
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “เกษตรฯ เร่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี  ดันภาคเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรม่ันคงในอาชีพ” 

 

ออกอากาศ วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรฯ เร่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี  ดันภาคเกษตรไทยสู่เกษตร

มูลค่าสูง เกษตรกรมั่นคงในอาชีพ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งท่ี 

1/2565 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2565 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า              

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ                  

ธุรกิจเกษตร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร การสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการ               

ที่ดินทำกินแก่เกษตรกร การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่ง

แผนดังกล่าวจะส้ินสุดลงในปี 2565 จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฉบับใหม่ และได้ปรับเปล่ียนช่ือ “แผนพัฒนาการเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่...” เป็น “แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....” 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

 สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์                       

พ.ศ. 2566 - 2570 เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนปฏิบัติการฯ และ

เห็นควรให้เพิ่มเติมและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาใน

แต่ละประเด็นการพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

กระทรวงอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สำหรับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรไทย               

สู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้สูง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ” โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่        

02-5798511 



ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ประเด็นการ

พัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก            

ด้านการเกษตร  

 ด้าน ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 กล่าวเสริมว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ                 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย และ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติการด้าน

การเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดเป้าหมายสำคัญ อาทิ การเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรและรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร

เพิ่มขึ้น การเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้

เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นต้น 

 ท้ังนี้ สศก. จะปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร            

และสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 และจะดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อปรับแผนให้มีความครอบคุลมและครบถ้วน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอแผนฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อทราบ และนำแผนเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

พร้อมท้ังประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน 2565 ต่อไป 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 11,883 บาท สัปดาห์ก่อน 11,736 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉล่ียตันละ 8,564 บาท สัปดาห์ก่อน 8,517 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 9.89 บาท สัปดาห์ก่อน 9.73 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 7.72 บาท สัปดาห์ก่อน 7.68  บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 17.13 บาท สัปดาห์ก่อน 17.41 บาท 

 



ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 41.15 บาท สัปดาห์ก่อน 43.86 บาท 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 30.82 บาท สัปดาห์ก่อน 31.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 24.74 บาท สัปดาห์ก่อน 20.64 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มท้ังทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.78  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 2.43 บาท สัปดาห์ก่อน 2.39 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 7.02 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,814 บาท สัปดาห์ก่อน 1,697 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,495 บาท สัปดาห์ก่อน 1,397 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,013 บาท สัปดาห์ก่อน 1,001 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.66 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.69 บาท สัปดาห์ก่อน 9.73  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.80 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  62.30 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 60.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.80  บาท 



ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. 26.30 บาท สัปดาห์ก่อน  26.28  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 24.50 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.44 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 57.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  57.02 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 92.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.65 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 43.09 บาท สัปดาห์ก่อน 40.46 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 318 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 370 บาท  สัปดาห์ก่อน 372 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 99.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 99.72 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 82.13บาท สับดาห์ก่อน 81.61 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 58.33 บาท สัปดาห์ก่อน 59.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 80.07 บาท สัปดาห์ก่อน 79.38 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 152.95 บาท สัปดาห์ก่อน 152.26 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 66.04 บาท สัปดาห์ก่อน 71.12 บาท   

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 6.85 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน   

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 



 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล

ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  

    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง เกษตรฯ เร่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี  ดันภาคเกษตร
ไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมั่นคงในอาชีพ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ท่ีกรุณาเป็นส่ือกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร

ความเคล่ือนไหวได้ท่ีเวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีก

หนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

