
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง  young smart farmer จ.พิษณุโลก ดึงเทคโนโลยีผลิตข้าวเจ้านาปี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ 

ออกอากาศวันศุกร์ที ่13 มกราคม 2566 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง young smart farmer จ.พิษณุโลก ดึงเทคโนโลยีผลิต 
ข้าวเจ้านาปี ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน ตอบโจทย์ทั้ง
การเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สศท.2 ได้ลงพื ้นที ่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวเจ้านาปีของเกษตรกรในพื ้นที ่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้
ทำการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปีของเกษตรกรตัวอย่าง  2 กลุ่ม จำนวน 62 ราย  
ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง  
และอำเภอวัดโบสถ์ แบ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) จำนวน 31 ราย ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ เครื่องพ่นหวานเมล็ด เครื่องสีข้าว เครื่องอบเมล็ดเพื่อลดความชื้น ฯลฯ และเกษตรกรทั่วไป 
จำนวน 31 ราย ที่ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าว พบว่า การผลิตข้าวนาป ีปีเพาะปลูก 2564/65 โดยเพาะปลูก
ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของปีถัดไป เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตข้าว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,557.41 บาท/ไร่/ปี ได้ผลผลิตรวม 585.20 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 762.97 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,554.42 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 997.01 บาท/ไร่/ปี ขณะที่
เกษตรกรที่ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,830.88 บาท/ไร่/ปี ได้ผลผลิตรวม 
567.30 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 729.18 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,024.05 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย (กำไร) 193.17 บาท/ไร่/ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 
ร้อยละ 5.66 ผลผลิตต่อไร่มากกว่า ร้อยละ 4.63 และผลตอบแทนมากกว่า ร้อยละ 10.56 

  สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 15% เฉลี่ยทั้งจังหวัด (ราคา ณ ไร่นา เดือนพฤศจิกายน 2565)                   
ราคาอยู่ที่ 9,150 บาท/ตัน (9.15 บาท/กิโลกรัม) ในด้านการจำหน่าย ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 จะจำหน่ายในรูป
ผลผลิตข้าวเปลือก ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 20 แบ่งเป็นเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และเก็บไว้ทำพันธุ์ สำหรับพันธุ์ข้าวเจ้า
นาปีที่เกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก 2 และ กข 41 มีลักษณะเด่น คือเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่
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ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีอายุการเก็บเกี่ยว 100 - 110 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 800 – 1200 
กิโลกรัม/ไร่ และเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมถึงให้คุณภาพการแปรสีข้าวที่ดี  

  สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมเพื่อการเกษตร โดยพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่มีการนำ
เครื่องมือเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทุ่นแรง ตั้งแต่การเตรียมดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การบำรุงรักษา และ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูล โดยมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาการผลิตและการตลาดเปลี่ยนการผลิตเชิง
พาณิชย์ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน 2) ความพร้อมของปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 3) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การเรียนรู้และศึกษาข้อมูลทางด้านการบริหาร
จัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้ หากท่านสนใจรายละเอียดผลการศึกษาเพิ่มเติม สามารถ
สอบถามได้ที่ สศท.2 โทร 0 5532 2650 และ 0 5532 2658 หรืออีเมล์ zone2@oae.go.th  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,892 บาท สัปดาห์ก่อน 12,947 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,169 บาท สัปดาห์ก่อน 9,099 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 11.06 บาท สัปดาห์ก่อน 11.09 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.52 บาท สัปดาห์ก่อน 8.56 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 39.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.58 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.50 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.88 บาท สัปดาห์ก่อน 3.93 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท สัปดาห์ก่อน 2.61 บาท 



มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.74 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,830 บาท สัปดาห์ก่อน 1,867 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,341 บาท สัปดาห์ก่อน 1,394 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.99 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.98 บาท สัปดาห์ก่อน 10.91 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.70 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.20 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.70 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.73 บาท สัปดาห์ก่อน  20.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 19.61 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 40.14 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 100.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 101.56 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.05 บาท สัปดาห์ก่อน 45.14 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท สัปดาห์ก่อน 344 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 394 บาท สัปดาห์ก่อน 393 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.87 บาท สัปดาห์ก่อน 99.46 บาท 

 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.44 บาท สัปดาห์ก่อน 84.05 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.13 บาท สัปดาห์ก่อน 58.38 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.75 บาท สัปดาห์ก่อน 81.14 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.33 บาท สัปดาห์ก่อน  152.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.06 บาท สัปดาห์ก่อน 68.31 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.89 บาท สัปดาห์ก่อน 6.87 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.00 บาท สัปดาห์ก่อน  40.75 บาท 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

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

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื ่อง young smart farmer จ.พิษณุโลก  
ดึงเทคโนโลยีผลิตข้าวเจ้านาปี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

