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 ในขณะนี้  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใน
ฐานะหน่วยงานผู้ด าเนินการจัดท า Big Data กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการตามหลักการจัดท า 
Big Data ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)  
ซ่ึง Big Data กระทรวงเกษตรฯ เป็นระบบที่รวบรวม
ข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งข้อมูลภายใน
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก  
ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลั ง งาน  ธนาคาร เพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมการ
ปกครอง  
 นอกจากนี้ สศก. ยังได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE ซ่ึงเป็น
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทะเบียนเกษตรกรแล้วกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และก าลังจะเชื่อมโยงข้อมลู
กับการยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าจะมีการลงนาม 
MOU ร่วมกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้  
 Big Data และ Farmer ONE  
ของกระทรวงเกษตรฯ สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://agri-
bigdata.org และ http://farmerone.org หรือจาก 
QR Code ด้านล่าง ซ่ึงเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Big Data 
สามารถกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อที่ สศก. 
จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ต่อไป ท้ังนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลการ
ใช้งานได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร  ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 ในวันและ
เวลาราชการ  

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,602,017 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.66 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,772,430 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.97  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,994 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 3.16 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 3.00 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,083 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2562 อยู่ท่ี 3.12 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,578 กก./ไร่) 
 ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 ตารางที่ 1  ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร)่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน กันยายน 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 7.79 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.23 บาท/กก. ปรับตัวลดลง
จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 8.23 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.53 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 7.66 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 
2.30 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 7.63 จังหวัดจันทบุรี  ราคาเฉลี่ย 2.15 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือน 
ท่ีผ่านมาร้อยละ 6.52 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 10.00 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.36 
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 5.60 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกร
ขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันภาคตะวันออกในเดือนน้ี ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา ในส่วนของราคาน้ ามันปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้า
ตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวลดลง ซ่ึงลดลงต่ าสุดในรอบ 4 เดือน ขณะเดียวกันราคาน้ ามันพืชถั่วเหลืองปรับตัวลดลง
เช่นกัน สืบเน่ืองจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบได้รับผลกระทบจากราคาของ
น้ ามันพืชอื่นท่ีแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดน้ ามันพืชท่ัวโลก โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกันยายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ก.ค. – ก.ย.  2562 (หน่วย:บาท/กก.) 
  
 

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 5,352,641    5,602,017    4.66 15,534,984 16,772,430 7.97 2,902      2,994      3.16
รวม 9 จงัหวดั 303,556      310,528      2.30 769,827      814,272      5.77 2,536      2,622      3.40
นครนายก 2,680          4,443          65.78 5,931 8,246 39.03 2,213      1,856      -16.14
ปราจนีบรุี 14,610        16,299        11.56 27,255 32,794 20.32 1,866      2,012      7.85
ฉะเชิงเทรา 23,356        23,978        2.66 50,635 56,252 11.09 2,168      2,346      8.21
สระแก้ว 39,153        39,696        1.39 80,108 85,029 6.14 2,046      2,142      4.69
จนัทบรุี 24,382        24,692        1.27 52,058 54,199 4.11 2,135      2,195      2.81
ตราด 61,629        61,336        -0.48 170,223 172,293 1.22 2,762      2,809      1.70
ระยอง 29,629        31,029        4.73 74,812 83,499 11.61 2,525      2,691      6.57
ชลบรุี 108,040      108,971      0.86 308,655 321,791 4.26 2,857      2,953      3.36
สมุทรปราการ 77              84              9.09 150 169 12.67 1,948      2,010     3.18

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,909,446 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 2.38 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 31,474,476 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.15 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,533  กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.18 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2563 อยู่ที่ 1.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3641.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.03 
บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,490 กก./ไร)่      
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (กก/ไร่)  ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนกันยายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 1.60 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.56 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.67 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.21 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.68 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.70 จังหวัดระยอง 
ราคาเฉลี่ย 1.65 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.85 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.55 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.97 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.61 บาท ปรับตัวเพิ่มข้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 0.63 เมื่อเปรียบเทียบราคา
กับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุน  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท าให้หัวมัน
ส าปะหลังมีเช้ือแป้งค่อนข้างต่ า และส่วนหน่ึงเกษตรกรเร่งขุดหัวมันสดที่เพ่ิงเริ่มการระบาดของโรคใบด่าง และฝนตกชุก น้ าท่วมขังหัวมัน
ส าปะหลังจะเริ่มเน่าในดิน แนวโน้มราคาอาจจะกระเตื้องขึ้นไม่มาก โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกันยายน 62  
รายละเอียดดังภาพท่ี 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน มิ.ย. – ส.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + -

ประเทศ 8,702,122 8,909,446 2.38 31,427,923 31,474,476 0.15 3,612 3,533 -2.18
รวม 6 จงัหวดั 888,735 919,462 3.46 3,415,285 3,304,674 -3.24 3,843 3,594 -6.47
ปราจนีบรุี 110,849 116,185 4.81 408,963 412,224 0.80 3,689 3,548 -3.83
ฉะเชิงเทรา 212,911 221,088 3.84 833,373 774,913 -7.01 3,914 3,505 -10.45
สระแก้ว 370,601 354,221 -4.42 1,359,712 1,211,790 -10.88 3,669 3,421 -6.76
จนัทบรุี 18,927 49,684 162.50 66,701 165,796 148.57 3,524 3,337 -5.31
ระยอง 31,272 32,628 4.34 143,736 148,588 3.38 4,596 4,554 -0.92
ชลบรุี 144,175 145,656 1.03 602,800 591,363 -1.90 4,181 4,060 -2.89

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 59,295,300 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.14 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ านวน 56,818,738 ไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.48 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 25,803,958 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.53 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 454 กิโลกรัม/ไร่ ทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่าน
มา ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปเีฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 9,154 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 434.21 กก./ไร)่ ต้นทุนการผลิตข้าว
เจ้านาปีภาคกลางอยู่ที่ 7,627 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 621.56 กก./ไร)่ 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ มีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บ
เก่ียว รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความช้ืน 14-15% เดือนกันยายน 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,650 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.92 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,850 บาท/ตัน 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.12 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,850 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.38  
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.26 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิต
ข้าวเปลือกเจ้านาปีภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไร 
 ในช่วงเดือนนี้พ้ืนท่ีโดยทั่วไป เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีทยอยออกสู่ตลาดแล้วเป็นเดือนแรก หลายพื้นท่ีมีฝนตกชุก 
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความชื้นข้าวสูง ราคาข้าวทีเ่กษตรกรขายได้ขึน้อยู่กับคณุภาพ และความช้ืนของผลผลิต โดยภาพรวมแสดงราคา
เปรียบเทียบเดือนกันยายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปี 

ตารางที่ 2  ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ส.ค. – ก.ย. 62  (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + -
ประเทศ 59,980,731  59,666,600    -0.52 55,627,198  54,773,427  -1.53 25,177,856  24,481,466  -2.77 453         447         -1.32
รวม 9 จงัหวัด 2,227,121   2,106,737     -5.41 2,143,888   2,031,223   -5.26 1,055,150    1,000,182    -5.21 492         492         0.05
นครนายก 371,935 364,434 -2.02 368,139 360,715 -2.02 207,797 202,472 -2.56 564         561         -0.53
ปราจีนบรีุ 381,015 371,565 -2.48 371,856 362,634 -2.48 154,154 149,204 -3.21 415         411         -0.96
ฉะเชิงเทรา 632,269 619,630 -2.00 627,400 614,859 -2.00 406,957 396,758 -2.51 649         645         -0.62
สระแกว้ 716,502 628,010 -12.35 658,212 576,919 -12.35 227,227 194,160 -14.55 345         337         -2.32
จันทบรีุ 14,138 13,760 -2.67 13,697 13,330 -2.68 5,048 4,880 -3.33 369         366         -0.81
ตราด 14,515 14,415 -0.69 14,233 14,135 -0.69 6,445 6,361 -1.30 453         450         -0.66
ระยอง 10,893 10,650 -2.23 10,722 10,482 -2.24 5,190 5,039 -2.91 484         481         -0.62
ชลบรีุ 67,353 66,258 -1.63 61,158 60,163 -1.63 29,084 28,478 -2.08 476         473         -0.63
สมุทรปราการ 18,501 18,015 -2.63 18,471 17,986 -2.63 13,248 12,830 -3.16 717         713         -0.56

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (กก./ไร่)



6 

 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 480,464 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 15.47 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,772,462 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.60 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,689 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.81 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.90 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,684.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.31 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5,383 กก/ไร)่  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
ระยอง ชลบุรี มีเนื้อที่เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร)่ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร)่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน
กันยายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.71 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.17  จังหวัดชลบุรี 
ราคาเฉลี่ย 6.81 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.41 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.43 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 6.50 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ 10.17 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไร  
 ในช่วงเดือนนี้ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โรงงานแปรรูปสับปะรดจังหวัดระยองหยุดรับซื้อผลผลิต เพื่อท าการ
ปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร ผู้ประกอบการที่เปิดรับซื้อผลผลิตปรับราคารับซื้อสับปะรด เพื่อดึงผลผลิตเข้าสู่
โรงงาน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน กันยายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ก.ค. – ก.ย. 62  (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 568,394 486,680 -14.38 2,350,887 1,681,303 -28.48 4,136 3,455 -16.47
รวม 5 จงัหวัด 75,213      69,262      -7.91 441,584    367,457       -16.79 5,871 5,305 -9.64
ฉะเชิงเทรา 8,563 7,843 -8.41 43,986 34,750 -21.00 5,137 4,425 -13.86
จนัทบรุี 653 611 -6.43 2,748 2,430 -11.57 4,208 3,977 -5.49
ตราด 6,617 6,114 -7.60 25,228 22,175 -12.10 3,813 3,627 -4.87
ระยอง 38,058 34,738 -8.72 237,088 191,719 -19.14 6,230 5,510 -11.55
ชลบรุี 21,322 19,956 -6.41 132,534 116,383 -12.19 6,216 5,832 -6.18

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,650.00 7,850.00 7,850.00 - - 7,800.00 - - -

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,650.00 6,850.00 6,850.00 - - 6,800.00 - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.60 1.67 - 1.68 1.65 - 1.55 - 1.61

มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 600.00 - - 500.00 700.00 600.00 - 525.00 -

มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กิโลกรมั 2.25 2.23 - 2.53 2.30 - 2.15 2.25 2.36

ยางแผ่นดิบชัน้  3 กิโลกรมั 40.28 - - 40.41 37.38 - - - -

ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 35.75 -

เศษยางพารา กิโลกรมั 18.00 18.00 - 18.85 17.29 - 17.25 17.29 20.00

น ้ายางสดคละ กิโลกรมั - - - - 29.63 - - 32.00 -

สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 6.71 - - 6.81 6.43 - - 6.50 -

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - 42,500 - - - - -

สุกรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กิโลกรมั 63.00 - 63.00 62.00 64.00 - - - -

ไกรุ่น่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 36.00 - - - - -

ไข่ไกค่ละ รอ้ยฟอง 300.00 300.00 290.00 300.00 290.00 - - - -

ไข่ไกเ่บอร ์3 รอ้ยฟอง 300.00

ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั 44.00



8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แทนค่าตวัอยา่งการคิดเงนิโดยประมาณ 

 ราคาเป้าหมาย   4.00     บาท/กก. 

 ราคาตลาดอา้งองิ (สมมตุิ)   3.10     บาท/กก. 

 สว่นต่างที่ชดเชยใหเ้กษตรกร (4.00-3.10) 0.90     บาท/กก. 

 ผลผลติเฉลี่ย (2,906 ÷ 8 งวด/ปี)   363.25  บาท/กก. 

เกษตรกรไดเ้งนิชดเชยโดยประมาณ 

มีพื้นที่ 15 ไร ่= (0.90 บาท/กก. × 363.25 กก./ไร/่งวด × 15 ไร)่ = 4,903.87  

มีพื้นที่ 25 ไร ่= (0.90 บาท/กก. × 363.25 กก./ไร/่งวด × 25 ไร)่ = 8,173.12   


