
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร   

ช่วยสหกรณ์การเกษตรเมืองย่าโม เจรจาจับคู่ธุรกิจ สรา้งมูลค่าสินค้าเกษตรที่ซ้ือขายรวมทั้งปี 1,766 ล้านบาท 

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร   
ช่วยสหกรณ์การเกษตรเมืองย่าโม เจรจาจับคู ่ธ ุรกิจ สร้างมูลค่าส ินค้าเกษตรที ่ซ ื ้อขายรวมทั ้งปี 1 ,766 ล้านบาท  
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
ผลการติดตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กิจกรรมพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพ่ิม
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์) ซึ ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม  
เศรษฐกิจฐานรากในปี 2565 โดยโครงการดังกล่าว มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงเครือข่าย กำหนดเป้าหมาย  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 234 แห่ง 77 จังหวัด 

จากการติดตามการดำเนินโครงการฯ โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 
2564 - มิถุนายน 2565) ภาพรวมพบว่า ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร และผลผลิตในจังหวัด และส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 281 แห่ง (ร้อยละ 121 ของเป้าหมาย) 
รวม 77 จังหวัด (ครบเป้าหมาย) โดยจากการลงพื้นที่ติดตามผลของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยดำเนินการเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 21 สหกรณ์ ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย  

นอกจากนี ้ ได้ม ีการจัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด  
จำนวน 2 ครั ้ง มีสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ รวม 21 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและทบทวน OPP (การวางแผนระบบการบริหารจัดการผลผลิต)  
สินค้าเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำแค็ตตาล็อกสินค้า คัดเลือกผู้แทนคลัสเตอร์สินค้า และ ครั้งที่ 2  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการผลผลิตเกษตรระดับจังหวัด โดยจัดเวทีให้สหกรณ์ผู้ผลิตที่มีความพร้อมในด้านการผลิต

02-5798511 



และจำหน่ายสินค้าเกษตร ได้พบปะกับชุมนุม/สหกรณ์ ที่เป็นผู้ซื้อ เพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความต้องการของ
ผู้ค้าทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ระหว่างกันภายในจังหวัดนครราชสีมา  

ผลจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน       
เกิดการจับคู ่ธ ุรกิจ โดยมีมูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื ้อขายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ระหว่างสหกรณ์  
ภายในจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ผัก และน้ำนมโค                       
รวมทั ้ง 21 สหกรณ์ เฉลี ่ยเดือนละประมาณ 147 ล้านบาท ซึ ่งคาดว่าทั ้งปีจะมี มูลค่ารวมกว่า 1 ,766 ล้านบาท  
และจากการสอบถามผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ตำบลด่านขุดทด อำเภอด่านขุดทด  ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะผู้แทนคลัสเตอร์สินค้าที่ดำเนินธุรกิจพืชไร่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์นมกับสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เพ่ือนำผลิตภัณฑ์นม ไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ฯ ผลจากการ
แลกเปลี่ยนทางการผลิตและการตลาดระหว่างสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด สามารถเพิ่มช่องทาง
การตลาด และม ีรายได ้ เพ ิ ่ มข ึ ้นจากเด ิมร ้อยละ 10 ซ ึ ่ งคาดว ่ าป ี  2565 จะม ีรายได ้ รวม 175 ล ้ านบาท  
เพ่ิมขึ้นจาก 159 ล้านบาท ในปี 2564    

ทั้งนี้ นอกจากการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด จึงได้จัด “ตลาดเกลียวใจ ช้อปอิ่มใจ ปลอดภัยทั ้งครอบครัว” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพดีต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ปุ๋ย ผักปลอดสารพิษ  ผ้าฝ้ายพื้นเมือง พันธุ์ไม้ และอื่นๆ กว่า 30 
ร้านค้า เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์  มีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่าย และผู้บริโภคได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย  
ราคายุติธรรม โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา หรือทุกท่านที่มีโอกาสได้แวะผ่าน ร่วมอุดหนุนสินค้า
ของกลุ่มสหกรณ์ได้ โดยจะมีการจัดตลาดทุกวันพฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,669 บาท สัปดาห์ก่อน 13,648 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,010 บาท สัปดาห์ก่อน 9,167 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.46 บาท สัปดาห์ก่อน 9.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.89 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.52 บาท สัปดาห์ก่อน 41.03 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.04 บาท สัปดาห์ก่อน 20.80 บาท 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.10 บาท สัปดาห์ก่อน 17.64 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.38 บาท สัปดาห์ก่อน 5.95 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.71 บาท สัปดาห์ก่อน 2.73 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.88 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,876 บาท สัปดาห์ก่อน 1,738 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,453 บาท สัปดาห์ก่อน 1,352 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.06 บาท สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.16 บาท สัปดาห์ก่อน 9.47 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 54.84บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.84 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.96 บาท สัปดาห์ก่อน  25.04 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.07 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.03 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 103.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.54 บาท 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.81 บาท สัปดาห์ก่อน 48.61 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 338 บาท สัปดาห์ก่อน 333 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 376 บาท สัปดาห์ก่อน 372 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.53 บาท สัปดาห์ก่อน 81.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.81 บาท สัปดาห์ก่อน 60.15 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.20 บาท สัปดาห์ก่อน 80.90 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.11 บาท สัปดาห์ก่อน 141.52 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.06 บาท สัปดาห์ก่อน 68.55 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 200.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.88 บาท สัปดาห์ก่อน 6.89 บาท 

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                                   

ขอขอบค ุณ ศ ูนย ์ประเม ินผล โครงการส ่งเสร ิมการพ ัฒนาระบบตลาดภายในสำหร ับส ินค ้าเกษตร  
ช่วยสหกรณ์การเกษตรเมืองย่าโม เจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายรวมทั้งปี 1,766 ล้านบาท และสำนักวิจัย



เศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

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

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

