
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง สศก. เจ้าภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค จับมือสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ  

พัฒนาภาคเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง สศก. เจ้าภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค  
จับมือสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจพัฒนาภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้กรอบเอเปค ซึ่ง สศก. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
เป็นการดำเนินงานตาม “แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบทและเขตเมือง” ของคณะทำงาน
หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้แทนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยุวเกษตรกร  องค์การระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา 
โครงการระบบสารสนเทศเพื ่อความมั ่นคงทางอาหารแห่งภาคพื ้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information  
System: AFSIS) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) บร ิ ษ ั ท  เจ ร ิ ญ โภคภ ัณฑ ์ อาหาร  จำก ั ด  (มหาชน )  
และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  
 การจัดประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่ได้ เผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ให้เป็นที่
รู้จัก ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วย BCG Model เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตร ของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผสานภูมิปัญญา ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน อันมีความสอดคล้องเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
และผู้บริโภคให้ดีขึ ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ด้านนายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำเสนอ
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทต่างๆ 4 ด้านหลักสำคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านการดำเนินการตามตัวชี้วัด
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ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.4.1 ภายใต้โครงการความร่วมมือของ ไทย-FAO ฉบับปี 2560-2564  
ด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับการวัดและการติดตามความก้าวหน้าในการเลือกเป้าหมายการพัฒนา 
ที ่ย ั ่งย ืน และโครงการสนับสนุนและส่งเสร ิมการสำรวจการเกษตรแบบยั ่งย ืนในภูมิภาคอาเซียน ( SAS-PSA)  
2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ ได้แก่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมการฟ้ืนตัวความยั่งยืนในพ้ืนที่สูง และ การส่งเสริมบทบาทของกลไกสำรองข้าวเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร
ที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสินค้าข้าว  3) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในเขต
เม ืองและเขตชนบท โดยไทย นำเสนอการพ ัฒนาแพลตฟอร ์ม (Platform) ทางด ้านเกษตรด ิจ ิท ัลภายใต้  
ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ทีจ่ะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน ลดความสูญเสียของผลผลิต 
เป็นการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ระดับ
ฟาร์มไปถึงผู้บริโภค  ขณะที่ จีน ได้ร่วมนำเสนอนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ชนบท ได้แก่ การปรับโครงสร้างกลไก
องค์กรเกษตรเพื ่อให้เกิดมาตรฐาน การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่
อุตสาหกรรม และช่วยเกษตรกรสร้างรายได้จากเกษตรกรรมยั ่งยืน และ 4) ด้านการขับเคลื ่อนเทคโนโลยีดิจ ิทัล 
ไปสู่การเกษตรที่ยั ่งยืน  ซึ่งประเทศสมาชิก ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีนไทเป  สิงคโปร์ ญี่ปุ ่น และไทย ได้นำเสนอ  
การใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและนวัตกรรม ในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั ่งย ืนทั ้งในภาคการผลิตและการบร ิโภค 
เช่น เกษตรกรรมแม่นยำ การเกษตรแนวตั ้ง อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ่ง โดรน ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ 
แพลตฟอร์มด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเก ษตรกร 
ตลอดจนลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารร่วมกัน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,767 บาท สัปดาห์ก่อน 13,221บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,355 บาท สัปดาห์ก่อน 8,900 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.86 บาท สัปดาห์ก่อน 10.38 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.16 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.47 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.63 บาท สัปดาห์ก่อน 31.13 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.25 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.37 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท สัปดาห์ก่อน 2.51 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.66 บาท สัปดาห์ก่อน 7.37 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,833 บาท สัปดาห์ก่อน 1,906 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,475 บาท สัปดาห์ก่อน 1,520 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,013 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.27 บาท สัปดาห์ก่อน 5.32 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 8.82  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.61บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  62.11 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.61  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 26.48 บาท สัปดาห์ก่อน  26.11  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.77 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.03 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 99.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.48 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.10 บาท สัปดาห์ก่อน 41.89 บาท 

 



ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท  สัปดาห์ก่อน 368 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.10 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.84 บาท สัปดาห์ก่อน 83.49 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.81 บาท สัปดาห์ก่อน 59.38 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.38 บาท สัปดาห์ก่อน 80.69 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.20 บาท สัปดาห์ก่อน 147.50 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.47 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.60 บาท สัปดาห์ก่อน 39.00 บาท 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่อง เรื่อง สศก. เจ้าภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้
กรอบเอเปค จ ับม ือสมาช ิกเอเปค 21 เขตเศรษฐก ิจพ ัฒนาภาคเกษตร เสร ิมสร ้ างความม ั ่นคงอาหาร 
ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงาน
ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณา
เป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  



สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

