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บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า

ศุภฤกษ์เบิกดิถีข้ึนปีใหม่
ศุภชัยจงก่อเกิดล้ ำเลิศผล 

ศุภลักษณ์งดงำมยำมยินยล 
ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนำน

*********
สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน 

ในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ 
รมว. เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยส ำคัญต่ำง ๆ ที่จะ
ขับเคลื่อน เ พ่ือพ่ีน้องเกษตรกร ถึง 13 นโยบำย 
ประกอบด้วย 
1.) นโยบำยโซนนิ่งพื้นที่โดยกำรใช้ Agri-Map 
2.) กำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 
3.) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรเกษตร   

(ศูนย์ ศพก.) 882 แห่งทั่วประเทศ 
4.) กำรปรับแผนกำรบริหำรข้ำวครบวงจร  
5.) เกษตรอินทรีย์  
6.) กำรส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพำะในกลุ่ม

ยังสมำร์ทฟำร์มเมอร์ (Young Smart Farmer)
7.) กำรส่งเสริมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
8.) มำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
9.) โครงกำรกระจำยน้ ำเข้ำพ้ืนที่กำรเกษตร 1 ล้ำนไร่  
10.) โครงกำร Smart Officer 
11.) ธนำคำรสินค้ำเกษตร 
12.) ยกระดับควำมเข้มแข็งสหกรณ์ 
13.) พัฒนำพื้นที่ ส.ป.ก.

ซึ่งนโยบำยต่ำงๆ ก็จะมีหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในแต่ละกรม เป็นเจ้ำภำพหลักแต่ละเรื่องค่ะ
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2560  4,839,113 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.03 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 11,735,434 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.72  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,425 กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.66  ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2559  3.10 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตปำล์ม-
น้ ำมันภำคกลำง 3.49 บำท/กิโลกรัม รำคำที่เกษตรกรขำยได้ภำคตะวันออก เมื่อเทียบกับต้นทุนแล้ว เกษตรกรยังมีก ำไรทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย
ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน มกราคม 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนมกรำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 5.35 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.43 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 5.30 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.12 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
5.19บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.52 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 5.20 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ี
ผ่ ำนมำร้อยละ 1 .70 จังหวัดฉะเชิง เทรา รำคำเฉลี่ ย5.22 
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.51 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 5.30 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.38 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 5.20 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.95 รำคำปำล์มน้ ำมันในเดือนนี้ โดยภำพรวม
ปรับตัวลดลง เนื่องจำกมีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่
ผ่ำนมำ โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนมกรำคม 2560 รำยละเอียดดังภำพ  
ที่ 1

บาท : กก.

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน มกราคม 2560

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 8 จงัหวดั 285,360   308,564     8.13    585,736   615,638   5.11     2,053     1,995     2.80-    
นครนายก 5,488       5,111         -6.87 8,249 9,236 11.97 2,648 1,807 -31.76
ปราจีนบรีุ 16,291     20,741       27.32 17,955 20,762 15.63 1,358 1,001 -26.29
ฉะเชงิเทรา 23,792     23,735       -0.24 43,856 41,869 -4.53 2,209 1,764 -20.14
สระแกว้ 36,627     42,634       16.40 53,368 55,893 4.73 1,795 1,311 -26.96
จันทบรีุ 20,932     22,670       8.30 43,406 41,599 -4.16 2,072 1,835 -11.44
ตราด 58,888     61,414       4.29 142,522 137,936 -3.22 2,538 2,246 -11.51
ระยอง 21,231     29,767       40.21 57,203 55,188 -3.52 2,746 1,854 -32.48
ชลบรีุ 102,111    102,492     0.37 219,177 253,155 15.50 2,875 2,470 -14.09

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่



4ภำวะกำรผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน มกรำคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2559/60 เนื้อที่เก็บเก่ียว รวมทั้งประเทศ 56,811,469 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.11  ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 25,617,064 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.37  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 451 
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.27 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปีเฉลี่ยทั้งประเทศ 9,060 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำว
เจ้ำนำปีภำคกลำง 7,716 บำท/เกวียน รำคำที่เกษตรกรขำยได้ภำคตะวันออก เมื่อเทียบกับต้นทุนแล้ว เกษตรกรประสบปัญหำ
ขำดทุนทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 14- 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือนกันยายน 59 – มกราคม 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมชื้น 14-15% เดือนมกรำคม 2560 ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 6,800 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.74  จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 
7,440 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.06 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,580 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึน
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.43 เดือนนี้รำคำข้ำวปรับเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำเนือ่งจำก ควำมต้องกำรของตลำดข้ำวเพิ่มข้ึน 
รำคำกำรรับซื้อจึงปรับสูงขึ้นจำกสภำวะตลำดโดยภำพรวมแสดงรำคำเดือน กันยำยน 59 - มกรำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 2  

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ปี 2558/59 ปี 2559/60 % + - ปี 2558/59 ปี 2559/60 % + - ปี 2558/59 ปี 2559/60 % + -
รวม 9 จงัหวดั 2,020,183       2,209,588       9.38       979,774         1,057,599       7.94       485           479            1.31-       
นครนายก 366,052 364,903 -0.31 205,133 209,248 2.01 560 573 2.32
ปราจีนบรีุ 370,314 383,371 3.53 150,634 159,311 5.76 407 416 2.21
ฉะเชงิเทรา 614,139 619,323 0.84 383,755 391,249 1.95 625 632 1.12
สระแกว้ 528,592 703,689 33.13 171,129 228,447 33.49 324 325 0.31
สมุทรปราการ 21,269 20,843 -2.00 15,846 16,416 3.60 745 788 5.77
จันทบรีุ 19,619 18,535 -5.53 7,084 6,834 -3.53 361 369 2.22
ตราด 16,134 15,635 -3.09 6,511 6,470 -0.63 404 414 2.48
ระยอง 17,363 16,752 -3.52 7,729 7,700 -0.38 445 460 3.37
ชลบรีุ 66,701 66,537 -0.25 31,953 31,924 -0.09 479 480 0.21

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศ 8,637,870 ไร่ ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.16  ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 31,187,276 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.06 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
3,611  กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.40 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.85  บำท/กิโลกรัม 
ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.95 บำท/ กิโลกรัม รำคำที่เกษตรกรขำยได้ภำคตะวันออก เมื่อเทียบกับต้นทุน
แล้ว เกษตรกรประสบปัญหำขำดทุนทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือนมกราคม 2560

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนมกรำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                
รำคำเฉลี่ย 1.40 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.67 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 1.50 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.66 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.45 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.40 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.39 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.44  จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.40 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.78 บำท/กก. จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.45 บำท ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 5.23 บำท/กก. เป็นช่วงผลผลิตมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดมำก ประกอบกับรำคำส่งออกมันเส้น และแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ ส่งผล
ให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ลดต่ ำลงด้วย โดยภำพรวมแสดงรำคำ เดือนมกรำคม 60 รำยละเอียดดังภำพ ท่ี 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,288,032 1,180,510 -8.35 4,365,598 4,311,207 -1.25 3,389      3,652      7.75      
ปราจนีบุรี 144,404 131,057 -9.24 465,796 449,132 -3.58 3,226 3,427 6.23
ฉะเชิงเทรา 271,087 251,098 -7.37 884,091 860,513 -2.67 3,261 3,427 5.09
สระแก้ว 431,891 377,358 -12.63 1,378,555 1,396,602 1.31 3,192 3,701 15.95
จนัทบุรี 155,807 145,992 -6.30 482,355 444,399 -7.87 3,096 3,044 -1.68
ระยอง 39,439 36,499 -7.45 171,891 150,011 -12.73 4,358 4,110 -5.69
ชลบุรี 245,404 238,506 -2.81 982,910 1,010,550 2.81 4,005 4,237 5.79

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศ 486,866 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 5.11  ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1,989,484 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.88 ผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,086 
กิโลกรัม เพิ่มข้ึน จำกปีผ่ำนมำที่ร้อยละ 5.47 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ทั้งประเทศ 3.68  บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด 
ภำคกลำง 3.72 บำท/กิโลกรัม รำคำที่เกษตรกรขำยได้ภำคตะวันออก เมื่อเทียบกับต้นทุนแล้ว เกษตรกรยังมีก ำไรทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตรำด และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้เดือนมกราคม 2560

ตารางที่ 4  สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
มกรำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 8.56 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.58 จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 8.55 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 16.09 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 8.50 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 22.80 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 8.09 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
19.42 เนื่องจำกผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลำดไม่ได้คุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้โรงงำนแปรรูปสับปะรดปรับลด
รำคำรับซื้อ โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนมกรำคม 60 รำยละเอียดดัง      
ภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 5 จงัหวดั 69,195      71,731      3.67         388,580   417,399    7.42         5,616        5,819       3.62
ฉะเชงิเทรา 9,764 10,441 6.93 42,073 46,045 9.44 4,309 4,410 2.34
จันทบรีุ 1,049 1,062 1.24 4,392 4,555 3.71 4,187 4,289 2.44
ตราด 4,638 4,718 1.72 16,924 17,579 3.87 3,649 3,726 2.11
ระยอง 34,342 35,664 3.85 210,448 225,182 7.00 6,128 6,314 3.04
ชลบรีุ 19,402 19,846 2.29 114,743 124,038 8.10 5,914 6,250 5.68

ภาค/จงัหวดั
เน้ือเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ าเดือน มกราคม 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสนิคา้ หน่วย ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน - - - - - 6,800.00 7,440.00 7,580.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน - - - - - 6,040.00 6,240.00 6,580.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้นมากกว่า 25% เกวยีน - - - - - 5,840.00 6,060.00 6,180.00 -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.40 1.50 1.45 - - 1.39 1.40 - 1.45

 หวัมนัส าปะหลงัสด  แป้ง  30 % กิโลกรมั 1.81 1.81 - - - - - - -

 มนัเสน้คละ กิโลกรมั 4.50 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 5.35 5.30 5.19 5.20 - 5.22 5.30 - 5.20

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั 81.20 76.68 - 78.55 - 73.29 - - -

 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรมั 41.08 35.47 34.08 36.19 - 35.00 - - 32.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั 57.98 60.05 58.30 60.80 - - - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,540.00 1,460.00 - 1,700.00 1,620.00 1,620.00 - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล - - - - 1,480.00 1,320.00 - - -

 มะพรา้วน า้หอมขนาดคละ รอ้ยผล - - - - - 1,320.00 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 8.56 8.55 - 8.50 - 8.09 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรมั 3.09 3.05 - 2.70 - 2.67 - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุป์ตัตาเวยีขนาดใหญ่ กิโลกรมั 14.00 15.00 - - - - - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุต์ราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรมั - - - 14.40 - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 66.10 - - - - 65.00 - 65.50 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั 32.70 - - - - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั 42.00 - - - - - - - -

 ไขไ่ก่เบอร ์0 รอ้ยฟอง 326.00 310.00 - - 300.00 - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง - 250.00 - - - 250.00 250.00 240.00 -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 41-50 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 234.00 - - - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 221.00 - - 230.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตวั/กก. กิโลกรมั - - - - - 213.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตวั/กก. กิโลกรมั - - - - 187.00 200.00 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - 45.00 - 42.00 - -

 ปลาดุกบิก๊อยุขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - - - 45.00 - -

ชลบรุี



แจงผลโครงการสง่เสรมิเมลด็พนัธุข์า้วหอมมะล ิช่วยเกษตรกรผลติพนัธุค์ุณภาพดีไวใ้ชเ้องเป็นผลส าเรจ็

ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ติดตำมโครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรใชเ้มล็ดพนัธุข์ำ้วหอมมะลคิุณภำพดี ปี 2559/60

โดยสนบัสนุนเมลด็พนัธุข์ำ้วขำวดอกมะล ิ105 จ ำนวน 6,000 ตนั ปลูกนำปีในพื้นที ่480,000 ไร่ ดำ้นเกษตรกร พงึพอใจมำกต่อเมลด็พนัธุท์ีไ่ดร้บั

ใหผ้ลผลติเฉลีย่ 383 กโิลกรมัต่อไร่ โดยจะเก็บผลผลติคดัไวเ้ป็นเมลด็พนัธุใ์ชปี้ถดัไป

นำงสำวจริยำ  สุทธิไชยำ  เลขำธิกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถงึกำร

ตดิตำมประเมนิผลโครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรใชเ้มลด็พนัธุข์ำ้วหอมมะลคิุณภำพด ีปี 2559/60 ซึ่งเป็นโครงกำรหนึ่งภำยใตแ้ผนกำรผลติและ

กำรตลำดขำ้วครบวงจร ปี 2559/60 ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ    เมือ่วนัที ่31 พฤษภำคม 2559 เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติขำ้วหอมมะลิ

ในเขตพื้นทีป่ลูกขำ้วหอมมะลคิุณภำพ  ส่งเสรมิใหช้ำวนำมคีวำมรูแ้ละสำมำรถผลติเมลด็พนัธุข์ำ้วหอมมะลคิุณภำพดไีวใ้ชเ้อง

โครงกำรดงักลำ่ว ไดส้นบัสนุนเมลด็พนัธุข์ำ้ว ใน 21จงัหวดั 1,280หมู่บำ้น ๆ ละ 50 ครวัเรือน ๆ ละ ไม่เกิน 125 กิโลกรมั 

รวมกว่ำ 64,000ครวัเรอืน ซึง่ศูนยว์จิยัขำ้ว และศูนยเ์มลด็พนัธุข์ำ้ว หน่วยงำนในระดบัพื้นทีข่องกรมกำรขำ้ว ไดส้นบัสนุนเมลด็พนัธุข์ำ้วขำวดอก

มะล ิ105 ใหเ้กษตรกร ประมำณ 6,000 ตนั ส  ำหรบัปลูกในพื้นที ่480,000 ไร่  ด ำเนินงำนโครงกำรแลว้เสร็จต ัง้แต่ก่อนฤดูนำปีทีผ่่ำนมำ

ในกำรนี้ สศก. ไดล้งพื้นที ่5 จงัหวดั ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวนัที ่15 - 21 มกรำคมทีผ่่ำนมำ พบว่ำ เกษตรกรไดร้บัปริมำณเมลด็พนัธุ์

เฉลีย่ 119 กโิลกรมั/รำย ใกลเ้คยีงกบัเป้ำหมำยทีก่  ำหนด ซึง่ส่วนใหญ่ไดร้บัจ ำนวนเท่ำทีโ่ครงกำรก ำหนด

ผลกำรตดิตำม พบว่ำ เกษตรกรรอ้ยละ 70 ไดร้บักำรถ่ำยทอดควำมรูใ้นช่วงระยะเวลำส ัน้ ๆ ในวนัทีแ่จกจ่ำยเมล็ดพนัธุต์ำม

โครงกำร โดยเฉพำะเรื่องเทคโนโลยกีำรลดตน้ทนุและกำรผลติเมลด็พนัธุ ์อตัรำกำรใชเ้มลด็พนัธุท์ีเ่หมำะสม รวมถงึกำรคดัเลอืกและเก็บรกัษำเมลด็

พนัธุไ์วใ้ช ้

ดำ้นควำมพงึพอใจต่อเมลด็พนัธุ ์เกษตรกรมคีวำมพงึพอใจต่อเมลด็พนัธุท์ีไ่ดร้บัในระดบั “มำก” เหน็ว่ำ คุณภำพดมีำก อตัรำ

กำรงอกสูง ตน้ขำ้วงำม สม ำ่เสมอ โดยน ำไปปลูกในพื้นทีเ่ฉลีย่ 6 ไร่/รำย และจำกควำมรูแ้ละค ำแนะน ำทีไ่ดร้บั เกษตรกรใชเ้มลด็พนัธุจ์ำกโครงกำร

ในอตัรำลดลงจำกก่อนเขำ้ร่วมโครงกำร ประมำณ 2-3 กโิลกรมัต่อไร่ แต่ยงัคงสูงกว่ำอตัรำทีโ่ครงกำรก ำหนด 12.50 กิโลกรมัต่อไร่  อย่ำงไรก็ตำม 

เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลติทีไ่ดค้ดัไวท้  ำเป็นเมลด็พนัธุใ์ชใ้นปีต่อไป โดยมเีกษตรกรบำงรำยจดัท  ำแปลงผลติเมลด็พนัธุแ์ยกออกมำ

ส ำหรบัผลผลติซึ่งเก็บเกี่ยวแลว้ ไดร้บัเฉลีย่ประมำณ 383 กิโลกรมัต่อไร่ สูงกว่ำก่อนเขำ้ร่วมโครงกำรเลก็นอ้ย (ปีกำรผลติ 

2558/59) แต่เกษตรกรไดข้ำ้วทีม่คีุณภำพดกีว่ำมำก ยกเวน้บำงพื้นทีใ่นช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวมปีญัหำจำกฝนตก น ำ้ท่วมขงัแปลงนำ 

ท ัง้นี้ เกษตรกรยงัมปีญัหำและขอ้เสนอ ไดแ้ก่ โรคระบำดในช่วงระยะออกรวงท ำใหผ้ลผลติเสยีหำย  โดยตอ้งกำรใหเ้จำ้หนำ้ที่

เขำ้ดูแลแกป้ญัหำอย่ำงใกลช้ดิมำกขึ้น กำรสนบัสนุนแหลง่น ำ้เสรมิ เช่น น ำ้บำดำล หรือแหล่งน ำ้ขนำดเลก็ในพื้นที่ เป็นตน้ ควรมมีำตรกำรควบคุม

รำคำปจัจยักำรผลติไม่ใหสู้งเกนิไป รวมไปถงึกำรส่งเสรมิกำรผลติขำ้วแบบอนิทรยีเ์พือ่ลดตน้ทนุกำรผลติ และเสนอมำตรกำรแกไ้ขปญัหำรำคำขำ้วที่

ย ัง่ยนื ดว้ยกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อร่วมกนัผลติและขำยผลผลติ โดยทรำบช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก่อนฤดูเก็ บเกี่ยว จะท ำให ้

เกษตรกรมคีวำมม ัน่ใจในกำรปรบัปรุงพฒันำพนัธุม์ำกยิง่ขึ้น

ข่ำว  :  ส่วนประชำสมัพนัธ์

ขอ้มลู : ศูนยป์ระเมนิผล
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