระเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยเบื้องต้นได้นำ
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินการในพ้ืนที่ โดยเป็นระบบการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล
เพ่ือการชลประทานและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้ร่วมบูรณาการด้านการวางแผน
และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่อย่างจริงจังเพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย
ซ้ำซากระยะยาว อาทิ ส่งเสริมการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น พันธุ์ กข.41 พันธุ์ไข่มดริ้น 3 
และพันธุ์เล็บนกแก้ว เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เสนอแนะให้เกษตรกรปรับช่วงเวลาการเพาะปลูกเพ่ือลด
ผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัย โดยเลื่อนการเพาะปลูกไปเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกลางพฤษภาคม 2565 และ
สำหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย สามารถแจ้งผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล เพ่ือรับเรื่องและให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงเกษตรกรควรติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการสร้างประตูระบายน้ำเพ่ิม 2 ช่อง และเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง 
เพ่ือติดตั้งประจำที่ประตูระบายน้ำบางไทร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2565 
  ผู้อำนวยการ สศท.8 กล่าวเพ่ิมเติมว่า สศท.8 ได้ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์และได้ร่วมระดมความคิดเห็นกับผู้มี                     
ส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ                 
ในการรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดในปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะต่อแนวทางบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และสินค้าเกษตร
สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก อำเภอปากพนัง โดยการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 3 มิติ 
พบว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนเกษตรตัวอย่างมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 18 ไร่ โดยส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา
ของดินร้อยละ 94 และมีปัญหาของดิน (ดินเปรี้ยว ดินปนทราย ดินเป็นกรด) เพียงร้อยละ 6 ซึ่งสินค้าเกษตรสำคัญในพ้ืนที่
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ส่วนใหญ่เป็นข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าวมากที่สุดรวม 60,150.51 ไร่ โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 99.9 มีความเหมาะสมสูง (S1,S2) จำนวน 60,092.72 ไร่ และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เพียง 57.79 ไร่ จึงควร
ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์และช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่มีรายได้เงินสดสุทธิ
เฉลี่ย 192,595 บาท/ปี แบ่งเป็นรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 127,533 บาท/ปี และรายได้เงินสดสุทธิ                  
นอกการเกษตรเฉลี่ย 65,062 บาท/ปี และด้านสังคม สมาชิกในครัวเรือนมีจำนวนเฉลี่ย 3-4 คน/ครัวเรือน และส่วนใหญ่
ร้อยละ 94 เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอื่นๆ  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขยายผลด้านการบริหารจัดการในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพ้ืนที่ลุ่มต่ำหรือ มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ทุกภาคส่วนควรเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยชุมชนมีส่วนร่วม และใช้กลไกลคณะทำงาน
บริหารจัดการภัยพิบัติ คณะทำงานบริหารจัดการพ้ืนที่และสินค้าฯ ระดับจังหวัด เพ่ือวางแผนและขับเคลื่อนงานตาม
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต 
(Future Crop) เช่น ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทอง และแพะ โดยสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง สศท.8 พร้อมจะสนับสนุนข้อมูลและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป หากท่านใดที่สนใจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สศท.8 สุราษฎร์ธานี โทร 0 7731 1597  หรือ
อีเมล์ zone8@oae.go.th 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,357 บาท สัปดาห์ก่อน 9,586 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,733 บาท สัปดาห์ก่อน 7,667 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.76 บาท สัปดาห์ก่อน 8.40 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.85 บาท สัปดาห์ก่อน 6.72 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาห์ก่อน 42.27 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 19.07 บาท สัปดาห์ก่อน 20.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.18 บาท 

 



มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.17บาท สัปดาห์ก่อน 2.13 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.43 บาท สัปดาห์ก่อน 6.68 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,855 บาท สัปดาห์ก่อน 1,712 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,495 บาท สัปดาห์ก่อน 1,398 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท สัปดาห์ก่อน 985 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.49  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.24 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.41 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.91 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.41 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.60 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.87 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.15 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.94 บาท สัปดาห์ก่อน 34.91 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 273 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 356 บาท  สัปดาห์ก่อน 352 บาท 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.35 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.99 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.70 บาท สัปดาห์ก่อน 78.30 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 124.84 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.15 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 150.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี เรื่อง สศท.8 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เตรียมรับมืออุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

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/

