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ประเด็นที่ส าคัญ หน้า

ตามที่รชักาลที่ 10 มีพระราชกระแส

รบัส ัง่ใหดู้แลประชาชน รมว. กษ คนปจัจุบนั จึงขอยึด

หลกั 3ต. (ต่อ เติม แต่ง) ในโครงการต่างๆ ที่ รมว.กษ

คนก่อนด าเนินการมาดีแลว้ใหด้ าเนินการต่อ และขยาย

ผล ต่อ คือน านโยบายเดิมที่ท าอยู่แลว้ได้ผลดีเกิด

ประโยชน์ม าท า ต่ อ  และขยายผลให ้ครอบคลุม

ทัง้ประเทศ เติม คืองานที่ท าอยู่แลว้ควรจะเพิ่มเติมอะไร

ที่จ าเป็นเขา้ไป เพือ่ใหไ้ดผ้ลการด าเนินงานที่ดียิ่งข้ึน

แต่ง คือโครงการเดิมที่ไ ม่ดี /ไปต่อไม่ได้ ให ้น ามา

ปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลง/บูรณาการกนัใหด้ียิ่งข้ึน เพื่อให ้

เขา้สถานการณ์ปจัจุบนัเพือ่ช่วยเกษตรกร ดงัน้ี

1. นอ้มน าพระราชกระแสรบัส ัง่มาปฏบิตัใิหเ้ป็นรูปรรรม

2. น านโยบาย/ขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตรีที่ส ัง่การใน 

ครม. ไปปฏบิตัใิหเ้หมาะสม

3. ตอ้งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรแบบบูรณาการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงการเที่ยวและกฬีา และ ร.ก.ส.

4. ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็ง ลดความ

เหลื่อมล ้าทางรายไดข้องเกษตรกร

5. แกไ้ขปญัหาเร่งด่วนสินคา้ที่ส าคญั เช่น ยางพารา

ปาลม์น ้ ามนั ซึ่งมีมาตรการต่าง ๆ เพือ่ช่วยแกป้ญัหา

6. สรา้งกลไกท างานร่วมกนักระทรวงเกษตร และ

พาณิชยใ์หมี้ผูร้บัผิดชอบมิสเตอรแ์ต่ละสินคา้ เพื่อแกไ้ข

ปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ 

7. ส่งเสริมความหลากหลายในการผลิตสินคา้เกษตร 

เป็นรายพื้นที่ (zoning)
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2560 จ ำนวน 4,839,113 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.03 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 11,707,999 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.47  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,419 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ท่ี 3.06 บำท/กิโลกรัม 

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

ภาพที่ 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลาย
ที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – พ.ย. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนพฤศจิกำยน 2560 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.35 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อย
ละ 1.21 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 3.30 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 0.61 บำท/กก. จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.50บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.55 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.30 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.49 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
3.30 บำท/กก.ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 0.61 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.37 บำท/กก.ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 2.74 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.30 บำท/กก. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 0.92 รำคำปำล์มน้ ำมันใน
เดือนน้ี โดยภำพรวมปรับตัวรำคำปรับเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกปริมำณ
ผลผลิตปำล์มน้ ำมันภำคตะวันออกเริ่มลดลง โดยภำพรวมแสดง
รำคำเดือนพฤศจิกำยน 2560 รำยละเอียดดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560

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

รวม 8 จงัหวดั 290,654    308,564     6.16     631,559   615,638   2.52-     2,173     1,995     8.18-    
นครนายก 4,854       5,111         5.29 10,004 9,236 -7.68 2,061 1,807 -12.32
ปราจีนบรีุ 13,570     20,741       52.84 15,940 20,762 30.25 1,175 1,001 -14.81
ฉะเชงิเทรา 21,893     23,735       8.41 42,815 41,869 -2.21 1,956 1,764 -9.82
สระแกว้ 36,715     42,634       16.12 59,387 55,893 -5.88 1,618 1,311 -18.97
จันทบรีุ 20,648     22,670       9.79 40,101 41,599 3.74 1,942 1,835 -5.51
ตราด 61,074     61,414       0.56 143,158 137,936 -3.65 2,344 2,246 -4.18
ระยอง 28,578     29,767       4.16 64,526 55,188 -14.47 2,258 1,854 -17.89
ชลบรีุ 103,322    102,492     -0.80 255,628 253,155 -0.97 2,474 2,470 -0.16

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)



4ภำวกำรผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2560

ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2560/61 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 56,995,266 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 26,400,651 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 463 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปเีฉลี่ยทั้งประเทศ 8,725 
บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปภีำคกลำง 7,439 บำท/เกวียน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 2

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาป ีความชื้น 15% ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน มี.ค. 60 – พ.ย. 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมช้ืน 14-15% เดือนพฤศจิกำยน 2560
ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,525 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,575 บำท/ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,575 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 7,400 
บำท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.78 รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพ่ิมขึ้น 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกำยน 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + -
รวม 9 จงัหวัด 2,100,506.00  2,182,254.00  3.89 1,018,549   1,085,722   6.59    485         498         2.60    
นครนายก 353,140 369,280 4.57 200,408 214,278 6.92 568 580 2.11
ปราจีนบรีุ 387,253 402,111 3.84 166,357 176,564 6.14 430 439 2.09
ฉะเชิงเทรา 610,515 617,434 1.13 389,587 398,829 2.37 638 646 1.25
สระแกว้ 612,690 657,391 7.30 193,868 225,999 16.57 316 344 8.86
จันทบรีุ 16,557 16,405 -0.92 5,976 6,133 2.63 361 374 3.60
ตราด 15,735 15,354 -2.42 6,435 6,456 0.33 409 420 2.69
ระยอง 15,505 14,454 -6.78 7,138 6,782 -4.99 460 469 1.96
ชลบรีุ 70,452 68,741 -2.43 34,492 33,823 -1.94 490 492 0.41
สมุทรปราการ 18,659 21,084 13.00 14,288 16,858 17.99 766 800 4.44

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)



5
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560

ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,910,020 ไร่ ลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 31,000,471 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.52 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่
เก็บเกี่ยว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.91
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 2.00 บำท/ กิโลกรัม 

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

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – พ.ย. 2560

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนพฤศจิกำยน 2560 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 1.62 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 19.12 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.71 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 14.00 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 1.65 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 18.71 จังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 1.75 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 18.24 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.62 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 20.00 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.55 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.51
ในเดือนพฤศจิกำยน 60  เป็นช่วงต้นฤดูกำลเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดน้อย ส่งผลให้รำคำมันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นแต่
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกำยน 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,065,601 1,010,294 -5.19 3,821,641 3,745,456 -1.99 3,586           3,707           3.37             
ปราจนีบุรี 125,886 110,725 -12.04 444,895 390,195 -12.30 3,534 3,524 -0.28
ฉะเชิงเทรา 231,231 237,945 2.90 777,241 835,663 7.52 3,361 3,512 4.49
สระแก้ว 386,227 286,259 -25.88 1,347,902 1,055,151 -21.72 3,490 3,686 5.62
จนัทบุรี 130,770 124,235 -5.00 441,725 385,625 -12.70 3,386 3,104 -8.33
ระยอง 36,487 34,933 -4.26 174,397 159,120 -8.76 4,780 4,555 -4.71
ชลบุรี 155,000 216,197 39.48 635,481 919,702 44.73 4,100 4,254 3.76

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

ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 491,293 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 7.46  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 2,040,261 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.14 ผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
4,153 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีผ่ำนมำที่ร้อยละ 3.44 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ทั้งประเทศ 3.76 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิต
สับปะรด ภำคตะวันออก 4.32 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – พ.ย. 2560

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
พฤศจิกำยน 2560 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.25 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 14.02 จังหวัด
ชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.30 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 16.24 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.44 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 18.29 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.49 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อย
ละ 10.51 ในเดือนนี้ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจำกรำคำที่ผ่ำนมำอยู่ในเกณฑด์ี จูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ปล่อยว่ำง
รวมทั้งมีกำรบ ำรุงดูแลรักษำที่ดี จึงมีปริมำณผลผลิตมำกในเดือนนี ้โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกำยน 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 5 จงัหวัด 69,823      71,282      2.09     399,721    413,332       3.41     5,725    5,799    1.29
ฉะเชิงเทรา 8,801 8,965 1.86 38,710 39,894 3.06 4,376 4,450 1.69
จันทบรีุ 659 649 -1.52 2,801 2,789 -0.43 4,264 4,297 0.77
ตราด 4,321 4,235 -1.99 16,790 16,483 -1.83 3,727 3,892 4.43
ระยอง 35,442 36,329 2.50 216,827 225,748 4.11 6,294 6,214 -1.27
ชลบรีุ 20,600 21,104 2.45 124,593 128,418 3.07 6,015 6,085 1.16

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)



7ตารางราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจนีบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้ ความช้ืน 15% เกวียน 7,525.00 7,575.00 7,575.00 - - 7,400.00 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้ ความช้ืน 25% เกวียน 6,525.00 6,575.00 6,575.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความช้ืน 14-15% เกวียน - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความช้ืน 24-25% เกวียน - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงัความช้ืนมากกว่า 25% เกวียน - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 1.62 1.71 - 1.65 1.75 - 1.62 - 1.55

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,500.00 - - 1,600.00 1,175.00 1,250.00 - 1,600.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 825.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กโิลกรมั 3.35 3.30 - 3.50 3.30 - 3.30 3.37 3.30

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กโิลกรมั 44.31 - - 43.77 42.47 - - 43.94 -

 ยางแผ่นดิบคละ กโิลกรมั - - - - - - - -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 19.10 18.00 - 21.84 18.24 - 18.62 18.91 18.62

 น ้ายางสดคละ กโิลกรมั - - - 26.31 32.00 - 34.25 32.50 -

 สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - 11.00 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 3.25 - - 3.30 3.44 - - 3.49 -

 สกุรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กโิลกรมั 56.50 - 49.75 55.25 55.75 - - 57.50 -

 ไกรุ่่นพนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 33.00 - - - - -

 ไกรุ่่นพนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - 37.50 - 42.00 - - - - -

 ไข่ไกค่ละ รอ้ยฟอง 225.00 227.00 215.00 225.00 230.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กโิลกรมั 199.00 - - - - - 189.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กโิลกรมั 186.00 - - - - - 184.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กโิลกรมั 170.00 - - - - 174.00 171.00 - -
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โชวผ์ล ศพก. ปี 60 ฐานเรยีนรูช่้วยพฒันา เกษตรกรท าจรงิ ไดผ้ลจรงิ 

สศก. แจงผลประเมนิ ศพก. ปี 60 เจาะพื้นที ่27 จงัหวดัท ัว่ประเทศ เผย เกษตรกรตอบรบัเป็นอย่างด ีกว่ารอ้ยละ 

90 น าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชไ้ดผ้ลจริง สามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ยเคมไีดเ้ฉลีย่ไร่ละ 722 บาท/ปี ลดค่าใชจ้่ายในครวัเรือนไดเ้ฉลีย่ 

894 บาท/เดอืน ช่วยกระตุน้เกษตรกรเกดิการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรพัยส์่งสุข  เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เปิดเผยถงึผลการประเมนิโครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2560 โดยส ารวจ

ลงพื้นทีส่  ารวจเกษตรกรตน้แบบ เกษตรกรทีเ่ขา้รบัการอบรมจาก ศพก. และเกษตรกรเจา้ของศูนยเ์ครอืข่าย ศพก. ในพื้นที ่27 จงัหวดั 

รวม 854 ราย พบวา่ 

ศพก. เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่ดสี  าหรบัเกษตรกร อย่างรอบดา้น เช่น การลดตน้ทุนการผลติ การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ การปรบัปรุง

บ ารุงดนิ รวมถงึการแปรรูปผลผลติเพือ่บริโภคในครวัเรือน และเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกร เป็นตน้ ซึง่เกษตรกรทีเ่ขา้รบับริการ

มอีายุเฉลีย่ 53 ปี ประสบการณ์ในการท าเกษตรเฉลีย่ 28 ปี โดยเกษตรกรรอ้ยละ 95 น าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชป้ระโยชน ์ส่วนใหญ่

เป็นเรื่องของการลดตน้ทนุการผลติ การปรบัปรุงบ ารุงดนิ การใชปุ้๋ยอย่างถกูวธิี 

นอกจากนี้  เกษตรกรที่น าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชป้ระโยชนถ์ึงรอ้ยละ 90 เห็นผลแลว้ โดยสามารถลดตน้ทุนการ

ใชปุ้๋ยเคมใีนการผลติไดเ้ฉลีย่ไร่ละ 722 บาท/ปี  มกีารปรบัปรุงบ ารุงดนิในพื้นทีเ่พาะปลูกของตนเองใหม้คีวามสมบูรณ์  ดูแลและรกัษา

ป้องกนัโรค และแมลงศตัรูพชืได ้ยงัสามารถแปรรูปผลผลติไวบ้ริโภคในครวัเรือน และจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริม ส่ งผลใหล้ดค่าใชจ้่าย

ในครวัเรือนไดเ้ฉลีย่ 894 บาท/เดอืน ส าหรบัฐานเรียนรู ้ศพก. แต่ละแห่งมฐีานเรียนรูเ้ฉลีย่ 6 ฐาน โดยฐานเรียนรูท้ีม่เีหมอืนกนัมาก

ทีสุ่ดใน ศพก. คือ ฐานเรยีนรูด้า้นการลดตน้ทนุการผลติ เช่น ฐานเรียนรูด้า้นปุ๋ยหมกั/น า้หมกั ฐานเรียนรูด้า้นสารชีวภณัฑ ์ฐานเรียนรู ้

ดา้นการลดตน้ทุนขา้ว  ฐานเรียนรูด้า้นปศุสตัว ์ ฐานเรียนรูด้า้นประมง ฐานเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพยีง และ ฐานเรียนรูด้า้นบญัช ี

เป็นตน้

ผลส ารวจยงัพบวา่ ศพก. สามารถกระตุน้ใหเ้กษตรกรมคีวามตอ้งการเรียนรูเ้พิม่มากขึ้น โดยส่วนใหญ่รอ้ยละ 28 

ตอ้งการความรูด้า้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  ส  าหรบัการผลติ  รอ้ยละ 21 ตอ้งการความรูด้า้นการลดตน้ทุนการผลติเพิม่เติม  ส่วนรอ้ยละ 11 

ตอ้งการความรูด้า้นการผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพ  ท ัง้นี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัตัง้ ศพก. ในระดบัชุมชนอ าเภอละ 1 ศูนย ์

รวม 882 ศูนยข์ึ้น ภายใตห้ลกัคิด “เกษตรกรพฒันาเกษตรกรดว้ยกนัเอง จงึจะเกดิความเขม้แขง็ และย ัง่ยนื” ซึง่ภาคราชการจะตอ้งเขา้

ไปร่วมด าเนินการในลกัษณะการขบัเคลือ่น และสนบัสนุนให ้ศพก. สามารถปฏิบตัิงานได ้ ดงันัน้ เพื่อให ้ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู ้

ทีม่ปีระสทิธิภาพส าหรบัเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จงึควรส่งเสริม และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ให ้ศพก.มปีระสทิธิภาพในการบริหารจดัการ 

เช่น การพฒันาฐานเรียนรู ้พฒันาแปลงเรียนรู ้เพิ่มเติมเนื้อหาหรือหลกัสูตรในการอบรมใหม้คีวามหลากหลาย เพื่ อเพิ่มศกัยภาพ

ความเขม้แข็งใหก้บั ศพก. และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการที่ตอ้งการใหเ้ป็ นแหล่งเรียนรู ้

ดา้นการเกษตรใหก้บัเกษตรกรในพื้นที ่ภายใตก้ารบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

*********************

ข่าว  :  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มลู : ศูนยป์ระเมนิผล


