
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ติดตาม เศรษฐกิจสังคมครัวเรอืนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการเกษตรวชิญา จ.เชียงใหม่” 

ออกอากาศ วันศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ติดตาม เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการเกษตร
วิชญา จ.เชียงใหม่ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
โครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ณ บ้านกองแหะ ต าบลโปงแยง อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,350 ไร่ เม่ือวันที่ 
18 กรกฎาคม 2545  ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคลินิกเกษตร ส าหรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
ศูนย์ฝึกอบรมการท าการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์สาธิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นธนาคาร
อาหารชุมชน  

สศก. โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) ได้ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
เกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรวิชญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาน้ี   ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาด้าน
การเกษตร รวมทั้งแก้ปัญหาทางการเกษตรในปัจจุบันได้  และจากการส ารวจเกษตรกรจ านวน 42 ราย ที่เข้าไปท าประโยชน์ใน
พื้นที่โครงการ ในปี 2560 พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 
ปี มีสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 ราย รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 229,564 บาท ประมาณร้อยละ 34 เป็นรายได้ทางการเกษตร 
78,316 บาทและร้อยละ 66 เป็นรายได้นอกการเกษตร 151,248 บาท เช่น พนักงานรีสอร์ท ค้าขาย รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 
ด้านหน้ีสิน พบว่า เกษตรกรหน้ีสินเฉลี่ยครัวเรือนละ 132,643 บาท โดยเป็นหน้ีสินในภาคการเกษตร 84,762 บาท และนอกภาค
การเกษตร 47,881 บาท ส าหรับแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้    ในระบบ ได้แก่ ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ เป็นต้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้สนับสนุนด้านเงินทุนและการบรรเทาปัญหาหน้ีสิน โดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การ
สนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ า และการพักช าระหน้ี  

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชทั้งแปลงในและนอกโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน คือ 1 รอบปีเพาะปลูก (เดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561) จะหมุนเวียนปลูกพืช  4 ชนิด ได้แก่ 
หอมหัวใหญ่ ถั่วแขก กะหล่ าปลี และ คะน้า ซ่ึงพืชเศรษฐกิจหลักของโครงการ คือ หอมหัวใหญ่ จะปลูกในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2560 และเก็บเก่ียวจนถึงเดือนเมษายน 2561 ช่วงเวลาที่รอเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ เกษตรกรจะปลูกพืชผักอ่ืนๆ 
แต่บางรายปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า และจะเข้าไปใช้ประโยชน์เม่ือถึงฤดูกาลเพาะปลูกหอมหัวใหญ่เท่าน้ัน ซ่ึงเกษตรกรที่เข้ามาใช้
ประโยชน์จากที่ดินของโครงการ สามารถเพาะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น 

ด้านนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อ านวยการ สศท.1 กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับหอมหัวใหญ่ที่ปลูกในพื้นที่โครงการฯ  มี
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,284 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8 บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 26,273 บาท เม่ือหัก
ต้นทุนการผลิตได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 1,878 บาท ทั้งน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่ ประสบปัญหาด้านศัตรูธรรมชาติ 
โดยเฉพาะโรคพืช ร้อยละ 74 และด้านแมลง ร้อยละ 50 ซ่ึงเกษตรกรใช้วิธีการก าจัดศัตรูพืชและแมลงโดยใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่  
และต้องการให้ภาครัฐเขา้มาอบรมให้ความรู้ดา้นการดูแลผลผลติ การจัดการโรคพืชศัตรูพืชและแมลง โดยใช้สารชีวภัณฑ์และสาร
ชีวมวลทดแทนสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตท าให้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่มีศักยภาพ
และมีตลาดรองรับในพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมให้รวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาดร่วมกัน เป็นต้น 
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ทั้งน้ี โครงการเกษตรวิชญา ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และจัดกิจกรรมต่างๆ                  
ในโครงการตลอดทั้งปี สศก. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าชมศูนย์การเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นได้ โดยผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่
ประสานงานประจ าโครงการเกษตรวิชญา โทร. 09 4760 1604  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,780 บาท สปัดาห์ก่อน 15,747 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,826 บาท สปัดาหก์่อน 7,793 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.67 บาท สัปดาห์ก่อน 7.65 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.78 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาหก์่อน 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สปัดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกแหง้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.41 บาท สัปดาหก์่อน 47.22 บาท 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกสด  สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.85 บาท สัปดาหก์่อน 29.10 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท สัปดาห์ก่อน 19.31 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สปัดาห์นีไ้มม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาลม์ทั้งทะลาย สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.27 บาท  สัปดาห์กอ่น 2.04 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.72 บาท สัปดาหก์่อน 1.76 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.91 บาท สัปดาห์ก่อน 4.95 บาท 

ฝ้าย 

สปัดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 



ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,666 บาท สปัดาหก์่อน 1,653 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,333 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 853 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาห์กอ่น 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.19 บาท  สัปดาหก์่อน 6.84 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.61 บาท  สปัดาห์ก่อน 8.14 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.87 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.37 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.87 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.04 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.16 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.11 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.35 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.47 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 73.45 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.68 บาท  สัปดาห์ก่อน 38.94 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 283 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 323 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.43 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.57 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.74 บาท สัปดาห์ก่อน 77.91 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 137.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.98 บาท  สปัดาห์ก่อน 78.57 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.19 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บรกิารร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดตอ่ได้หลายช่องทางที่  

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

 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง เรื่อง สศก. ติดตาม เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่ และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันน้ีเวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผา่น line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันน้ีเวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สปัดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

