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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “เฉลิมชัย จับมือ คปภ. MOU พัฒนาประกันภัยการเกษตร  

ชูแนวทาง ‘สร้าง เสริม ยก’ ลดความเสี่ยงผลผลิต อัพเกรดคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” 
ออกอากาศ วันพุธที่ 29 ธันวาคม  2564  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “เฉลิมชัย จับมือ คปภ. MOU พัฒนาประกันภัยการเกษตร  
ชูแนวทาง ‘สร้าง เสริม ยก’ ลดความเสี่ยงผลผลิต อัพเกรดคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตรระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยมีนาย
ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ลงนาม ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการ
เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในครั้งนี้ด้วย 
 โอกาสนี้  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กล่าวแสดงความยินดี                
ถึงความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในครั้งนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้าง
ความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยมาโดยตลอด ซึ่งแม้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความผันผวนของราคา ความไม่แน่นอนของตลาด รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายเพ่ือยกระดับรายได้ของเกษตรกร
ไทยอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมไปถึง
พัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด ควบคู่ไปนโยบายประกันรายได้เกษตรกรและโครงการ
ประกันภัยสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรกว่า 7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 30 ล้านราย มีรายได้ที่แน่นอน
และมั่นคง สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ ท่ามกลางความ
เสี่ยงที่ยังต้องเผชิญรอบด้าน  

“ผมมีความยินดีที่ทั้ง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จับมือกัน นำความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น และโอกาสที่ดีที่จะร่วมกัน ในการ
พัฒนาระบบประกันภัยสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรหันมาใช้การประกันภัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำการเกษตร ถือเป็นการต่อ
ยอดจากนโยบายที่ได้ดำเนินอยู่เดิม ซึ่งล้วนเป็นความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะ “สร้าง เสริม ยก” ไป
ด้วยกัน นั่นหมายถึง สร้างความเข้มแข็ง เสริมภูมิคุ้มกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ด้วยความมั่นคงเพราะภาคเกษตรกรรม คือรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย” ดร.เฉลิมชัย 
กล่าว  

02-5798511 



 

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า  สศก. มีความประสงค์ที่
จะขยายขอบเขตของการประกันภัยในปัจจุบันไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองพ่ี
น้องเกษตรกรไทย นอกเหนือไปจากข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ พืช
รอง หรือสินค้าเกษตรที่มีอนาคตทางการตลาดสูง รวมถึงต่อยอดกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าเกษตรที่เอกชนเป็น
ผู้ดำเนินการอยู่แล้ว  (ทุเรียน ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ต้นไม้ โคเนื้อ และโคนม รวมไปถึงกัญชาในอนาคต) โดย 
สศก. จะร่วมกับ คปภ. ดำเนินการภายใต้ “คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร” เพ่ือกำหนด
ทิศทางและแนวทางในการดำเนินการ สร้างทีมงานร่วมมือทางด้านวิชาการ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบ
ใหม่ ๆ โดยศึกษาข้อมูล อย่างครอบคลุม ครบทุกมิติความเสี่ยง ทั้งความผันผวนของปริมาณผลผลิต ราคา ตลาด และ
ความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการคุ้มครองความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ หันมาใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินของตนเอง  

ขณะที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าว
ว่า ความร่วมมือกับ  สศก. ในวันนี้  นับ เป็นก้าวสำคัญ อีกก้าวหนึ่ ง ที่ จะผลักดันประกันภัยด้ านการเกษตร                    
ให้ประสบผลสำเร็จ และบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำการเกษตรของเกษตรกรแบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งแก่
ภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา คปภ. ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตร              
มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
อาทิ การประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแล้ง ตลอดจนต่อยอดไปยังพืชผล
ชนิดอ่ืน ๆ ให้กับเกษตรกร และพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามภูมิภาคหรือพ้ืนที่เฉพาะ เช่น การประกันภัยทุเรียน
ภูเขาไฟ การประกันภัยประมง เป็นต้น อีกทั้ง คปภ. ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศึกษาวิจัย เพ่ือยกร่างกฎหมายการประกันภั ยทางด้ าน เกษตรกรรมให้มี รูปแบบที่ ชัด เจน มีความยืดหยุ่น                      
เพ่ือให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด หรือ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,054 บาท สัปดาห์ก่อน 9,895 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,840 บาท สัปดาห์ก่อน 7,691 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.02 บาท สัปดาห์ก่อน 9.05 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.23 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50.67 บาท สัปดาห์ก่อน 46.75 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.56 บาท สัปดาห์ก่อน 34.86 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.36 บาท สัปดาห์ก่อน 22.71 บาท 



 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.73 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาห์ก่อน 2.29 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.24 บาท สัปดาห์ก่อน 6.48 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,620 บาท สัปดาห์ก่อน 1,595 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาห์ก่อน 1,389 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.63 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.44  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.53 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.19 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.68 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.20 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.18 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.94 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.72 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.17 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.15 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.12 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 355 บาท  สัปดาห์ก่อน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.60 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.97 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท สัปดาห์ก่อน 42.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.47 บาท สัปดาห์ก่อน 78.17 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 166.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 163.58 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.49 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท สัปดาห์ก่อน 34.40 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
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 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  เรื่อง เฉลิมชัย จับมือ คปภ. MOU พัฒนาประกันภัยการเกษตร            
ชูแนวทาง ‘สร้าง เสริม ยก’ ลดความเสี่ยงผลผลิต อัพเกรดคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว



 

ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

