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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โชว์ผลส ำเร็จ หลักสูตรเกษตรกรผู้น ำผ่ำน ศพก. แหล่งเรียนรู้ ปั้นสู่ Smart Farmer” 

ออกอำกำศ วันพุธ ที่ 3 กรกฎำคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โชว์ผลส าเร็จ หลักสูตรเกษตรกรผู้น าผ่าน ศพก. แหล่งเรียนรู้ ปั้นสู่ 
Smart Farmer ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
การติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรผู้น า ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรผู้น า  โดยมีการจัดอบรมใน ศพก. ให้แก่เกษตรกร 
แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ให้เกษตรกร
สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้
อย่างเกษตรกรมืออาชีพ 

สศก. ได้ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลกำรพัฒนำเกษตรกรผู้น ำ ภำยใต้โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ๆ ละ 30 ราย รวม
ทั้งสิ้น 26,460 ราย  รวม 77 จังหวัด ผลการประเมิน พบว่า มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมใน ศพก. ครบตามเป้าหมาย 26,460 ราย 
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นเกษตรกรผู้น า ร้อยละ 90 เข้ารับการพัฒนาจ านวน 3 ครั้ง ตามข้อก าหนดของโครงการ คือ 
หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม 

เกษตรกรทุกราย ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดตนทุน มาตรฐานสินค้าเกษตร Zoning                      
บัญชีครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก.  พืชทางเลือกตามความตองการของชุมชน  และการ
ผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ  รองลงมาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 96  เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรร้อยละ 92 เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรเสริม ได้แก่ การใชน้ า
อยางรูคุณคา องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ  หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของ
ชุมชน  

ภายหลังได้รับการพัฒนาจากการเข้าอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิม ได้แก่ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ หันมาผลิต
ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  สารชีวภัณฑ์ใช้เอง และการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน อีกทั้งได้ให้ความส าคัญกับการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในฤดูแล้ง นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการ
ปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ   

ผลจากการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ส่งผลให้เกษตรกร ร้อยละ 83 สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี
ลดลงเฉลี่ย 548 บาท/ไร่ ค่าสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย 128 บาท/ไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ย 120 บาท/ไร่ 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 54,383 บาท/ครัวเรือน นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นอีกด้วย โดยใน
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว พบว่า ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 137 กิโลกรัม/ไร่ 
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ส าหรับข้อเสนอแนะ พบว่า เกษตรกรผู้น ายังมีความต้องการอบรมในหลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะหลักสูตรด้าน
การตลาด อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ และการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้น ามีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรผู้น าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ได้อย่างมืออาชีพต่อไป 
ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความตระหนักและปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนการ
ผลิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมสาน เช่น การปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากการ
บริโภคก็น าไปจ าหน่าย รวมทั้งการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer และถ่ายทอดสู่
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ จะยังคงพัฒนาเกษตรกรผู้น าโดยก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
เกษตรกรผู้น าที่เป็นเกษตรกรทั่วไป จ านวน 30 ราย/ศูนย์ และเกษตรกรผู้น าที่เป็นประธานศูนย์เครือข่าย อย่างน้อย 10 ราย/ศูนย์ 
เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ เช่น ประเด็นเทคนิคการน าเสนอ การเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของเครือข่าย ศพก. กับภาคราชการ หรือในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่            
ซึ่ง สศก. จะได้วางแผนติดตามผลการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,774 บาท สัปดาห์ก่อน 15,794 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,762 บาท สัปดาห์ก่อน 7,787 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.83 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.24 บาท สัปดาห์ก่อน 6.23 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.51 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.83 บาท สัปดาห์ก่อน 31.75 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.43 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.82 บาท 

มันส าปะหลัง 



 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.65 บาท สัปดาห์ก่อน 1.64 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.38 บาท สัปดาห์ก่อน 4.79 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,659 บาท สัปดาห์ก่อน 1,666 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,334 บาท สัปดาห์ก่อน 1,331 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.29 บาท  สัปดาห์กอ่น 7.50 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.23 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.73 บาท  สัปดาหก์่อน  51.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.23 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.73 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.06 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.19 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.05 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.68 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.76 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.05 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

 



 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.13 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.39 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.96 บาท สัปดาห์ก่อน 79.67 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.27 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.84 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง โชว์ผลส าเร็จ หลักสูตรเกษตรกรผู้น าผ่าน ศพก. แหล่งเรียนรู้ ปั้นสู่ Smart 
Farmer และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงาน
ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณา
เป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน

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


 

ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 


