
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “ผลติดตาม 6 โครงการ รอบ 6 เดือน แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง” 

ออกอากาศ วันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู ่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ผลติดตาม 6 โครงการ รอบ 6 เดือน แผนแม่บทย่อยเกษตร

ชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคล่ือนแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร ประจำปี

งบประมาณ 2565 ซึ่งแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตร

ชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้า

เกษตร ประกอบด้วย  6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2) โครงการสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์  3) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความ

ต้องการของตลาด 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 5) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี   

กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต และ 6) โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก โดยทั้ง 6 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกัน 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  ภาพรวมทั้ง 6 โครงการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 42  

ของเป้าหมาย โดยมีการปรับแผนการดำเนินงาน เช่น ใช้วิธีการจัดอบรมด้วยสื่อออนไลน์ให้แก่เกษตรกรมากขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19  

 ด้าน ดร.ทัศนีย ์ เมืองแก้ว รองเลขาธ ิการ สศก.  กล่าวในรายละเอียดของผลการดำเน ินโครงการ  

ว่าสำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ  

ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรในการผลิตแมลงเศรษฐกิจได้ 560 ราย คิดเป็นร้อยละ 93  

ของเป้าหมาย 600 ราย มีการจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 5 ศูนย์  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ซึ่งดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพ

02-5798511 



เกษตรกรบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร รวม 960 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 ของเป้าหมาย 1,110 ราย  และ โครงการส่งเสริม

การผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิต 

ตามความต้องการตลาด 28 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 32 จังหวัด ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 40 แห่ง และการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์และการดูแล

รักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 101  ของเป้าหมาย 150 ราย   

ขณะที่ อีก 3 โครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้

ระยะเวลาในการเพาะขยายพันธุ์ กระจายพันธุ์ให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำ

พันธุ์ดี  ขณะนี้ ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก และพ่อแม่พันธุ์ขยายแล้วจำนวน 487,600 ตัว คิดเป็นร้อยละ 36 ของเป้าหมาย 

1,339,000 ตัว และผลิตและสนับสนุนพันธุ ์สัตว์น้ำพันธุ ์ดี  ให้แก่เกษตรกร 401,400 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33 ของเป้าหมาย 

1,207,200 ตัว  โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินการกระจายพันธุ์พืชสมุนไพร 12,303 

ต้น/กิโลกรัม/หัว  คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 30,526 ต้น/กิโลกรัม/หัว   และโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของ

การนำผลพลอยได ้และว ั สด ุ เหล ือใช ้ทางการเกษตรมาใช ้ ในอ ุตสาหกรรมต ่อเน ื ่ องและพล ั งงานทางเล ื อก   

ซึ่งดำเนินการโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของ สศก. มีดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในพื้นท่ีแล้วร้อยละ 

57   ทั้งนี้ สศก. มีแผนจะลงพื้นที่ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิ้นที่จังหวัด 

ศรีสะเกษ และภาคกลาง พื้นท่ีจังหวัดนครนายก สระบุรี ปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 12,739 บาท สัปดาห์ก่อน 12,411 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉล่ียตันละ 8,659บาท สัปดาห์ก่อน 8,594 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 10.15 บาท สัปดาห์ก่อน 10.06 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 7.94 บาท สัปดาห์ก่อน 7.87 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 18.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 40.47 บาท สัปดาห์ก่อน 40.33 บาท 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 31.41 บาท สัปดาห์ก่อน 31.87 บาท 

ถั่วเขียว 



ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 18.50 บาท สัปดาห์ก่อน 23.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มท้ังทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 8.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.36  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 2.52 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 7.35 บาท สัปดาห์ก่อน 7.25 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,914 บาท สัปดาห์ก่อน 1,724 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,536 บาท สัปดาห์ก่อน 1,536 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,012 บาท สัปดาห์ก่อน 1,002 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 5.58 บาท สัปดาห์ก่อน 5.76 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.03 บาท สัปดาห์ก่อน 10.36  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 62.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.93 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.96  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. 26.67 บาท สัปดาห์ก่อน  26.06  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 25.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.38 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 60.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  58.90 บาท 

 



ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 97.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.35 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 43.04 บาท สัปดาห์ก่อน 43.08บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 326 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 368 บาท  สัปดาห์ก่อน 371 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 100.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.39 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 83.49 บาท สัปดาห์ก่อน 82.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 59.42 บาท สัปดาห์ก่อน 58.75 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 80.33 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 153.22 บาท สัปดาห์ก่อน 147.45 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 67.26 บาท สัปดาห์ก่อน 67.20 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 6.80 บาท สัปดาห์ก่อน 6.84 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 ศูนย์ประเมินผล เรื่อง ผลติดตาม 6 โครงการ รอบ 6 เดือน แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ท่ี
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
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/

