
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “สศก. เจ้าภาพ เปิดประชุม workshop “จัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานความม่ันคงอาหาร  

มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030”” 
 

ออกอากาศ วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหว เรื่อง สศก. เจ้าภาพ เปิดประชุม workshop “จัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้

แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030” ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร

มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ภายใต้กรอบเอเปค ในระหว่างวันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย สศก. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  พร้อมด้วยสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ 

ผู ้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การ

เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เข้าร่วมประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนิน

กิจกรรมในแผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงาน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร รวมถึงองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยข้อมูลท่ีได้รับการประชุมเชิง

ปฏิบัต ิการจะนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบั ต ิการภายใต้แผนงานความมั ่นคงอาหารมุ ่งสู ่ป ี ค.ศ. 2030 

(Implementation Plan on The Food Security Roadmap towards 2030) ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญในการพัฒนาการ

ดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 และให้สมาชิกเอเปคมีแผนที่ชัดเจน มีเป้าหมาย และวัดผลได้ และสามารถบรรลุความมั่นคงอาหารและ

โภชนาการได้ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยกำหนดประเด็นสำคัญ 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม                     

(2) ผลิตภาพ (3) ความครอบคลุม (4) ความยั่งยืน (5) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (6) การกำหนด

เป้าหมายที่ชาญฉลาด และการดำเนินการตามแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปค มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 โดยจะมีการรับรอง

02-5798511 



แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู ่ปี ค.ศ.2030 ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค 

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ต่อไป 

นอกจากนี้ ในการประชุมฯ จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับแผนปฏิบัติการภายใต้

แผนงานความม่ันคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 โดยวิทยากรจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ FAO OECD และ ABAC 

รวมถึงการนำเสนอแผนการดำเนินงานจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้แก่ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตร   การส่งเสริมการลงทุน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน MSMEs  การเสริมสร้างความสามารถและอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 

มาตรฐานการค้าสินค้าอาหาร และระบบการขนส่งสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย การมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบบอาหาร 

การจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค

เกษตร  การสร้างขีดความสามารถเพื่อลดการสูญเสียอาหาร และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในภาคอาหาร เป็นต้น  

เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ ปี ค.ศ. 2030 

มุ่งหวังในการส่งเสริมระบบอาหารของเอเปคท่ีเปิดกว้าง ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิผล ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้

ประชาชนในเอเปคสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดีที ่เหมาะสมต่อความ

ต้องการของร่างกาย เพื่อให้มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและแข็งแรง ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในการผลักดันความมั่นคงอาหารและการเกษตร ที่เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย 3S ทั้งเรื่อง Safety Security  

และ Sustainability เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนภาคเกษตร ด้วย BCG Model มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความท้าทายในมติิ         

ท่ีกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 

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   สัปดาหน์ี้ราคาเฉล่ีย 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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื ่อง สศก. เจ้าภาพ เปิดประชุม workshop “จัดทำ
แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030”  และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ท่ีกรุณาเป็นส่ือกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร

ความเคล่ือนไหวได้ท่ีเวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีก

หนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

