
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความม่ันคงแหล่งน้ำ  

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ 3.75 ล้านบาท/ปี” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน  2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม สร้างความ
มั่นคงแหล่งน้ำ เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ 3.75 ล้านบาท/ปี ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการดำเนินการโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม          
(ส.ป.ก.) ดำเนินการ โดย  สศก. ได้ติดตามโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ พบว่า การก่อสร้าง
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบางเตา ในพ้ืนที่บ้านใสน้ำจม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2560 ขนาดปริมาณกักเก็บน้ำ 343 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 

จากการสำรวจในพ้ืนที่ พบว่า บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร เกษตรกร
ประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก ไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอ่ืน เมื่อมีการก่อสร้างแหล่ง            
กักเก็บน้ำในรูปแบบฝาย ค.ส.ล. ที่สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในคลองให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับปลูกพืชอายุสั้นที่ได้
ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผัก ปลูกแซมในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารา โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการ
รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพ่ือร่วมดูแลรักษา วางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิตโดยจะมีตัวแทนของ
กลุ่มติดต่อพ่อค้า/แม่ค้า เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ             
นำผลผลิตไปขาย ณ ตลาดรับซื้อ  

ด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการบนพ้ืนที่ 300 ไร่  มีครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
เกษตรกรได้ใช้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ทั้งนี้ มีเกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซม
ในพ้ืนที่ เช่น มะเขือยาว ฟักเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร โดยมีปริมาณผลผลิตที่
ขาย 3,220 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,827 บาทต่อไร่  สร้างรายได้เฉลี่ย 37,645 บาทต่อไร่  เกิดรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 22,818 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ 
มูลค่าจากการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 3.75 ล้านบาท/ปี 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก โดยมีความเห็นว่า โครงการสามารถสร้างความม่ันคง
ให้แก่เกษตรกร มีแหล่งน้ำเพ่ือทำการเกษตรได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีรายได้เสริมทางการเกษตร                  
ช่วยเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตร เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการเพ่ิมแหล่งน้ำ
ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ำอย่างยั่ งยืน 
ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำอาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้น 

 

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,895 บาท สัปดาห์ก่อน 14,938 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,099 บาท สัปดาห์ก่อน 9,113 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.79 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.81 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.80 บาท สัปดาห์ก่อน 17.49 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.85 บาท สัปดาห์ก่อน 50.42 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.85 บาท สัปดาห์ก่อน 29.58 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 26.00 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.45 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.64 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 5.96 บาท 

 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,805 บาท สัปดาห์ก่อน 1,800 บาท 



 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,508 บาท สัปดาห์ก่อน 1,502 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 954 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.01 บาท  สัปดาห์กอ่น 12.59 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.02 บาท  ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์กอ่น  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.45 บาท  สัปดาหก่์อน  36.85 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.35 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.45 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.85 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.52 บาท  สัปดาหก่์อน  15.48 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.24 บาท  สัปดาห์ก่อน  13.70 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.76 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.14 บาท  สัปดาหก์่อน 67.83 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.82 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.79 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท  สัปดาห์กอ่น 276 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 353 บาท  สัปดาห์กอ่น 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.38 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.42 บาท  สัปดาหก่์อน 69.04 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท สัปดาห์กอ่น 50.00 บาท 



 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.21 บาท สัปดาห์กอ่น 82.81 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.52 บาท  สัปดาห์กอ่น 139.94 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.34 บาท  สัปดาห์กอ่น 61.18 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.14 บาท ทรงตัวเทา่กับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วยเร่งเสนอแผนงาน/โครงการ หลังสภาฯ 
เห็นชอบ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

