
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวภาคเหนือตอนล่าง ต้นทุนน้อยกว่า ผลผลิตงามกว่าการปลูกแบบท่ัวไป” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวภาคเหนือตอนล่าง ต้นทุนน้อยกว่า 
ผลผลิตงามกว่าการปลูกแบบทั่วไป ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยถึงผลการศึกษาต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ใน พ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท. 2) 
ได้ศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าว และประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวในพ้ืนที่แปลงใหญ่และนอก
พ้ืนที่แปลงใหญ่ ซึ่ง พบว่า ข้าวที่ผลิตในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้ง 4 จังหวัด มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,217 
บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 782.25 กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 1 ,196 บาท/ไร่ ในขณะที่ข้าวที่
ผลิตนอกพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 4,904 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 776.68 กิโลกรัม/ไร่ 
ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 253 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ มีการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณน้อย
กว่าเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการ รวมทั้งมีการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ข้าวท่ีผลิตในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและให้
ผลตอบแทนดีกว่า รวมทั้งยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่าด้วย  เนื่องจากเกษตรกรท่ีทำการผลิตตามรูปแบบระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การปลูกข้าวตามศักยภาพความ
เหมาะสมของดินตามแผนท่ีเกษตรเชิงรุก (Agri - Map) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ชีวภาพไว้ใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ท่ีเหมาะสม การตรวจรับรองมาตรฐ าน GAP 
รวมถึงการรวมกลุ่มจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนำผลงานศึกษาวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม               
มาประยุกต์ใช้ และมีการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดร่วมกัน นอกจากนี้ 
ภาครัฐยังดำเนินโครงการอื่นๆ ในพื้นท่ีแปลงใหญ่ อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)  

ด้านนายบุญลาภ  โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรท้ังในและ
นอกพื้นท่ีโครงการแปลงใหญ่ ยังคงมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน ท้ังในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และแรงงาน
เครื่องจักรกลการเกษตร  ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐอย่างจริงจัง เพื่อลดการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีไม่จำเป็น และ ทำให้มีผลกำไรจากการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย 

ท้ังนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนและ
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวท่ีดี โดยควรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตลงให้เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ หากเกษตรกรปรับลดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย และควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต ซึ่ง
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จะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาปรับปรุงวิธีผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ สำหรับท่านท่ีสนใจผลการศึกษาเพิ่มเติม 
สามารถสอบถามได้ท่ี สศท.2 โทร. 0 5532 2650 , 0 5532 2658 หรือ อีเมล์ zone2@oae.go.th 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,814 บาท สัปดาห์ก่อน 16,424 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,016 บาท สัปดาห์ก่อน 7,835 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.64 บาท สัปดาห์ก่อน 7.42 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 48.33 บาท สัปดาห์ก่อน 54.99 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 21.11 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.99 บาท สัปดาห์ก่อน 21.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.93 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.83 บาท สัปดาห์ก่อน 1.76 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.11 บาท สัปดาห์ก่อน 5.28 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,793 บาท สัปดาห์ก่อน 1,791 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,426 บาท สัปดาห์ก่อน 1,421 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7879 บาท สัปดาห์ก่อน 779 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.82 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.55 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.33 บาท  สัปดาหก์่อน  37.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.83 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.53 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.03 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.74 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.21 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.44 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.47 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.28 บาท  สัปดาห์กอ่น 36.82 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  สัปดาห์กอ่น 294 บาท 

ไข่เปด็ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์กอ่น 333 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.25 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.72 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท สัปดาห์ก่อน 47.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.52 บาท สัปดาห์ก่อน 84.00 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 134.74 บาท  สัปดาห์กอ่น 125.39 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.74 บาท  สัปดาห์กอ่น 63.22 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170.00 บาท สัปดาห์กอ่น 113.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.63 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่ข้าวภาคเหนือ
ตอนล่าง ต้นทุนน้อยกว่า ผลผลิตงามกว่าการปลูกแบบทั่วไป และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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 สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

