
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง “สศก. แท็กทีม ธปท. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564  

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. แท็กทีม ธปท. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม “ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด” ว่า สศก. ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้การลงนาม MOU พัฒนาข้อมูลภาคการเกษตรระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้
การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ลงลึกถึงระดับจังหวัด และในระยะต่อไปจะเป็นการประมาณการ
ผลผลิตที่สะท้อนสถานการณ์ในพ้ืนที่ตามความเป็นจริงและทันสถานการณ์มากขึ้น ด้วยเป้าหมาย “ค่าพยากรณ์ผลผลิต” 
จะใกล้เคียง “ค่าจริงผลผลิต” 

การอบรมครั้งนี้ สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จัดขึ้นเพ่ืออบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์             
ที่จะได้จากระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลข้อมูลสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดได้ทันต่อสถานการณ์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดัชนี
เศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือวางแผนติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด และสามารถวิเคราะห์เชิงลึกใน          
การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรรายพ้ืนที่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย (นายสุเมธ พฤกษ์ฤดี เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ) 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สศก. ในครั้งนี้   

สำหรับระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัด อาทิ กำหนดฤดูกาล
เพาะปลูก กำหนดรอบรายสินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีการผลิตรายจังหวัด และการประมาณการผลผลิตภาพรวม                     
เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ หรือ Big Data  โดยในระยะถัดไป จะมีการนำเข้าข้อมูลมิติอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้ง
ด้านต้นทุน ความเสียหายจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือของภาครัฐ และยังเป็นข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Decision Support System) ที่ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เช่น รายรับจากการขาย
สินค้าเกษตรของเกษตรกร ต้นทุนการผลิต  มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ  และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ                
เป็นรายพืชและรายจังหวัด 

“การจัดอบรมภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ประสบ
ความสำเร็จไปอีกขั้นของ Big Data ด้านการเกษตรของประเทศ เพราะด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกใน
ปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การค้า ภัยธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19  ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงภาคเกษตรไทย ดังนั้น การมีระบบติดตามเศรษฐกิจการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ และข้อมูลที่สอดคล้องความเป็นจริงในระดับพ้ืนที่ จะช่วยให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของภาวะ

02-5798511 



เศรษฐกิจการเกษตรที่กำลังเผชิญ ทำให้การบริหารสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งสามารถ
ใช้ประกอบการวางนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” เลขาธิการ สศก. กล่าว 

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรผ่านการอบรมดังกล่าว ยังเป็นการพัฒนาในระยะแรก 
โดยจะเน้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเท่านั้น              
ซึ่งในส่วนของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลบริการด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ฐานข้อมูลร่วม                
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรรายเดือน สรุปราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน (Daily Sheet) 
ระบบบัญชีข้อมูลด้านการเกษตร (Data Catalog) ได้จากเว็บไซต์ www.nabc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 0 2579 8161 หรือ อีเมล nabc@nabc.go.th”  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,921 บาท สัปดาห์ก่อน 9,865 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,413 บาท สัปดาห์ก่อน 7,457 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.47 บาท สัปดาห์ก่อน 8.54 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 42.36 บาท สัปดาห์ก่อน 39.17 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.64 บาท สัปดาห์ก่อน 26.18 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.40 บาท 



มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.15 บาท  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.07 บาท สัปดาห์ก่อน 5.26 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,710 บาท สัปดาห์ก่อน 1,787 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,521 บาท สัปดาห์ก่อน 1,557 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 999 บาท สัปดาห์ก่อน 1,042 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.02 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.13  บาท  สัปดาห์ก่อน 6.36 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.68 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.71 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.17 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.67 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.25 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.49 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.84 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.16 บาท 

 



ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.08 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.12 บาท สัปดาห์ก่อน 32.44 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 289 บาท  สัปดาห์ก่อน 296 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 353 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.92 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.12 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ไม่มีรายราคา  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.30 บาท สัปดาห์ก่อน 78.78 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 125.53 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.60 บาท สัปดาห์ก่อน 35.00 บาท 



  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เรื่อง สศก. แท็กทีม ธปท. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันใน
สัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้
พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

