ที่มา บ้านเมือง 31 มี.ค. 59 น. 8

ที่มา ไทยรัฐ 31 มี.ค. 59 น. 8

ที่มา ข่าวสด 31 มี.ค. 59 น. 23

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 59 น. 3

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 59 น. 26

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 59 น. 14 (1)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 59 น. 14 (2)

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 31 - 2 เม.ย. 59 มี.ค. 59 น. 15

ที่มา คมชัดลึก 1 เม.ย. 59 น. 10

ั
้ ทีท
ปล ัดเกษตรฯ แจงผลการดาเนินโครงการพ ัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
่ ม
ี่ ศ
ี กยภาพ
ั
ปี 58 พร้อมนาหล ักการและแนวทางการดาเนินงานมาปร ับใชใ้ นปี 59 ให้มค
ี วามชดเจน
สอดคล้องก ับว ัตถุประสงค์ และว ัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ั ยภาพ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้ดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ก
ั ยภาพ โดยมุง่ เน ้นการทางานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานใน
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ก
สังกัดและเครือข่ายทุกภาคส่วน และคานึงถึงศักยภาพของพืน
้ ทีแ
่ ละความต ้องการของชุมชน มุง่ หวังให ้เกิด
ประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ เพิม
่ มูลค่าการตลาด และ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกลไกการขับเคลือ
่ นการดาเนินงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภ
ิ าค ซึง่ ใน
ปี งบประมาณ 2558 ทีผ
่ า่ นมา สามารถสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ี
ศักยภาพ คือ มีพน
ื้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 310,313 ไร่ เป็ นพืน
้ ทีร่ ับประโยชน์ 91,073 ไร่ และมีเกษตรกรทีเ่ ข ้าร่วม
โครงการทัง้ หมด 43,150 ราย โดยเป็ นเกษตรกรทีไ่ ด ้รับประโยชน์ 6,322 ราย ได ้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม
้ 399,974,365 บาท โดยมีกจิ กรรมของหน่วยงานในสังกัดทีส
ทัง้ สิน
่ าคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพืช
ั ว์ การปรับปรุงบารุงดิน การปรับปรุงระบบชลประทาน การรวมกลุม
ประมง และปศุสต
่ อาชีพและแปรรูปเพือ
่ เพิม
่
รายได ้
ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได ้ดาเนินการประเมินผลโครงการ
ั ยภาพ ปี งบประมาณ 2558 โดยสัมภาษณ์เกษตรกรทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ก
ในจังหวัดทีเ่ ป็ นตัวแทนแต่ละภาค ซึง่ มีสาระสาคัญของผลการประเมินโครงการฯ ในภาพรวม คือ การใช ้ประโยชน์
ทีด
่ น
ิ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช ้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ในการเกษตรก่อนและหลังเข ้าร่วมโครงการไม่แตกต่างกัน คือ
เฉลีย
่ 19.38 ไร่ตอ
่ ครัวเรือน และมีกจิ กรรมทางการเกษตรไม่เปลีย
่ นแปลงมากนัก ยกเว ้น การปลูกข ้าว คือ
เกษตรกรจะปลูกข ้าวนาปี เป็ นหลักและปลูกข ้าวนาปรังลดลง เนือ
่ งจากเกิดภาวะภัยแล ้ง การถ่ายทอดความรู ้และ
การนาไปปฏิบต
ั ิ โดยได ้รับความรู ้จากการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ ร ้อยละ 90.86 และส่วนใหญ่มก
ี ารนาความรู ้ที่
ได ้จากการอบรมไปปฏิบต
ั ิ โดยเฉพาะด ้านพืช ถึงร ้อยละ 97.47 การได ้รับสนับสนุนปั จจัยการผลิตและการ
นาไปใช ้ โดยได ้รับการสนับสนุนปั จจัยการผลิต คิดเป็ นร ้อยละ 85.71 ส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยการผลิตด ้านพืช คิดเป็ น
ร ้อยละ 90.67 เช่น เมล็ดพันธุข
์ ้าว พันธุพ
์ ช
ื ผัก พันธุไ์ ม ้ผล เป็ นต ้น รองลงมา คือ ปั จจัยการผลิตด ้านประมง ร ้อย
ละ 60.67 ซึง่ เกษตรกรทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนปั จจัยการผลิตส่วนใหญ่นาปั จจัยการผลิตไปใช ้ โดยเกษตรกรทีไ่ ด ้รับ
ปั จจัยด ้านประมงและการผลิตสินค ้าปลอดภัย นาไปใช ้ร ้อยละ 100 และด ้านพืช นาไปใช ้ร ้อยละ 99.18
นอกจากนี้ ผลผลิตทางการเกษตร พบว่า มีผลผลิตเพิม
่ ขึน
้ โดยเฉพาะผลผลิตกาแฟ ทุเรียน และปาล์ม ด ้าน
ต ้นทุนการผลิต พบว่า หลังมีโครงการฯ ต ้นทุนการต่อหน่วยลดลงทุกรายการ เช่น กาแฟ มีต ้นทุนต่อหน่วยลดลง
429.93 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 38.67 ยางพารา ต ้นทุนต่อหน่วยลดลง 2.99 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 28.53 เป็ นต ้น
ด ้านความเข ้มแข็งของเกษตรกร พบว่า หลังเข ้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรเป็ นสมาชิกกลุม
่ ผู ้ใช ้น้ ามากขึน
้ การ
่
รวมกลุม
่ เกษตรกรมากขึน
้ ซึงส่วนใหญ่เป็ นกลุม
่ ทีร่ วมตัวกันเพือ
่ การขายผลผลิต และ ด ้านความพึงพอใจของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในเรือ
่ งการให ้บริการของเจ ้าหน ้าที่ การอบรมถ่ายทอด
ความรู ้ การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการน้ า และการสนับสนุนปั จจัยการผลิต ในระดับมาก คิดเป็ นร ้อยละ 56
และมีความพึงพอใจในการได ้รับน้ า การส่งเสริมด ้านการตลาด และการพัฒนาอาชีพ ในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร ้อยละ 29.14 เนือ
่ งจากในปี 2557 ประสบปั ญหาภัยแล ้ง
ั ยภาพ ปี งบประมาณ พ.ศ.
"สาหรับแนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ก
2559 จะมีการนาหลักการและแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เกีย
่ วกับการลดต ้นทุนการผลิต การทาการเกษตรให ้เหมาะสมกับพืน
้ ที่ การทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
่ มโยงการดาเนินงานกับศูนย์เรียนรู ้เพิม
และเกษตรอินทรีย ์ มาพิจารณาประกอบการจัดทาร่างแนวทางฯ รวมทัง้ เชือ
่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตรในพืน
้ ที่ จานวน 882 ศูนย์ นอกจากนี้ จะปรับปรุงการกาหนดเป้ าหมาย
โครงการให ้มีความชัดเจน สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ และวัดผลได ้อย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป" นายธีรภัทร กล่าว

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสีหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล
ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
วันที่ข่าว : 30 มีนาคม 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสีหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล
ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน
โดยวิธีการประมูลประจาวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น
1-3% กิโลกรัมละ 48.17 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%
กิโลกรัมละ 46.89 บาท ปรับลดลง 6 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 45.80 บาท
ราคาเท่าเดิม ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.62 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 19 สตางค์
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 34 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 5 กิโลกรัมละ 50.05 บาท ปรับลดลง 45 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 46.69 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 47 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 41.11 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 22 สตางค์ มี
ปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 40,700 กิโลกรัม น้ายางสด
46.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.24 บาท ต่อ ก.ก.
ราคาเสนอขายอยู่ที่ 53.30 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.98 บาท ต่อ ก.ก.
ปรับบดลง 1.28 ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 53.25 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
29 สตางค์ ต่อ ก.ก.
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