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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน  ขับเคลื่อนมาตรฐานไหมไทย หนุนกลุ่ม 

เกษตรกรผลิตไหมคุณภาพ” 
 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ขับเคลื่อน
มาตรฐานไหมไทย หนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตไหมคุณภาพ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงผลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ ่น ในปี 2564 โดยมีกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โครงการ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มีการจัดอบรมความรู้ ด้านการผลิตและ
การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกร  

จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยศูนย์ประเมินผล สศก. พบว่า ปีงบประมาณ 2564 สามารถส่งเสริม
เกษตรกรได้จำนวน 626 ราย (ร้อยละ 100.97 ของเป้าหมายที่กำหนด  จำนวน 620 ราย) และจากการลงพื้นที่จังหวัด 
ศรีสะเกษ เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มทอผ้าบ้านขี้กา ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการฯ พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านขี้กาได้รวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน ในช่วงปี 2563  ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 30 ราย 
มีนางเมธาวี พวงท้าว เป็นประธานกลุ่ม  ซึ่งช่วงแรกการทอผ้าจะเป็นแบบดั้งเดิม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อมาศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้  
ให้แก่สมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

ผลจากการสนับสนุนการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มทอผ้าบ้านขี้กา 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฟอกย้อมสีเคมี/สีธรรมชาติได้อย่างถูกวิธี สามารถพัฒนาลาย 
ของผ้าไหมให้มีลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น ผ้าไหมมัดหมี่สีมะดัน ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าไหมมัดหมี่
เฉลียงลายดอกไม้ ผ้ามัดหมี่ลายแมงมุม ปัจจุบัน มีสมาชิก 2 ราย ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทานเรียบร้อยแล้ว ส่วนเกษตรกรสมาชิกรายอื่น ๆ สามารถจำหน่ายผ้าไหมได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นผืนละ
ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท  (จากเดิมราคาผืนละ 1,200 – 1,300 บาท)  ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
จำหน่ายผ้าไหมเฉลี่ยรายละ 34,400 บาท/ปี  ทั้งนี้ ราคามีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลวดลาย และวิธีการทอผ้าไหม ด้าน
การตลาด นอกจากจะจำหน่ายภายในหมู่บ้าน ยังมีการขยายช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ เช่น  Line และ 
Facebook ของสมาชิกเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยม มีการสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคต 
มีแผนพัฒนาสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีกทั้งผู้ใช้หรือผู้ซื้อผ้าไหม 

02-5798511 



ยังมั่นใจในคุณภาพจากการรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งจะทำให้ผ้าไหมของไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,411 บาท สัปดาห์ก่อน 12,023 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,594 บาท สัปดาห์ก่อน 8,566 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.06 บาท สัปดาห์ก่อน 10.03 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.87 บาท สัปดาห์ก่อน 7.86 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 18.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.33 บาท สัปดาห์ก่อน 41.44 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.87 บาท สัปดาห์ก่อน 30.59 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 11.06  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท สัปดาห์ก่อน 2.47 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.25 บาท สัปดาห์ก่อน 6.96 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,724 บาท สัปดาห์ก่อน 1,854 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,400 บาท สัปดาห์ก่อน 1,495 บาท 



เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,002 บาท สัปดาห์ก่อน 1,013 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.76 บาท สัปดาห์ก่อน 6.18 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.36 บาท สัปดาห์ก่อน 9.56  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.78 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.28 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.78  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 26.06 บาท สัปดาห์ก่อน  26.18  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.79 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  58.02 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 96.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.11 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.08 บาท สัปดาห์ก่อน 43.12 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 371 บาท  สัปดาห์ก่อน 367 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.07 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.88 บาท สัปดาห์ก่อน 83.08 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.75 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.33 บาท สัปดาห์ก่อน 79.38 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.45 บาท สัปดาห์ก่อน 145.25 บาท   



ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.20 บาท สัปดาห์ก่อน 66.04 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง 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 ศูนย์ประเมินผล เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ขับเคลื่อนมาตรฐาน
ไหมไทย หนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตไหมคุณภาพ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีก
หนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถ
เพิ ่มเราเป็นเพื ่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี ้คุณผู ้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

