
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 64  
ช่วยเกษตรกรรวมกลุ่ม เพิ่มเครือข่าย มีรายได้เพิ่มขึน้มากกว่า 30% ต่อเดือน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564  
  สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 64  
ช่วยเกษตรกรรวมกลุ่ม เพิ่มเครอืข่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ต่อเดือน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (สศก . )  เ ปิดเผยถึงการติดตาม             
ผลการดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงาน             
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 
1,723 กลุ่ม เกษตรกร 26,201 ราย รวม 77 จังหวัด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และสร้าง
เครือข่าย สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยืน  พร้อมกับส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรด้วยการถ่ายทอดความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ
ดินในพื้นที่โครงการให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการปีนี้     
มีกรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก           

จากการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 สํารวจตัวอย่างเกษตรกร 629 ราย             
55 จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเกือบร้อยละ 100  สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ใน 
การทําการเกษตรของตนเอง อาทิ การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์             
เพื่อเพิ่มมูลค่า การออกแบบลวดลายผ้าไหม การฟอกย้อมสีจากธรรมชาติ และการทําแผนการผลิตของตนเองและ     
กลุ่มเพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม เป็นต้น เกษตรกรเพียงร้อยละ 1 ไม่ได้นําความรู้ไปใช้ เนื่องจากเห็นว่าอยู่
ในช่วงของการระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจไม่ดี การขายผลผลิตอาจไม่ดีตาม จึงยังไม่ได้นําไปปรับใช้  

ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ 9,396 บาทต่อเดือน จากที่ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ 7,045 บาทต่อเดือน 
(เพิ่มขึ้น 2,351 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33) โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต เช่น            
เส้นไหม พืชผักสวนครัว กล้วย ผักกาด กะหล่ํา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยและจากเห็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ยังช่วยให้เกษตรกรมีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกรถึงร้อยละ 92 เห็นว่าการเข้าร่วม
โครงการส่งผลให้กลุ่มของตนเองมีการประสานงานเครือข่ายสะดวกย่ิงขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าของกลุ่ม การจัดจําหน่าย ตลอดจนการได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ทําได้ยาก        
บางกิจกรรมต้องมีการรวมตัวของผู้สูงอายุ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ ประกอบกับข้อจํากัดในบางพื้นที่ ที่ไม่ต้องการ
ให้เข้าไปรวมตัวกันภายในชุมชน เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยยังมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ 
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกกลุ่ม ซึ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรือเหมาะสมแล้ว 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ในทันที 
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ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,815 บาท สัปดาห์ก่อน 9,854 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,545 บาท สัปดาห์ก่อน 7,513 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.72 บาท สัปดาห์ก่อน 7.75 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.21 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเหลอืง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.87 บาท สัปดาหก่์อน 35.44 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.10 บาท สัปดาหก่์อน 21.43 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.74 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.06 บาท สัปดาห์ก่อน 2.00 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.09 บาท 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,853 บาท สัปดาห์ก่อน 1,763 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,585 บาท สัปดาห์ก่อน 1,527 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.01 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.62 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.40 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.83 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.07 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.86 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.82 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.92 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.26 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.37 บาท สัปดาห์ก่อน 34.26 บาท 



ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 298 บาท  สัปดาห์ก่อน 297 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 355 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.47 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.33 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 127.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 125.35 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.46 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 110.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 ศูนย์ประเมินผล เรื่อง พลิกวิกฤติ โควิด-19 เกษตรกร               จ.บุรีรัมย์ เลี้ยง ‘ปูนาน้ํา
ใส’ สร้างรายได้ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันใน
สัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้
พบกัน ทุกสัปดาห์  

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 


