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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “รุก ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ สศก. แจงภาพรวมครัวเรือนเกษตรในจังหวัด เร่งแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล้ําของรายได้”
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง รุก ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ สศก. แจงภาพรวมครัวเรือนเกษตรใน
จังหวัด เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของรายได้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สศก. ร่วมขับเคลื่อน ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ ติดตามเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในจังหวัด ระบุ ครัวเรือนมีรายได้ภาค
เกษตรเฉลี่ยต่อปี 37,389 บาท และรายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 43,573 บาท หนี้สินส่วนใหญ่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อ
ครัวเรือน รัฐพร้อมเดินหน้าทุกหน่วย ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนครั้งแรกในประเทศไทย ใน 4 ตําบล ได้แก่
ปางหมู จองคํา ผาบ่อง และห้วยโป่ง รวม 1,750 แปลง
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดลกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 7.9 ล้านไร่ พื้นที่
ถือครองทางการเกษตรประมาณ 0.36 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัด มีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
จํานวน 37,545 ครัวเรือน หรือร้อยละ 62 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว กระเทียม ถั่วเหลือง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปลี พริก และด้านปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร ซึ่งการผลิตอาหารส่วนใหญ่ผลิตเพื่อ
การบริโภคภายในจังหวัดเป็นหลัก
ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ครัวเรือนมีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 37,389 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 43,573 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในด้านหนี้สิน พบว่า ประชากรที่มีหนี้สิน
ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินน้อยกว่า 60,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.95 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้งหมด
และประชากรที่มีหนี้สินมากกว่า 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.37 ส่วนที่มีหนี้สินมากกว่า
500,000 บาท มีเพียงร้อยละ 0.6 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ เป็นหนี้สินหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าจังหวัดอื่น เนื่องจากสภาพพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นภูเขา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ํา ชนิดพืชไม่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาหลักของเกษตรกรคือการไม่มีที่ดินทํากินเป็น
ของตนเอง ประกอบกับการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการรับรอง ทําให้เกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ําสุดและมีความเหลื่อมล้ําสูง รัฐบาลจึงได้ดําเนินนโยบายเพื่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา หรือ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญคือ “การขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน (คทช.)”
เป็นการจัดที่ดินทํากินให้แก่ประชาชนครั้งแรกในประเทศไทย โดยเกษตรกรจะได้รับสมุดประจําตัวในการจัดสรรที่ดินทํา
กินอย่างถูกต้อง ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้ การที่เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินอย่าง
ถูกต้อง จะช่วยลดข้อกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศที่ไม่รับซื้อผลผลิตในพื้นที่ผิดกฎหมายและภาครัฐไม่รับรอง และ
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่า ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
“สร้ างป่ า สร้ า งรายได้ ” เพื่ อ ฟื้นฟู ป่า ต้นน้ํ าลํ า ธาร ที่ถูก ทําลาย และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ให้ แ ก่ประชาชนตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
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การจัดที่ทํากินให้ชุมชนในระยะแรก ดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จํานวน 4 ตําบล ได้แก่ ปางหมู
จองคํา ผาบ่อง และห้วยโป่ง รวม 1,750 แปลง เป็นการจัดที่ทํากินในพื้นที่ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ มีประชาชนอยู่ต่อเนื่องมาก่อนปี 2541 โดยพื้นที่ที่จัดที่ทํากินในระยะแรก คือพื้นที่ตําบลปางหมูและจอง
คํา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนตําบลผาบ่องและห้วยโป่ง เป็นทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรบางส่วน
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ของ สศก. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้เสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้และ
สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม “แม่ฮ่องสอนโมเดล”
คือ 1) การสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการ
ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรทั้งการผลิตและแปรรูปเพื่อพิ่มมูลค่า ซึ่งปัจจุบัน พืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด คือ ถั่วเหลือง และกระเทียม 2) ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดิน
ทํากิน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอาชีพและการแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยืดอายุ
ผลผลิต 3) การส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 4) สนับสนุนการผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP
5) การประชาสัมพันธ์สินค้าของดีแม่ฮ่องสอนให้มากขึ้น เช่น คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากถั่วเน่า 6) การสนับสนุน
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ (Agro-Tourism) และ 7) การพัฒนาจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น ใน
อําเภอขุนยวม เขตติดต่อกับเมืองหลอยก่อ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคะยา สหภาพเมียนมา เป็นเส้นทางที่สามารถสัญจร
ไปยังเมืองต่างๆ จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ ําคัญ ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,322 บาท สัปดาห์ก่อน 15,229 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,936 บาท สัปดาห์ก่อน 7,839 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.72 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 7.12 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นเี้ ฉลี่ย กก.ละ 17.59 บาท สัปดาห์ก่อน 17.15 บาท
ถั่วลิสง
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.86 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.53 บาท สัปดาห์ก่อน 26.40บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นรี้ าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.89 บาท สัปดาห์ก่อน 26.27 บาท
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
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ปาล์มน้ํามัน
ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.86 บาท สัปดาห์ก่อน 2.83 บาท
มันสําปะหลัง
หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.35 บาท สัปดาห์ก่อน 5.28 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,681 บาท สัปดาห์ก่อน 1,673 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,319 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,098 บาท สัปดาห์ก่อน 1,095 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.63 บาท สัปดาห์ก่อน 2.95 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.29 บาท สัปดาห์ก่อน 7.71 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.92 บาท สัปดาห์ก่อน 44.16 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.42 บาท สัปดาห์ก่อน 43.66 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.92 บาท สัปดาห์ก่อน 43.16 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.81 บาท สัปดาห์ก่อน 20.34 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.82 บาท สัปดาห์ก่อน 17.31 บาท

น้ํายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.87 บาท สัปดาห์ก่อน 40.59 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.02 บาท สัปดาห์ก่อน 55.80 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.63 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
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ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท สัปดาห์ก่อน 267 บาท
ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท สัปดาห์ก่อน 330 บาท
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.61 บาท สัปดาห์ก่อน 90.59 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.85 บาท สัปดาห์ก่อน 71.75 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.33 บาท สัปดาห์ก่อน 41.13 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.64 บาท สัปดาห์ก่อน 89.05 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.27 บาท สัปดาห์ก่อน 143.44 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.18 บาท สัปดาห์ก่อน 79.43 บาท
ปลาหมึก

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.80 บาท สัปดาห์ก่อน 8.68 บาท

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท 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 ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รุก ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ สศก. แจงภาพรวมครัวเรือนเกษตรในจังหวัด
เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของรายได้ และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สํ า คั ญ ประจํ า สั ป ดาห์ ที่ ร ายงานให้ เ ราได้ ท ราบกั น ในสั ป ดาห์ นี้ ด้ ว ยค่ ะ และขอขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
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สําหรับวั นนี้ เวลาของเราได้ ห มดลงแล้ว หากท่ านผู้ฟังท่ านใดต้ องการ ติ ดต่อสอบถามข้อมูลด้ านเศรษฐกิ จ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

