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ประเด็นที่ส าคัญ หน้าในช่วงเดือนนี  ยังเป็นช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา อยู่ในช่วงฤดูฝน 
แต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งพยากรณ์ว่า
พื นที่ภาคตะวันออกของเรา ปริมาณฝน
จะลดลงกว่าค่าปกติ และในเดือนถัดไป
กันยายน ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าปกติ 
ซึ่งฝนจะตกชุกในช่วงเดือนกันยายน 
และเดือนตุลาคม ปริมาณของฝนของ
ภาคตะวันออก จะใกล้เคียงกับค่าปกติ 

นี พี่น้องเกษตรกรควรเร่ง
หาแหล่งกักเก็บน  าฝนไว้ใช้ในไร่ /สวน 
ตน เอ ง เพื่ อ เ ต รี ยม ใว้ ใ ช้ ใ นฤดู แล้ ง 
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล 
ที่ใช้น  าปริมาณมากในแต่ละปี
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2560 จ ำนวน 4,839,113 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.03 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 11,707,999 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.47  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,419 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2559 อยู่ท่ี 3.10 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร ่รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาล์มน้้ามันท้ังทะลาย
ที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ส.ค. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้้ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนสิงหำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.50 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 4.11 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.27 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.84 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
3.25 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.25 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.39 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 0.29 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.43 บำท/
กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.44 จังหวัดปราจีนบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.31 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.50
จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.35 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ 3.46 รำคำปำล์มน้ ำมันในเดือนนี้ โดยภำพรวมปรับตัว
ลดลง เนื่องจำกปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำก อีกทั้งรำคำน้ ำมัน
ปำล์มดิบซ้ือขำยล่วงหน้ำตลำดมำเลเซีย ส่งมอบในเดือนตุลำคม 2560 
ปรับตัวลดลง จึงมีผลให้รำคำปำล์มน้ ำมันปรับตัวลดลง  โดยภำพรวม
แสดงรำคำเดือนสิงหำคม 2560 รำยละเอียดดังภำพที่ 1

บาท : กก.

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 8 จงัหวดั 290,654    308,564     6.16     631,559   615,638   2.52-     2,173     1,995     8.18-    
นครนายก 4,854       5,111         5.29 10,004 9,236 -7.68 2,061 1,807 -12.32
ปราจีนบรีุ 13,570     20,741       52.84 15,940 20,762 30.25 1,175 1,001 -14.81
ฉะเชงิเทรา 21,893     23,735       8.41 42,815 41,869 -2.21 1,956 1,764 -9.82
สระแกว้ 36,715     42,634       16.12 59,387 55,893 -5.88 1,618 1,311 -18.97
จันทบรีุ 20,648     22,670       9.79 40,101 41,599 3.74 1,942 1,835 -5.51
ตราด 61,074     61,414       0.56 143,158 137,936 -3.65 2,344 2,246 -4.18
ระยอง 28,578     29,767       4.16 64,526 55,188 -14.47 2,258 1,854 -17.89
ชลบรีุ 103,322    102,492     -0.80 255,628 253,155 -0.97 2,474 2,470 -0.16

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่



4ภำวกำรผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2559/60 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 56,995,266 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 26,400,651 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 463 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปเีฉลี่ยทั้งประเทศ 9,060 
บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปภีำคกลำง 7,716 บำท/เกวียน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 60 – สิงหาคม 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมชื้น 14-15% เดือนสิงหำคม 2560
ของ จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 7,475 บำท/ตัน จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,475 บำท/ตัน จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 
7500 บำท/ตัน จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7550 บำท/ตัน รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำในพื้นที่มีฝนตกชุก 
ข้ำวมีควำมช้ืนสูง โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 60 รำยละเอียดดังภำพท่ี 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + -
รวม 9 จงัหวัด 2,100,506.00  2,224,566.00  5.91 1,018,549   1,103,231   8.31    485         496         2.27    
นครนายก 353,140 376,120 6.51 200,408 217,877 8.72 568 579 1.94
ปราจีนบรีุ 387,253 396,555 2.40 166,357 172,832 3.89 430 436 1.40
ฉะเชิงเทรา 610,515 619,233 1.43 389,587 398,746 2.35 638 644 0.94
สระแกว้ 612,690 696,255 13.64 193,868 243,877 25.80 316 350 10.76
จันทบรีุ 16,557 18,013 8.79 5,976 6,719 12.43 361 373 3.32
ตราด 15,735 15,162 -3.64 6,435 6,408 -0.42 409 423 3.42
ระยอง 15,505 16,230 4.68 7,138 7,610 6.61 460 469 1.96
ชลบรีุ 70,452 65,963 -6.37 34,492 32,365 -6.17 490 491 0.20
สมุทรปราการ 18,659 21,035 12.73 14,288 16,797 17.56 766 799 4.31

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,910,020 ไร่ ลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 31,000,471 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.52 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่
เก็บเกี่ยว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.85
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.95 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส้าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ส.ค. 2560

ตารางที่ 3  มันส้าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนสิงหำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                
รำคำเฉลี่ย 1.20 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.11 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 1.20 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึน
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.11 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.16 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 11.54 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.16 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.75 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.14 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 5.56 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.19 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 14.42 
ในเดือนสิงหำคม 60 รำคำมันส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ เนื่องจำกรำคำส่งออกมันเสน้และแป้งมันส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำประกอบกับฝน
ตกอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้หัวมันส ำปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส ำปะหลังค่อนข้ำงต่ ำ โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,288,032 1,183,272 -8.13 4,365,598 4,244,489 -2.77 3,389           3,587           5.83            
ปราจนีบุรี 144,404 133,819 -7.33 465,796 458,598 -1.55 3,226 3,427 6.23
ฉะเชิงเทรา 271,087 251,098 -7.37 884,091 860,513 -2.67 3,261 3,427 5.09
สระแก้ว 431,891 377,358 -12.63 1,378,555 1,309,432 -5.01 3,192 3,470 8.71
จนัทบุรี 155,807 145,992 -6.30 482,355 444,399 -7.87 3,096 3,044 -1.68
ระยอง 39,439 36,499 -7.45 171,891 160,997 -6.34 4,358 4,411 1.22
ชลบุรี 245,404 238,506 -2.81 982,910 1,010,550 2.81 4,005 4,237 5.79

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 491,293 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 7.46  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 2,040,261 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.14 ผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
4,153 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีผ่ำนมำที่ร้อยละ 3.44 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ทั้งประเทศ 3.68 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตรำด และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ส.ค. 2560

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
สิงหำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 4.25 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.39 จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 4.34 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.62 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 4.13 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.73 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 4.25 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
5.35 ช่วงนี้เป็นช่วงปลำยฤดูกำล สับปะรดออกสู่ตลำดลดลง ประกอบกับโรงงำนแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่เร่ิมหยุดท ำกำรผลิต
เพื่อดูแลรักษำอุปกรณ์ ส่งผลให้รำคำสับปะรดโรงงำนปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ  โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบ
เดือนสิงหำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 5 จงัหวัด 69,832      69,015      1.17-     399,721    404,520       1.20     5,724    5,861    2.40
ฉะเชิงเทรา 8,810 9,350 6.13 38,710 41,260 6.59 4,398 4,410 0.27
จันทบรีุ 659 974 47.80 2,801 4,370 56.02 4,250 4,487 5.58
ตราด 4,321 4,258 -1.46 16,790 16,470 -1.91 3,886 3,868 -0.46
ระยอง 35,442 34,587 -2.41 216,827 218,382 0.72 6,118 6,314 3.20
ชลบรีุ 20,600 19,846 -3.66 124,593 124,038 -0.45 6,048 6,250 3.34

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

ในเดือนสิงหำคม 60 ผลผลิตลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด 
ออกสู่ตลำดประมำณ 6,470 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.94 ปริมำณผลผลิตลองกองที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ถึง
เดือนสิงหำคม 2560 ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 21,153 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.08 เดือนนี้เป็นเดือนท่ีปริมำณ
ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำลองกองที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนสิงหำคม 2560  ลองกองเบอร์ 
1 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 25.00 บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 32.43 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
37.00 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 105.56 ลองกองเบอร์ 2 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 30.50 
บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.61 32.43 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 15.00 บำท/กก. ลดลงจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.61 โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ลองกอง

ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 48,349 45,626 -5.63 26,380 24,015 -8.97 546 526 -3.66
จันทบุรี 32,890 30,844 -6.22 19,364 16,265 -16.00 589 527 -10.53
ตราด 11,322 10,686 -5.62 4,932 5,530 12.12 436 517 18.58
ระยอง 4,137 4,096 -0.99 2,084 2,220 6.53 504 542 7.54

จังหวัด
เน้ือทีใ่ห้ผล (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)

ตารางท่ี 5  ลองกอง : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ภาพท่ี 5 แสดงราคาลองกองเบอร์ 1 ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน พ.ค. – ส.ค. 2560

บาท : กก.



9ตารางราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสนิคา้ หน่วย ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน - - - - 7,475.00 7,475.00 7,500.00 7,550.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน - - - - 7,100.00 6,475.00 6,500.00 6,550.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้นมากกว่า 25% เกวยีน - - - - - 6,175.00 6,200.00 6,200.00 -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.20 1.20 1.16 - - 1.16 1.14 - 1.19

 หวัมนัส าปะหลงัสด  แป้ง  30 % กิโลกรมั 1.70 1.75 - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.50 3.27 3.25 3.39 - 3.43 3.31 - 3.35

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั - - - - - 51.46 - - -

 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรมั - 23.31 23.08 22.96 - 22.63 - - 21.75

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั 35.44 40.00 39.25 37.75 - - - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,400.00 1,200.00 - 1,600.00 1,500.00 1,500.00 - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล - - - - 1,300.00 1,000.00 - - -

 มะพรา้วน า้หอมขนาดคละ รอ้ยผล - - - - - 1,200.00 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 4.25 4.34 - 4.13 - 4.25 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรมั 1.25 0.75 - 1.00 - 0.94 - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุป์ตัตาเวยีขนาดใหญ่ กิโลกรมั 11.00 7.00 - - - - - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุต์ราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรมั - - - 10.25 - - - - -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - - - - -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - - - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - - - - - - -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - - - -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กิโลกรมั - - - - - - -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - 25.00 37.00 - - - - - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - 15.00 30.50 - - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 62.50 60.50 - - - 63.00 - 65.00 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั 40.00 - - - - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั 42.00 - - - - - - - -

 ไขไ่ก่เบอร ์0 รอ้ยฟอง - 333.00 - - 333.00 - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 273.00 273.00 - - - 273.00 273.00 270.00 -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 182.00 - - 199.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 173.00 - - 180.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 165.00 - 180.00 168.00 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - 42.00 - 35.00 - -
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ข่าวประชาสัมพันธ์ สศท.6

สศท.6 รว่มขบัเคลือ่นทศิทางการพฒันาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

นายสุชยั กติตนินัทะศิลป์ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจ

การเกษตรที ่6 (สศท.6) เปิดเผยวา่ เมือ่วนัพฤหสับด ีที ่24 สงิหาคม 

2560 สศท.6 ไดจ้ดั ประชมุหารอืทศิทางการพฒันาการเกษตรในพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) 

ณ หอ้งประชมุ สศท.6จ.ชลบรุ ีโดยมรีองเลขาธิการส  านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร (นางจนัทรธ์ิดา มเีดช)  เป็นประธานการประชมุ พรอ้มดว้ย

สว่นราชการท ัง้จากสว่นกลาง และพื้นที ่3 จงัหวดั (เกษตรและสหกรณจ์งัหวดั เกษตรจงัหวดั ประมงจงัหวดั และ

ปศุสตัวจ์งัหวดั) เขา้ร่วมประชมุหารอืจ านวน 30 คน

โดยการประชุมดงักลา่ว เป็นผลสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิ เศษ

ภาคตะวนัออก ครัง้ที่ 2/2560 เมือ่วนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยนายกรฐัมนตรีเป็นประธานการประชุม ไดม้ขีอ้ส ัง่การมอบหมายให ้

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยใหม้กีารปรบัระบบการท าการเกษตรท ัง้เรื่องการใชพ้ื้นทีแ่ละระบบการท าการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบั

แนวทางการพฒันาของ EEC เพือ่รวบรวมใหส้  านกังาน เพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ.) เป็นผูน้ าเสนอ

คณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป

ประเด็นส าคญัในการประชุมหารือ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมพิจารณาแนวทางการจดัท าทิศทางกา ร

พฒันาการเกษตรในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) จากขอ้มลูพื้นฐานเศรษฐกจิการเกษตรภาคตะวนัออก ซึง่ สศก. 

โดยกองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร ไดน้ าเสนอร่างแนวทางการพฒันาการเกษตรเบื้องตน้ ไดแ้ก่ การรกัษาฐานการผลติสินคา้

เกษตรและการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรใหม้คีุณภาพและมาตรฐาน การเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการสนิคา้เกษตร และการ

บรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตรอย่างสมดุล 

ท ัง้นี้  ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร จะน าขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมไปปรับปรุง และ

น าเสนอใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมทางเว็บไซต ์เพือ่ให แ้นวทางการพฒันาการเกษตร

ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มคีวามสมบูรณ ์ก่อนน าเสนอใหส้  านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวนัออก (สกรศ.) รวบรวม ต่อไป

ข่าว  :  ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6

ขอ้มลู : สว่นแผนพฒันาการเกษตร
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คืบหนา้ 9101 ตอบโจทยโ์ดนใจชุมชน เม็ดเงนิลงพื้นท่ีแลว้เกอืบ 2 หม่ืน ลบ.   

แจงความกา้วหนา้โครงการ 9101 ตามรอยเทา้พอ่ คณะกรรมการฯ อ าเภอ ไฟเขยีวแลว้ 24,168 โครงการ ชมุชน

เบกิจ่ายแลว้ 18,925 ลา้นบาท คิดเป็น 95% ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิระบ ุทกุกจิกรรมคืบหนา้แลว้กวา่75% ภาพรวมเกษตรกร

พอใจในระดบัมาก-มากทีสุ่ดช่วยสรา้งงาน สรา้งอาชพีกระตุน้เศรษฐกจิของชมุชน

นางสาวจรยิา สุทธิไชยา เลขาธิการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยวา่ 

จากทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 อนุมตัใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ด าเนินงาน “โครงการ 9101 ตาม

รอยเทา้พอ่ ภายใตร่้มพระบารม ีเพือ่การพฒันาการเกษตรอย่างย ัง่ยนื” วงเงนิงบประมาณ 22,752.50 ลา้นบาท ในพื้นที่ 9,101 ชมุชน

ท ัว่ประเทศ (ชมุชนละ 2.5 ลา้นบาท) 

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร่้วมกนัขบัเคลือ่นการด าเนินงาน โดยมกีรมสง่เสรมิการเกษตร เป็น

หน่วยงานหลกั มเีกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอร่วมกบัชมุชนเพือ่ใหง้บประมาณไดล้งไปสูช่มุชนอย่างท ัว่ถงึ ถกูตอ้ง และเป็นธรรมทีสุ่ด 

ซึง่ต ัง้แต่เริ่มด าเนินงานโครงการถงึปจัจบุนัมคีวามกา้วหนา้อย่างมากโดยผลการด าเนินงาน(ณ วนัที ่26 สงิหาคม 2560) ชมุชนท ัง้ 9,101

ชมุชน ไดเ้สนอโครงการจ านวน 24,760 โครงการ วงเงนิ 20,054.62 ลา้นบาท

ทางคณะกรรมการฯ ระดบัอ าเภอ พจิารณาและอนุมตัโิครงการแลว้ จ านวน 24,168 โครงการ คิดเป็นวงเงนิ 

19,867.20 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 99.07 จากวงเงนิทีช่มุชนเสนอซึง่กองจดัท างบประมาณเขตพื้นที ่(CBO) ส านกังบประมาณ 18 แหง่ 

ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ทกุโครงการและโอนเงนิงบประมาณลงถงึชมุชนแลว้ทกุโครงการ

ชมุชนไดเ้บกิจ่ายงบประมาณแลว้ จ านวน 18,924.98 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 95.26 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

แบง่เป็นค่าวสัดุและอปุกรณ ์9,793.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.16 ของงบประมาณค่าวสัดุและอปุกรณท์ ัง้หมด (9,877.24 ลา้น

บาท)  และค่าจา้งแรงงาน 9,131.05 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 91.40 ของงบประมาณค่าจา้งแรงงานท ัง้หมด (9,989.96 ลา้นบาท) เฉลีย่

ค่าจา้งทีไ่ดร้บั 2,650 บาท/คน

ชมุชนต่างๆ ไดด้  าเนินกจิกรรมแลว้เสร็จมากกวา่รอ้ยละ 75 ของแผนและคาดวา่จะสามารถเบกิจ่ายงบประมาณ

ตามแผนทีก่ าหนดไวภ้ายในสิ้นเดอืนสงิหาคม 2560 ซึง่โครงการ มกีจิกรรมหลกัทีช่มุชนไดเ้สนอตามความตอ้งการในหลายประเภท 

จ าแนกเป็นดา้นต่างๆ ตามสดัสว่น คือ

1) ดา้นการผลติปุ๋ยอนิทรยี ์รอ้ยละ 35.19 จ านวน 8,505 โครงการ งบประมาณ 10,572.39 ลา้นบาท เช่น การท า

ปุ๋ยหมกั จากมลูสตัว ์วชัพชื หรอืวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร การท าน า้หมกัชวีภาพ (เช่น ชมุชนในอ าเภอเมอืงจงัหวดันครพนม , อ าเภอ

หลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์) ท ัง้นี้ คาดวา่ชมุชนทีท่  าปุ๋ยจะมเีงนิจากการจ าหน่ายปุ๋ยประมาณ 3-5 แสนบาท/ชมุชน

2) ดา้นการผลติพชืและพนัธุพ์ชื รอ้ยละ 20.87 จ านวน 5,043 โครงการ งบประมาณ 3,157.92 ลา้นบาท เช่น การ

ปลูกพชืตระกูลถ ัว่ พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั เพาะเหด็ หรอืท าเกษตรผสมผสาน

3) ดา้นปศุสตัว ์รอ้ยละ 14.37 จ านวน 3,474 โครงการ งบประมาณ 2,044.07 ลา้นบาท กจิกรรม เช่น การไก่

พื้นเมอืง เพาะเนื้อ หมหูลมุ และ เลี้ยงไก่ไข่ (เช่น ชมุชนเลี้ยงไก่ไข่ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ท ัง้นี้ คาดวา่ชมุชนทีจ่  าหน่ายไข่

ไก่ จะมเีงนิจากการจ าหน่ายประมาณ 6-8 แสนบาท/ชมุชน) 

4) ดา้นการผลติอาหาร การแปรรูปผลผลติ และผลติภณัฑท์างการเกษตร รอ้ยละ 12 จ านวน 2,900 โครงการ 

งบประมาณ 1,221.43 ลา้นบาท เช่น แปรรูปขา้วเปลอืกเป็นขา้วสารกลอ้ง กลว้ยตาก ผลติพรกิแกง 
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5) ดา้นประมง รอ้ยละ 10.74 จ านวน 2,596 โครงการ งบประมาณ 1,387.27 ลา้นบาท เช่น การเลี้ยงปลาดุก การ

ลี้ยงปลานิล การเลี้ยงกบ ในบอ่ดนิ/ในกระชงั

6) ดา้นฟารม์ชมุชน รอ้ยละ 3.95 จ านวน 954 โครงการ งบประมาณ 1,007.15 ลา้นบาท 

7) ดา้นการจดัการศตัรูพชื รอ้ยละ 1.83 จ านวน 442 โครงการ งบประมาณ 231.51 ลา้นบาท เช่น การท าเชื้อรา

ไตรโคเดอรม์า บวิเวอเรยี และราเมตาไรเซยีม (เช่น อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์)

8) ดา้นการปรบัปรุงบ ารุงดนิ รอ้ยละ 0.88 จ านวน 212 โครงการ งบประมาณ 225.98 ลา้นบาท เช่น การปลูกปอ

เทอืง ถ ัว่พุม่ ถ ัว่พรา้

9) ดา้นการเกษตรอืน่ๆ รอ้ยละ 0.17 จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 16.40 ลา้นบาท เช่น การท าตลาดสนิคา้

เกษตรชมุชน การเลี้ยงโค

ท ัง้นี้ คาดวา่จะมเีงนิหมนุเวยีนในชมุชนท ัว่ประเทศ ประมาณ 17,000 ลา้นบาท และต่อยอดในกจิกรรมอืน่ๆ ต่อไป 

ซึง่ขณะนี้ มกีองทนุทีเ่กดิขึ้นอย่างนอ้ยใน8,828ชมุชน (รอ้ยละ 97 ทีจ่ะบรหิารโครงการใหเ้กดิรายไดห้มนุเวยีน)จากโครงการนี้แลว้ 

สศก. ไดต้ดิตามความกา้วหนา้ในพื้นทีร่ะหวา่งด าเนินงานในช่วงตน้เดอืนสงิหาคมทีผ่่านมาของชุมชนต่างๆ ท ัว่

ประเทศ พบวา่ เกษตรกร รอ้ยละ 98.76 รบัทราบวา่ชมุชนไดร้บัการสนบัสนุนใหด้  าเนินโครงการ  ซึง่เกษตรกรรอ้ยละ 90.07 ไดม้สีว่น

ร่วมในเวทชีมุชนเพือ่จดัท าโครงการดว้ย

ดา้นโครงการของชมุชน รอ้ยละ 61.11 เป็นโครงการทีเ่กดิขึ้นใหม ่รอ้ยละ 35.32 เป็นโครงการทีต่่อยอดจาก

กจิกรรมทีช่มุชนท าอยู่ประจ า และรอ้ยละ 3.57 เป็นโครงการปรบัปรุงฟ้ืนฟูโครงการทีช่มุชนไดเ้คยท าในอดตี        ส่วนแรงงานของ

โครงการ รอ้ยละ 98.05 เป็นแรงงานภายในชมุชนท ัง้หมด รอ้ยละ 1.95 มกีารใชแ้รงงานจากชมุชนขา้งเคียง โดยมอีายุเฉลีย่ของแรงงาน

อยู่ที ่51 ปี 

แหลง่ทีม่าของวสัดุและอปุกรณ ์รอ้ยละ 45.27 จดัหาจากภายในชมุชนเป็นหลกั รอ้ยละ 36.32 จดัหาจากนอก

ชมุชนแต่ยงัอยู่ภายในจงัหวดั และรอ้ยละ 18.41 จดัหาจากนอกจงัหวดั เช่น เครื่องมอืหรอืวสัดุอปุกรณเ์ฉพาะ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีไ่ม่

มแีหลง่จ าหน่ายภายในจงัหวดั ท ัง้นี้ โครงการของชมุชนจะเนน้การจา้งแรงงานเกษตรกรทีม่รีายไดน้อ้ย เนน้การใชจ้่ายวสัดุจากในชมุชน

เป็นหลกั เนน้ใหม้กีจิกรรมทีเ่กดิผลประโยชนต่์อเนื่องต่อชมุชน และใหเ้กษตรกรไดต้ื่นตวัทีจ่ะพฒันาการเกษตรของชมุชน

ภาพรวมเกษตรกร รอ้ยละ 96.12 พงึพอใจในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดต่อโครงการในภาพรวม สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 

3.88 พงึพอใจปานกลางและนอ้ย อย่างไรก็ตามเกษตรกรมคีวามเหน็วา่ ช่วงเวลาในการใหช้มุชนเสนอโครงการนัน้ส ัน้เกนิไป จงึท าใหย้งั

ขาดรายละเอยีดหรอืความครบถว้นของโครงการ และช่วงเวลาปฏบิตังิานโครงการอยู่ในฤดูฝนกระทบการท ากจิกรรมบางอย่างไม่

สามารถท าไดต่้อเนื่อง 

ท ัง้นี้ สศก. มแีผนทีจ่ะลงพื้นทีอ่กีคร ัง้ ช่วงระหวา่งวนัที ่11 – 25 กนัยายน 2560 เพือ่ประเมนิผลดา้นบรหิาร

จดัการโครงการของชมุชน ผลลพัธ ์และผลประโยชนท์ีช่มุชนต่างๆ จะไดร้บัต่อเนื่อง รวมท ัง้ประเดน็ดา้นความยัง่ยนืของโครงการ และ

จะรายงานผลใหท้ราบในระยะต่อไป

*********************

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลู : ศูนยป์ระเมนิผล


