
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง  “สศก. เตรียมเปิดเวทีใหญ่ สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ   

ระดมเจ้าหน้าที่ 10 กระทรวง สร้างเครือข่าย พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data เพื่อใช้งาน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เตรียมเปิดเวทีใหญ่ สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ   
ระดมเจ้าหน้าที่ 10 กระทรวง สร้างเครือข่าย พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data เพ่ือใช้งาน ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ์นี้  สศก มีกำหนดเตรียมจัดสัมมนาการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ  เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็นเอกภาพ สู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเพ่ิมองค์ความรู้
ทางด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมกว่า 150 คน ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                       
เป็นประธานเปิดงาน และจะมีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2020 ยกระดับการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0”                   
โดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) รวมทั้งการบรรยาย เรื่อง “ศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ Big Data เพ่ือคนไทยทุกคน” จากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi  (รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล)  พร้อมนี้จะมีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นร่วมกันของ
หน่วยงานภายใต้ MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติทั้ง 10 กระทรวง  และหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 22 หน่วยงาน ซึ่งเชื่อมั่นว่า งานครั้งนี้ จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน              
การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และ              
เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมให้บริการเกษตรกร 
หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนเข้ามาใช้งานได้ต่อไป 

ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ  (National Agricultural Big Data Center : 
NABC) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือเปิด
ให้บริการกับทุกภาคส่วนที่มีความต้องการใช้ข้อมูลต่อไป โดยเบื้องต้น ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า
การดำเนินงานดังกล่าวของ NABC ได้ผ่าน www.nabc.go.th และคาดว่า จะสามารถเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป
เข้าใช้บริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) บางส่วนได้ในเดือนมีนาคมนี้แน่นอน 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,573 บาท สัปดาห์ก่อน 13,675 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,891 บาท สัปดาห์ก่อน 7,880 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.70 บาท สัปดาห์ก่อน 7.76 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.02 บาท สัปดาห์ก่อน 6.04 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ถัว่ลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.57 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.25 บาท สัปดาห์ก่อน 25.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.94 บาท สัปดาห์ก่อน 1.92 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.21 บาท สัปดาห์ก่อน 5.15 บาท 

 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,770 บาท สัปดาห์ก่อน 1,792 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,424 บาท สัปดาห์ก่อน 1,462 บาท 



เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 850 บาท สัปดาห์กอ่น 783 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.43 บาท  สัปดาห์กอ่น 10.04 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.71 บาท  สัปดาห์กอ่น 10.51 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.67 บาท  สัปดาหก์่อน  39.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.16 บาท  สัปดาห์กอ่น  38.94 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.66 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.44 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.55 บาท  สัปดาหก่์อน  18.11 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.69 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.72 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.06 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.06 บาท  สัปดาห์กอ่น 39.41 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 337 บาท  สัปดาห์กอ่น 335 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.30 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.21 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.05 บาท สัปดาห์ก่อน 50.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.48 บาท สัปดาห์ก่อน 82.93 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.12 บาท  สัปดาห์กอ่น 140.93 บาท 



ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.50 บาท  สัปดาห์กอ่น 88.62 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน 

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

    - 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 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. เตรียมเปิดเวทีใหญ่ สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ   
ระดมเจ้าหน้าที่ 10 กระทรวง สร้างเครือข่าย พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data เพ่ือใช้งาน และขอขอบคุณสำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ทีร่ายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ 
และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุก
สัปดาห์  

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

 

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

