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 ในช่วงนี้ เร่ืองที่ก าลังมาแรงเร่ือง
หนึ่งที่ทุกๆฝ่ายให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าเร่ือง การ
แบน 3 สาร นั้นก็คือเร่ือง สหรัฐประกาศตัดสิทธิ GSP 
สินค้าไทย 573 รายการ ซ่ึงกระทบทั้งสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม เคร่ืองประดับต่าง ฯลฯ 
 จึงต้องมาไขข้อสงสัยกันก่อนว่า 
GSP คืออะไร ท าไมสหรัฐอเมริกาถึงต้องตัดสิทธิ 
 GSP ย่ อ ม า จ า ก  ( Generalized 
System of Preferences) คือ “สิทธิทางภาษีที่
ประเทศที่ก าลังพัฒนาแล้วบางประเทศให้กับประเทศที่
ก าลังพัฒนาทั้งหลาย” โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าน าเข้า
บางรายการเมื่อส่งสินค้าไปขายในประเทศผู้ให้สิทธิ อีก
ทั้งเพื่อให้สิทธิประเทศที่ก าลังพัฒนาสามารถส่งออก
สินค้าไปแข่งกับสินค้าจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือแข่ง
กับประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ราคา
ถูกและมีประสิทธิภาพ เช่น จีน เป็นต้น 
 การให้สิทธิ GSP เป็นการให้สิทธิ
แบบฝ่ายเดียว ประเทศที่ให้สิทธิ GSP ไม่ได้เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนจากประเทศผู้รับ แต่เป็นการให้
แบบ “มีเงื่อนไข”  โดยประเทศผู้ให้สิทธิ GSP จะต้อง
ปฏิ บั ติ ต าม หลั ก เ ก ณฑ์ ที่ ผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ ว า ง ไ ว้  เ ช่ น 
สหรัฐอเมริกา 
 ไว้ฉบับ เ ดือน ต่อไปจะมาพูดถึ ง
ประโยชน์และผลกระทบของการตัดสิทธิและการใช้สิทธิ 
GSP กัน 
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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 2,902 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2562 อยู่ท่ี 3.09 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 ตุลาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.22 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.36 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 5.83 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.53 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนท่ีผ่านมา จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.43 บาท/กก. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 5.65 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.31 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 7.44 จังหวัด
ตราด ราคาเฉลี่ย 2.35 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 4.44 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.41 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.12 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันภาคตะวันออกในเดือนน้ี โดยภาพรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาตามราคาน้ ามันปาล์มดิบ 
สถานการณ์ในต่างประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียพบว่า 8.12 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 19 ของพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันท้ังหมด ถูกใช้เป็นพื้นท่ีปลูก
อย่างผิดกฎหมาย ซ่ึงรัฐบาลก าลังหาวิธีการท่ีจะยกเลิกใบอนุญาตปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีท่ียังไม่มีการเพาะปลูก เน่ืองจากต้องการจะเปลี่ยนพื้นท่ี
น้ันให้เป็นป่าไม้  และพบว่ามีการปลูกปาล์มน้ ามันท่ีผิดกฎระเบียบของรัฐ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนขอ ง
อินโดนีเซียร้อยละ 81 ของพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันท้ังหมด โดยประธานาธิบดี โจโก วีโดโด ได้อนุมัติกฎหมายระงับการออกใบอนุญาตปลูกปาล์ม
น้ ามันใหม่เป็นเวลา 3 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนตุลาคม 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ก.ค. – ต.ค.  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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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 59,666,600 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.52 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 54,773,427 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.53 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 24,481,466 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.77 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 447 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 1.32 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปีเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 4,673.59 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 595.36 กก./ไร)่ ต้นทุน
การผลิตข้าวเจ้านาปีภาคกลางอยู่ที่ 4,874.01 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 655.11 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% เดือนตุลาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,600 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.65 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,725 บาท/ตัน 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.59 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.64  
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปี
ภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไร 
 ในช่วงเดือนนี้พ้ืนท่ีโดยทั่วไป ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากข้ึน ส่งผลให้โดยภาพรวมราคาปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย ราคา
ข้าวที่เกษตรกรขายได้ขึ้นอยูก่ับคุณภาพ และความช้ืนของผลผลิต โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนตุลาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ส.ค. – ต.ค. 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)
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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 0.93 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2563 อยู่ที่ 1.86 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,539.34 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.05 
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 เดือนตุลาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 1.60 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนท่ีผ่านมา จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.65 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 
1.20 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.70 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.19 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.65 บาท/กก. 
ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.56 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.65 จังหวัดสระแก้ว 
ราคาเฉลี่ย 1.60 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.62 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง 
เกษตรกรขาดทุน  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส าหรับราคาหัวมันส าปะหลังสด 
มีแนวโน้มลดต่ าลง เนื่องจากเชื้อแป้งในหัวมันส าปะหลังต่ าประกอบกับราคาสง่ออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมีแนวโน้มลดลง โดยภาพรวม
แสดงราคาเปรยีบเทียบเดอืนตุลาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน มิ.ย. – ต.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 29,972,062 31,474,476 5.01 3,566 3,533 -0.93
รวม 6 จงัหวดั 888,735 919,462 3.46 3,415,222 3,304,674 -3.24 3,843 3,594 -6.47
ปราจนีบรุี 110,849 116,185 4.81 408,922 412,224 0.81 3,689 3,548 -3.82
ฉะเชิงเทรา 212,911 221,088 3.84 833,334 774,913 -7.01 3,914 3,505 -10.45
สระแก้ว 370,601 354,221 -4.42 1,359,735 1,211,790 -10.88 3,669 3,421 -6.76
จนัทบรุี 18,927 49,684 162.50 66,699 165,796 148.57 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 1.03 602,796 591,363 -1.90 4,181 4,060 -2.89

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 486,680 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 14.38 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,681,303 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.48 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,455 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.47 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.90 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,684.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.09 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5,298.23 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 เดือนตุลาคม 
2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.79 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.19  จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 6.93 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.76 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.75 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 6.58 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.23  
เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไร  
 ในช่วงเดือนนี้ ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โรงงานแปรรูปสับปะรดจังหวัดระยองหยุดรับซื้อผลผลิต 1 
สัปดาห์เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้อย ไม่คุ้มต้นทุนการจ้างแรงงาน จึงหยุดรับซื้อชั่วคราว โดยภาพรวมราคายังปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนตุลาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ก.ค. – ต.ค. 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 ตุลาคม 2562 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,600 7,725 7,800 - - 7,800 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,600 6,725 6,800 - - 6,800 - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 1.60 1.65 - 1.70 1.65 - 1.56 - 1.60

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 600.00 - - 575.00 700.00 675.00 - 600.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กโิลกรมั 2.20 2.36 - 2.53 2.43 - 2.31 2.35 2.41

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กโิลกรมั 37.96 - - 38.11 36.56 - - - -

 ยางแผ่นดบิคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 34.63 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 17.75 17.00 - 18.22 16.50 - 17.06 16.25 19.50

 น า้ยางสดคละ กโิลกรมั - - - - 24.38 - - 30.25 -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 6.79 - - 6.93 6.75 - - 6.58 -

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - 42,500 - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กโิลกรมั 60.00 - 62.00 60.00 61.00 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 36.00 - - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 300.00 300.00 290.00 300.00 290.00 - - - -

ไขไ่ก่เบอร ์3 รอ้ยฟอง - - - - - 300.00 - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - - - 45.00 - - -

สระแกว้



8 ข่าวประชาสมัพนัธ ์ “ประกนัรายไดเ้กษตรกร ยางพารา” 


