
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เร่ือง “เฉลิมชัย จับมือพันธมิตร ลาซาด้า ไปรษณีย์ เคอร่ี เตรียมบุกตลาดไลฟ์สดเอาใจแฟนขาช้อป ราชา-

ราชินีผลไม้ไทย ชวน CF พร้อมกัน พฤษภาคมนี้” 

ออกอากาศ วันพธุท่ี 20 เมษายน 2565  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เฉลิมชัย จับมือพันธมิตร ลาซาด้า ไปรษณีย์ เคอรี่ เตรียมบุกตลาด

ไลฟ์สดเอาใจแฟนขาช้อป ราชา-ราชินีผลไม้ไทย ชวน CF พร้อมกัน พฤษภาคมนี้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธ ิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตร                 

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้มอบหมายและส่ังการให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดทำโครงการส่งเสริม

การบริโภคผลไม้ช่วงฤดูกาลออกสู่ตลาดมาก ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายนนี้ โดยบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่ม

ช่องทางการซื้อขายสินค้าเกษตรท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ  ซึ่งจากความสำเร็จได้ท่ี

ร่วมมือกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด ผู ้นำแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชั ้นนำของไทย ในแคมเปญ 

“เปล่ียนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ต้ังแต่ปี 2563 รวมถึงพันธมิตรอย่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท 

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ท่ีได้ใหค้วามร่วมมือในด้านโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าเกษตรมาโดยตลอด 

ในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีแนวทางขยายความร่วมมือต่อเนื่อง โดยเตรียมบุก

ตลาดออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์สด จัดมหกรรมช้อปออนไลน์จำหน่ายทุเรียนและมังคุด ราชาและราชินี แห่งผลไม้ไทย 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้สามารถ

สั่งซื ้อผลผลิตคุณภาพดีจากสวนเกษตรกรโดยตรงในราคาที่เหมาะสม และการันตีคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงาน             

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ล่าสุดจากการหารือร่วมกันในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ลาซาด้า ประเทศ

ไทย จํากัด  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท เคอรรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการเตรียม

แนวทางจัดกิจกรรมแคมเปญครั้งนี้ขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ จะคัดเลือกสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม

02-5798511 



แปลงใหญ่ ท่ีมีผลผลิตทุเรียนและมังคุดได้คุณภาพมาตรฐาน เข้ารวมแคมเปญบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า ขณะท่ีทางสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะร่วมกระจายสินค้าเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม และ อ.ต.ก. จะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในครั้งนี้ด้วย โดยมีไปรษณีย์ไทย และ เคอรี่ ร่วมสนับสนุนการขนส่งในอัตราพิเศษตลอดแคมเปญ  

“ทุเรียน ถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทย มีฤทธิ์ร้อน โดยมีสรรรพคุณทางยาในการช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด 

บำร ุงกำลัง และให้ความอบอุ ่นแก่ร ่างกาย ขณะที ่  ม ังคุด ถือเป็นราชิน ีของผลไม้ไทย ซ ึ ่งม ีฤทธ ิ ์ เย ็น ดังนั้น                          

การรับประทานคู่กัน นอกจากจะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวของผลไม้ทั้งสองชนิดแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายให้เกิด

ความสมดุลอีกด้วย ซึ่งจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีแนวทางขยายร่วมมือกันใน

รูปแบบตลาดไลฟ์สดครั้งนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กระจายผลผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการแถลงข่าว

ร่วมกับพันธมิตรในรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้ และจะเริ่ม Kick off  ไลฟ์สดครั้งแรกใน

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตทุเรียนและมังคุดออกสู่ตลาด โดยจะมีกิจกรรมหลากลาย ท้ังแบบ  

Pre order ผลผลิตคัดพิเศษให้ส่ังล่วงหน้า หรือ โปรโมช่ันสุดคุ้มให้ผู้บริโภคทุกท่านได้ติดตาม” เลขาธิการ สศก. กล่าว  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 11,694 บาท สัปดาห์ก่อน 11,661 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉล่ียตันละ 8,391 บาท สัปดาห์ก่อน 8,381 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 9.46 บาท สัปดาห์ก่อน 9.44 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 7.66 บาท สัปดาห์ก่อน 7.55  บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 18.30 บาท สัปดาห์ก่อน 18.76 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 41.65 บาท สัปดาห์ก่อน 41.99 บาท 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 30.87 บาท สัปดาห์ก่อน 32.29 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 21.01 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มท้ังทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.94  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 2.34 บาท สัปดาห์ก่อน 2.37 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 6.72 บาท สัปดาห์ก่อน 6.69 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,938 บาท สัปดาห์ก่อน 1,903 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,581 บาท สัปดาห์ก่อน 1,561 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,001 บาท สัปดาห์ก่อน 1,005 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 6.71 บาท สัปดาห์ก่อน 6.80 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.68 บาท สัปดาห์ก่อน 9.64  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 62.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.48 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 62.49 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.98 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.99 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.48  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 26.25 บาท สัปดาห์ก่อน  25.99  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 25.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.99 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.73 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 88.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.07 บาท 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 40.42 บาท สัปดาห์ก่อน 40.32 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 317 บาท  สัปดาห์ก่อน 315 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 365 บาท  สัปดาห์ก่อน 370 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 99.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 99.87 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 81.61 บาท สับดาห์ก่อน 82.15 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 60.54 บาท สัปดาห์ก่อน 61.75 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 78.66 บาท สัปดาห์ก่อน 80.69 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 150.75 บาท สัปดาห์ก่อน 163.72 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 66.00 บาท สัปดาห์ก่อน 66.01 บาท   

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 10.00 บาท สัปดาห์ก่อน 8.18 บาท   

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล

ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  

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



    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 

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

ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เฉลิมชัย จับมือพันธมิตร ลาซาด้า ไปรษณีย์ เคอรี่ เตรียมบุกตลาดไลฟ์
สดเอาใจแฟนขาช้อป ราชา-ราชินีผลไม้ไทย ชวน CF พร้อมกัน พฤษภาคมนี้ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคา
สินค้าเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาห์ท่ีรายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ท่ีกรุณาเป็นส่ือกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดต่อได้ท่ี ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหว

ได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           

เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน

ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน

สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

