
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “โชว์ความส าเร็จแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเกษตรกร เข้าถึงแหล่งทุน 
หนุนรายได้เพิ่ม เสริมกลไกตลาด” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โชว์ความส าเร็จแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเกษตรกร
เข้าถึงแหล่งทุน หนุนรายได้เพ่ิม เสริมกลไกตลาด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวม 12 โครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้ง
ในและนอกภาคเกษตร และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร ซึ่งเริ่มด าเนินการต้ังแต่             
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรา ยได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่าง
ความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร  เป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน 

แนวทางการด าเนินงานทั้ง 12 โครงการ ประกอบด้วย ต้นทาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยจัดที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด รวม 
217,000 ราย ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร รวม 359,159 ราย กลางทาง เป็น
การพัฒนาควา มเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,958 กลุ่ม และผู้ประกอบการ 24 ,845 ราย /กลุ่ม พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชุมชน 5,811 ผลิตภัณฑ์ และ ปลายทาง มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด 
เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ครบ 77 จังหวัด    

ผลจากการติดตามในพื้นที่ พบว่า หลังการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าว  เกษตรกรสามารถเข้าถึง
แหล่งทุนที่ดิน  โดยได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน ร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์จากเอกสารสิทธิ์เพื่อขอสินเชื่อกับ ธ .ก.ส. มี
เงินทุนหมุนเวียนในการท าเกษตร และที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ใช้
ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในฟาร์มที่เหลือจากการบริโภค  และการประกอบ
อาชีพเสริม ประมาณ 15,000 บาท/ราย/ปี  

ด้านการพัฒนาความเข้มแข็ งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์  ท าให้กลุ่มและชุมชน อาทิ กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมรวมกลุ่มกันผลิตทั้งผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ส่งจ าหน่ายในชุมชนและงานแสดงสินค้าต่าง ๆ มีรายได้เฉลี่ยรายละ 
30,000 - 50,000 บาท/ปี ส่วนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการรวมกลุ่มผลิต EM Ball ใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าของตนเองและ
เพื่อการจ าหน่าย รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ /วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  ส่งผลให้
เกษตรกรร้อยละ 82 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิต  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด มี
การเช่ือมโยงตลาดรองรับผ ลผลิตและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีการจ าหน่ายสินค้าและมี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากเป้าหมายร้อยละ 10  

ทั้งนี้ ภาพรวม ดัชนีความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เฉลี่ยที่
ร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ท าให้การขับเคลื่อนการ
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ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบบางส่วน โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของเกษตรกรจ านวนมาก เช่น การจัดอบรม ส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ต้องมีการชะลอในด าเนินการ
ในช่วงกลางปีออกไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ และขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว จ าเป็นต้อง
ปรับรูปแบบการส่งเสริมและอบรบโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท าในลักษณะกลุ่มย่อย รวมถึงการใช้อาสาสมัครในการถ่ายทอด
ความรู ้ทบทวน เช่ือมโยงการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ให้มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,205 บาท สัปดาห์ก่อน 11,059 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,432 บาท สัปดาห์ก่อน 8,387 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.85 บาท สัปดาห์ก่อน 6.00 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท สัปดาห์ก่อน 17.75 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 52.00 บาท สัปดาห์ก่อน 50.33 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.33 บาท สัปดาห์ก่อน 30.99บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.89 บาท สัปดาห์ก่อน 29.26 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์น้ีไมม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.13 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.06 บาท สัปดาห์ก่อน 2.08 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.04 บาท สัปดาห์ก่อน 6.20 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 



ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,906 บาท สัปดาห์ก่อน 1,893 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,528 บาท สัปดาห์ก่อน 1,515 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 967 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.42 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.89 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.75 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.25 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.89 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.75 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.11 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.23 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.38 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.06 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 70.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.88 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.65 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 347 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 98.24 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.44 บาท 

ราคาสินค้าประมง 



ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.38 บาท สัปดาห์ก่อน 77.32 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 153.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 154.07 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.96 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.97 บาท สัปดาห์ก่อน 7.20 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์  ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท  จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง  ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง  ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 โชว์ความส าเร็จแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเกษตรกร เข้าถึง
แหล่งทุน หนุนรายได้เพ่ิม เสริมกลไกตลาด  และส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหน่ึงช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

