
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ศูนยก์ลางสร้างอาชพี แหล่งเรียนรูเ้กษตรตามพระราชดาํริ  ” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 30 ธนัวาคม 2563 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ศูนย์กลางสร้างอาชีพ 
แหล่งเรียนรู้เกษตรตามพระราชดําริ  ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการติดตามการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
ซึ่งโครงการดังกล่าว ก่อต้ังจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
บรมนาถบพิตร เนื ่องจากสภาพพื้นที ่ของจังหวัดระยองเป็นสภาพป่าที่ถูกทําลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกตํ่า รายได้ของเกษตรกรลดลง เพราะขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่ง
น้ํา ประกอบกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประมาณ 1,300 ไร่ เพื่อส่งน้ํามายังพื้นที่ และทรงแนะนําให้
จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร มีที ่ตั ้งศูนย์ฯ อยู ่บริเวณอ่างเก็บน้ําดอกกราย 
เป้าหมายจํานวน 35 หมู่บ้าน 5 ตําบล ในอําเภอปลวกแดง และนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่อําเภออื่นๆ 
ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีด้านข้าว การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ําเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่ง สศก. ได้
ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน พบว่า เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจํานวน 
206 ราย คิดเป็นร้อยละ 121 ของเป้าหมาย 170 ราย ซึ ่งเกษตรกรที ่ผ่านการอบรมสามารถนําความรู้ที ่ได้ ไป
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ การปลูก
พืชให้ดีขึ้น เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ ้น ทําเกษตรกรรมยั่งยืน และ
รวมกลุ่มในการจําหน่ายสินค้า โดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนต่อไป เช่น การผลิต
พืชอินทรีย์ การทําปุ๋ยหมัก การทํานา การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เป็นต้น 

นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่นําความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อลดการใช้สารเคมีและผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง สามารถลด
ต้นทุนทางการเกษตรได้เฉลี่ยรายละ 8,900 บาทต่อปี  และมีรายได้เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางส่วนประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ํา ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง หรือไม่สามารถทําการเกษตรได้  

 

ทั้งนี้ ภาครัฐโดยหน่วยงานเกี่ยวข้อง จะเร่งจัดหาแหล่งน้ําสํารอง และแหล่งน้ําต้นทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ต่อไป 
   
 

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ 
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 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

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

ถั่วเหลือง 

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

ถั่วลิสง 

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

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.33 บาท สัปดาหก่์อน 30.99บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผวิมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.89 บาท สัปดาห์ก่อน 29.26 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

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

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด 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 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,906 บาท สัปดาห์ก่อน 1,893 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,528 บาท สัปดาห์ก่อน 1,515 บาท 



 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 967 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.44 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.42 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.89 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.39 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.89 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.10 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.39 บาท  สปัดาห์ก่อน  18.23 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.84 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 70.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.88 บาท 

ไก่เนื้อ 

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

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 347 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

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

กระบือ 

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

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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



 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 153.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 154.07 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.96 บาท 
ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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

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 ศนูย์ประเมินผล เรื่อง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ศูนย์กลางสร้างอาชีพ แหล่งเรียนรู้
เกษตรตามพระราชดําริ  และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรม ทีส่ําคัญประจําสัปดาห์ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสปัดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


