
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เตรียมปูพรม 77 จ.ทั่วประเทศ ลุย Kick off ติดตามแปลงใหญ่ หลังจบทริปผลงาน 3 ปี” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เตรียมปูพรม 77 จ.ทั่วประเทศ ลุย Kick off ติดตามแปลง
ใหญ่ หลังจบทริปผลงาน 3 ปี ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 - 
2561    มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมทั้ง 77 จังหวัด จ านวน 4,007 แปลง พื้นที่รวม 4,358,226 ไร่ 86 ชนิดสินค้า  
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 318,453 ราย  (ข้อมูล ณ กันยายน 2561) ซึ่งผลการด าเนินงานแต่ละปี เป็นดังนี้ 

ปี 2559 แปลงที่ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (ระยะเวลา 3 ปี) จ านวน 594 แปลง  รวม 33 ชนิดสินค้า พื้นที่  
1,379,357 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 92,338 ราย 

ปี 2560 มีแปลงการด าเนินการมาจนปัจจุบัน (ระยะเวลา 2 ปี) จ านวน 1,721 แปลง  รวม 74 ชนิดสินค้า พื้นที่ 
1,770,734 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 139,515 ราย  และจะส่งเสริมต่อในปี 2562 

ปี 2561 มีแปลงใหญ่เริ่มด าเนินการ 1,692 แปลง จ านวน 86 ชนิดสินค้า พ้ืนที่ 1,208,135 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 86,600 ราย และจะส่งเสริมต่อเนื่องอีก 2 ปี จนถึงปี 2563 

สศก. ได้ติดตามผลการด าเนินงานโดยลงพ้ืนที่น าร่อง 2 จังหวัด คือ นครพนม และยโสธร ในแปลงสินค้าข้าว พบว่า 
จังหวัดนครพนม มีแปลงใหญ่ ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 รวม 54 แปลง โดยแปลงที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ 
ปี 2559 ได้ด าเนินการเฉพาะสินค้าข้าวเพียงชนิดเดียว มีจ านวน 9 แปลง  ปัจจุบันเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ลงเหลือ 3,002 บาท/ไร่  (ลดลง 664 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 18) และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น 446 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมข้ึน 47 
กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 12)  

แปลงที่เริ่มด าเนินการ ปี 2560 มีแปลงใหญ่รวม 6 แปลง เป็นสินค้าข้าว 4 แปลง  ปัจจุบันเกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตข้าวลงเหลือ 3,355 บาท/ไร่  (ลดลง 720 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 17) และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นเป็น 470 
กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 38 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 9)  

แปลงที่เริ่มด าเนินการ ปี 2561 มีแปลงใหญ่รวม 39 แปลง เป็นสินค้าข้าว 30 แปลง ผลการประเมิน พบว่า  
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงเหลือ 4,288 บาท/ไร่  (ลดลง 264 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 6) และผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมขึ้นเป็น 441 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 46 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 11)  

จังหวัดยโสธร มีแปลงใหญ่ด าเนินการ รวม 52 แปลง โดยแปลงที่เริ่มด าเนินการ ปี 2559 มีจ านวน 15 แปลง เป็น
สินค้าข้าว จ านวน 11 แปลง พบว่า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงเหลือ 3,081 บาท/ไร่  (ลดลง 554 บาท/ไร่ 
หรือร้อยละ 15) และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นเป็น 426 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 48 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 13)  

  แปลงที่เริ่มด าเนินการ ปี 2560 มีจ านวน 26 แปลง เป็นสินค้าข้าว 20 แปลง  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
ข้าวลงเหลือ 3,142 บาท/ไร่  (ลดลง 394 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 11) และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นเป็น 428 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมข้ึน 
40 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 10)  
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แปลงที่เริ่มด าเนินการ ปี 2561 มีจ านวน 11 แปลง เป็นสินค้าข้าว 7 แปลง เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว
ลงเหลือ 2,922 บาท/ไร่  (ลดลง 233 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 7) และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น 423 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 32 
กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 8)  

จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
อย่างต่อเนื่องได้จริง ทั้งนี้  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12  
มีก าหนดแผนที่จะเตรียมลงพ้ืนที่ประเมินผลแปลงใหญ่ทั่วทั้งประเทศอีกครั้งในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งจะ
ด าเนินครอบคลุมทั้ง 86 ชนิดสินค้า ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมให้ทราบในโอกาส
ต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,215 บาท สัปดาห์ก่อน 15,032 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,049 บาท สัปดาห์ก่อน 8,068 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.70 บาท สัปดาห์ก่อน 8.69 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.96 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.08 บาท สัปดาห์ก่อน 17.45 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.75 บาท สัปดาห์ก่อน 38.75 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.18 บาท สัปดาห์ก่อน 20.30 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.17 บาท สัปดาห์ก่อน 21.83 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.28 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.33 บาท สัปดาห์ก่อน 2.34 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.37 บาท สัปดาห์ก่อน 5.44 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,688 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,678 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,319 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,306 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 837 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.71 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.30 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.00 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.95 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.50 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.94 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.79 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  14.99 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  29.71 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.53 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.22 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 264 บาท  สัปดาห์ก่อน 263 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 322 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.82 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.96 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 28.75 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.66 บาท สัปดาห์ก่อน 86.30 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.08  บาท  สัปดาห์ก่อน 136.26 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.06 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.96 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.71 บาท สัปดาห์ก่อน 28.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. เตรียมปูพรม 77 จ.ทั่วประเทศ ลุย Kick off ติดตามแปลงใหญ่ หลัง
จบทริปผลงาน 3 ปี และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

