
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. โดย AFSIS จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ลุย โครงการ SAS-PSA  

มกราคม 64 น าร่อง ฉะเชิงเทรา ส ารวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคงอาหาร ตามเป้า SDGs ” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม  2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. โดย AFSIS จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ลุย โครงการ SAS-
PSA  มกราคม 64 น าร่อง ฉะเชิงเทรา ส ารวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคงอาหาร ตามเป้า SDGs  
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหย โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ก าหนดให้ประเทศที่มีระดับความ
อดอยากหิวโหยมากกว่าร้อยละ 5 จะต้องรายงานผลของตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 Proportion of Agricultural Area under 
Productive and Sustainable Agriculture หรือ สัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ท าการผลิตอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573  โดย UN ตั้งเป้าลดจ านวนผู้อดอยากหิวโหยทั่วโลกให้
เหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2025 และร้อยละ 3 ภายในปี 2030 

ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบัน มีจ านวนผู้อดอยากหิวโหยอยู่ที่ร้อยละ 9 ดังนั้น จะต้องรายผลความก้าวหน้า             
ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ต่อ UN ภายในป ี 2573 ซึ่งการรายงานผลของตัวชี้วัดนี้
ดังกล่าว จะต้องรายงานในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่เกษตรกรรมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ไม่ยั่งยืน (Unsustainable: สีแดง) 
2) ยอมรับได้ (Acceptable: สีเหลือง) และ 3) ยั่งยืน (Desirable: สีเขียว) ทั้งนี้ ภายหลังจากปี 2573 จะต้องรายงานต่อเนื่อง
ทุกๆ 3 ปี 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  โดยได้ผลักดันการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด SDGs 2.4.1 สัดส่วนของเนื้อที่เกษตร        
ที่ท าการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อเน้ื อที่เกษตรทั้งหมดของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 - 
2563  มีการด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 4.38 ล้านไร่ โดยปี 2560 โดยได้เพ่ิมพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
ประมาณ 1.08 ล้านไร่ และด าเนินการเรื่อยมาจนในปี 2563 ได้เพ่ิมพื้นที่เกษตรกรรมยัง่ยืนประมาณ 1.15 ล้านไร่   

ล่าสุด สศก . ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน 
หรือ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry 
of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินโครงการ Supporting Agricultural Survey on 
Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region หรือโครงการ SAS-PSA โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก MAFFประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส ารวจการเกษตรแบบย่ังยืน ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 และใช้เป็น
ฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐ และผู้วางนโยบายด้านการเกษตร สู่การเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารของ
ภูมิภาคอาเซียน 

“ในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นก้าวส าคัญ ที่ส านักงานเลขานุการ AFSIS ได้ร่วมกับ MAFF ประเทศญี่ปุ่น 
ด าเนินโครงการ SAS-PSA ซึ่งจะด าเนินการน าร่องส ารวจ (Pilot survey) ตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ตามระเบียบวิธีของ FAO 
และ  ที่ส าคัญ คือ จะเพิ่มข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในแบบส ารวจด้วย ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
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และมิติด้านสังคม และจะด าเนินโครงการน าร่องส ารวจข้อมูลที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้า
เกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง และขยายผลการส ารวจเกษตรกรทั่วประเทศต่อไป” เลขาธิการ 
สศก. กล่าว 

ด้านนายพลเชษฐ์  ตราโช  รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ส าหรับ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ SAS-PSA             
มีก าหนด 2 ปี 8 เดือน (26 มีนาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (The 18th 
AFSIS Focal Point Meeting) มีมติให้ด าเนินโครงการน าร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว โดยเริ่มที่
ประเทศไทย   เป็นประเทศแรก โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) 

ส าหรับกรอบที่จะน ามาใช้ในการก าหนดตัวอย่า ง สศก . จะใช้เกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง  
(Farmer One) มาใช้ประกอบการพิจารณาและเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่จะท าการส ารวจน าร่อง โดยเลือกอ าเภอที่มี
จ านวนประชากรเกษตรมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ พนมสารคาม สนามชัยเขต บางน้ าเปรี้ยว 
เมืองฉะเชิงเทรา และบ้านโพธิ์ ซึ่งคาดว่าการส ารวจจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และจะมีการจัดประชุม 
สรุปผลการด าเนินการและน าเสนอร่างรายงานผลการส ารวจตามโครงการน าร่องส ารวจ (Pilot Survey) ตามตัวช้ีวัด  SGDs 
2.4.1 ของประเทศไทย (In-country Wrap up Meeting) ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์และ  จัดท า
รายงานผลการส ารวจตามโครงการน าร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,059 บาท สัปดาห์ก่อน 11,115 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,387 บาท สัปดาห์ก่อน 8,329 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาห์ก่อน 7.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.00 บาท สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.75 บาท สัปดาห์ก่อน 17.78 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50.33 บาท สัปดาห์ก่อน 46.47 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.99 บาท สัปดาห์ก่อน 25.35บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.26 บาท สัปดาห์ก่อน 23.97 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์น้ีไมม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  6.86 บาท 



 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.08 บาท สัปดาห์ก่อน 2.05 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.20 บาท สัปดาห์ก่อน 6.38 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,893 บาท สัปดาห์ก่อน 1,929 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,515 บาท สัปดาห์ก่อน 1,550 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 967 บาท สัปดาห์ก่อน 933 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.86 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.02 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  59.98 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.99 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.47 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.64 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.35 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.91 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 



 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 347 บาท  สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.52 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.21 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.32 บาท สัปดาห์ก่อน 77.90 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 154.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 144.79 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.48 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.20 บาท สัปดาห์ก่อน 7.19 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์  ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท  จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ  ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    -  เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    -  อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   
 
 ขอขอบคุณ ส านักงานเลขานุการ AFSIS  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  เรื่อง สศก. โดย AFSIS จับมือ กระทรวง
เกษตรฯ ญี่ปุ่น ลุย โครงการ SAS-PSA  มกราคม 64 น าร่อง ฉะเชิงเทรา ส ารวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างความมั่นคง
อาหาร ตามเป้า SDGs และส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส าหรับ ราคาสินค้ าเกษตรกรรม ที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์น้ี ด้วยค่ะ รวมทั้ง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหน่ึงช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน

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


 

ไดโ้ดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


