
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เกษตรกรชื่นม่ืน เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท ได้งานสร้างอาชีพให้ครัวเรือน” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรกรชื่นมื่น เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  เป็นมรดกตกทอดสู่
ทายาท ได้งานสร้างอาชีพให้ครัวเรือน ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2563       
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก โดยดำเนินการออกเอกสารสิทธิ  ส.ป.ก. 4-01 
สำหรับพ้ืนที่ทำการเกษตร และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 -01 (ช.) สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย มีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับ
เอกสารสิทธิ จำนวน 59,000 ราย  

สศก. ได้มีการสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 110 ราย ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
กำแพงเพชร ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชุมพรและลพบุรี พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 45 ได้รับเอกสารสิทธิเรียบร้อยแล้ว                
ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 41.24 เป็นที่ดินเพ่ือทำการเกษตร และร้อยละ 3.30 เพ่ืออยู่อาศัย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 55          
อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.) และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เพ่ือพิจารณา 
ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะได้รับเอกสารสิทธิครบทุกรายภายในเดือนกันยายนนี้  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกษตรกรได้รับนั้น แบ่งเป็นสัดส่วนพ้ืนที่ ร้อยละ 9 จะเป็นที่อยู่อาศัย และร้อยละ 91 
ใช้ทำการเกษตร โดยร้อยละ 42 ปลูกผลไม้/ไม้ยืนต้น เช่น ปลูกกล้วย สัปปะรด ยูคาลิปตัส  ร้อยละ 35 ปลูกพืชไร่ เช่น                
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 9 ปลูกข้าว  และที่เหลือ ร้อยละ 5 ปลูกผักสวนครัวกับเป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์    

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน มีกรรมสิทธิ์
ในการถือครองที่ดิน และเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
อย่างยิ่งคือ สามารถนำที่ดินที่ได้รับการจัดสรรนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) มีการพัฒนาขยายผลโดยกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิเพ่ิมขึ้น สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรได้มีที่ดินในการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรในโครงการควรตระหนักและหวงแหนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
ทั้งนี้ สศก. จะได้ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจา้หอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,958 บาท สัปดาห์ก่อน 13,412 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,305 บาท สัปดาห์ก่อน 9,307 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.71 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 17.00 บาท สัปดาห์ก่อน 16.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 51.14 บาท สัปดาห์ก่อน 41.81 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.91 บาท สัปดาห์ก่อน 21.54 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.30 บาท สัปดาห์ก่อน 20.00 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทัง้ทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.60 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.70 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.72 บาท สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.08 บาท สัปดาห์ก่อน 5.99 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,892 บาท สัปดาห์ก่อน 1,895 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,503 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 900 บาท สัปดาห์ก่อน 875 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.96 บาท  ทรทงตัวเท่ากับปดาห์ก่อน  

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 13.52 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.90 บาท  สัปดาหก่์อน  48.24 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.39 บาท  สัปดาห์กอ่น  47.73 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.89 บาท  สัปดาห์กอ่น  47.23 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.67 บาท  สัปดาหก่์อน  17.60 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.37 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.75 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.71 บาท  สัปดาหก์่อน 77.64 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.94 บาท  สัปดาหก์่อน 34.79 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์กอ่น 288 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.41 บาท 

กระบอื 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.41 บาท  สัปดาหก่์อน 75.49 บาท 

 

 

 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท สัปดาห์กอ่น 50.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.06 บาท สัปดาห์กอ่น 87.49 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.67 บาท  สัปดาห์กอ่น 138.84 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 65.43 บาท  สัปดาห์กอ่น 70.80 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.23 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์กอ่น  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนก่อนจากกันวันนี้ฝาก
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรบัเรื่องราว
ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้
ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ข้อมลูรายงานการสรุปสถานการณน์้ำ
รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที ่ 
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เกษตรกรชื่นมื่น เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท ได้
งานสร้างอาชีพให้ครัวเรือน และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้
ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุก
สัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

