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 เดือนกุมภาพ ันธ์ เ ป็นช่วงเข ้า สู ่

ฤดูรอ้น อากาศเริ่มรอ้นและแลง้ ในช่วงน้ีเป็นฤดูกาล

ดูแลรกัษาผลไม ้(เงาะทุเรียน มงัคุด และลองกอง) 

ของภาคตะวนัออกซึ่งในปีน้ี การติดดอกออกผลของ

ผลไมภ้าคตะวนัออกของเรา อยู่ในเกณฑท์ี่ดีถงึดีมาก 

เพราะสภาพอากาศในช่วงปลายปี 2561 ที่มีอุณหภูมิ

เหมาะสม และในช่วงปีที่ผ่านมาไมผ้ลติดผลน้อย  

ตน้ไมจ้ึงมีเวลาพกัตน้สะสมอาหาร ตน้ใบสมบูรณ์ทํา

ใหอ้อกดอกไดดี้และทยอยออกดอกอยู่เรื่อยมาจนถึง

ปัจ จุบ ันก็ย ังออกดอกทําให ้ปี น้ี ไม ้ผลมีหลาย รุ่น 

ผูบ้รโิภคคงไดบ้รโิภคผลไมย้าวนานถงึเกอืบปลายปี 

 แต่อย่างไรก็ตามในปี น้ีสภาวะ

ความแหง้แลง้ของน้ํา น่าจะเป็นปญัหากบัเกษตรกร

บางส่วน ที่มีแหล่งเก็บกกัน้ําไม่เพียงพอ ขอพี่น้อง

เกษตรกรเตรียมพรอ้ม วางแผนในการใชน้ํ้า เพื่อให ้

มี น้ํ า รด น้ําต ้นไม้ในช่วงที่ กําล ังติดดอกออกผล  

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนที่จะช่วยเหลือ

ใหเ้กษตรกรเพื่อบรรเทาได ้เช่น เตรียมเครื่องสูบน้ํา

ช่วยเหลือ และจดัสรรน้ําอย่างเป็นระบบในแต่ละ

พื้นที่ที่มีระบบชลประทานใหก้ระจายการไดร้บัน้ําทุก

พื้นที่ 

บรรณาธกิารแถลง 

ประเด็นที่สําคัญ                             หนา  
 

แอพพลิเคช่ัน สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

http://www.oae.go.th/zone10/
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 ภาพรวมการผลิต เน้ือท่ีใหผลรวมท้ังประเทศป 2562 จํานวน 5,448,908 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 7.08 ผลผลิต

รวมท้ังประเทศจํานวน 16,760,946 ตัน  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 8.91  ผลผลิตตอเน้ือท่ีใหผล 3,076 กิโลกรัม/ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน

มารอยละ 1.71  ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันท้ังประเทศ ป 2561 อยูท่ี 3.02 บาท/กิโลกรัม ตนทุนภาคกลางป 2561 อยูท่ี 3.32  

บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,076 กก./ไร) 

 ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 (สศท.6) ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก มีเน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 1   
 ตารางที่ 1  ปาลมนํ้ามัน : เน้ือที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน กุมภาพันธ 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉล่ีย 

2.00 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.66 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 2.02 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

2.88 จังหวัดชลบุรี  ราคาเฉ ล่ีย  2.07 บาท/กก .  ลดลงจากเดือนที่ผ านมารอยละ 5.91 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 2.02 บาท/กก .  

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 4.72 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 2.02 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 4.27 จังหวัดตราด 

ราคาเฉล่ีย 2.03 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.14 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 1.95 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 4.41  ราคาปาลมนํ้ามันในเดือนน้ีปรับตัวลดลงเน่ืองจากราคานํ้ามันดิบปรับตังลดลง และความตองการของตลาดชะลอตัว รายละเอียด ดัง

ภาพท่ี 1 

 

 ปาลมน้ํามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาลมนํ้ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือน ม.ค.-ก.พ.  2562 

ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + -
ประเทศ 5,088,617   5,448,908   7.08 15,389,225 16,760,946 8.91 3,024      3,076     1.71

รวม 9 จังหวัด 309,950      312,870      0.94 768,327      809,212      5.32 2,479      2,586     4.34

นครนายก 7,036          7,045          0.13 12,630 12,850 1.74 1,795      1,824     1.61

ปราจีนบุรี 16,091        16,167        0.47 22,978 25,107 9.27 1,428      1,553     8.75

ฉะเชิงเทรา 23,383        24,275        3.81 53,594 57,944 8.12 2,292      2,387     4.14

สระแกว 43,686        44,030        0.79 80,339 84,361 5.01 1,839      1,916     4.19

จันทบุรี 22,161        22,281        0.54 49,641 53,185 7.14 2,240      2,387     6.56

ตราด 61,372        61,079        -0.48 166,564 174,747 4.91 2,714      2,861     5.42

ระยอง 30,801        32,201        4.55 82,208 89,648 9.05 2,669      2,784     4.31

ชลบุรี 105,343      105,708      0.35 300,228 311,204 3.66 2,850      2,944     3.30

สมุทรปราการ 77              84              9.09 145 166 14.48 1,885      1,971     4.56

ภาค/จังหวัด เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล (กก./ไร) 

บาท : ตนั 
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 ภาพรวมการผลิตขาวนาปรัง 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจํานวน 11,715,697 ไร ลดลงจากปที่ผานมา

รอยละ 8.76 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจํานวน 11,666,341 ไร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.74 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ

จํานวน 7,861,943 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.08 ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 674 กิโลกรัม/ไร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอย

ละ 0.75 ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังเฉลีย่ทั้งประเทศ ป 2561 อยูที่ 7,350 บาท/ตัน ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังภาคกลาง

อยูที่ 7,309 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 674 กก./ไร) 

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ และมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร 

รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปรังความช้ืน 14-15% เดือนกุมภาพันธ 2561 ของ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,625 บาท/ตัน จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,650 บาท/ตัน จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,600บาท/ตัน ราคา

ขาวในเดือนน้ีข้ึนอยูกับความตองการของโรงสิในแตละพ้ืนท่ี โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 61 รายละเอียดดังภาพท่ี 2 

 

บาท : ตนั 

  ขาวนาปรัง 

ตารางที่ 2  ขาวนาป : เน้ือที่เพาะปลูก เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาขาวเปลือกเจานาป ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายไดเดือน ก.พ. 62 

 

ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + -

ประเทศ 12,840,092  11,715,697    -8.76 12,783,457  11,666,341  -8.74 8,552,681   7,861,943   -8.08 669         674         0.75

รวม 9 จังหวัด 828,605      818,021        -1.28 824,513      814,113      -1.26 563,473     558,725     -0.84 683         686         0.42

นครนายก 159,980 174,542 9.10 159,732 174,272 9.10 106,142 116,158 9.44 665         667         0.31

ปราจีนบุรี 155,666 140,965 -9.44 155,003 140,364 -9.44 98,888 89,843 -9.15 638         640         0.32

ฉะเชิงเทรา 422,980 424,290 0.31 420,943 422,247 0.31 299,166 300,941 0.59 711         713         0.24

สระแกว 17,515 14,952 -14.63 17,038 14,539 -14.67 9,752 8,354 -14.34 572         575         0.45

ตราด 4,204 3,095 -26.38 4,180 3,078 -26.36 2,304 1,699 -26.26 551         552         0.18

ระยอง 3,069 3,019 -1.63 3,056 3,006 -1.64 1,673 1,654 -1.14 547         550         0.59

ชลบุรี 44,796 38,782 -13.43 44,306 38,357 -13.43 30,528 26,506 -13.17 689         691         0.30

สมุทรปราการ 20,395 18,376 -9.90 20,255 18,250 -9.90 15,020 13,570 -9.65 742         744         0.21

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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             ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2562 รวมทั้งประเทศจํานวน 8,404,953 ไร เพิ่มข้ึนจาก

ปที่ผานมารอยละ 4.73 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 29,974,636 ตัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 7.53 ผลผลิต 

ตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,566  กิโลกรัม/ไร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 2.65 ตนทุนการผลิตหัวมันสําปะหลังสดคละทั้งประเทศ 

ป 2562 อยูที่ 1.88 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังสดคละ ภาคกลางอยูที่ 2.04 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 

3,566 กก./ไร)        

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว  มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนกุมภาพันธ 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.01 บาท/

กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.19 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

10.00 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 0.47 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.12 บาท/

กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.30 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.63 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

10.44 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 2.06 บาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอย 4.63 ในเดือนน้ีหัวมันสําปะหลังออกสูตลาด

เพ่ิมข้ึน สงผลใหราคามันสําปะหลังปรับตัวลดลง แตยังอยูในเกณฑสูง ทําใหลานมันเสนเปดดําเนินการไมมาก เน่ืองจากเมื่อผลิตเปนมัน

เสนแลวไมคุมกับการลงทุน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 61 รายละเอียดดังภาพท่ี 3  

บาท : กก. 

มนัสาํปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันสําปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายไดเดือน ต.ค. 61 – ก.พ. 62  

ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + -

ประเทศ 8,025,131 8,404,953 4.73 27,875,464 29,974,636 7.53 3,474 3,566 2.65

รวม 6 จังหวัด 915,821 903,513 -1.34 3,243,298 3,257,750 0.45 3,541 3,606 1.81

ปราจีนบุรี 110,732 114,376 3.29 384,567 406,950 5.82 3,473 3,558 2.45

ฉะเชิงเทรา 211,901 218,506 3.12 703,357 742,702 5.59 3,319 3,399 2.41

สระแกว 304,851 294,644 -3.35 1,053,844 1,023,299 -2.90 3,457 3,473 0.46

จันทบุรี 110,216 94,867 -13.93 370,229 324,066 -12.47 3,359 3,416 1.70

ระยอง 33,283 33,513 0.69 142,060 145,212 2.22 4,268 4,333 1.52

ชลบุรี 144,838 147,607 1.91 589,241 615,521 4.46 4,068 4,170 2.51

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ลิตตอไร (ตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว )(
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2562 รวมทั้งประเทศจํานวน 543,941 ไร ลดลงจากปที่

ผานมารอยละ 3.36 ผลผลิตรวมทั้ งประเทศจํานวน 2,282,498 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 4.01 ผลผลิต 

ตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 4,196 กิโลกรัม/ไร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.69 ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ป 2561   

อยูที่ 3.67 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคกลางอยูที่ 3.69 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 4,196 กก/ไร)

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

กุมภาพันธ 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 3.35 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 32.94 จังหวัด

ชลบุรี ราคาเฉลี่ย 3.69 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 22.19 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 3.77บาท/กก. 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 17.81 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 3.19 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอย

ละ 11.15  ผลจากเนื้อที่ปลูกที่ลดลง ในเดือนนี้โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความตองการผลผลิตใหสอดคลองตามภาวะตลาดการ

สงออกที่เพิ่มข้ึน จึงสงผลใหราคาการรับซื้อสับปะรดในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน กุมภาพันธ 

61 รายละเอียดดังภาพที่ 4 

 

    สบัปะรดโรงงาน 

บาท : กก. 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ภาพท่ี 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  ม.ค.-ก.พ. 62 

ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + - ป 2561 ป 2562 % + -
ประเทศ 562,839 543,941 -3.36 2,377,750 2,282,498 -4.01 4,225 4,196 -0.69
รวม 5 จังหวัด 75,277      72,844      -3.23 445,917    433,841       -2.71 5,924    5,956    0.54
ฉะเชิงเทรา 9,650 9,315 -3.47 45,519 44,144 -3.02 4,717 4,739 0.47
จันทบุรี 1,054 1,020 -3.23 4,441 4,311 -2.93 4,213 4,226 0.31
ตราด 4,724 4,650 -1.57 18,187 18,005 -1.00 3,850 3,872 0.57
ระยอง 37,860 36,389 -3.89 238,404 230,415 -3.35 6,297 6,332 0.56
ชลบุรี 21,989 21,470 -2.36 139,366 136,966 -1.72 6,338 6,367 0.46

ภาค/จังหวัด
เนื้อเก็บเกี่ยว  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล (กก./ไร)
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ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562 

ชนิดสินค้า หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก นครนายก ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด สระแก้ว

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14-15% เกวียน 7,650.00 7,600.00 - 7,600.00 - - - - - -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 24-25% เกวียน 6,600.00 6,600.00 - 6,600.00 - - - - - -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 2.01 1.98 - - 2.11 2.12 - 1.63 - 2.06

 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 700.00 - - - 600.00 800.00 800.00 - 600.00 -

 มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง ร้อยผล 300.00 - - - - - - - - -

 ปาล์มทั้งทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรัม 2.00 2.02 - - 2.07 2.02 - 2.02 2.03 1.95

 ยางแผ่นดิบชั้น  3 กิโลกรัม 44.72 2.02 - - 43.76 43.12 - -  - -

 ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรัม  - - - - - - - - -

 เศษยางพารา กิโลกรัม 18.60 18.37 - - - 19.50 - 18.50 19.58 18.50

 นํ้ายางสดคละ กิโลกรัม - - - - 25.75 31.50 - - 28.97 -

 สับปะรดบริโภค กิโลกรัม - - - - - - - - - -

 สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 3.35 - - - 3.69 3.77 - - 3.19 -

ลําไยเกรด เกรด AA กิโลกรัม - - - - - - 32.50 -

โคเนื้อ ขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - 40,000 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรัม 74.75 - 66.75 70.00 75.50 73.50 - - - -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม - - - - 33.50 - - - - -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชิวิต  (ฟาร์มประกัน) กิโลกรัม - - - - - - - - - -

 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 247.00 247.00 242.00 237.00 252.00 240.00 - - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. กิโลกรัม 193.00 - - - - - - - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตัว/กก. กิโลกรัม 183.00 - - - - - - - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. กิโลกรัม 168.00 - - - - - - - - -



8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองทนุปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรเพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 

 สนบัสนุนเงนิทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

(FTA) ในการปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรปฏิรูปผลผลติทางการเกษตรเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

พฒันาคุณภาพการแปรรูปการสรา้งมลูราคาเพิม่ของสนิคา้เกษตรและอาหารตลอดจนการปรบัเปลีย่นอาชีพ

จากการผลติสินคา้ที่ไม่มีศกัยภาพไปเป็นสินคา้ที่มีศกัยภาพ หากท่านใดสนใจจะรบัการช่วยเหลอืจาก

กองทุนดงักล่าว สามารถติดต่อไดท้ี่ ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศพัท ์0 2561 4727 



9 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สศก. เปิดตวั App ‘ฟารม์ D’ ตวัช่วยออกแบบฟารม์ดว้ยตนเอง ตอบโจทยเ์กษตรกรยคุดิจติอล  

 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ไดพ้ฒันา Application "ฟารม์ D" เพื่อใหเ้กษตรกรใชส้าํหรบัวิเคราะห ์วางแผน และ

ตดัสินใจผลติสินคา้เกษตร รวมถึงปรบัเปลี่ยนสินคา้เกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินคา้เกษตรตวัใหม่ที่เหมาะสมดว้ย 

ตวัเกษตรกรเอง และเป็นการพฒันาใหเ้กษตรกรหนัมาใชข้อ้มูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินคา้เกษตร 

ทีเ่หมาะสมไดอ้ย่างรวดเรว็ รองรบักบัการเปลีย่นแปลงของโลกยุคดจิิตอล 

 สาํหรบัแอพพลเิคช ัน่ "ฟารม์ D" มีความหมาย กล่าวคือ "ฟารม์" หมายถึง ที่ดินของเกษตรกร 

ที่ปจัจุบนัเกษตรกรมีอยู่แลว้ใชป้ระโยชน์ทาํการผลิตสินคา้เกษตร ส่วน "D" คือ design หรือ ออกแบบ เมื่อ 

รวมความหมายแลว้แอพพลิเคช ัน่ "ฟารม์ D" คือ ออกแบบฟารม์ ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟารม์ 

ดว้ยตวัเกษตรกรเองผ่านโทรศพัทม์อืถอื วเิคราะหแ์ผนผลติสนิคา้เกษตรที่เหมาะสมหรือปรบัเปลีย่นสนิคา้เกษตรที่ผลติ

อยู่แลว้ซึ่งมีผลตอบแทนตํา่ไปสู่สินคา้เกษตรชนิดอื่นที่ใหผ้ลตอบแทนสูงกว่าไดด้ว้ยตวัเกษตรกรเอง โดยสามารถ

วเิคราะหไ์ดค้ร ัง้ละ 3 แผนการผลติเพือ่เปรยีบเทยีบแผนการผลติสนิคา้เกษตรทีด่ีที่สุดใหก้บัตนเอง 

 การพฒันาแอพพลเิคช ัน่ฟารม์ D สศก. ไดใ้ชแ้นวคิดการจดัการฟารม์ (Farm management)  

โดยนาํขอ้มลูราคาผลผลติสนิคา้เกษตร ตน้ทุนการผลติสนิคา้เกษตร และผลตอบแทนสุทธิสนิคา้เกษตรของพชื ปศุสตัว ์

และประมง ในแต่ละจงัหวดั มาวเิคราะหแ์ผนการผลติ โดยในระยะแรก แอพพลเิคช ัน่จะกาํหนดใหเ้กษตรกรสามารถ

เลอืกผลติสนิคา้เกษตรในรอบปีไดไ้มเ่กนิทีด่นิทีเ่กษตรกรมอียู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏทินิการผลติ (Calendar) ที่มี

รายละเอียดประกอบดว้ย สนิคา้ที่เกษตรกรเลอืก ตน้ทุนการผลติต่อไร่ ตน้ทุนการผลติรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม 

และในระยะต่อไปจะพฒันาแอพพลิเคช ัน่ใหส้ามารถนําขอ้จํากดัของเกษตรกร ไดแ้ก่ แรงงาน เงินทุน และนํ้า  

มาวเิคราะหไ์ดเ้พิม่เตมิต่อไป โดยการใชแ้อพพลเิคช ัน่นัน้ง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลอืกจงัหวดั จากนัน้กาํหนดจาํนวน

ที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินคา้ที่จะผลิต ประกอบดว้ย พืชไร่ พืชสวน พืชผกั ปศุสตัว ์ประมง และ 

ไมด้อกไมป้ระดบั เมื่อเลือกสินคา้แลว้ จึงกําหนดจํานวนพื้นที่ที่จะใชผ้ลิตอีกคร ัง้ โดยหากสินคา้แลว้ที่เลือกมา 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัเตม็พื้นทีด่นิทีม่อียู่ กจ็ะไมส่ามารถเลอืกสนิคา้ทีเ่ลอืกมาหลงัสุดได ้เป็นตน้ 

 ทัง้น้ี เกษตรกรหรือผูท้ี่สนใจแอพพลเิคช ัน่ "ฟารม์ D" สามารถศึกษารายละเอียดและเขา้ใชผ้่าน 

หนา้เว็บไซตข์อง สศก. โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคช ัน่ผ่านระบบแอนดรอยด ์หรือสามารถใชง้าน On Website  

ผ่านโทรศพัทม์อืถอื ทีม่สีญัญาณอินเตอรเ์น็ตและคอมพวิเตอรท์ ัว่ไปไดท้าง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ หรือ 

QR Code ดา้นล่างน้ี ซึ่งขณะน้ี สศก. อยู่ระหว่างเร่งพฒันาแอพพลเิคช ัน่สาํหรบัระบบ iOS ใหส้ามารถใชง้านไดต่้อไป 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศพัท ์0 2561 2870 Email : 

prcai@oae.go.th อ่านต่อไดท้ี ่: https://www.ryt9.com/s/prg/2966770 

mailto:prcai@oae.go.th
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