
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “รัฐมนตรี เกษตรฯ คิกออฟ โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 

พร้อมขับเคลื่อนระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะท่ี 2  ตั้งเป้า 2 ล้านไร่ ภายในปี 66” 
ออกอากาศ วันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง รัฐมนตรี เกษตรฯ คิกออฟ โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ             
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนระยะท่ี 1 เข้าสู่ระยะที่ 2  ตั้งเป้า 2 ล้านไร่ ภายในปี 66 ขอเชิญติดตามรับฟัง
ได้เลยคะ 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดตัวโครงการ
พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายการ
ผลิต การตลาด และโลจิสติกส์สินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ
การผลิต” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อน  “โครงการพัฒนา
เกษตรแม่นยำสู่ธุ รกิจเกษตรอุตสาหกรรม” (จากระยะที่  1 สู่ ระยะที่  2) พื้ นที่ เป้ าหมาย 2 ล้านไร่  ในปี  
2566 ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสินค้าเกษตร เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานรับซื้อ ผ่านกลไกคณะทำงานจัดทำแนว
ทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
         โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่และ
บริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าร่วมกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีตลาดอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน กำหนด
ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2564 –2566) โดยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 มีสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ พ้ืนที่รวม 298,084 ไร่ เกษตรกร 25,286 ราย 
ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 32 จังหวัด และมีโรงงานอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตรวม 7 บริษัท โดยเกษตรกรและโรงงาน
อุตสาหกรรมรับซื้อ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ด้านการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน ซึ่งจะระบุถึงพ้ืนที่
เป้าหมาย เกษตรกรเป้าหมาย คุณลักษณะ (SPEC) ผลผลิตที่โรงงานต้องการ ราคาตามชั้นคุณภาพของผลผลิต รวมถึง
ปริมาณและช่วงเวลาการรับซื้อที่มีความสมบูรณ์ เป็นข้อตกลงร่วมกันป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
            สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหน่วยงานประสานการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ได้มีการชี้แจงเพ่ือทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้               
ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 1 ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ 
หน่วยงานในจังหวัดเป้าหมายรับนโยบายและเร่งขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ โดยเร่งประชุมหารือร่ วมกับโรงงานรับซื้อ
ผลผลิต และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเชิญชวน ให้เกษตรกร
เครือข่ายของโรงงานรับซื้อผลผลิตจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้ทันก่อนฤดูการเพาะปลูก 
ส่วนการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ได้มีการประชุมเพ่ือกำหนดพ้ืนที่และสินค้าเป้าหมาย ซึ่งเบื้องต้นมีสินค้าเกษตร
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เป้าหมาย 10 ชนิด พ้ืนที่รวม 1,762,684.14 ไร่ เกษตรกร 134,310 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ เป้าหมาย 42 จังหวัด และมี
โรงงานอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตรวม 16 บริษัท 
           “การเปิดตัว Kick Off เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จากระยะที่ 1 
เข้าสู่ระยะที่ 2 ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดี ของความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกัน โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร รับซื้อ เกษตรกรผลิต           
รัฐสนับสนุน เพ่ือขยายผลให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ 2 ล้านไร่ ภายในปี 2566” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,921 บาท สัปดาห์ก่อน 9,865 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,413 บาท สัปดาห์ก่อน 7,457 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.47 บาท สัปดาห์ก่อน 8.54 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 42.36 บาท สัปดาห์ก่อน 39.17 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.64 บาท สัปดาห์ก่อน 26.18 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.40 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.15 บาท  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.07 บาท สัปดาห์ก่อน 5.26 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,710 บาท สัปดาห์ก่อน 1,787 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,521 บาท สัปดาห์ก่อน 1,557 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 999 บาท สัปดาห์ก่อน 1,042 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.02 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.13  บาท  สัปดาห์ก่อน 6.36 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.68 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.71 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.17 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.67 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.25 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.49 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.84 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.16 บาท 

 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.08 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.12 บาท สัปดาห์ก่อน 32.44 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 289 บาท  สัปดาห์ก่อน 296 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 353 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.92 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.12 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ไม่มีรายราคา  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.30 บาท สัปดาห์ก่อน 78.78 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 125.53 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.60 บาท สัปดาห์ก่อน 35.00 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 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง รัฐมนตรี เกษตรฯ คิกออฟ โครงการพัฒนาเกษตร
แม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2  ตั้งเป้า 2 ล้านไร่ ภายในปี 66 และ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินคา้เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์
นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบ
กันทุกสัปดาห์  

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/

