
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. ติดตามศูนยเ์ครือข่าย ศพก. อีกพลังสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรในชมุชน” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  

   

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก. อีกพลังสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรในชุมชน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ มาต้ังแต่ปี 2557 พร้อมขยายเครือข่ายที่กระจายอยู่ตาม
อําเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ จํานวน 11,742 ศูนย์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ แก่เกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต
สินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเกษตร จนสามารถนําความรู้ไปปรับ
ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และเป็นการพึ่งพาตนเองในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในปัจจุบัน  

สศก. ได้ติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์และเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้ติดตามพ้ืนที่ 17 
จังหวัด สํารวจศูนย์เครือข่าย 87 ศูนย์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 พบว่า ในแต่ละปี มีเกษตรกรเข้ามาใช้
บริการในศูนย์เครือข่าย ศพก. ปีละ 2 - 3 ครั้ง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83 มีความประสงค์เข้ามาเพื่อขอรับการ
อบรมเพิ่มความรู้ ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูกข้าว การผสมปุ๋ยใช้เอง จุลินทรีย์ไล่แมลง การทําเชื้อราไตโคเดอร์มาและ
บิวเวอเรีย รองลงมา คือ เข้ามารับปัจจัยการผลิต เช่น สาร พ.ด. เมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว และพันธ์ุไม้ยืนต้น รวมทั้งเข้ามา
ขอรับคําปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร เช่น การระบาดของศัตรูพืช ปัญหาหนี้สินการเกษตร เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์เครือข่าย
ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเข้ามาขอรับข้อมูล
ข่าวสาร หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนย์เครือข่าย เช่น การรวมกลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์ ทําสารชีวภัณฑ์ รวมถึง 
แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นต้น และศูนย์เครือข่ายยังได้จัดงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) อีกด้วย 

สําหรับกิจกรรมหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในศูนย์ครือข่าย ปกติมีการจัดทุกเดือนโดยมีเจ้าหน้าที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งประธานศูนย์เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ลดจํานวนการฝึกอบรมลง แต่ยังให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการ
ฝึกอบรม  การทําปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ การทําสารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งความรู้ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในแปลงของตนเองตาม
ความเหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนการผลิต โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งพบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้านาปี สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยปีละ 468.84 บาท/ไร่ และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 149.87 กิโลกรัม/ไร่  
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,967.54 บาท/ไร่ สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวนาปี สามารถลดต้นทุน 
ได้เฉลี่ยปีละ 117.71 บาท/ไร่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 94.70 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,064.71 บาท/ไร่ 
นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผักไว้กินเอง โดยใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าของเกษตรกรปลูกผักเพื่อบริโภค ใน
ครัวเรือนและแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึง 1,258.41 บาท/เดือน  
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“ผลการดําเนินงานของศูนย์ ศพก. และเครือข่าย ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในส่วนของ             
สศก. นอกจากจะติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปีแล้ว ยังร่วมสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D และ 
กระดานเศรษฐี การส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
ทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งทางศูนย์ในแต่ละเครือข่ายต่างมีความต้ังใจในการพัฒนาศูนย์ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป และทางกระทรวง
เกษตรฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้า
เกษตร ให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรในชุมชน รวมถึงเป็นจุดบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐต่อไป” รองเลขาธิการ กล่าว 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,244 บาท สัปดาห์ก่อน 10,383 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,072 บาท สัปดาห์ก่อน 8,665 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.62 บาท สัปดาห์ก่อน 8.55 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.69 บาท สัปดาห์ก่อน 6.51 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.33 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.25 บาท สัปดาหก่์อน 31.48 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.09 บาท สัปดาห์ก่อน 22.99 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.21 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.99 บาท สัปดาห์ก่อน 1.96 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.47 บาท สัปดาห์ก่อน 5.42 บาท 

ฝ้าย 



สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,831 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,562 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.71 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.91 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.84 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคณุภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.84 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.27 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.47 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.22 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.29 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.13 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.60 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.56 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 292 บาท  สัปดาห์ก่อน 291 บาท  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 344 บาท  สัปดาห์ก่อน 341 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.80 บาท 

กระบือ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 73.99 บาท 

 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.44 บาท สัปดาห์ก่อน 45.90 บาท  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาห์ก่อน 51.67 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 124.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 124.93 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.80 บาท 
ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.62 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป๋น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง 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 ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. ติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก. อีกพลังสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรในชุมชน และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

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 


