
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง สศก. เจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบ BIMSTEC  

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ในระดับภูมิภาค 
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง สศก. เจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบ BIMSTEC ส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านการเกษตรและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ในระดับภูมิภาค ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 

 นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
จากที่ สศก. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการร่วมด้านการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Encouraging Private Sector Participation especially in 
Value-Chain Management for Agricultural Products) ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) เร ื ่อง การบริหารจัดการในการขนส่งส ินค้าเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain 
Management for Agricultural Products) ผ ่านระบบการประช ุมทางไกล เม ื ่อว ันที่  16-17 ม ิถ ุนายน 2565  
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์) ทำหน้าที่ประธานการประชุม
ฯ และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทยรวมถึง
สำนักเลขาธิการ BIMSTEC  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกร ภายใต้
สถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้บทบาท
ของการขนส่งสินค้าเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญเพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากเป็นการนำสินค้าที ่ไวต่อการ
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิจากแหล่งผล ิตถ ึงม ือผู้ บร ิโภค ให้ย ังคงร ักษาสภาพทางกายภาพและทางเคมีของส ินค้า  
คุณภาพคงความสดใหม่ ตลอดจนปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งกระบวนการ ลดต้นทุน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  รวมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค่าสินค้าเกษตรในภูมิภาค BIMSTEC และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานและการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับ Cold Chain 
นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศสมาชิก ในประเด็นด้านสถานการณ์ ปัญหาและความ
ท้าทาย รวมถึงการจัดการห่วงโซ่ความเย็นในอนาคต  

02-5798511 



โอกาสนี้ สศก. ได้นำเสนอการดำเนินงานของไทย เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่ความเย็นสำหรับสินค้าเกษตรของไทย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนรายสาขา วิสัยทัศน์ และประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็นของสินค้า
ทุเรียนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยแผนปฏิบัติ
การฯ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ในภาคการเกษตร และใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรของไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

“การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการเน้นย้ำความตั้งใจ และความพยายามของไทยที่
จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตรกับนานาชาติในกรอบพหุภาคีอย่างเข้มแข็ง ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ท ี ่ ได้ ร ับไปประย ุกต ์ใช ้ในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างย ั ่ งย ืนและไม่ทำลายสิ ่ งแวดล ้อม  
อีกทั้ง เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในภูมิภาคต่อไป” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,648 บาท สัปดาห์ก่อน 13,666 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,167 บาท สัปดาห์ก่อน 9,076 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.79 บาท สัปดาห์ก่อน 10.25 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.89 บาท สัปดาห์ก่อน 7.90 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 41.03 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.80 บาท สัปดาห์ก่อน 20.73 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 17.64 บาท สัปดาห์ก่อน 18.57 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.95 บาท สัปดาห์ก่อน 5.76 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.73 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 



มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.88 บาท สัปดาห์ก่อน 6.91 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,737 บาท สัปดาห์ก่อน 1,717 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,352 บาท สัปดาห์ก่อน 1,329 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท สัปดาห์ก่อน 963 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.61 บาท สัปดาห์ก่อน 6.41 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.47 บาท สัปดาห์ก่อน 9.22 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 55.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.83 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.04 บาท สัปดาห์ก่อน  25.15 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.81 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 103.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.50 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.16 บาท สัปดาห์ก่อน 48.21 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 333 บาท สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท สัปดาห์ก่อน 373 บาท 

โคเนื้อ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.34 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.64 บาท สัปดาห์ก่อน 82.86 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.15 บาท สัปดาห์ก่อน 43.20 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.90 บาท สัปดาห์ก่อน 80.91 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.52 บาท สัปดาห์ก่อน 149.99 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.55 บาท สัปดาห์ก่อน 69.22 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 200.00 บาท สัปดาห์ก่อน 205.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.89 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. เจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบ BIMSTEC 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ในระดับภูมิภาค และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

