
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “กระทรวงเกษตรฯ เดินหนาขับเคล่ือน BCG Model ภาคเกษตรผลักดันเกษตรไทยสู 3 สูง 
 “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายไดสูง” 
ออกอากาศ วันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564  

   

สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ เดินหนาขับเคลื่อน BCG Model ภาคเกษตร
ผลักดันเกษตรไทยสู 3 สูง “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายไดสูง ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ดานการเกษตร ผานระบบ VDO 
Conference ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรดวย BCG Model นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 
ดานการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือกลไกการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ใหเปนไปตามแผนงานภายใตกรอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 ที่เก่ียวของกับภาคการเกษตร พิจารณาแผนงาน/
โครงการ งบประมาณ และวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวดานการเกษตร (BCG Model) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดลงนามคําสั่งแลว เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผานมา 

           สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีเปาหมายเพื่อ 
“ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสาน            
ภูมิปญญา มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการ
ผลิตที่ยั่งยืน เพ่ือเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนนความเปน           
พรีเมี่ยม มีความหลากหลาย และกําหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร” 

            ดร.ทองเปลว กลาววา การพัฒนาภาคเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับภาคเกษตร ภายใต
แนวคิด BCG Model จําเปนตองเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) 4 อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ไดแก 
(1) เกษตรและอาหาร (2) สุขภาพและการแพทย (3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ (4) การทองเท่ียวและเศรษฐกิจ
สรางสรรคเปนการเชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการหวงโซคุณคา (Value Chain) ของการ
พัฒนาตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง โดยใชฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเขาดวยกัน ซึ่งมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดานการเกษตร เพ่ือให GDP           
ภาคเกษตรเติบโตอยางสมดุลและมีเสถียรภาพ รายไดเกษตรกรเพิ่มข้ึน รวมถึงอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยงื 

           ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดดําเนินการรวบรวมประเด็นและกิจกรรมเพ่ิมเติมภายใต BCG Value 
Chain ภาคการเกษตร และไดดําเนินการพิจารณาโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ในปงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 โดยคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับกรอบการดําเนินงาน BCG Value Chain ภาคการเกษตร ภายใตหลักการ 
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“ตลาดนําการผลิต” จํานวน 39 โครงการ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ในระดับกรมและ
ระดับจังหวัดดวย เพื่อใหการจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคเกษตรดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันตลอดหวงโซคุณคา และใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง ใน
เบื้องตน สป.กษ. ไดคัดเลือกพื้นที่นำรอง 5 จังหวัด ไดแก ราชบุรี พัทลุง จันทบุรี ขอนแกน และลำปาง 
 

ราคาที่เกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,736 บาท สัปดาหกอน 10,903 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,447 บาท สัปดาหกอน 8,533 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.15 บาท สัปดาหกอน 8.26 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.39 บาท สัปดาหกอน 6.42 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท สัปดาหกอน 40.14 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.81 บาท สัปดาหกอน 29.37 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.99 บาท  สัปดาหกอน 6.05 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.92 บาท สัปดาหกอน 1.93 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.76 บาท สปัดาหกอน 5.98 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

 



ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,892 บาท สัปดาหกอน 1,835 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,585 บาท สัปดาหกอน 1,577 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.07 บาท  สัปดาหกอน 4.90 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.84 บาท  สัปดาหกอน 7.71 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.59 บาท  สัปดาหกอน  57.95 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.09 บาท  สัปดาหกอน  57.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.59 บาท  สัปดาหกอน  56.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.93 บาท  สัปดาหกอน  22.94 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.45 บาท  สัปดาหกอน  21.29 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.60 บาท  สัปดาหกอน  49.06 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.11 บาท  สัปดาหกอน 71.84 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.76 บาท  สัปดาหกอน 34.55 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 342 บาท  สัปดาหกอน 339 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.82 บาท  สัปดาหกอน 95.97 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.22 บาท  สัปดาหกอน 76.20 บาท 

 



ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.35 บาท สัปดาหกอน 76.56 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.54 บาท  สัปดาหกอน 141.62 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.41 บาท  สัปดาหกอน 75.17 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตาง ๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตาง ๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสาร ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ เดินหนาขับเคลื่อน BCG 
Model ภาคเกษตรผลักดันเกษตรไทยสู 3 สูง “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายไดสูง และราคาสินคาเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานให เราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ท่ีกรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน ทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพิ่มเราเปนเพ่ือน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 


