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บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
เดือนกมุภาพนัธ ์2561 พีน่อ้งเกษตรกรคงจะไดย้นิ

ช่ือค าว่า ไทยนิยมยัง่ยนื ตดิหตูดิปากอยู่อย่างต่อเน่ือง

นะคะ

โครงการไทยนิยมยัง่ยนืมีตถปุระสงค ์3 ขอ้ คอื

1. บูรณาการงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มี

เป้าหมายลงพื้นที่ระดบัหมู่บา้นร่วมกนัตามแนวประชารฐั

2. พฒันาแกไ้ขปญัหาในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

ความมัน่คงใหก้บัประชาชน

3.  สร ้า งการตระหนัก รู ้ถึงบทบาทหน้าที่ ของ

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

โครงการช่วยเหลือใคร ช่วยเหลือคน ทัง้ประเทศ 

76 จงัหวดั 878 อ าเภอ 7,463 ต าบล/เทศบาล 81,084

หมู่บา้น/ชุมชน และ กทม. ท ั้ง 50 เขต เป็นการต่อ

ยอดจากโครงการสวสัดิการแห่งรฐั หรือ บตัรคนจน 

ใหผู้ถ้ือบตัรมีชีวิตที่ ดี ข้ึน พึ่งพาตนเองได ้โดยดูแล

เศรษฐกจิ ปากทอ้ง ความเป็นอยู่ ตลอดความมัน่คงของ

ประเทศ 

การด าเนินการก าหนดไว ้ 3 ช่วง 

1. รบัฟงัความคดิเหน็ความตอ้งการของประชาชน

2. สรา้งการรบัรูแ้ละปฏบิตัติามสญัญาประชาคม

3. สรา้งการรบัรูป้รบัความคิดเพื่อมีส่วนร่วมการ

พฒันาไปพรอ้มๆ กนั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหพ้น้จากความยากจน

ช่วงเวลาด า เ นินการแต่ละช่วงเริ่มต ั้งแต่ 21

กมุภาพนัธ ์เป็นตน้ไป ถงึ 20 พฤษภาคม 2561
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ ำนวน 4,988,745 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.51 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 14,745,878 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.12  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,956 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ท่ี 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนรำคำกลำงปี 2560 อยู่ท่ี 3.51
บำท/กิโลกรัม

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

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลม์น้ ามันทั้งทะลายท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.พ.2561

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
2.93 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.81 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.89 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.40 
บำท/กก. จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.18 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.95 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.98 บำท/กก. 
ทรงตัวจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.95 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.36 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 2.90 
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.57 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.93 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 
4.64 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนนี้ โดยภำพรวมรำคำปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจำกปริมำณผลผลิตลดลง โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนกุมภำพันธ์ 2561 
รำยละเอียด ดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

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

รวม 8 จงัหวดั 302,953    309,751     2.24     707,322   749,045   5.90     2,335     2,418     3.57     
นครนายก 6,540       7,832         19.76 12,433 15,037 20.94 1,901 1,920 1.00
ปราจีนบรีุ 16,089     16,173       0.52 19,259 19,569 1.61 1,197 1,210 1.09
ฉะเชงิเทรา 22,035     22,920       4.02 44,401 47,284 6.49 2,015 2,063 2.38
สระแกว้ 42,708     44,031       3.10 72,219 79,564 10.17 1,691 1,807 6.86
จันทบรีุ 21,734     21,584       -0.69 43,316 44,916 3.69 1,993 2,081 4.42
ตราด 61,440     61,476       0.06 152,371 156,456 2.68 2,480 2,545 2.62
ระยอง 28,603     30,281       5.87 73,710 81,668 10.80 2,577 2,697 4.66
ชลบรีุ 103,804    105,454     1.59 289,613 304,551 5.16 2,790 2,888 3.51

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2560/61 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 56,995,266 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 26,400,651 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 463 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปเีฉลี่ยทั้งประเทศ 
7,895 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปภีำคกลำง 7,241 บำท/เกวียน

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

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความช้ืน 15% 
ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.พ. 2561

ตารางที่ 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมช้ืน 14-15% เดือน
กุมภำพันธ์ 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
7,550 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.95 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,650 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 0.97 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,575 บำท/ตัน 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.66 รำคำข้ำวในเดือนนี้ โดย
ภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำด
ชะลอตัว โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
กุมภำพันธ์ 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

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)
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,910,020 ไร่ ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 31,000,471 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.52 ผลผลิตต่อไร่ต่อ
เนื้อที่เก็บเก่ียว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.87
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.93 บำท/ กิโลกรัม 

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

ภาพที่ 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.พ. 61

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
รำคำที่ เกษตรกรขำยได้  ณ ไร่นำ 

รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.86 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.09 จังหวัดปราจีนบุรี 
รำคำเฉลี่ย 1.89 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.08 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 1.80 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.23 จังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 1.90 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.55 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.89 
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.57 
จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.97 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.60 ในเดือนกุมภำพันธ์ 61
ผลผลิตออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น แต่ไม่ เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรมันส ำปะหลัง ประกอบกับ
รำคำส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในบำงพื้นที่
ปรับตัวลดลงเนื่องจำกมีฝนตก ท ำให้กำรแปรรูปมันเส้น
ท ำได้ยำก ผู้รับซื้อจึงชะลอกำรรับซื้อจำกเกษตรกร โดย
ภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกุมภำพันธ์ 61 
รำยละเอียดดังภำพท่ี 3

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

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

รวม 6 จงัหวดั 1,183,272 1,010,294 -14.62 4,244,490 3,745,456 -11.76 3,587           3,707           3.35             
ปราจนีบุรี 133,819 110,725 -17.26 458,598 390,195 -14.92 3,427 3,524 2.83
ฉะเชิงเทรา 251,098 237,945 -5.24 860,513 835,663 -2.89 3,427 3,512 2.48
สระแก้ว 377,358 286,259 -24.14 1,309,432 1,055,151 -19.42 3,470 3,686 6.22
จนัทบุรี 145,992 124,235 -14.90 444,400 385,625 -13.23 3,044 3,104 1.97
ระยอง 36,499 34,933 -4.29 160,997 159,120 -1.17 4,411 4,555 3.26
ชลบุรี 238,506 216,197 -9.35 1,010,550 919,702 -8.99 4,237 4,254 0.40

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)

มนัส าปะหลงั
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 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 ทั้งประเทศปี 2560 3.76 บำท/กิโลกรัม ต้นทุน
กำรผลิตสับปะรด ภำคตะวันออก 4.32 บำท/กิโลกรัม

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

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. – ก.พ. 61

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ 
ไร่นำ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 4.09 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ 39.12 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 4.42 
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
36.42 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 4.65 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 35.17 จังหวัด
ตราด รำคำเฉลี่ย 3.86 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 23.72 ในเดือนนี้โรงงำนแปรรูป
สับปะรดมีควำมต้องกำรวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
โรงงำนแปรรูปปรับรำคำรับซื้อเพิ่มขึ้นจำกเดือนผ่ำนมำ 
โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดง
รำคำเปรียบเทียบเดือนกุมภำพันธ์ 61 รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 4

สบัปะรดโรงงาน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
รวม 5 จงัหวัด 71,282      75,318      5.66     413,332    462,206       11.82    5,799    6,137    5.83
ฉะเชิงเทรา 8,965 9,016 0.57 39,894 42,177 5.72 4,450 4,678 5.12
จันทบรีุ 649 904 39.29 2,789 4,005 43.60 4,297 4,430 3.10
ตราด 4,235 4,816 13.72 16,483 18,917 14.77 3,892 3,928 0.92
ระยอง 36,329 37,002 1.85 225,748 245,582 8.79 6,214 6,637 6.81
ชลบรีุ 21,104 23,580 11.73 128,418 151,525 17.99 6,085 6,426 5.60

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

บาท : กก.
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ชนิดสนิคา้ หน่วย ปราจีนบรุี ระยอง สมทุรปราการ

ขา้วเปลอืกเจา้ ความชื้น 15% เกวยีน 7,550.00 7,650.00 7,575.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้ ความชื้น 25% เกวยีน 6,550.00 6,650.00 6,650.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.86 1.89 - 1.80 1.90 - 1.89 - 1.97

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,550.00 - - 1,475.00 1,300.00 1,225.00 - 1,675.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 2.93 2.89 - 3.18 2.98 - 2.95 2.90 2.93

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั 44.56 - - 43.58 43.93 - - 45.63 -

 ยางแผน่ดบิคละ กิโลกรมั - - - - - - - 40.50 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 17.92 17.00 - 20.63 17.08 - 18.21 18.84 18.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 30.63 33.83 - 35.38 33.75 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - 11.00 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 4.09 - - 4.42 4.65 - - 3.86 -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 48.00 - 51.50 50.75 49.50 - - 49.50 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 33.75 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั - 36.83 - 39.25 - - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 228.00 240.00 230.00 228.00 240.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 191.00 - - - - - 191.50 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 183.00 - - - - - 185.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 174.00 - - - - 172.00 174.50 - -

จนัทบรุี ตราด สระแกว้ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบรุี
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เกาะตดินาแปลงใหญ่ ปี 60 สศก. เปิดผลส าเร็จโครงการ ช่วยเกษตรกรเพิ่ มรายได ้รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ทีเ่ขม้แข็ง 

สศก. ติดตามผลโครงการนาแปลงใหญ่หลกัเกณฑใ์หม่ ปี 2560 เกษตรกรยิ้มรบั ไดร้บัปัจจยัการผลิต องคค์วามรู ้

และเทคโนโลยต่ีางๆ มาปรบัใชช่้วยเกษตรกรตน้ทุนลด ผลผลติดี รายไดเ้พ่ิม สรา้งความสามคัคี ความเขม้แข็งในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่

ไดเ้ป็นอย่างดี

นายวิณะโรจน์  ทรัพยส์่งสุข  เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เปิดเผยถึงผลประเมินโครงการนาแปลงใหญ่หลกัเกณฑใ์หม่ ของปี 2560 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มบริหารจดัการ

เมลด็พนัธุร์วมกนั ผลติขา้วคุณภาพไดม้าตรฐานขา้วไทย ลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิต ภายใตก้ารบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

โดยปี 2560 มีพื้นที่ที่สามารถด าเนินการในระบบนาแปลงใหญ่หลกัเกณฑใ์หม่ ปี 2560 รวม 51 จงัหวดั จ านวน 747 แปลง พ้ืนที่ 752,659 ไร่ 

เกษตรกร 55,087 ราย โดย สศก. ลงพ้ืนที่เก็บขอ้มูลเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ รวมทัง้ประธานกลุ่ม และผูจ้ดัการแปลง ใน 15 จงัหวดั 

จ านวน 585 ตวัอย่าง ช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2560 พบว่า 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการขา้ว ไดใ้หก้ารสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เป็นสมาชิก

ไปใชแ้ละบริหารจดัการร่วมกนั ไดแ้ก่ เมลด็พนัธุข์า้ว กระสอบบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองหยอดขา้วแหง้ติดรถไถเดินตามชนิดใบผ่านร่อง เคร่ืองหยอด

ขา้วแหง้ติดรถแทรคเตอรเ์คร่ืองหยอดขา้วรุ่นดดัแปลงส าหรบันาน ้าตม เคร่ืองคดัท าความสะอาดเมล็ดพนัธุ ์รวมทัง้มีการถ่ายทอดความรูด้า้น

การผลติเมลด็พนัธุ ์และการผลติขา้วคุณภาพดี (GAP) ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

ดา้นค่าใชจ่้าย เกษตรกร รอ้ยละ 84 สามารถลดค่าใชจ่้ายปัจจยัการผลติในการท านา โดยลดลง 512 บาทต่อไร่ หรือ

ลดลงรอ้ยละ 15 (ค่าใชจ่้าย 3,359 บาทต่อไร่ ในปี 2559/60 ลดเหลือ 2,847 บาทต่อไร่ ในปี 2560/61) ซ่ึงค่าใชจ่้ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่า

พนัธุ ์ปุ๋ยเคมี และการใชส้ารเคมีนอ้ยลง 

ดา้นผลผลติ เกษตรกรรอ้ยละ 78 มีผลผลติต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 12 กิโลกรมัต่อไร่ หรือรอ้ยละ 2 

(ผลผลติประมาณ 631 กโิลกรมัต่อไร่ ในปี 2559/60 เพ่ิมเป็น 643 กโิลกรมัต่อไร่ ในปี 2560/61) ขณะเดียวกนัผลผลติที่ไดม้คุีณภาพเพ่ิมข้ึน

ดว้ย โดยเกษตรกรรอ้ยละ 53 ผลิตขา้วไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GAPทัง้น้ี กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหนา้สนับสนุนใหเ้กษตรกรเขา้สู่การ

รบัรองมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ไดส้นับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือท าขอ้ตกลงซ้ือขายกบัเอกชน (MOU)จ านวน 221

แปลง สง่ผลใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลติสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดประมาณ 100 - 200 บาทต่อตนั

ดา้นผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธเิพ่ิมข้ึนประมาณ 533 บาทต่อไร่ หรือรอ้ยละ 35.89 (ผลตอบแทน

สุทธิ 1,485 บาทต่อไร่ ในปี 2559/60 เพ่ิมเป็น 2,018 บาทต่อไร่ ในปี 2560/61)  และจากการสนับสนุนปัจจยัและเทคโนโลยีมาใช ้พบว่า 

เกษตรกรรอ้ยละ 73 มีความพึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากไดร้บัการสนบัสนุนเมลด็พนัธุ ์มีการน าองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยต่ีางๆ มาปรบัใช ้

ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อเกษตรกร และสามารถสรา้งความสามคัคีความเขม้แข็งในการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ไดเ้ป็นอย่างดี

ส  าหรบัการด าเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ จะด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง สรา้งการรบัรูใ้หเ้กษตรกรเห็น

ถึงผลประโยชนท์ี่ไดร้บั มีรายไดท้ี่ม ั่นคง ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าโดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดตน้ทุนแ ละเพ่ิมผลผลิต บูรณาการ

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนใหม้ีการเช่ือมโยงโดยใชต้ลาดน าการผลิต ท ัง้น้ี เพ่ือใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีการบริหารจดักา รดว้ยเกษตรกรเอง 

สามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิเกษตรไดใ้นระยะต่อไป และเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ย ัง่ยนืในระยะยาว

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

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ ์ /  ขอ้มูล : ศูนยป์ระเมินผล 


