
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เผย ผลสาํรวจนําร่อง จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการ SAS - PSA พื้นทีเ่กษตรกรรมยั่งยนื  

ระบุ เกษตรกรมีความยั่งยนืด้านเศรษฐกิจ 85% สามารถทํากําไรได้จากผลผลิตในพื้นทีเ่กษตรกรรม” 
ออกอากาศ วันพธุที่ 29  กันยายน  2564  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง             
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผย ผลสํารวจนําร่อง จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการ  
SAS - PSA พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน ระบุ เกษตรกรมีความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 85% สามารถทํากําไรได้จากผลผลิตใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า จากที่ สศก. ได้ดําเนินโครงการ Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in 
ASEAN Region หรือ โครงการ  SAS - PSA  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการสํารวจการเกษตรแบบยั่งยืนตามตัวช้ีวัดของ
องค์การสหประชาชาติ (UN)  SDGs 2.4.1 Proportion of Agricultural Area under Productive and Sustainable 
Agriculture ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ทําการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด  
รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐ และผู้วางนโยบายด้านการเกษตร โดยดําเนินการสํารวจนําร่องจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก
แบบสอบถามและเกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณตัวช้ีวัดต้นแบบจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  
ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ อาทิ มูลค่าผลผลิตต่อไร่ กําไรจากการขายผลผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่ง
ประกันภัยพืชผล มิติสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการทรัพยากรดินและน้ํา  การใช้ปุ๋ยและสารเคมี การใช้สารกําจัดศัตรูพืช 
ความหลากหลายของผลผลิต และ มิติทางสังคม อาทิ อัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตร การจ่ายค่าตอบแทน ปัญหาการขาด
แคลนอาหาร และการถือครองที่ดินของเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสํารวจถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด - 19 ที่เกษตรกรต้องพบเจอในช่วงของการแพร่ระบาดที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน  

ผลการสํารวจ 135 ครัวเรือนตัวอย่าง  จาก 5 อําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อ.พนมสารคาม (ต.บ้านช่อง)           
อ.สนามชัยเขต (ต.ท่ากระดาน) อ.บางน้ําเปรี้ยว (ต.หมอนทอง)  อ.เมืองฉะเชิงเทรา (ต.บางเตย) และ อ.บ้านโพธิ์ (ต.สิบ
เอ็ดศอก) เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรรวม 4,905 ไร่ พบว่า เกษตรกรมีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 85.3           
ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60.8 และด้านสังคม ร้อยละ 68.6  โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สศก. ได้จัดประชุมเพื่อ
เสนอผลการสํารวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตร
อําเภอ กรมวิชาการ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากผลการสํารวจ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดทําข้อมูลในระดับ
จังหวัดหรือประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจดังกล่าว เป็นเพียงการสํารวจนําร่อง ยังไม่สามารถเป็นตัวแทนของ
ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราได้  

“เมื่อดูผลการสํารวจ จะเห็นว่า เนื้อที่เกษตรที่มีความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ สูงถึงร้อยละ 85.3 ของเนื้อที่เกษตร
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรยังคงมีผลกําไรจากผลผลิตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และแหล่งประกันภัยได้ บางครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด  ขณะที่มิติสิ่งแวดล้อม เนื้อที่เกษตรมีความ
ย่ังยืน ร้อยละ 60.8 ซึ่งตํ่ากว่ามิติอ่ืน เนื่องจากเกษตรกรยังคงใช้สารเคมีอันตรายในการกําจัดศัตรูพืช กําจัดแมลงใน
ปริมาณที่ไม่เหมาะสม แม้จะใช้ปริมาณมากแต่ผลผลิตต่อไร่ยังตํ่า และแม้ว่าเนื้อที่ถือครองต่อครัวเรือนมีขนาดใหญ่           
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แต่เนื่องจากเกษตรกรอายุมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ยังขาดความหลากหลายของผลผลิต ส่วนมิติความย่ังยืน
ด้านสังคม ร้อยละ 68.6 ของเนื้อที่เกษตรทั้งหมด เนื่องมาจากยังมีปัญหาด้านค่าจ้างแรงงานเกษตรที่ค่อนข้างตํ่า อย่างไรก็
ตาม พบว่า เกษตรกรไม่มีความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหารและการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน และปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
อีกด้วย แม้ต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ สศก. จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ASEAN Food Security Information 
System:AFSIS เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปใช้ประโยชน์ สําหรับการวางนโยบายและแผนต่อไป  โดยโครงการ            
SAS - PSA มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี 8 เดือน (26 มีนาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2565) โดยนําร่องใน  3 
ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ณ จังหวัด ฉะเชิงเทรา และเตรียมขยายผล
การสํารวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,784 บาท สัปดาห์ก่อน 9,785 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,416 บาท สัปดาห์ก่อน 7,471 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.99 บาท สัปดาห์ก่อน 7.76 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.60 บาท สัปดาห์ก่อน 6.22 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.45 บาท สัปดาหก่์อน 41.58 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.22 บาท สัปดาหก่์อน 25.37 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.93 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.83 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.12 บาท สัปดาห์ก่อน 2.08 บาท 
มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.70 บาท สัปดาห์ก่อน 6.69 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,837 บาท สัปดาห์ก่อน 1,732บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,615 บาท สัปดาห์ก่อน 1,528 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,043 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.02  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.77 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.85 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.34 บาท 

ยางแผน่ดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.71 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.75 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.96 บาท 

ราคาสินค้าปศุสตัว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.73 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.83 บาท สัปดาห์ก่อน 34.43 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 297 บาท  สัปดาห์ก่อน 298 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.91 บาท 

กระบือ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.93 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.06 บาท สัปดาห์ก่อน 78.86 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 125.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.82 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.57 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 110.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   
 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง เรื่อง สศก. เผย ผลสํารวจนําร่อง จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการ    
SAS - PSA พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน ระบุ เกษตรกรมีความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 85% สามารถทํากําไรได้จากผลผลิตใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้
เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณา
เป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


