
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “เกษตรฯ ผนึก สภาอุตสาหกรรมฯ เรงโครงการนำรอง 
พัฒนาเกษตรแมนยำสูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร เตรียมคิกออฟ กรกฎาคมนี”้ 

ออกอากาศ วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564  
   

สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรฯ ผนึก สภาอุตสาหกรรมฯ เรงโครงการนำรองพัฒนาเกษตร
แมนยำสูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร เตรียมคิกออฟ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปดเผยวา จากที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งมุงเนนใหเกษตรกรมีการบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสมดุล ทั้งดาน
ปริมาณ ความตองการสินคา และมีความมั่นคงทางการตลาด โดยในป 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมกับสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดำเนินโครงการนำรองพัฒนาเกษตรแมนยำสูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร 
(ระยะที่1) ผานกลไกคณะทำงานจัดทำแนวทางการสงเสริมการใชปจจัยการผลิตและการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ี โดยมีผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางดาเรศร กิตติโยภาส) เปนประธานคณะทำงาน พรอมทั้งหนวยงานที่
รวมเปนคณะทำงานและเลขานุการ รวม 4 หนวยงาน ไดแก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ที่ดิน และสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีหนาที่ ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในการสงเสริมใหเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรใชปจจัยการผลิตและปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงค เพื่ อยกระดับ ขีดความสามารถการบริหารจัดการของเกษตรแปลงใหญ                      
ดวยการเกษตรสมัยใหมและแมนยำ ตั้งแตการผลิตสินคาเกษตร โดยมีตลาดที่เปนกลุมอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตที่แนนอน         
เนนกระบวนการจัดการที่ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนใหกับเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร มีการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตร การตรวจสอบยอนกลับ ตลอดจนสงเสริมและใหความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
อยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาในทุกดาน ยึดเกษตรกรเปนศูนยกลาง และคำนึงถึงประโยชนของเกษตรกรเปนสำคัญ  

“การดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดวาจะเริ่มคิกออฟไดภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเชื่อมั่นวาภายใตความรวมมือระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ถือเปนจุดเปลี่ยนที่จะทำใหเกษตรกรมีการรวมกลุม และ
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ เพื่อผลิตและจำหนายสินคาเกษตร ที่สำคัญคือมีตลาดรองรับที่แนนอนเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่ง
รายไดของชุมชน จังหวัด และประเทศที่มากขึ้นไปดวย บนฐานความยั่งยืนดานรายไดและความเขมแข็งของเกษตรกรและกลุม
เกษตรกร” เลขาธิการ สศก. กลาว  

สำหรับโครงการนำรองพัฒนาเกษตรแมนยำ  สูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร เตรียมจะดำเนินการป 2564 – 
2566 โดยระยะแรก ดำเนินการรวมกับ 7 บรษิัท เกษตรกร 25,286 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 32 จังหวัด รวมพื้นที่ 298,111.36 ไร 
สินคาเกษตร 5 ชนิด ไดแก ยางพารา  โดยบริษัท ไทยอิสเทิรน รับเบอร จำกัด ปาลมน้ำมัน โดยบริษัท ทักษิณปาลม จำกัด ออย
โรงงาน โดยโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย โรงงานน้ำตาลรวมผล และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ ขาวโพดหวาน โดยบริษัท 
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ มะเขือเทศ โดยบริษัท ศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม จำกัด  ทั้งนี้ มีเปาหมายจะดำเนินการในพื้นที่
แปลงใหญที่มีการข้ึนทะเบียนแปลงใหญกับกรมสงเสรมิการเกษตร หรือเปนเกษตรกรรายยอยเครือขายของบรษิัทผูรบัซื้อผลผลิต
ที่จะขึ้นทะเบียนรวมเปนแปลงใหญภายใตโครงการ  โดยอยูในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตรจากแหลงรับซื้อ เพ่ือลดตนทุนการจัดการ
ดานโลจิสติกสของเกษตรกรและผูประกอบการ และการดำเนินการในระยะที่ 2 จะเปนการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
(Scale up) ของแปลงใหญขึ้นไปสูการรวมเปนกลุมจังหวัด/ภูมิภาค (Area base) โดยจะมีการใหคัดเลือกกลุมสินคาเกษตร 
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(Product base) ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือปอนเขาสูกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ใหหลากหลายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดเสนอความตองการสินคาเกษตรมาพรอมแลว อาทิ มันสำปะหลัง ผักอินทรีย ผลไม ยูคาลิปตัส 
และ โกโก  

 

ราคาที่เกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,602 บาท สัปดาหกอน 10,736 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,348 บาท สัปดาหกอน 8,447 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.03 บาท สัปดาหกอน 8.15 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.30บาท สัปดาหกอน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.81 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.59 บาท สัปดาหกอน 22.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาหกอน 4.99 บาท 

มันสำปะหลัง 

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

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท สัปดาหกอน 5.76 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

 

 



ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,828 บาท สัปดาหกอน 1,892 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,546 บาท สัปดาหกอน 1,585 บาท 

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

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท  สัปดาหกอน 4.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.35 บาท  สัปดาหกอน 8.17 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.54 บาท  สัปดาหกอน  55.59 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.03 บาท  สัปดาหกอน  55.09 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.53 บาท  สัปดาหกอน  54.59 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  22.93 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.71 บาท  สัปดาหกอน  20.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.17 บาท  สัปดาหกอน  45.60 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.12 บาท  สัปดาหกอน 76.58 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาหกอน 34.76 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 341 บาท  สัปดาหกอน 342 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.23 บาท  สัปดาหกอน 97.42 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.16 บาท  สัปดาหกอน 77.51 บาท 

 



ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาหกอน 51.67 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.36 บาท  สัปดาหกอน 131.95 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.18 บาท  สัปดาหกอน 73.85 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาหกอน 80.00 บาท 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

  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 เกษตรฯ ผนึก สภาอุตสาหกรรมฯ เรงโครงการ
นำรองพัฒนาเกษตรแมนยำสูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร เตรียมคิกออฟ กรกฎาคมนี ้ และราคาสินคาเกษตรกรรมท่ี
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 


