
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เกษตรกร ต.หัวเขา ตอบรับ โครงการจัดรูปที่ดินฯ เจ๋งจริง ต้นทุนลด มีน้ําใช้ทั่วถึงทุกแปลง” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง   
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรกร ต.หัวเขา ตอบรับ โครงการจัดรูปที่ดินฯ เจ๋งจริง 
ต้นทุนลด มีน้ําใช้ทั่วถึงทุกแปลง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ณ บ้านหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี             
เผยผลสําเร็จโครงการ เกษตรกรสามารถลดค่าน้ํามันเพื่อสูบน้ําถึงไร่ละ 447 บาท ก่อเกิดโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ได้รับน้ํา
ทั่วถึงทุกแปลง เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้ แถมก่อเกิดความสามัคคีร่วมกันในพื้นที่ 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
ได้ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมปี 2560 โดยกรมชลประทาน จํานวน 58 โครงการ พ้ืนที่รวม 
95,490 ไร่ เพื่อปรับพ้ืนที่นาของเกษตรกร สามารถวางแผนการส่งน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําจากคลองส่งน้ําชลประทาน 
ให้สามารถแพร่กระจายน้ํา ได้ถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้น้ําตามปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการ           
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการทําการผลิต 

จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ ของ สศก. ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา           
ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พบว่า มีพ้ืนที่โครงการ 1,390 ไร่ เกษตรกร 100 ราย  มีการจัดรูปที่ดินแบบ
สมบูรณ์แบบ (Intensive) โดยนําพ้ืนที่ทั้งหมดมารวมกัน แล้วทําการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมที่มีแนวถนน ทาง
ลําเลียง คูส่งน้ํา คูระบายน้ํา มีการปรับระดับแปลงนาให้สม่ําเสมอ และออกโฉนดฉบับใหม่ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกร
ที่ปลูกข้าวนาปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํามันเพื่อการสูบน้ําเหลือไร่ละ 77 บาท ลดลงไร่ละ 210 บาท (เดิมจ่ายไร่ละ 
287 บาท)   เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังสามารถลดค่าน้ํามันเพื่อการสูบน้ําเหลือไร่ละ 71 บาท ลดลงไร่ละ 237 บาท (เดิม
จ่ายไร่ละ 308 บาท) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยลดค่าน้ํามันเพื่อสูบน้ําถึงไร่ละ 447 บาท  

จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าน้ํามันเพื่อการสูบน้ําได้เป็นอย่างดี โดยภาพรวม 
พบว่า ต้นทุนเงินสดของเกษตรกรพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ในการผลิตข้าวนาปี อยู่ที่ 3,813 บาท ลดลงไร่ละ 177 บาท 
(ก่อนมีการจัดรูปที่ดิน ต้นทุนเงินสดอยู่ที่ไร่ละ 3,990 บาท) และต้นทุนเงินสดของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาปรังอยู่ที่ไร่ละ 
3,963 บาท ลดลงไร่ละ 163 บาท (ก่อนการจัดรูปที่ดินมีต้นทุนเงินสด ไร่ละ 4,126 บาท)   

นอกจากนี้ หลังจากมีโครงการ เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากที่สุด เพราะเห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีน้ําใช้ มีการระบายน้ําที่ดี และการสัญจรเข้าออก
แปลงนาสะดวก เกษตรกรจะได้รับน้ําทั่วถึงทุกแปลงตามปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการใช้น้ํา ทําให้สามารถวางแผนการ
เพาะปลูกได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ประหยัดน้ําต้นทุน มีน้ําเหลือเพียงพอสําหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีรักถิ่นฐาน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ควรมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง รวมท้ังการรวมกลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิตและเช่ือมโยงการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,661 บาท สัปดาห์ก่อน 15,531 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,138 บาท สัปดาห์ก่อน 8,094 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.64 บาท สัปดาห์ก่อน 8.63 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาหก่์อน 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 53.64 บาท สัปดาห์ก่อน 50.36 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.19 บาท สัปดาห์ก่อน 35.72 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนดิคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.17 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.55 บาท สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท สัปดาห์ก่อน 5.85 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,658 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,653 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,141 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,126 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.22 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.41 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.92 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.42 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.92 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.51 บาท  สัปดาหก่์อน  17.82 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.87 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.18 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.17 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.66 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.57 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 41.20 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 121.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.17 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.87 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 165 บาท  สัปดาห์ก่อน 181 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.67 บาท สัปดาห์ก่อน 8.82 บาท 

ปลาป่น  สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เกษตรกร ต.หัวเขา ตอบรับ โครงการจัดรูปที่ดินฯ เจ๋งจริง ต้นทุนลด มีน้ําใช้
ทั่วถึงทุกแปลง และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


