
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เส้นทางสู่ความย่ังยืน” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม  2563  

  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เส้นทางสู่ความยั่งยืน ขอเชิญ
ติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า โครงการเกษตรผสมผสาน         
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นการส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร         
โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2561 – 2564) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกร ที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ำในไร่นา กำหนด
เป้าหมายปีละ 100 แห่ง จำนวน 1,500 ราย พื้นที่ 7,500 ไร่  โดยเป้าหมายรวม 4 ปี จะมีเกษตรกร 6,000 ราย เข้าร่วม
ครอบคลุมพ้ืนที่ 30,000 ไร่ และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เช่น     
เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และ ปุ๋ย รายละประมาณ 6,000 บาท 

สศก. ได้ประเมินผลโครงการฯ พ้ืนที่ 23 จังหวัด ทีไ่ด้ดำเนินการเป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2561 จำนวนสมาชิก 
1,500 ราย พบว่า การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้ืนที่ทำ
การเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้นำความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบำรุงดิน การทำบัญชีครัวเรือน  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุนการผลิตมาปรับใช้ในการทำการเกษตร รวมทั้งมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยนำมูลสัตว์
มาทำปุ๋ย นำพืชผักและฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์น้ำ   

ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,100 บาทต่อไร่ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจาก
การพึ่งพาตนเองได้รวม 2,579 บาท (แบ่งเป็นลดต้นทุนจากการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,104 บาท และลดต้นทุนจาก
การผลิตปัจจัยการผลิตของตนเอง 1,475 บาท)  ซึ่งเกษตรกรถึงร้อยละ 94 มีการพัฒนาแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง 
และร้อยละ 66 ไดต้่อยอดโดยมีการขยายผลการทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไปอีกด้วย  

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และกระทบต่อรายได้เกษตรกร เนื่องจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า ขายสินค้าได้ในจำนวนไม่
มาก  แต่เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ลดความเสี่ยงด้านความม่ันคงอาหาร ด้วย
แหล่งอาหารที่ตนเองผลิต นับได้ว่าการทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะต่อไป นอกจากการสนับสนุนแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งเงินทุน 
และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้ว ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้สามารถหา
ตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการขยายตลาดสินค้า และแนะนำช่องทางการตลาดที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เช่น ตลาดออนไลน์ เพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทางและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปี 2563 
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่โครงการอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
โดยใช้ศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสังคม สามารถสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี 
 

02-5798511 



ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,885 บาท สัปดาห์ก่อน 14,838 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,300 บาท สัปดาห์ก่อน 9,458 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.66 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.07 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.99 บาท สัปดาห์ก่อน 18.76 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.19 บาท สัปดาห์ก่อน 56.87 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.89 บาท สัปดาห์ก่อน 29.49 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.41 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.66 บาท สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.16 บาท สัปดาห์ก่อน 5.14 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,852 บาท สัปดาห์ก่อน 1,719 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,506 บาท สัปดาห์ก่อน 1,400 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 881 บาท สัปดาห์ก่อน 888 บาท 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.52 บาท  สัปดาห์กอ่น 11.21 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.63 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.11 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.69 บาท  สัปดาหก่์อน  35.94 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.16 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.44 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.69 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.94 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.90 บาท  สัปดาหก่์อน  14.30 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  12.46 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.60 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.17 บาท  สัปดาหก์่อน 67.45 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.75 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.00 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์กอ่น 289 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์กอ่น 357 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.23 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.15 บาท  สัปดาหก่์อน 68.32 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.49 บาท สัปดาห์กอ่น 85.06 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 136.41 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.60 บาท  สัปดาห์กอ่น 68.63 บาท 



ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.89 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต ์www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรอื 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เส้นทางสู่ความยั่งยืน  และขอขอบคุณ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรบัราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ทีร่ายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์
นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 
ทุกสปัดาห์  

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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

