
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง สศก. ติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ต่อเนื่อง   
เกษตรฯ พร้อมบูรณาการ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 3 ปี

ออกอากาศวันพุธที ่11 มกราคม 2566 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื ่อเกษตรกรในวันนี ้นำเสนอข่าวสารความเคลื ่อนไหว เรื ่อง สศก. ติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ต่อเนื ่อง 
เกษตรฯ พร้อมบูรณาการ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 3  ปี 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์
ฟื ้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื ่อให้คนอยู ่ร ่วมกับ ทรัยากรธรรมชาติ  
ตามความสมดุลของระบบนิเวศ และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน นั้น  

สศก. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และระยอง พบว่า นอกจากสามารถช่วยแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า 
ได้อย่างสมดุลแล้ว และยังช่วยด้านเศรษฐกิจ ให้เกษตรกรยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การปลูกและการแปรร ูปสมุนไพร เช ่น แปรร ูปน้ำพร ิกกระวาน  น ้ำม ันหอมระเหย ล ูกประคบสมุนไพรจำหน่าย  
เฉลี่ย 12,924 บาท/ครัวเรือน/ปี สามารถลดรายจ่ายจากการนำผลผลิตที่เพาะปลูกเอง เช่น  ชะอม ตะไคร้ เห็ดนางฟ้า ขมิ้น 
กระชาย ทุเรียน เงาะ มาบริโภคในครัวเรือน เฉลี่ย 8,884 บาท/ครัวเรือน/ปี  และลดรายจ่าย โดยการใช้มูลสัตว์ทำปุ๋ยคอก  
และทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองเฉลี่ย 3,853 บาท/ครัวเรือน/ปี ขณะที่ด้านสังคม  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการผลิตและ
การตลาด อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร กลุ่มปลูกผัก กลุ่มแปรรูปน้ำพริก เป็นต้น  

สำหรับปีงบประมาณ 2566 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  ได้กำหนดแผนการจัดการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่                
ด้านที่ 1 การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า อาทิ การป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า  สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้านที่ 2 การจัดการพื้นที่แนวกันชน อาทิ  
การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ และด้านที่ 3 การจัดการพื้นที่ชุมชน อาทิ พัฒนาชุด
กิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์ช้างกับเยาวชน พัฒนาศักยภาพชุมชนและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพของชุมชน  
มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการฯ ในระดับพื ้นที ่  โดย สศก. ได้ร ับมอบหมาย 
ในการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมเช่นเดิม  โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ งการติดตามจากเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด 

02-5798511 



          ล่าสุด จากการลงพ้ืนที่ของ สศก. ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี โดยจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ตัวอย่างรวม 51 ราย ในหมู่บ้านคชานุรักษ์ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ พบว่า เกษตรกร              
ส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ มักได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำลายผลผลิต ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด จึงร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกพืชสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบ เช่น กระชาย ไพล กระวาน ชะอม เป็นต้น เพื่อป้องกันการ
ทำลายผลผลิตจากช้างป่า และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร มีการจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับ
เกษตรกรต้นแบบ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์โคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และ
การตลาด อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตปุ ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  
การปรับปรุงดินกรด/ดินเปรี้ยว และการผลิตกล้าหญ้าแฝก  

ภายหลังที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิต           
ไปบริโภค เช่น พืชผัก พริก มะนาว ผักหวาน มะเขือ ชะอม ขมิ้น กระชาย  ไก่ และปลา เฉลี่ย 5,200 บาท/ครัวเรือน/ปี 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เช่น แปรรูปน้ำพริกกระวาน  น้ำมันหอมระเหย ลูกประคบสมุนไพร  
เพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายไข่ไก่ เฉลี่ย 6,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  อย่างไรก็ตาม พบว่า เกษตรกรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ใน
การปลูกพืชสมุนไพร  และหน่วยงานไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้มาก
ขึ้น และจัดทำคำของบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีด้วย  ซึ่ง สศก. มแีผนการติดตาม
โครงการฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี และสระแก้ว ในเดือนเมษายน 2566  โดยจะรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  
ในระยะต่อไป  

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ปี 2566 - 2568 ร่วมกับหน่วยงาน/กระทรวงต่างๆ เพ่ือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยทางมูลนิธิฯ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง กรมปศุสัตว์ 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการจัดการและเพิ่มพื้นที่แนวกันชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมกล้าพันธุ์ไม้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพชุมชน สำหรับท่านที่สนใจผลการติดตามประเมินผลโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ สามารถสอบถาม
เพิ ่มเติมได้ที ่  ศ ูนย์ประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
โทร. 02 579 8267 ในวันและเวลาราชการ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,892 บาท สัปดาห์ก่อน 12,947 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,169 บาท สัปดาห์ก่อน 9,099 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 11.06 บาท สัปดาห์ก่อน 11.09 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.52 บาท สัปดาห์ก่อน 8.56 บาท 



ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 39.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.58 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.50 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.88 บาท สัปดาห์ก่อน 3.93 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท สัปดาห์ก่อน 2.61 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.74 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,830 บาท สัปดาห์ก่อน 1,867 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,341 บาท สัปดาห์ก่อน 1,394 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.99 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.98 บาท สัปดาห์ก่อน 10.91 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.70 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.20 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.70 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.73 บาท สัปดาห์ก่อน  20.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 19.61 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 40.14 บาท 



ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 100.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 101.56 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.05 บาท สัปดาห์ก่อน 45.14 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท สัปดาห์ก่อน 344 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 394 บาท สัปดาห์ก่อน 393 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.87 บาท สัปดาห์ก่อน 99.46 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.44 บาท สัปดาห์ก่อน 84.05 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.13 บาท สัปดาห์ก่อน 58.38 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.75 บาท สัปดาห์ก่อน 81.14 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.33 บาท สัปดาห์ก่อน  152.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.06 บาท สัปดาห์ก่อน 68.31 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.89 บาท สัปดาห์ก่อน 6.87 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.00 บาท สัปดาห์ก่อน  40.75 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 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 สศก. ติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ต่อเนื่อง เกษตรฯ พร้อมบูรณาการ 
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 3 ปี และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ท ี ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

