
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง  สศก. จับมือสมาคมฯ และพันธมิตร ขับเคล่ือนโมเดลเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการปลูกถ่ัวเหลือง  

ด้าน ครม .เห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าถ่ัวเหลืองภายใต้กรอบ WTO แล้ว 
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. จับมือสมาคมฯ และพันธมิตร ขับเคลื่อนโมเดลเ พ่ิม
ผลผลิตลดต้นทุนการปลูกถั ่วเหลือง ด้าน ครม .เห็นชอบการเปิดตลาดและการบร ิหารการนำเข ้าถ ั ่วเหล ือ ง  
ภายใต้กรอบ WTO แล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้ สศก.  
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ เกษตรกร ทำการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือควา มม่ันคงทาง
อาหาร โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซ่ึงเป็นพืชที่ให้ทั้งโปรตีน น้ำมัน และยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท                           
ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิต              
ถั่วเหลืองของไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ  

จากการคาดการณ์ ของ สศก. (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2565) พบว่า ในปี 2566 คาดว่าไทยจะมี พ้ืนที่ ปลูก              
ถ ั ่วเหลือง 81 ,190 ไร ่ ผลผลิต 22,252 ตัน ผลผลิตเฉลี ่ยต่อไร่ 274 กิโลกรัม โดยแหล่งผลิตที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ชัยภูมิ เป็นต้น ในขณะที่ความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองเฉลี่ยอยู่ระหว่างปีละ 3.40 – 3.50 ล้านตัน 
ส่งผลทำให้ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทยต้องพ่ึงพาการนำเข้ามากกว่าร้อยละ 99 ของความต้องการใช้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร สศก. ได้ร่วมกับ สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถ่ัวเหลืองไทยและ
พันธม ิตรข ับเคลื ่อนโครงการต้นแบบในการเพิ่มผลผลิต และลดต ้นทุนการปลูกถั่วเหลือง ในจังหวัดเชียงใหม่  
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในช่วงวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565 สศก. โดย ทีมศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) ได้ลงพ้ืนที่ให้ความรู้  รับฟังปัญหา  
ของเกษตรกรในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีต้ังแปลง เ ก็บ เก่ี ยว  
(Crop Cutting) เพ่ือนำมาใช้วิเคราะห์อัตราการสูญเสียในกระบวนการเก่ียวจากการสาธิตการเก็บเก่ียวผลผลิตถั่ว เหลือ ง
โดยใช้รถเก่ียวข้าวที่ มีการติดต้ังหัวเก่ียวถั่วเหลือง เพ่ือทดแทนแรงงานคน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชีย ง ให ม่ อำเภอ พร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเข้าร่วมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง พันธุ์เชียงใหม่ 60 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
ถ ั ่วเหลืองในจ ังหวัดแม่ฮ ่องสอน ซึ ่งมีเกษตรสนใจเข ้าร ่วมโครงการรวมทั ้งหมด 30 ไร ่ ในเขตพื ้นที ่อำเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ โครงการฯ จะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคม 2565 นี้เป็นต้นไป โดยสมาคม ฯ จะให้การสนับสนุน 
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เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารรองและจุลธาตุให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กำหน ดเป้าหมาย 
ของโครงการฯ เพ่ือยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองให้ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไร่ละ 400 กิโลกรัม 

ล่าสุด เพ่ือให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อผูกพันตามกรอบความตกลงการค้าระหว่างประเทศและเ พ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง และไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด รวมทั้งเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถนำเข้าสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
และเพียงพอต่อความต้องการใช้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบการเปิด
ตลาดและการบริหารการนำเข ้าสินค้าเมล็ดถั ่วเหลืองภายใต ้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2566 -2568)  
ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษี ร้อยละ 0 และกรอบการค้าอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามข้อผูกพัน โดยในส่วนของการบริห ารจัดการ
สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ผู้มีสิทธินำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองทั้ง 8 สมาคม ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผลิต และรับ
ซ้ือเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศทั้งหมดในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำตามชั้นคุณภาพ ซ่ึงเป็นระดับ
ราคาที ่ เพิ ่มข ึ ้นจากช่วง ปี 2563 – 2565 อีกกิโลกรัมละ 2.25 บาท (จากเดิมกิโลกรัมละ 18.75 – 21.00 บาท 
เป็นกิโลกรัมละ 21.00 - 23.25 บาท ตามชั้นคุณภาพ) รวมทั้งยินดีที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตเมล็ ดถั่ว
เหลืองให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมเติมอีกในราคากิโลกรัมละละ 2 บาท ทุกชั้นเกรด คุณภาพ  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการ
ผลิตถั่วเหลือง ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมี สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมให้
การสนับสนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของไทย เพ่ือรองรับกับความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,894 บาท สัปดาห์ก่อน 12,857 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,090 บาท สัปดาห์ก่อน 9,158 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.91 บาท สัปดาห์ก่อน 10.50 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.53 บาท สัปดาห์ก่อน 8.31 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.58 บาท สัปดาห์ก่อน 32.10 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.89 บาท สัปดาห์ก่อน 31.84 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.07 บาท สัปดาห์ก่อน 4.78 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท สัปดาห์ก่อน 2.57 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.71 บาท สัปดาห์ก่อน 7.07 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,847 บาท สัปดาห์ก่อน 1,984 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,411 บาท สัปดาห์ก่อน 1,426 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.06 บาท สัปดาห์ก่อน 7.17 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.91 บาท สัปดาห์ก่อน 11.14 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.81 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.55 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.31 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.81 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.46 บาท สัปดาห์ก่อน  19.84 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 18.50 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.12 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 102.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.64 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.23 บาท สัปดาห์ก่อน 45.36 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

 



ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 393 บาท สัปดาห์ก่อน 392 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.08 บาท สัปดาห์ก่อน 99.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.54 บาท สัปดาห์ก่อน 82.03 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.38 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.14 บาท สัปดาห์ก่อน 81.05 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 152.15 บาท สัปดาห์ก่อน  146.59  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.31 บาท สัปดาห์ก่อน 73.19 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.75 บาท สัปดาห์ก่อน  40.00 บาท 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 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 ศูนย ์สารสนเทศการเกษตร และ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  เร ื ่อง สศก. จ ับมือสมาคมฯ  
และพันธมิตร ขับเคลื่อนโมเดลเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองด้าน ครม .เห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหาร
การนำเข้าถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO แล้วและสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเ พ่ือ
การเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหร ับวันน ี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  

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


และอีกหนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐ กิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


