สถานการณการผลิตสตรอเบอรี่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
“ สตรอเบอรี่รสเยี่ยมภูเขาสูงเทียมฟา ดอกไมพนั ธุนานา บรรยากาศสวิสฯเศรษฐกิจพอเพียง ”

1.จํานวนพื้นที่ปลูก ป 57/58 จํานวน 3,623 ไร
จํานวน เกษตรกร
625 ราย มูลคาโดยประมาณ 597.8 ลานบาท/ป
แยกพื้นที่ปลูก ต.บอแกว
2,659 ไร เกษตรกร 461 ราย
ต.ยั้งเมิน
381 ไร เกษตรกร 79 ราย
ต.สะเมิงใต
295 ไร เกษตรกร 32 ราย
ต.แมสาบ
288 ไร เกษตรกร 53 ราย
( ขอมูลการปลูก ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 )
2.พันธุที่ปลูก
2.1 สตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 80 เปนพันธุรับประทานผลสดและเปนพันธุที่ตองการ
อากาศหนาวเย็นมากกวาพันธุอื่น ๆ คือตองปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต 800 เมตร ขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 30 วันเพื่อกระตุนการสรางตาดอกอยางตอเนื่อง
และใหไดผลผลิตในปริมาณมากและยาวนานขึ้น และยังเปนพันธุที่ตานทานตอโรคแอนแทรคโนส
และราแปงไดดีผลโต สีแดงสด รสชาติหวาน กลิ่นหอมเนื้อคอนคางนิ่ม รูปทรงดีมาก บอบช้ํางาย
(ผิวบาง)ไมเหมาะสําหรับการขนสง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น -พื้นที่ปลูกโดยประมาณ 1,196 ไร
คิดเปน 33 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด
2.2 พันธุ 329 ผลโต เนื้อแนน กรอบ รสเปรี้ยวอมหวาน รูปทรงไมสวยอายุการเก็บ
เกี่ยวยาวนานกวาพันธุอื่น
-พื้นที่ปลูกโดยประมาณ 2,427 ไร คิดเปน 67 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด

3.ตนทุนการผลิต (ผลผลิตเฉลี่ย 3.0 ตัน)
1 ไร ปลูกไดประมาณ10,000 - 12,000 ตน
1 ตนใหผลผลิตประมาณ 250 กรัม ประมาณ 3,000 กก/ไร
รายไดตอไร ประมาณ 165,000 บาท (คิดที่ราคาเฉลี่ย กก.ละ55 บาท)
ตนทุนตอไร
กรณีเริ่มตนใหม ปที่ 1 ประมาณ 75,000 บาท
ประกอบดวย –ระบบน้ํา
- วัสดุ/อุปกรณ
กรณี ปที่ 2 ประมาณ 38,000 บาท
ประกอบดวย –ใบตองตึง/อุปกรณที่เสื่อมสภาพ
- คาแรง
กําไรตอไร 90,000 บาท
4. ราคาสตรอเบอรี่(ราคาขายสง)
@ชวงราคา ( พ.ย.- ธ.ค. 57 )
เกรด EX (จัมโบ) กก. ละ 350 บาท
เกรด 1(ขนาดใหญ)กก.ละ 280 บาท
เกรด 2(ขนาดกลาง)กก.ละ 230 บาท
เกรด 3(ขนาดเล็ก)กก.ละ 180 บาท
@ ชวงราคาสูงสุด ( 26ธ.ค.57- 2 ม.ค. 58 )
เกรด รวม คัดลูกเล็ก
กก. ละ
@ชวงราคาสต่ําสุด ( ปลาย ม.ค.-ก.พ. ประมาณการ )
เกรด EX (จัมโบ)
กก. ละ
100 บาท
เกรด 1(ขนาดใหญ) กก.ละ80 บาท
เกรด 2(ขนาดกลาง)กก.ละ60 บาท
ราคาโรงงาน
กก.ละ 45-50บาท

400-800 บาท

การดําเนินงานสงเสริมสตรอเบอรี่ อําเภอสะเมิง
1.) การสงเสริมการปลูกสรอเบอรี่ดวยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
(GAP: Good Agriculture Practice) โดยอําเภอสะเมิง และสํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง รวมกับ
หนวยงานบูรณาการประกอบดวย กรมวิชาการเกษตร,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธกส.),
กระทรวงสาธารณสุข,กรมพัฒนาที่ดิน,สภาเกษตรกรอําเภอสะเมิง,กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) รวมดําเนินการ

2. )โครงการสงเสริมการปลูกสตรอเบอรีอ่ ยางยั่งยืนอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดย
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม, สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
,ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม, ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม, ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม (ผึ้ง),ศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง), สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

3.)จัดตั้งศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร “กิจกรรม ลดตนทุน เพิ่ม
ผลผลิต พัฒนาคุณภาพสตรอเบอรี่” ณ สวนดอยแกว คุณวิทยา นาระตะ เพื่อใหเปนเกษตรกร
ตนแบบ และเปนศูนยถายทอดองคความรูดานการผลิตสตรอเบอรี่แบบครบวงจร

4. ) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม จัดงานรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง ณ ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร

5.) การฝก อบรมอาชีพเกษตรกร โครงการส งเสริม และพั ฒนาอาชีพทางการเกษตร ป
2 5 5 8 ห ลั ก สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต ข ย า ย ชี ว ภั ณ ฑ ป อ ง กั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช โ ด ย ศู น ย ส ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร

6.)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลักสูตร”การปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร”
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

7. โครงการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อใหเกษตรกรใชเปนศูนยกลางในการแกไขปญหาศัตรูพืชใน
พื้นที่ ดวยตนเองอยางยั่งยืน เกษตรกรสามารถผลิตขยายเชื้อจุลินทรียควบคุมศัตรูพืชดวยตนเองและเผยแพร
ความรูใหแกชุมชน
เปาหมาย ศูนยหลัก หมู 5 บานบอแกว
ศูนยยอยทั้ง 7 ศูนย ประกอบดวย สมาชิก ศูนยละ 20 คน

8. ) โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรอเบอรี่ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (เอกสารแนบ)
สืบเนื่องจากกรมวังผูใหญ วาที่รอยตรี กิตติ ขันธมิตร พรอมดวยที่ปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร
ตรวจติดตามงานแกไขปญหาการปลูกสตรอเบอรี่ โดยใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงาน
เกษตรอําเภอสะเมิง ดําเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
การดําเนินการ
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิงไดดําเนินการเสนอให สํานักงานโครงการโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนที่เรียบรอย ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 270,000 บาทอยู
ระหวางการดําเนินการ

