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บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
เดือนนี  กันยายน 2560 เป็นเดือน

สุดท้ายในปีงบประมาณ 2560 งานต่าง ๆ โครงการต่างๆ
ก็จะต้องปิดงบ ปิดโครงการลง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของปีงบประมาณนี 

งบปี 2560 มีโครงการดี ๆ ตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2560 ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด าเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนภายใต้วงเงิน 
22,752.50 ล้านบาทวางเป้าหมายชุมชนเข้าร่วมโครงการ
เอาไว้ 9101 ชุมชนทั่วประเทศ ซ่ึงความหมายโครงการ 
9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี มาจาก 9 คือ
รัชกาลที่9 10 คือรัชกาลที่ 10 (ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน) 
และ 1 คือปีท่ี 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ซ่ึงเป็นโครงการที่เป็น
ความภูมิใจของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะได้ท าความดีถวาย
ล้นเกล้าทั ง 2 พระองค์ และพี่น้องเกษตรกรกว่า 7.68
ล้านคน ที่ร่วมโครงการมีความสุข เป็นกุศลร่วมกันทั ง
ประเทศ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
มีหลักการส าคัญคือ น้อมน าหลักการ ทฤษฎีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้มาปฏิบัติสร้างความ
เข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจฐานราก ให้กับเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย ให้ชุมชนต่าง ๆ ได้บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
พ่ีน้องเกษตรกรของเราคงมีความสุขกับโครงการดี ๆ 
อย่างนี นะคะ
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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. – ก.ย. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้้ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนกันยำยน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.65 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 4.29 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.43 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.89 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
3.45 บำท/กก.ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำน  มำร้อยละ 6.15 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.55 บำท/กก.ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 4.72 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย  3.49
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.75 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 3.39 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 2.42 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.40 บำท/กก. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.49 รำคำปำล์มน้ ำมันใน
เดือนน้ี โดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ผลจำกรำคำน้ ำมันปำล์มดิบซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำตลำดมำเลเซียส่งมอบในเดือนพฤศจิกำยน 2560 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนกันยำยน 2560 
รำยละเอียดดังภำพท่ี 1

บาท : กก.

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน กันยายน 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 (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)



4ภำวกำรผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน กันยำยน 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 – กันยายน 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมช้ืน 14-15% เดือนกันยำยน 2560
ของ จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 7,150 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.35 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,425 บำท/ตัน 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.67 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,425 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.00  จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 
7,450 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.32 รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำในพ้ืนท่ีมีฝนตกชุก ข้ำวมีควำมช้ืนสูง 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกันยำยน 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 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  2,182,254.00  3.89 1,018,549   1,085,722   6.59    485         498         2.60    
นครนายก 353,140 369,280 4.57 200,408 214,278 6.92 568 580 2.11
ปราจีนบรีุ 387,253 402,111 3.84 166,357 176,564 6.14 430 439 2.09
ฉะเชิงเทรา 610,515 617,434 1.13 389,587 398,829 2.37 638 646 1.25
สระแกว้ 612,690 657,391 7.30 193,868 225,999 16.57 316 344 8.86
จันทบรีุ 16,557 16,405 -0.92 5,976 6,133 2.63 361 374 3.60
ตราด 15,735 15,354 -2.42 6,435 6,456 0.33 409 420 2.69
ระยอง 15,505 14,454 -6.78 7,138 6,782 -4.99 460 469 1.96
ชลบรีุ 70,452 68,741 -2.43 34,492 33,823 -1.94 490 492 0.41
สมุทรปราการ 18,659 21,084 13.00 14,288 16,858 17.99 766 800 4.44

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 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 เดือนกันยำยน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                
รำคำเฉลี่ย 1.26 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.00 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 1.34 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.67 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.25 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.76 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.23 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.03 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.26 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.53 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.28 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 7.56 ในเดือน
กันยำยน 60เป็นช่วงปลำยฤดูกำลเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดน้อย ท้ังนี้รำคำมันส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ เนื่องจำกรำคำ
ส่งออกมันเส้น และแป้งมันส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำประกอบกับฝนตกอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้หัวมันส ำปะหลังที่เกษตรกรเก็บ เกี่ยว
มีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส ำปะหลังค่อนข้ำงต่ ำ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกันยำยน 60 รำยละเอียดดังภำพท่ี 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,011,812 1,010,294 -0.15 3,640,571 3,745,456 2.88 3,598           3,707           3.04             
ปราจนีบุรี 125,886 110,725 -12.04 444,895 390,195 -12.30 3,534 3,524 -0.28
ฉะเชิงเทรา 231,231 237,945 2.90 777,241 835,663 7.52 3,361 3,512 4.49
สระแก้ว 386,227 286,259 -25.88 1,347,902 1,055,151 -21.72 3,490 3,686 5.62
จนัทบุรี 76,981 124,235 61.38 260,655 385,625 47.94 3,386 3,104 -8.33
ระยอง 36,487 34,933 -4.26 174,397 159,120 -8.76 4,780 4,555 -4.71
ชลบุรี 155,000 216,197 39.48 635,481 919,702 44.73 4,100 4,254 3.76

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 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
กันยำยน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 4.29 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.94 จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 4.38 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.92 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 4.00 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.15 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 4.06 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
4.47  โดยทั่วไปผลสับปะรดโรงงำนไม่ได้คุณภำพ เนื่องจำกสภำวะแล้ง คุณภำพผลผลิตไม่ตรงกับควำมต้องกำรของโรงงำน 
ดังนั้นโรงงำนแปรรูปสับปะรดที่เปิดท ำกำรผลิตจึงปรับรำคำรับซื้อสับปะรดลดลง โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดย
ภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกันยำยน 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 5 จงัหวัด 69,823      71,282      2.09     399,721    413,332       3.41     5,725    5,799    1.29
ฉะเชิงเทรา 8,801 8,965 1.86 38,710 39,894 3.06 4,376 4,450 1.69
จันทบรีุ 659 649 -1.52 2,801 2,789 -0.43 4,264 4,297 0.77
ตราด 4,321 4,235 -1.99 16,790 16,483 -1.83 3,727 3,892 4.43
ระยอง 35,442 36,329 2.50 216,827 225,748 4.11 6,294 6,214 -1.27
ชลบรีุ 20,600 21,104 2.45 124,593 128,418 3.07 6,015 6,085 1.16

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)



7ตารางราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ้าเดือน กันยายน 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสนิคา้ หน่วย ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้

ก.ย. 60 ก.ย.60 ก.ย.60 ก.ย.60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ก.ย.60 ก.ย.60 ก.ย.60

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน - - - - 7,150.00 7,425.00 7,425.00 7,450.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน - - - - - 6,425.00 6,425.00 6,450.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้นมากกว่า 25% เกวยีน - - - - - 6,125.00 6,075.00 6,100.00 -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.26 1.34 1.25 - - 1.23 1.26 - 1.28

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

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.65 3.43 3.45 3.55 - 3.49 3.39 - 3.40

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั - - - - - 53.45 - - -

 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรมั - 24.06 23.78 24.36 - 24.50 - - 23.25

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั 38.67 44.38 44.88 42.00 - - - - -

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

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

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

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 4.29 4.38 - 4.00 - 4.06 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรมั 1.25 0.75 - 1.00 - 0.75 - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุป์ตัตาเวยีขนาดใหญ่ กิโลกรมั 11.00 6.25 - - - - - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุต์ราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรมั - - - 11.00 - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 62.25 60.25 - - - 63.00 - 65.00 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั 40.13 - - - - - - - -

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

 ไขไ่ก่เบอร ์0 รอ้ยฟอง - 323.50 - - 332.50 - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 272.50 273.00 - - - 272.50 272.50 262.50 -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 183.00 - - 195.25 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 172.00 - - 181.25 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 165.00 - 175.00 171.25 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - 42.00 - 33.75 - -
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ลธก. ประชุมหารือแนวทางการขบัเคลื่อนการพฒันาเกษตรอนิทรียภ์าคตะวนัออก

นายสุชยั กติตนินัทะศิลป์ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6 (สศท.6) เปิดเผยว่า 

เมือ่วนัพฤหสับดีที ่21 กนัยายน 2560 สศท.6 ไดจ้ดัประชุมหารือแนวทางการขบัเคลื่อนการ

พฒันาเกษตรอินทรียภ์าคตะวนัออก ครัง้ที่ 1/2560 ณ หอ้งประชุมสศท.6 จ.ชลบุรี โดยมี

เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร(นางสาวจริยา สุทธิไชยา) เป็นประธานการประชุม 

ร่วมกบัผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ขต 3 , 9 (นายดเิรก ตนพยอม) พรอ้มดว้ยคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันา

เกษตรอนิทรียภ์าคตะวนัออก ผูแ้ทนกองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ภาคเอกชน ภาคประช าสงัคม 

ภาควชิาการ และเกษตรกรในระดบัจงัหวดัภาคตะวนัออก (จงัหวดัชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีและตราด) เขา้ร่วมประชมุรวม 30 คน

การประชมุในครัง้นี้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

และจดัท าแผนปฏบิตังิานแบบบูรณาการ ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิ

พ.ศ.2560-2564 เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์บบครบวงจรระดบัภาคตะวนัออก

เกดิผลเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบันโยบายของนายกรฐัมนตร ีทีใ่หค้วามส าคญักบัการพฒันา

ทีเ่นน้การท างานในระดบัภูมภิาค และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรูณาการระดบัภาค 

ต่อคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิและคณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาตทิุก 45 วนั 

ท ัง้นี้ไดม้กีารระดมความคิดเหน็ มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีร์ะดบัภาค และ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งระดบัจงัหวดัเป็นเจา้ภาพจดัท าส  ารวจขอ้มูลการท าเกษตรอนิทรียท์ ัง้เกษตรกร พื้นที่  ผลผลติท ัง้(พชื สตัว ์ประมง 

และการตลาด) อย่างเป็นระบบ เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรอนิทรียแ์ห่งชาติ พ .ศ.2560-2564 โดยการ

พฒันาตอ้งเริ่มตัง้แต่ตน้น า้ กลางน า้และปลายน า้ ตอ้งมกีารร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการและเกษตรกร 

โดยใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรูง้านวจิยัดา้นเกษตรอนิทรยี ์องคค์วามรูเ้กี่ยวกบักระบวนการจดัท าเกษตรอนิทรียท์ีถู่กวธิีตามมาตรฐาน 

และความรูก้ารควบคุมการสูญเสียคุณภาพสินคา้ระหว่างการขนส่ง รวมท ัง้ตน้ทุนการผลติ นอกจากนี้ภาครฐัควรมี งบประมาณ

สนบัสนุน เช่น การสรา้งโรงเรือนเพาะปลูกพชื เพื่อใหม้ผีลผลติออกจ าหน่ายไดต้ลอดท ัง้ปี และสรา้งเครือข่ายผู ้ประกอบการรบัซื้อ

ผลผลติเกษตรอนิทรยีไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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เกษตรฯ เปิดงบ ปี 61 ลยุ 15 แผนหลกั ยกระดบัคน มาตรฐานสนิคา้เกษตรสู ่4.0    

กระทรวงเกษตรฯ แจงงบปี 61 วงเงนิ 103,586 ลา้นบาท เดินหนา้เป้าหมาย 15 โครงการส าคญัตามนโยบาย                 

ยกกระดาษ A4 ในกรอบวงเงนิ 57,742 ลา้นบาท  ขบัเคลือ่น Smart Agricultural Curve  ม ัน่ใจ รายไดท้างการเกษตรของครวัเรือน

เกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 จดีพีเีกษตรโตไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3 ตามเป้าทีก่  าหนด

นายวิณะโรจน ์ ทรพัยส์่งสุข  เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้บัจดัสรรงบประมาณรวม 103,586.6227 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2560 จ านวน 4,881.1376 ลา้นบาท (เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 4.95) แยกเป็นส่วนราชการและองคก์ารมหาชน 17 หน่วยงาน ไดร้บัจดัสรร

จ านวน 99,830.6782 ลา้นบาท รฐัวสิาหกจิ 3 หน่วยงาน ไดร้บัจดัสรรจ านวน 1,447.5752 ลา้นบาท และกองทุน 5 หน่วยงาน ไดร้บั

จดัสรรจ านวน 2,308.3693 ลา้นบาท 

หากมองภาพรวมสามารถจ าแนกเป็น 1) งบบุคลากรภาครฐั วงเงนิ 25,823.0087 ลา้นบาท  2) งบรายจ่ายตาม

ภารกจิ (Function)วงเงนิ 17,422.3205 ลา้นบาท  3) งบบูรณาการ (Agenda) วงเงนิ 53,234.3502 ลา้นบาท และ 4) งบพื้นที ่(Area)

วงเงิน 7,106.9433 ลา้นบาท  ในจ านวนนี้  มีงานโครงการสนับสนุนนโยบาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

(ยกกระดาษ A4)และงานส าคญัอื่นๆ จ านวน 57,742.1386 ลา้นบาท ประกอบ 15 โครงการ/แผนงานส าคัญ ประกอบดว้ย 

1) การบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 50,010.2374 ลา้นบาท 2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,868.4714 ลา้นบาท  3) ศูนย์

เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 449.0476 ลา้นบาท 4) Zoning by Agri-Map 333.0441 ลา้นบาท  5) Smart 

Farmer 143.7429 ลา้นบาท  6) พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารฐั 21.9530  ลา้นบาท  7) ธนาคารสนิคา้เกษตร 40.6349 ลา้น

บาท 8) เกษตรอนิทรีย ์910.4219 ลา้นบาท   9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 379.3885 ลา้นบาท  10) จดัระเบยีบการประมงใหเ้ป็น

มาตรฐาน 577.9542 ลา้นบาท  11) ขยายศูนยเ์มล็ดพนัธ์ขา้ว 472.9215 ลา้นบาท  12) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินคา้และการใช ้

เครื่องจกัรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 351.1151 ลา้นบาท 13) ตลาดสนิคา้เกษตร 268.1654 ลา้นบาท 14) พฒันาคุณภาพสนิคา้

เกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 1,414.2919 ลา้นบาท  และ15) การช่วยเหลอืดา้นหนี้สนิสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร  500.7488 ลา้น

บาท 

ส าหรบัแผนการใชจ้่ายแต่ละไตรมาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัท  าแผนการใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ช่วย

กระตุน้เศรษฐกิจ โดยไตรมาสแรก ปี 2561 วงเงนิ 33,891.39 ลา้นบาท (รอ้ยละ 32.72)  ไตรมาสที ่2 จ านวน 23,478.51 ลา้นบาท

(รอ้ยละ 22.67) ไตรมาสที ่3 จ านวน 22,359.16 ลา้นบาท (รอ้ยละ 21.58) และไตรมาสที ่4 จ านวน 23,857.56 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 23.03  ซึง่เชื่อม ัน่วา่ผลสมัฤทธิ์จะไดร้บัจากการด าเนินงานตามงบประมาณปี 2561 ในภาพรวม จะช่วยใหร้ายไดท้างการเกษตรของ

ครวัเรอืนเกษตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5 อตัราการขยายตวัภาคเกษตรไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3

ท ัง้นี้  ปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายใหเ้ป็น “ปีแห่งการยกระดบัคน การบริหารจดัการมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรสูเ่กษตร 4.0” โดยมกีรอบแนวคิดและการด าเนินงานต่อเนื่องตามนโยบายยกกระดาษ A4 ซึง่จะเป็นกลไกผลกัดนัใหแ้ผน

ขบัเคลือ่น Smart Agricultural Curve ในปี 2561 บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้เร่งสรา้งเกษตรกรใหเ้ป็น Smart 

Farmer น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปปรบัใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร และเชื่อมโยงตลาด ซึง่จะเป็นรากฐานส าคัญของการ

พฒันาการเกษตรเร่งเครื่องสูเ่กษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง  

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

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มลู : กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร


