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บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า

เดือนตุลาคม 2560 เดือนเริ่ มต้ น
ปีงบประมาณ 2561 และต้นปีงบประมาณสินค้าหลัก
ที่เกษตรกรก าลังทะยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งประเทศ คือ
ข้าวนาปีฤดู 2560/61 ซึ่งการผลิตปีนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้วาง
มาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไว้รองรับ ทั้งด้านการ
ผลิต และการตลาดแล้ว โดยมีมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการผลิต 3 โครงการ และมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการตลาด 3 โครงการ

ด้านการผลิต

1. ส่งเสริมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

2. ส่งเสริมระบบเกษตรแบบนาแปลงใหญ่

3. ส่ง เสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลง ใหญ่
(ข้าวอินทรีย)์

ด้านการตลาด

1. มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการการค้า
ข้าว ในการเก็บสต๊อกข้าว (ต่อเนื่องจากโครงการ
ปี 2559 ชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีร้อยละ 3) 

3. มาตรการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ของ ธ.ก.ส.
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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 แสดงราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย
ที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.ย. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนตุลำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.38 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 7.40 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.35 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.33 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
3.28 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.93 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.28 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 7.61 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย  3.31
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.16 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 3.28 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 3.24 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.27 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.82 รำคำปำล์มน้ ำมันใน
เดือนน้ี โดยภำพรวมปรับตัวลดลง ผลจำกปริมำณผลผลิตมีปริมำณ
มำก รำคำกำรรั บ ซ้ือจำกผู้ ประกอบกำรจึ งปรับตั วลดลง 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนตุลำคม 2560 รำยละเอียดดังภำพ
ท่ี 1

บาท : กก.

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน ตุลาคม 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 ตุลำคม 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 – ตุลาคม 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้  ณ ไร่นา รำคำข้ ำว เปลือกเจ้ ำนำปีควำม ช้ืน 14-15% เดือนตุลำคม 2560
ของ จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 7,200 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.70 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,420 บำท/ตัน 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.07 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,520 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28  จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 
7,460 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.13 รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำกในพ้ืนท่ีมีฝนตกชุก ข้ำวมีควำมช้ืนสูง 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนตุลำคม 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)

6,500.00

6,700.00

6,900.00

7,100.00

7,300.00

7,500.00

7,700.00

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ นครนายก สมทุรปราการ

สิงหาคม 

กนัยายน

ตลุาคม



5
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 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 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ส.ค. 2560

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่ เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนตุลำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                
รำคำเฉลี่ย 1.39 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.32 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 1.48 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.45 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.35 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.00 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.36 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.57 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.50 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 19.05 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.39 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.59 
ในเดือนตุลำคม 60 เป็นช่วงต้นฤดูกำลเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดน้อย และฝนตกอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ทั้งนี้รำคำมันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนตุลำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ สระแก้ว

ตลุาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กมุภาพนัธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

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

รวม 6 จงัหวดั 1,065,601 1,010,294 -5.19 3,821,641 3,745,456 -1.99 3,586           3,707           3.37             
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 130,770 124,235 -5.00 441,725 385,625 -12.70 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)



6
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 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
ตุลำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.94 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.16 จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 4.21 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.88 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.90 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.50 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.78 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
6.90  โดยทั่วไปผลสับปะรดโรงงำนไม่ได้คุณภำพ คุณภำพผลผลิตไม่ตรงกับควำมต้องกำรของโรงงำน ดังนั้นโรงงำนแปรรูป
สับปะรดที่เปิดท ำกำรผลิตจึงปรับรำคำรับซื้อสับปะรดลดลง โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนตุลำคม 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 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสินคา้ หน่วย ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน - - - - 7,200.00 7,420.00 7,520.00 7,460.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน - - - - - 6,420.00 6,520.00 6,520.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้นมากกวา่ 25% เกวยีน - - - - - 6,120.00 6,020.00 5,960.00 -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.39 1.48 1.35 - - 1.36 1.50 - 1.39

 หวัมนัส าปะหลงัสด  แป้ง  30 % กิโลกรมั 1.84 1.85 - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.38 3.35 3.28 3.28 - 3.31 3.28 - 3.27

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กิโลกรมั - - - - - 49.42 - - -

 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรมั - 20.30 20.00 20.44 - 20.37 - - 19.90

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั 32.20 33.80 39.50 37.50 - - - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,520.00 1,020.00 - 1,600.00 1,400.00 1,500.00 - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล - - - - - 900.00 - - -

 มะพรา้วน า้หอมขนาดคละ รอ้ยผล - - - - - 1,000.00 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 3.94 4.21 - 3.90 - 3.78 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลเลก็ กิโลกรมั 1.20 0.75 - 1.00 - 0.75 - - -

 สบัปะรดบริโภคพนัธุป์ตัตาเวยีขนาดใหญ่ กิโลกรมั 11.00 6.00 - - - - - - -

 สบัปะรดบริโภคพนัธุต์ราดสทีองผลใหญ่ กิโลกรมั - - - 9.20 - - - - -

ทเุรียนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

ทเุรียนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

เงาะโรงเรียน(ตะกรา้) กิโลกรมั - - - - - - - - -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - - - - - - - - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 55.40 57.20 - - - 54.20 - 51.40 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั 34.40 - - - - - - - -

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

 ไขไ่ก่เบอร ์0 รอ้ยฟอง - 294.00 - - 296.00 - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 234.00 234.00 - - - 232.00 230.00 218.00 -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 182.00 - - 185.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 169.00 - - 172.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 160.00 - 164.00 163.00 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - 42.00 - 26.20 - -
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นายสุชยั กติตนินัทะศิลป์ ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6

(สศท.6) เปิดเผยวา่ เมือ่วนัศุกรท์ี ่27 ตลุาคม 2560 สศท.6 ไดจ้ดัประชมุตดิตามการจดัท า

แผนขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีภ์าคตะวนัออกปี 2561 ครัง้ที ่1/2561 ณ หอ้งประชมุ 

สศท.6 จ.ชลบรุ ี   โดยมนีายวณิะโรจน ์ทรพัยส์ง่สุข เลขาธิการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชมุฯ นายคมสนั จ ารูญพงษ์ ผูต้รวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เขต 9  รองประธานอนุกรรมการฯ พรอ้มดว้ยคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาการเกษตรอนิทรยี ์

ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ผูแ้ทนภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาคการศึกษา ภาคเกษตรกร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งภาคตะวนัออก (จ.

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีและตราด) และผูแ้ทนสศก. มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุ รวม 30 คน

การประชมุในครัง้นี้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตดิตามการจดัท า

แผนปฏบิตังิานขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีร์ะดบัภาคตะวนัออกปี 2561

เพือ่ใหเ้กดิผลเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบันโยบายของนายกรฐัมนตรี

และเพือ่น าขอ้คิดเหน็จากทกุภาคสว่นก าหนดแนวทางการขบัเคลือ่น 

ในการพฒันาการท าเกษตรอนิทรยีไ์ดอ้ย่างครบวงจร 

ท ัง้นี้ผลจากการประชมุมขีอ้คิดเหน็วา่ ภาครฐัฯ ตอ้งใหค้วามส าคญัในการ

ท าแผนโดยเริ่มจากระดบัพื้นที(่ตน้น า้) เพือ่ใหส้อดรบัความตอ้งการจากทกุภาคสว่น แลว้จงึ

เชื่อมโยงสูร่ะดบักลางน า้ และระดบัปลายน า้ พรอ้มท ัง้ตอ้งจดัท าทะเบยีนเกษตรกรทีท่  าเกษตร

อนิทรยี ์และฐานขอ้มลูทีเ่ป็นแหลง่ผลติถงึในระดบัต าบล เพือ่พฒันาเชื่อมโยงไปสูก่าร

ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอนิทรยีใ์นภาคตะวนัออก และใหค้วามส าคญัการสง่เสรมิดา้นคุณภาพ

มากกวา่ปรมิาณเกษตรกรทีท่  าเกษตรอนิทรยี ์ โดยทกุแปลงตอ้งผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครฐั  และในอนาคตจะ

ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเป็นหน่วยทีส่ามารถช่วยตรวจรบัรองมาตรฐานได ้ นอกจากนี้ภาครฐัควรใช ้ศพก. ทีม่คีวามโดนเด่นดา้น

เกษตรอนิทรยีเ์ป็นแหลง่เรยีนรูศึ้กษาดูงานใหก้บัเกษตรกรหรอืผูส้นใจ รวมท ัง้ตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องตน้ทนุการผลติในทกุมติขิอง

กระบวนการผลติ เพือ่ใหภ้าครฐัสามารถน าไปจดัท ามาตรการจูงใจในการท าเกษตรอนิทรยี ์ ในสว่นของการตลาด  เกษตรกรตอ้งสรา้ง

เครอืข่ายไมพ่ึง่พงิเพยีงช่องทางการตลาดเกษตรอนิทรยีเ์พยีงแหง่เดยีวเพือ่ลดความเสีย่ง  เพราะปจัจบุนัผูบ้รโิภคเป็นผูก้ าหนดความ

ตอ้งการตลาดและราคาสนิคา้เกษตร  ส  าหรบัการประชมุในครัง้นี้มสีาระส าคญัทีเ่ป็นประโยชนใ์หห้น่วยงานน าไปปรบัเป็นแนวทางการท า

แผนบูรณาการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีใ์นระดบัจงัหวดั และระดบัภาคอย่างย ัง่ยนื ต่อไป

ทีม่า : สว่นแผนพฒันาเศรษฐกจิการเกษตร

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6 จงัหวดัชลบรุี
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เกษตรฯ พรอ้มแผนรบัมือสนิคา้เกษตร แกป้ญัหาราคาผนัผวน ผลผลติลน้ตลาด

สศก. ระบ ุแนวทางการรบัมอืแกป้ญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต า่ โดยเฉพาะช่วงผลผลติออกตามฤดูกาลพรอ้มกนั ตอ้ง

เนน้ตลาดน าการผลติ สรา้งมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมตลาดออนไลน ์แจง กระทรวงเกษตรฯ พรอ้มวางแนวทางช่วยเกษตรกรรอบดา้น เน ้นลด

ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธิภาพการผลติ และการบรหิารจดัการในสนิคา้ส าคญัเพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคา 

นายวณิะโรจน ์ ทรพัยส์่งสุข  เลขาธิการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

วา่ปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต า่ในปจัจบุนัเป็นผลมาจากอปุสงคห์รอืความตอ้งการสนิคา้เกษตรมนีอ้ยกวา่อปุทานหรอืปรมิาณผลผลติในแต่

ละฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลติออกมาพรอ้มกนัมากที่สุด (Peak) และราคาสนิคา้เกษตรยงัขึ้นอยู่กบักลไกตลาดท ัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศซึง่บางสนิคา้ยงัพึง่พาตลาดส่งออกหลกัเพยีงตลาดเดยีว อกีท ัง้ยงัขึ้นกบัตลาดลว่งหนา้ต่างประเทศ เช่น ยางพารา เป็นตน้

รฐับาลไดพ้ยายามแกไ้ขปญัหาเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร โดยใชต้ลาดน าการผลติหรือผลติตามตลาดตอ้งการ ร วมท ัง้

แปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์  ในขณะที่ตน้ทุนขึ้นอยู่กบัค่าใชจ่้ายของปจัจยัการผลิ ตที่ใชใ้นแต่ละข ัน้ตอน

กิจกรรมการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้ีแนวทางเนน้ใหเ้กษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนการผลิต อี กท ัง้ไดม้ี

คณะกรรมการก ากบัดูแลแต่ละสนิคา้เป็นการเฉพาะเพื่อบริหารจดัการ และไดม้มีาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคา เพื่อแกป้ ัญหาราคาสนิคา้

เกษตรตกต า่ สนิคา้ทีส่  าคญั ดงันี้

ยางพารา มกีารบริหารจดัการท ัง้ดา้นดีมานด์ และซพัพลาย โดยในดา้นดีมานด์ (ความตอ้งการ) มกีารส่งเสริมการใช ้

ยางภายในประเทศเพื่อลดผลผลติที่จะเขา้สู่ตลาด โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครฐั ซึ่งมปีริมาณความตอ้งการใชใ้นปี 2560 (น า้ยางขน้ 

12,108 ตนั และยางแหง้ 1,499 ตนั) รวมท ัง้รณรงคใ์หใ้ชผ้ลผลติภณัฑย์างและส่งเสริมสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืผู ป้ระกอบกิจการยาง 

ส าหรบัดา้น ซพัพลายด์ (ผลผลติ) มกีารจดัการพื้นทีป่ลูกยาง มเีป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางจ านวน 400,000 ไร่ต่อปี โดยลดพื้นที่ปลูกแทน

ดว้ยยางพนัธุด์ี  200,000 ไร่ และปลูกแทนดว้ยพืชเศรษฐกิจอื่น 200,000 ไร่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและการตลาดโดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้กษตรกรเป้าหมาย 22,590 ราย และบริการการซื้อขายยางโดยจดัต ัง้ตลาดกลางยางพารา เป้าหมายปริมาณซื้ อขาย

ยางผ่านตลาดกวา่ 1 ลา้นตนั

ปาลม์น า้มนั รฐับาลไดห้าแนวทางในการสนบัสนุนเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสง่ออกไดม้ากขึ้นในการลดปญัหา  สตอ๊ก และ

รองรบัปรมิาณผลผลติทีจ่ะออกตลาดมากขึ้นในช่วงปลายปี โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม ไดส้่งออกแลว้ 52,629 ตนั และคาดว่า

ส่งออกท ัง้ปีจะไดม้ากกว่า 100,000 ตนั ซึ่งคาดว่าจะส่งผลใหร้าคาปาลม์น า้มนัที่เกษตรกรขายไดข้ยบัตวัสูงขึ้น เฉลีย่ปี 2560 กิโลกรมัละ 

4.20 บาท ซึง่สูงกวา่ตน้ทนุการผลติ

มนัส าปะหลงั ครม. มมีติเมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมตัิในหลกัการแนวทางการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

2560/61 จ านวน 14 โครงการ เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร  สถาบนัเกษตรกร และสหกรณภ์าคการเกษตร ในการเพิ่มผลผลติต่อไร่ ลดตน้ทุน

การผลติ และแปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่า รวมถงึมกีารดูแลดา้นการตลาด

ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์มแีนวทางบริหารจดัการการน าเขา้วตัถดุบิอื่นทดแทนขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์และได ป้ระสานใหส้มาคม

ผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทยรบัซื้อจากเกษตรกรไม่ต า่กว่ากิโลกรมัละ 8.00 บาท ที่ความชื้น 14.5% (ราคา ณ กรุงเทพฯและปริมณฑล) รวมท ัง้ 

ครม.ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2560 อนุมตักิารด าเนินโครงการส่งเสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 เป้าหมาย 

31 จงัหวดั พื้นที ่0.7 ลา้นไร่ เกษตรกร 47,000 ราย เพือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ และ

กระจายผลผลติใหอ้อกสู่ตลาดสม า่เสมอไมก่ระจกุตวั

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

ขา่ว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มลู : ส  านกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร และ ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร


