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ประสบความส าเร็จในกิจกรรมที่จะด าเนิน

ต่อไปในปี 2561 ตลอดไป

ส าหร ับมาตรการโครงการ

ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยงัคงด าเนินการมาตรการโครงการต่าง ๆ

ที่ด าเนินมาดีแลว้ยงัด าเนินการต่อไปตาม

โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทัง้ 

16 โครงการ เพื่อขบัเคลื่อนภาคเกษตร โดย

มีการร่วมมือกนัระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กบักระทรวงพาณิชย ์เพื่อใหข้อ้มูล

ระหว่ า ง 2 กระทรวงเ ป็นไปในทิศทาง

เดียวก ัน เพื่อน ามาบริหารจดัการสินค ้า

เกษตรได้
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ ำนวน 4,839,113 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.03 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 11,707,999 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.47  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,419 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ท่ี 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนรำคำกลำงปี 2560 อยู่ท่ี 3.51
บำท/กิโลกรัม

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

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลม์น้ ามันทั้งทะลายท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. 2561

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนมกรำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
2.85 ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.32 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.85 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.40 
บำท/กก. จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.03 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.50 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.97 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.00 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.80 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.11 จังหวัด
ตราด รำคำเฉลี่ย 2.80 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.11 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.80 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือน
ท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.41 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำปรับลดลงปรับตัวลดลง เนื่องจำกสภำพอำกำศท่ีเอื้ออ ำนวย ส่งผลให้ผลผลิต
ปำล์มน้ ำมันเพิ่มขึ้น โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนมกรำคม 2561 รำยละเอียด ดังภำพที่ 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2561

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

รวม 8 จงัหวดั 302,953    309,751     2.24     706,322   749,045   6.05     2,331     2,418     3.72     
นครนายก 6,540       7,832         19.76 12,433 15,037 20.94 1,901 1,920 1.00
ปราจีนบรีุ 16,089     16,173       0.52 19,259 19,569 1.61 1,197 1,210 1.09
ฉะเชงิเทรา 22,035     22,920       4.02 44,401 47,284 6.49 2,015 2,063 2.38
สระแกว้ 42,708     44,031       3.10 72,219 79,564 10.17 1,691 1,807 6.86
จันทบรีุ 21,734     21,584       -0.69 43,316 44,916 3.69 1,993 2,081 4.42
ตราด 61,440     61,476       0.06 152,371 156,456 2.68 2,480 2,545 2.62
ระยอง 28,603     30,281       5.87 72,710 81,668 12.32 2,577 2,697 4.66
ชลบรีุ 103,804    105,454     1.59 289,613 304,551 5.16 2,790 2,888 3.51

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2560/61 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 56,995,266 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 26,400,651 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 463 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปเีฉลี่ยทั้งประเทศ 7,895 
บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปภีำคกลำง 7,241 บำท/เกวียน

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

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาป ีความชื้น 15% ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ส.ค. 2560 – ม.ค. 2561

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำม ช้ืน 14-15% เดือนมกรำคม 2561
ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,700 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,725 บำท/ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,625 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัว
สูงขึ้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่งออกต้องกำรข้ำวเพื่อทยอยส่งมอบตำมค ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบ
เดือนมกรำคม 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2561

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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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,910,020 ไร่ ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 31,000,471 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.52 ผลผลิตต่อไร่ต่อ
เนื้อที่เก็บเก่ียว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.87
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.93 บำท/ กิโลกรัม 

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

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนมกรำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำ
เฉลี่ย 1.84 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.55 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.94 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.38 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 1.86 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.49 จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 1.92 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.09 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.95 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ ำนมำร้อยละ 7.14 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.92 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ ำนมำร้อยละ 14.97
ในเดือนมกรำคม 61ผลผลิตออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรมันส ำปะหลัง ประกอบกับรำคำส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
มกรำคม 61 รำยละเอียดดังภำพท่ี 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2561

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

รวม 6 จงัหวดั 1,183,272 1,010,294 -14.62 4,244,490 3,745,456 -11.76 3,587           3,707           3.35             
ปราจนีบุรี 133,819 110,725 -17.26 458,598 390,195 -14.92 3,427 3,524 2.83
ฉะเชิงเทรา 251,098 237,945 -5.24 860,513 835,663 -2.89 3,427 3,512 2.48
สระแก้ว 377,358 286,259 -24.14 1,309,432 1,055,151 -19.42 3,470 3,686 6.22
จนัทบุรี 145,992 124,235 -14.90 444,400 385,625 -13.23 3,044 3,104 1.97
ระยอง 36,499 34,933 -4.29 160,997 159,120 -1.17 4,411 4,555 3.26
ชลบุรี 238,506 216,197 -9.35 1,010,550 919,702 -8.99 4,237 4,254 0.40

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 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 ทั้งประเทศปี 2560 3.76 บำท/กิโลกรัม ต้นทุน
กำรผลิตสับปะรด ภำคตะวันออก 4.32 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. 2561

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
มกรำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.94 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.14 จังหวัด
ชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.24 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 12.89 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.44 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 17.81 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.11 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 5.07 ในเดือนนี้โรงงำนแปรรูปสับปะรดมีควำมต้องกำรวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงำนแปรรูปปรับรำคำรับซื้อ
เพิ่มขึ้นจำกเดือนผ่ำนมำ โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนมกรำคม 61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

มกราคม

ฉะเชงิเทรา

ชลบรุี

ระยอง

ตราด

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2561

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
รวม 5 จงัหวัด 71,282      75,318      5.66     413,332    462,206       11.82    5,799    6,137    5.83
ฉะเชิงเทรา 8,965 9,016 0.57 39,894 42,177 5.72 4,450 4,678 5.12
จันทบรีุ 649 904 39.29 2,789 4,005 43.60 4,297 4,430 3.10
ตราด 4,235 4,816 13.72 16,483 18,917 14.77 3,892 3,928 0.92
ระยอง 36,329 37,002 1.85 225,748 245,582 8.79 6,214 6,637 6.81
ชลบรีุ 21,104 23,580 11.73 128,418 151,525 17.99 6,085 6,426 5.60

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้ ความชื้น 15% เกวียน 7,700.00 7,725.00 7,625.00 - - 7,400.00 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้ ความชื้น 25% เกวียน 6,700.00 6,725.00 6,625.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.84 1.94 - 1.86 1.92 - 1.95 - 1.92

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,600.00 - - 1,600.00 1,325.00 1,300.00 - 1,700.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 725.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 2.85 2.85 - 3.03 2.97 - 2.80 2.80 2.80

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กิโลกรมั 44.87 - - 45.47 44.96 - - 46.01 -

 ยางแผ่นดบิคละ กิโลกรมั - - - - - - - -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 17.75 17.00 - 22.57 17.54 - 17.32 18.48 18.00

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 27.00 30.87 - 33.94 31.25 -

 สบัปะรดบริโภค กิโลกรมั - - - 11.00 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 2.94 - - 3.24 3.44 - - 3.11 -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 45.50 - 51.25 50.00 49.75 - - 51.50 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 35.25 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั - 37.50 - 42.00 - - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 200.00 207.00 212.00 200.00 217.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 199.00 - - - - - 189.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 186.00 - - - - - 184.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 170.00 - - - - 174.00 171.00 - -

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน มกราคม 2561
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สศก. เผย ดชันีสินคา้เกษตรเดือนธนัวาคม 60 พรอ้มเจาะสินคา้เกษตรส าคญัในเดือนมกราคม 61 

ระบ ุขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ มนัส าปะหลงั และกุง้ขาวแวนนาไม ดชันีราคาจะเพิม่ข้ึนจากเดือนธนัวาคม 60

นายวิณะโรจน์ ทรพัยส์่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เปิดเผยถงึภาวะเศรษฐกจิการเกษตร ซึ่งวดัจากดชันีราคาสินคา้เกษตรประจ าเดือนธนัวาคม 2560 พบว่า  ลดลง

รอ้ยละ 10.64 จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา (ธนัวาคม 2559)  โดยสินคา้ที่ราคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา ราคา

ลดลงเน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึนจากฝนทิ้ งช่วงท าใหเ้อื้ อต่อการกรีดยาง และภาวะการคา้ยงัชะลอตวัต่อเน่ือง 

ปาลม์น ้ ามนั ราคาลดลงเน่ืองจากภาวะการคา้ยงัชะลอตวัและสต็อกน ้ ามนัอยู่ในเกณฑสู์ง ไข่ไก่ ราคาลดลงเน่ืองจาก

อยู่ในช่วงที่มีผลผลิตไข่ไกอ่อกสูต่ลาดมาก สุกร ราคาลดลงเน่ืองจากสภาพอากาศที่เย็นลงท าใหสุ้กรโตเร็วและออกสู่ตลาด

มาก สินคา้ที่ราคาปรบัตวัเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกเจา้ความช้ืน 15% ราคาเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

ประกอบกบัผูค้า้ในต่างประเทศมีค าส ัง่ซ้ืออย่างต่อเน่ืองเพื่อใชใ้นช่วงเทศกาลปลายปี มนัส าปะหลงั ราคาเพิ่มข้ึนจาก

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงแป้งมนัส าปะหลงัและลานมนัเสน้ ไก่เน้ือราคาเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความตอ้งการใชเ้ป็นวตัถดิุบแปรรูปเพือ่การสง่ออกสูงข้ึน

ดา้นดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรเดือนธนัวาคม  2560พบว่า เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 7.54 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีที่   ผ่านมา สนิคา้ส าคญัที่ผลผลิตเพิม่ข้ึน ไดแ้ก ่ยางพารา ขา้วเปลือกเจา้ ปาลม์น ้ ามนั สบัปะรด สุกร และ

ไข่ไก่ ส่วนสินคา้ส าคญัที่ผลผลิตลดลง ไดแ้ก่มนัส าปะหลงั และกุง้ขาวแวนนาไม  ท ัง้น้ี ดชันีรายไดเ้กษตรกรในเดือน

ธนัวาคม 2560 ลดลงรอ้ยละ 3.90 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดชันีราคาปรบัตวัลดลง ในขณะ

ที่ดชันีผลผลิตปรบัตวัเพิม่ข้ึน 

หากมองถงึแนวโน้มดชันีสินคา้เกษตรของเดือนมกราคม และกมุภาพนัธ ์2561 คาดว่า ดชันีรายได้

เกษตรกรในเดือนมกราคม 2561 ลดลงรอ้ยละ 11.56 จากเดือนมกราคม 2560 เน่ืองจากดชันีราคาปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 

15.01 โดยสินคา้ส าคญัที่มีราคาลดลง ไดแ้ก่ ออ้ยโรงงาน ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั สบัปะรด สุกร ไข่ไก่ และกุง้ขาว

แวนนาไม ในขณะที่ดชันีผลผลิตปรบัตวัเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 4.06  สินคา้ส าคญัที่มีการผลิตเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกเจา้ 

ยางพารา มนัส าปะหลงั ปาลม์น ้ ามนั สบัปะรด สุกร และไข่ไก่

ดา้นสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญัเดือนมกราคม 2561 ไดแ้ก ่ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ คาดว่า ดชันี

ราคาจะเพิ่มข้ึนจากเดือนธนัวาคม 2560 เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขนัสูง มีค าส ัง่ซ้ือเขา้มาต่อเน่ืองของลูกคา้ต่างประเทศ

ในช่วงเทศกาลปลายปี และกระทรวงเกษตรฯ ยงัมีนโยบายจ าน ายุง้ฉางภายใตโ้ครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือก

นาปี 2560/61

มนัส าปะหลงั คาดว่าดชันีราคาจะเพิ่มข้ึนจากเดือนธนัวาคม 2560 เน่ืองจากปริมาณส าปะหลงัออก

สู่ตลาดน้อยโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพราะพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง รวมทัง้ภาครฐั มีมาตรการการน าเขา้

มนัส าปะหลงัจากต่างประเทศที่เขม้งวด และ กุง้ขาวแวนนาไม ดชันีราคาจะเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน เน่ืองจากผลผลิตออก

สูต่ลาดลดลง และเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ ท าใหมี้ปริมาณความตอ้งการเพิม่ข้ึน สง่ผลใหร้าคาขายมีแนวโนม้สูงข้ึน

ทัง้น้ี เดือนกุมภาพนัธ ์2561 คาดว่าดชันีรายไดเ้กษตรกรคาดว่าอยู่ในระดบัทรงตวั ส่วนดชันีราคา

คาดว่าจะลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ ์60 ในขณะที่ดชันีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อาทิ มนัส าปะหลงั 

หอมแดง และสบัปะรด

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจง ดชันีเกษตร ธนัวาคม 60 สอ่งทศิทางมกราคม 61 ขา้วเปลอืกเจา้-มนั-กุง้ขาว ดชันีราคาปรบัเพิ่ม


