
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. รวมเวทีประชุมแผนงานความมั่นคงอาหารของภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิก สูป 2030  
โชวระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม BCGs เสริมสรางความมั่นคงอาหารของเอเปคใหเกิดความยั่งยืน” 

ออกอากาศ วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2564  
   

สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. รวมเวทีประชุมแผนงานความมั่นคงอาหารของภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก สูป 2030 โชวระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม BCGs เสริมสรางความมั่นคงอาหารของเอเปคใหเกิดความยั่งยืน           
ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Policy Partnership on Food Security Roadmap Intersessional 
Webinar ภายใตกรอบเอเปค ผานระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่  4-7 พฤษภาคม 2564 โดยมี Mr. Philip 
Houlding ผูอำนวยการกองนโยบายระหวางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานของนิวซีแลนด ในฐานะเจาภาพการ
ประชุมเอเปค ป 2564เปนประธานการประชุม พรอมดวยสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ เพ่ือจัดทำแผนงานความมั่นคง
อาหารมุงสูป ค.ศ. 2030 (The Food Security Roadmap towards 2030) ซึ่งการประชุมดังกลาวจะเปนสวนสำคญัใน
การพัฒนาการดำเนินงานดานความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เม่ือตองเผชิญกับความทาทายที่เกิดจากการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19  

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีการหารือใน 4 หัวขอสำคญั ไดแก 1) การสรางความยืดหยุนในระบบ
อาหารของเอเปคเพ่ือลดผลกระทบในดานตางๆ และสามารถรับมือจากแรงกดดัน ความตึงเครียดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ 2) 
การสงเสริมระบบอาหารแบบองครวมสำหรับ SMEs สตรี และชนพ้ืนเมือง 3) การเพ่ิมผลผลิตประสิทธิภาพและนวัตกรรม 
และ 4) กำหนดเปาหมายที่ชาญฉลาดและการติดตามการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยนิวซีแลนด ไดเชิญผูแทน
จากหนวยงานตางๆ เขารวมเสวนา ไดแก ผูแทนจากองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
นำเสนอแนวทางการสรางความยืดหยุนในหวงโซอุปทานเพื่อจัดการกับความทาทายที่มีตอโรคโควิด-19 ในระบบอาหาร
ของเอเปค โดยมุงเนนการพัฒนานโยบายการเกษตรในอนาคต เพ่ือสรางความยืดหยุนของระบบอาหาร ปรับปรุงความ
มั่นคงอาหารและโภชนาการ สนับสนุนวิถีการดำรงชีวิตในชนบทที่มคีวามยั่งยืน ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

สำนักงานประสานงานดานวิทยาศาสตรของชนพื้นเมืองดานการเกษตรและเกษตร-อาหาร จากแคนาดา ได
นำเสนอการมีสวนรวมของกลุมสตรีในระบบอาหาร รวมถึงการสงเสริมธุรกิจระหวางชนพ้ืนเมืองกับรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชนพื้นเมืองใหมีระบบอาหารที่มีความยั่งยืน  ขณะที่ ผูแทนจากสถาบันไม
โครวิศวกรรมและนาโนอิเล็กทรอนิกสของมาเลเซีย (IMEN) นำเสนอเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับฟารม 
ดวยการใชเซ็นเซอรอัจฉริยะในการทำสวนผลไมทุเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูก และดานผูแทนจากกระทรวง
เกษตร ประมง และปาไมของญี่ปุน นำเสนอโครงการเก่ียวกับมาตรการเพ่ือบรรลุการลดการกาซคารบอนและสรางความ
ยืดหยุนดวยการใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความยั่งยืนของโลก เพ่ือเปนแนวทางในการลดการ
ปลอยกาซคารบอนและสรางความยืดหยุนดวยการใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความยั่งยืนของโลก  

โอกาสนี้  สศก. เสนอและได เนนย้ำถึงทางเลือกในการนำระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม หรือ BCGs              
(Bio-Circular-Green) ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาใชในการแกไขปญหาความ
ทาทายในมิติที่กระทบตอความม่ันคงอาหาร โดยมุงเนนไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเกษตรและการผลิต
อาหาร ซึ่งจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารใหมีความสมดุลทั้ง 3 มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม รวมถึงให
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ความสำคัญกับจัดหาและถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอย สงเสริมการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะชวยจัดการกับความ
ทาทายไดอยางมีประสิทธิภาพ มากขึ้น และเสริมสรางความมั่นคงอาหารของเอเปคใหเกิดความยั่งยืน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแลกเปลี่ยนขอมูลการดำเนินงานเพื่อสงเสริมความมั่นคงอาหาร เชน จีนไทเป ออก
นโยบายเฉพาะเพื่อใหเกษตรกรรายยอยและSMEs เขาถึงแหลงทุนไดดีขึ้น รวมถึงทำความตกลงกับธนาคารในการออก
สินเชื่อเพื่อชวยค้ำประกันที่ดิน จีน มุงเนนการเกษตรอัจฉริยะเพื่อจูงใจเยาวชนใหเขาสูระบบมากข้ึน รวมถึงพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพิ่มการเขาถึงดิจิทัลในชนบท อินโดนีเซีย ออกโครงการสินเชื่อเพ่ือการเกษตรเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรรายยอย สตรี และเกษตรกรรุนใหม ในการเขาถึงเงินทุนและใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เปรู ใหความสำคัญกับการ
เชื่อมโยงระหวางเกษตรกรรายยอย การเกษตรแบบครอบครัว ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือ
ดึงดูดเยาวชนคนรุนใหม มาเลเซีย จัดตั้ งโครงการ Young Agropreneur ที่สงเสริมใหคนรุนใหมมีสวนรวมใน
อุตสาหกรรมอาหารเกษตรในทองถิ่น 

ทั้งนี้ นิวซีแลนดจะนำผลลัพธท่ีไดการหารือและขอเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไปกำหนดประเด็น
สำคัญเพื่อพัฒนาเปนแผนงานความมั่นคงอาหารมุงสูป ค.ศ. 2030 โดยจะมีการรับรองแผนงานความมั่นคงอาหารมุงสู           
ป ค.ศ. 2030 ในการประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ในชวงเดอืนสิงหาคม 2564 ตอไป 
 
ราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 11,170 บาท สัปดาหกอน 11,324 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,645 บาท สัปดาหกอน 8,619 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.25 บาท สัปดาหกอน 6.21 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.84 บาท สัปดาหกอน 7.68 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 51.93 บาท สัปดาหกอน 55.39 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.51 บาท สัปดาหกอน 32.68 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.06 บาท  สัปดาหกอน 5.76 บาท 

 



มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.87 บาท สัปดาหกอน 1.90 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.76 บาท สัปดาหกอน 5.84 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,831 บาท สัปดาหกอน 1,812 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,577 บาท สัปดาหกอน 1,548 บาท 

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

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.70 บาท  สัปดาหกอน 5.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.17 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.04 บาท  สัปดาหกอน  60.63 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.54 บาท  สัปดาหกอน  60.13 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.04 บาท  สัปดาหกอน  59.63 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.16 บาท  สัปดาหกอน  23.61 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.18 บาท  สัปดาหกอน  22.42 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.83 บาท  สัปดาหกอน  59.82 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.00 บาท  สัปดาหกอน 71.58 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.54 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  สัปดาหกอน 290 บาท 

 



ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 336 บาท  สัปดาหกอน 339 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.10 บาท  สัปดาหกอน 98.43 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.45 บาท  สัปดาหกอน 78.46 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.20 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.16 บาท สัปดาหกอน 77.33 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.03 บาท  สัปดาหกอน 136.44 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.08 บาท  ทรงตวัเทากับสัปดาหกอน  

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท สัปดาหกอน 11.00 บาท 

  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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ .เรื่อง สศก. รวมเวทีประชุมแผนงานความมั่นคงอาหาร
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก สูป 2030 โชวระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม BCGs เสริมสรางความมั่นคงอาหารของเอเปคให
เกิดความยั่งยืน และราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และ
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 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 


