
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ - สภาอุตฯ 

MOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟา-พลังงานความรอน สรางความม่ันคงใหเกษตรกรไทย” 
ออกอากาศ วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ - สภาอุตฯ 
MOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟา-พลังงานความรอน สรางความม่ันคงใหเกษตรกรไทย”ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความรวมมือการสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหแกเกษตรกรดวยการ

ผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนจากพืชพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวย ดร.เฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กลาวมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในความรวมมือครั้งน้ี และ นายนราพัฒน แกวทอง กรรมการ

ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานกรรมการสงเสริมการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม

เพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เปนผูกลาวรายงาน ณ หอง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวมถึงผานระบบออนไลน ZOOM Meeting 

โอกาสนี ้ นายสุพ ัฒนพงษ พ ันธ ม ี เชาว  รองนายกรัฐมนตรี และ ร ัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน                  

กลาวมอบนโยบายวา จากแนวนโยบายการสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล กระทรวงพลังงาน ได

ขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปนโครงการนำรอง ปจจุบันไดคัดเลือกผูเขารวมโครงการ

โรงไฟฟาชุมชนแลว 43 โครงการ แบงเปนโรงไฟฟาชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟากาซชีวภาพ 27 โครงการ ปริมาณเสนอ

ขายไฟฟารวม 149.50 เมกะวัตต  ซึ่งกระจายท่ัวทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชนอยางย่ิง และตอบสนองตอนโยบาย

ดานพลังงาน ในการชวยเหลือและสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรมีรายไดอยางมั่นคง จากการรวมเปนเจาของโรงไฟฟา และการ

จำหนายวัสดุทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟา นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังเล็งเห็นความสำคัญในการนำ

พลังงานทดแทนไปใชในภาคความรอน เพื่อทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีราคาผันผวน อันตอบสนองการผลิตสินคาและ

บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยไดมีการสนับสนุน สงเสริมผูประกอบการ รวมถึงกลุมเกษตรกร ใหมีการลงทุน ติดต้ัง 

ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เชน ไมสับ ชีวมวลอัดเม็ด และการปรับเปล่ียนอุปกรณใหสามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวลดังกลาวได  

“กระทรวงพลังงาน มุงเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานใน

ระดับพื้นที่ที ่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 

(AEDP 2018) ซึ่งใหความสำคัญในการสงเสริมการผลิตพลังงานทั้งไฟฟาและความรอนจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกที่มีอยู

ภายในประเทศ เชน วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ไมโตเร็ว และพืชพลังงาน ซึ่งนับเปนการขับเคลื่อนสำคัญที่สงเสริมใหประเทศ

ไทยบรรลุเปาหมายการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) ภายในป ค.ศ. 2050 อีกดวย อยางไรก็ตาม ในการ

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน จะตองมีการกำหนดปริมาณ เปาหมาย และ Zoning ให

02-5798511 



สอดคลองกับศักยภาพ และการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งกระทรวงพลังงาน จะรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณใน

การดำเนินการตอไป” รองนายกรัฐมนตร ีกลาว 

ดาน ดร.เฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา การลงนามระหวางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ในวันนี้ ไดเนนความสำคัญในการสงเสริมการเพิ่มรายไดและสรางทางเลือกใหเกษตรกร จากเดิมปลูกพืชที่ใหผลผลิตและ

ผลตอบแทนที่ต่ำ มาเปนการปลูกพืชพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมของพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้น 

ภายใตหลักการตลาดนำการผลิต รวมถึงสงเสริม ใหมีการรวบรวมวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยการนำแผนการขับเคลื่อนโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย “Energy For All” มาเปน

กลไกสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน และเกษตรกร รวมท้ังใชประกอบในการคาดการณปริมาณความตองการไมเศรษฐกิจ

โตเร็วและพืชพลังงานทดแทนเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงไฟฟาใหมีปริมาณท่ีเพียงพอและสม่ำเสมอ  

“ความรวมมือกันในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และทุกหนวยงาน ตระหนักถึงผลประโยชนรวมกันระหวางเกษตรกร 

โรงไฟฟาชีวมวล-ชีวภาพ และชุมชน เพื่อสรางเสถียรภาพทางดานพลังงานใหแกประเทศ สอดรับกับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ท่ี

เนนการพัฒนาใน 3 ดาน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว   ตามนโยบายในการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรใหมีความสมดุล ท้ังการลดการปลูกขาวในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมมาปลูกพืชทางเลือกท่ีในพื้นท่ีเหมาะสม และ

ใหผลตอบแทนที่สูงกวา ซึ่งแนนอนวา พืชพลังงานทดแทน เปนทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกร โดยมีโรงไฟฟาเปนผูรับซื้อ

ผลผลิตที่แนนอน ที่จะรวมผลักดันประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวไดตอไป” 

รัฐมนตรีเกษตรฯ กลาว  

ทั้งนี้ ผูลงนาม ประกอบดวย ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน นายจงคลาย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายสมัย ล้ี

สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูลงนาม MOU รวมกัน โดยการดำเนินงานตามบันทึกความรวมมือ

ครั้งน้ี นับเปนโครงการนำรอง เพื่อใหไดตนแบบในการพัฒนา และสามารถนำไปสูการขยายผลในระยะตอไป  โดย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ จะเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ถายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการผลิตสินคา

เกษตรตาม Agri-Map ขณะที่ กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน จัดทำแผน

สงเสริมและขอมูลท่ีต้ังของโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานความ

รอนเพิ่มเติม ขอมูลความตองการและวัตถุดิบจากพืชพลังงานในแตละภูมิภาค ตลอดจนวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกจาก

ผลผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะสงเสริมการปลูกสรางสวนปาเชิง

เศรษฐกิจ สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับไมเศรษฐกิจโตเร็วท่ีมีศักยภาพเพื่อเปนวัตถุดิบใหแกแหลงผลิตไฟฟาและพลังงานความรอน 

รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมีความตองการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน สนับสนุนกลาไม การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน

จากไมเศรษฐกิจโตเร็ว  และ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะรวมประสานนโยบายและดำเนินการรวมกับภาครัฐในการ

สงเสริมและพัฒนา รวมถึงศึกษาและหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรและโรงไฟฟาจากพืชพลังงาน 

สนับสนุนการวิจัย อบรม เผยแพรวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและแหลงผลิตไฟฟาและพลังงานความ

รอนจากพืชพลังงาน โดยเปนพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมถึง ใหคำปรึกษาและเสนอแนะ

แกภาครัฐและผูท่ีเกี่ยวของ 

 

 



ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 9,605 บาท สัปดาหกอน 9,485 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,734 บาท สัปดาหกอน 7,705 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.93 บาท สัปดาหกอน 8.76 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.10 บาท สัปดาหกอน 6.87 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.50 บาท สัปดาหกอน 15.25 บาท 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาหกอน 46.19 บาท 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาหกอน 31.71 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.70 บาท สัปดาหกอน 20.62 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.54บาท  สัปดาหกอน 8.51 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาหกอน 2.22 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.66 บาท สัปดาหกอน 6.53 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,595 บาท สัปดาหกอน 1,772 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาหกอน 1,486 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

 

 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.63 บาท  สัปดาหกอน 5.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.53  บาท  สัปดาหกอน 9.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.19 บาท  สัปดาหกอน  54.96 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.68 บาท  สัปดาหกอน  54.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.18 บาท  สัปดาหกอน  53.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.94 บาท  สัปดาหกอน  24.09 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท  สัปดาหกอน  50.48 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.43 บาท  สัปดาหกอน 75.18 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.62 บาท สัปดาหกอน 41.63 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 286 บาท  สัปดาหกอน 283 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 361 บาท  สัปดาหกอน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.70 บาท  สัปดาหกอน 96.15 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.10 บาท  สัปดาหกอน 80.72 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.00 บาท สัปดาหกอน 35.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.17 บาท สัปดาหกอน 78.62 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 163.58 บาท  สัปดาหกอน 159.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.49 บาท  สัปดาหกอน 71.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  



ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท สัปดาหกอน 6.57 บาท 

ปลาปน   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.40 บาท สัปดาหกอน 30.00 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ

ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตาง ๆ ไดที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตาง ๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล

ขาวสาร ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางท่ี  

    - Call Center  1170  

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

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 

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

ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ - 
สภาอุตฯMOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟา-พลังงานความรอน สรางความมั่นคงใหเกษตรกรไทย และราคาสินคา
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ท่ีกรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน ทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคุณผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว

ไดที ่เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งชองทาง           

เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพ่ือน

ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน

สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

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

