
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “ผลสำเร็จโครงการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร ปากน้ำประแสร์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 28 ล้านบาท” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ผลสำเร็จโครงการจัดระบบน้ำเพ่ือการเกษตร ปากน้ำประแสร์             
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 28 ล้านบาท ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยถึงโครงการจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม ในพ้ืนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ว่า โครงการดังกล่าว              
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พ้ืนที่เพาะปลูกในเขตโครงการ และ              
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ชลประทานครอบคลุมเขตอำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอแกลง ของจังหวัดระยอง              
ซึ่งที่ผ่านมา โครงการฯ มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม มีสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าด้วย   
ระบบท่อพร้อมทั้งหัวจ่ายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แต่ยังไม่มีระบบแพร่กระจายน้ำสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงทุกแปลงของ
เกษตรกรโดยตรง ดังนั้น กรมชลประทาน โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 19 ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของระบบชลประทานระดับไร่นา (On Farm Irrigation) จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโดยการเชื่อมท่อส่งน้ำย่อย
เข้ากับท่อส่งน้ำหลักเพ่ือส่งน้ำเข้าสู่แปลงของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะได้ 

จากการติดตามของ สศก. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ พบว่า มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์  2,176 ไร่ เกษตรกร 
113 ครัวเรือน โดยการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลักและสายแยกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำได้
ทั่วถึง ทุกแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร รวมทั้งมีการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกษตรกรวางแผนใช้น้ำได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด เพราะ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทุเรียนได้เหลือ 20,429 บาท/ไร่ จากเดิมเฉลี่ย 21,915 บาท/ไร่ (ลดลง 1,486 บาท/ไร่) 
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เป็น 933 กก./ไร่ จากเดิม 815 กก./ไร่  (เพ่ิมขึ้น 118 กก./ไร่) โดยเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
จำนวน 28.91 ล้านบาท/ปี จากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  

ด้านนางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ เห็นได้ชัดว่า            
ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลผลิตอย่างเต็มที่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ร่วมกันวางแผนการจัดสรรน้ำ มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำ 
และการดูแลรักษาระบบส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่เริ่มลดพ้ืนที่
ปลูกยางพารา และปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแล้ว 35.5 ไร่ เพราะมีระบบกระจายน้ำที่ส มบูรณ์ จึงสามารถควบคุม
ปริมาณน้ำตามความต้องการของพืชได้ โดยเกษตรกรมีความต้องการให้มีการขยายพ้ืนที่ดำเนินการต่อไปในพ้ืนที่ข้างเคียง
อีกด้วย 

ทั้งนี้ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เตรียมขยายผลในบริเวณพ้ืนที่โครงการในระยะต่อไป โดยใน           
ปี 2563 มีแผนดำเนินการขยายพ้ืนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ในระยะท่ี 6 และ 7 โดยพัฒนาระบบ
ท่อส่งน้ำเพ่ิมเติมอีกประมาณ 2,000 ไร่ เพ่ือช่วยสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร โดย สศก.             
จะได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าให้ทราบในระยะต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,510 บาท สัปดาห์ก่อน 14,814 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,930 บาท สัปดาห์ก่อน 8,016 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.72 บาท สัปดาห์ก่อน 7.64 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.04 บาท สัปดาห์ก่อน 6.03 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.25 บาท สัปดาห์ก่อน 48.33 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.41 บาท สัปดาห์ก่อน 27.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.41 บาท สัปดาห์ก่อน 27.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.93 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.88 บาท สัปดาห์ก่อน 1.83 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.11 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,785 บาท สัปดาห์ก่อน 1,793 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,400 บาท สัปดาห์ก่อน 1,426 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท สัปดาห์ก่อน 789 บาท 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.76 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.57 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.96 บาท  สัปดาหก์่อน  37.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.46 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.33 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.19 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.92 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  32.93 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.37 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.32 บาท  สัปดาห์กอ่น 36.28 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 283 บาท  สัปดาห์กอ่น 288 บาท 

ไข่เปด็ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 330 บาท  สัปดาห์กอ่น 332 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.58 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.30 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.52 บาท สัปดาห์ก่อน 81.52 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.15 บาท  สัปดาห์กอ่น 134.74 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.74 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 



ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 125.00 บาท สัปดาห์กอ่น 170.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.63 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 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 ศูนย์ประเมินผล เรื่อง ผลสำเร็จโครงการจัดระบบน้ำเพ่ือการเกษตร ปากน้ำประแสร์ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกว่า 28 ล้านบาท และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทกุสปัดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

