
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง “สศก. บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด   
ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความม่ันคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. บูรณาการหน่วยงานพ้ืนที่ จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัด  ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะ                
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้จัด
ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพ่ือการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 และ 27 - 30 กันยายนที่ผ่านมา ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในพ้ืนที่ ได้แก่ สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 77 
จังหวัด โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำปฏิทินฯ เพื่อให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและจัดทำปฏิทินฯ ให้ เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 สำหรับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด สศก. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้ง แต่ปี 2561  
โดยดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 ได้มี 
การปรับปรุงให้ครอบคลุมจำนวนชนิดสินค้ามากยิ่งขึ้นจากเดิม ทั้งสินค้ากลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ ไม้
ผล ไม้ยืนต้น และแมลงเศรษฐกิจ โดยจะมีข้อมูลเชิงลึกถึงระดับตำบล (สินค้าพืช) และระดับอำเภอ (สินค้าปศุสัตว์ และ
ประมง) ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตรายเดือน และรายปีของปีเพาะปลูกหรือปีการผลิตปัจจุบัน และการคาดการณ์
ปริมาณผลผลิตในปีถัดไป นอกจากนี้ ยังระบุให้ทราบถึงจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในระดับตำบล/อำเภอ เนื้อที่
เพาะปลูก เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละชนิดสินค้า ผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนการประเมินปริมาณการกระจายผลผลิตที่
เกษตรกรผลิตได้ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดอีกด้วย 

 “การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทราบว่า 
จังหวัดนั้นๆ มีผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด และมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลใด หรือ อำเภอใด และที่สำคัญ ผลผลิตจะออกสู่
ตลาดในช่วงเวลาใดท้ังในปีปัจจุบันและปีถัดไป ซึ่งจะช่วยในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตได้ตรงต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนวางแผนการกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด รวมถึงการวางแผนการเพาะปลูก
ในปีถัดไป  อันเป็นการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมถึงการแสดง

02-5798511 



ให้เห็นถึงความมีอยู่ของอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ โควิด 19 อีกด้วย” เลขาธิการ สศก. กล่าว   

 ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา จังหวัดต่าง ๆ ได้นำข้อมูลปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาตลอดปีปฏิทิน ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนสำรองอาหาร
ระดับจังหวัด เพ่ือรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติ และสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือประมาณการผลผลิตรายเดือน ประเมินผลกระทบ
จากภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งที่มีผลต่อสินค้าเกษตร อีกทั้งยังนำข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือประกอบการคำนวณ 
และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอีกด้วย  

 ทั้งนี้ ในทุกปี สศก. จะมีการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินให้แก่ทุกหน่วยงานแล้ว หลังจาก
นี้หน่วยงานจะจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวาง
แผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต่อไป และจัดส่งให้ สศก. เพ่ือสรุป
เสนอต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,680 บาท สัปดาห์ก่อน 9,921 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,605 บาท สัปดาห์ก่อน 7,413 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.39 บาท สัปดาห์ก่อน 8.47 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.80 บาท สัปดาห์ก่อน 6.93 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

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

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

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 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 2.04 บาท สัปดาห์ก่อน 2.15 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.34 บาท สัปดาห์ก่อน 6.07 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,755 บาท สัปดาห์ก่อน 1,710 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,518 บาท สัปดาห์ก่อน 1,521 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,006 บาท สัปดาห์ก่อน 999 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.13 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.31  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.62 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.21 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.49 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.71 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.99 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.21 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.87 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.49 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.18 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.42 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.94 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.02 บาท สัปดาห์ก่อน 32.12 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 289 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.35 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.99 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.70 บาท สัปดาห์ก่อน 78.30 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 128.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.35 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.15 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 150.00 บาท 

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

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. บูรณาการหน่วยงานพ้ืนที่ จัดทำ
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด  ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 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/

