
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. จับมือ การเคหะแหงชาติ เช่ือมโยงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  

พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตร สรางรายไดจากผลผลิต ยกระดับวีถีชีวิตชุมชนการเคหะ” 
ออกอากาศ วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. จับมือ การเคหะแหงชาติ เชื่อมโยงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  
พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตร สรางรายไดจากผลผลิต ยกระดับวีถีชีวิตชุมชนการเคหะ”ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวมกับ การเคหะแหงชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ วาดวย
ความรวมมือ โดยมี นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายทวีพงษ วิชัยดิษฐ ผูวา
การการเคหะแหงชาติ เปนผูลงนาม พรอมดวย ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ 
เรืออากาศโทชัยรัตน ทองบริบูรณ รองผูวาการการเคหะแหงชาติ ลงนามในฐานะพยาน ณ หองประชุม 3 อาคาร
นวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการเผยแพรผานระบบออนไลน ZOOM Meeting และ FB Live 
เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน 

 ในการนี้ นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลาววา การลงนามบันทึก
ความรวมมือครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ การเคหะแหงชาติ จะรวมมือกันทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหเกิด
การใชประโยชนรวมกันของขอมูล มีการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอยูอาศัยของประชาชน เชื่อมโยงการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ เชน การปรับปรุงดิน การ
สงเสริมการเพาะปลูก และพัฒนาตลาดเกษตรและสินคาชุมชน และที่สำคัญ คือการใหบริการขอมูลดานการเกษตรดวย
ระบบภูมิสารสนเทศ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรมาปรับใช และรวมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 
หนวยงาน ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธ และพัฒนาดานการเกษตรใหแกผูอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติ
รวมกัน 

 เลขาธิการ สศก. กลาวเพ่ิมเติมวา “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พรอมที่จะสนับสนุนขอมูล ดานการเกษตร ทั้งดานพื้นที่ ขอมูลพืชและสินคาเกษตร future crop ที่เหมาะสมกับพื้นท่ี  
โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือน และอาคารปด เพ่ือแนะนำ สงเสริมการผลิตท่ีมีคุณภาพ และมูลคาสูงใน
พื้นที่จำกัด ดวยตนทุนที่ต่ำ โดยจะบูรณาการรวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรม
ประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ และหนวยงานอื่นๆ เพื่อถายทอดความรู ขาวสาร ใหเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่การ
เคหะแหงชาติ”  

ดานนายทวีพงษ วิชัยดิษฐ ผูวาการการเคหะแหงชาติ กลาววา การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มุงพัฒนาที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยและปานกลางใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ความรวมมือทางวิชาการกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันนี้ เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน
การเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูอยูอาศัยในชุมชน โดยการเคหะแหงชาติ จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ และเชื่อมั่นวา  จะสามารถการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได มีการพัฒนาเมืองและชุมชนใหมีสภาพแวดลอมที่ดี ตลอดจนเกิดการการบริหารจัดการชุมชนเพื่อใหบรรลุ

02-5798511 



เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน สงเสริมความสัมพันธในการพัฒนาดานการเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมกันไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 “การเคหะแหงชาติ มีเปาหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะ
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำใหประชาชนที่มีรายไดนอยไดรับผลกระทบ ดังนั้น หากมีการสงเสริม
อาชีพ สรางรายไดใหประชาชนสามารถดำรงชีพอยูได จะทำใหประชาชนมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งการสรางรายไดทาง
การเกษตร ดวยการผลิต การแปรรูป และสรางการตลาดของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงในพื้นที่ที่จำกัด นับเปนสิ่งที่การ
เคหะแหงชาติ และประชาชนในพื้นที่มีความตองการอยางมาก เพราะทำใหมีทางเลือกและชองทางการประกอบอาชีพ 
เพื่อสรางรายไดจากการทำการเกษตรมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพดานการเกษตรใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ของ
การเคหะแหงชาติ และพ้ืนท่ีโดยรอบใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน” ผูวาการการเคหะแหงชาติ กลาว 

ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 9,605 บาท สัปดาหกอน 9,485 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,734 บาท สัปดาหกอน 7,705 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.93 บาท สัปดาหกอน 8.76 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.10 บาท สัปดาหกอน 6.87 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.50 บาท สัปดาหกอน 15.25 บาท 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาหกอน 46.19 บาท 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาหกอน 31.71 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.70 บาท สัปดาหกอน 20.62 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.54บาท  สัปดาหกอน 8.51 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาหกอน 2.22 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.66 บาท สัปดาหกอน 6.53 บาท 



ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,595 บาท สัปดาหกอน 1,772 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาหกอน 1,486 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.63 บาท  สัปดาหกอน 5.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.53  บาท  สัปดาหกอน 9.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.19 บาท  สัปดาหกอน  54.96 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.68 บาท  สัปดาหกอน  54.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.18 บาท  สัปดาหกอน  53.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.94 บาท  สัปดาหกอน  24.09 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท  สัปดาหกอน  50.48 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.43 บาท  สัปดาหกอน 75.18 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.62 บาท สัปดาหกอน 41.63 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 286 บาท  สัปดาหกอน 283 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 361 บาท  สัปดาหกอน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.70 บาท  สัปดาหกอน 96.15 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.10 บาท  สัปดาหกอน 80.72 บาท 



ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.00 บาท สัปดาหกอน 35.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.17 บาท สัปดาหกอน 78.62 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 163.58 บาท  สัปดาหกอน 159.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.49 บาท  สัปดาหกอน 71.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท สัปดาหกอน 6.57 บาท 

ปลาปน   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.40 บาท สัปดาหกอน 30.00 บา 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ

ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตาง ๆ ไดที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตาง ๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล

ขาวสาร ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางท่ี  

    - Call Center  1170  

    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ ศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ เรื่อง สองตลาดพริกเขียวมัน จ.สงขลา สงออกตลาดมาเลเซีย สรางรายได
เกษตรกรปละ 40,600 บาท/ไร และราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาหท่ีรายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาห
นี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน 
ทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคุณผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว

ไดที ่เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งชองทาง           

เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพ่ือน

ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน

สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

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

