
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ร่วมเวที BIMSTEC ครั้งท่ี 7 เชื่อมโยงสองภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร” 

ออกอากาศ วันศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันน้ีน าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ร่วมเวที BIMSTEC ครั้งที่ 7 เช่ือมโยงสองภูมิภาคสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงผลการประชุมผู้เช่ียวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตรภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical and 
Economic Cooperation : BIMSTEC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ       
โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานโครงการร่วม (Common Projects) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของ BIMSTEC 
จ านวน 9 โครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป 4 โครงการ รวมถึงหารือในประเด็นความร่วมมือเชิงลึกเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของประเทศสมาชิก BIMSTEC โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล   ศรีลังกา และไทย 
รวมถึงผู้แทนจากส านักเลขาธิการ BIMSTEC  

การประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกได้ทบทวนสถานะโครงการร่วม และหารือเกี่ยวกับปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน                
ของบางประเทศ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการร่วมได้ และเห็นชอบให้ส านักเลขาธิการ BIMSTEC หารือกับหน่วยงาน
ประสานหลัก (National Focal Point หรือ กระทรวงการต่างประเทศ) ของประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาในการสนับสนุน
กองทุน (Corpus Fund) ส าหรับภาคเกษตร โดยการจัดสรรเงินในการสนับสนุนกองทุนให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของ 
BIMSTEC  

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้ด าเนินการต่อเนื่องส าหรับโครงการร่วมที่ได้ด าเนินการแล้ว ในหัวข้อการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ส่งเสริมการค้าและการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความสมดุลของการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการเกษตรแก่ประเทศสมาชิก และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก เพื่อศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับความร่วมมือเชิงลึกในภาคเกษตร จะมีการยกระดับกลไกการท างานในระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตร เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของภูมิภาคในเชิงลึกและเข้มแข็งมากข้ึน โดยเมียนมา ในฐานะประเทศน าในสาขา
เกษตร ได้ก าหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ในวันที่ 11- 12 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี ้

ทั้งนี้ BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ที่เช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้กับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ไทยและเมียนมาเป็นประเทศอาเซียนเพียง 2 ประเทศ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกรอบ 
BIMSTEC จึงส่งผลให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเช่ือมโยงภูมิภาคทั้งสอง ซึ่งที่ผ่านมาไทยให้ความส าคัญและมีความยินดีที่
จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตรของไทยกับนานาชาติในกรอบพหุภาคีอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยไทยรับผิดชอบ
เป็นประเทศผู้ประสานงานในโครงการ GAP และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ GAP มาแล้ว 2 ครั้ง             
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เมื่อป ี2555 และปี 2559 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญความร่วมมือด้านการเกษตรของ BIMSTEC 
ครั้งที่ 6 ในปี 2560   

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า ส าหรับการด าเนินงานต่อไป ไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร ในปี 2564 ซึ่งไทย
เห็นว่าประโยชน์มากส าหรับประเทศสมาชิก BIMSTEC จะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาห่วง
โซ่อุปทาน และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC ต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,747 บาท สปัดาห์ก่อน 15,720 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,793 บาท สปัดาหก์่อน 7,853 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.29 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.78 บาท สัปดาห์กอ่น 5.70 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สปัดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกแหง้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.22 บาท สัปดาหก์่อน 46.58 บาท 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกสด  สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.10 บาท สัปดาหก์่อน 27.16 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.31 บาท สัปดาห์ก่อน 18.27 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สปัดาห์นีไ้มม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาลม์ทั้งทะลาย สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 1.86 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.76 บาท สัปดาหก์่อน 1.83 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.95 บาท สัปดาห์ก่อน 4.98 บาท 

 



ฝ้าย 

สปัดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,655 บาท สปัดาหก์่อน 1,631 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 853 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาห์กอ่น 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.37 บาท  สัปดาหก์่อน 6.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.68 บาท  สปัดาห์ก่อน 7.60 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.52 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.37 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.02 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.52 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.35 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.95 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.54 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.73 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 283 บาท  สัปดาห์ก่อน 273 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 323 บาท  สัปดาห์ก่อน 324 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.49 บาท 

กระบือ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.87 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.00บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 142.13 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.79 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 148.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.19 บาท สัปดาห์ก่อน 8.52 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บรกิารร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดตอ่ได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. ร่วมเวที BIMSTEC ครั้งที่ 7 เช่ือมโยงสอง
ภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่ รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันน้ีเวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผา่น line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันน้ีเวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สปัดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

