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  นโยบายในการพฒันา Big Data โดย

ปจัจุบนั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใชฐ้านขอ้มูลเกษตรกร

กลาง (Farmer ONE) ในการบริหารจดัการเชิงนโยบาย ดว้ย

การจดัท า Big data ซ่ึงแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 กลุ่มหลกั 

ไดแ้ก ่

             1) ดา้นข้อมูลเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 

โดยมีกรมสง่เสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  

            2) ดา้นขอ้มูลสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นการ

ผลติสนิคา้เกษตร มี สศก. เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 

           3) ดา้นขอ้มูลและพื้ นที่ เกษตรกรรม โดยมีกรม

พฒันาที่ดินเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  

          4) ดา้นข้อมูลน ้ าและการชลประทาน โดยมีกรม

ชลประทานเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 

          ซ่ึงขณะน้ี Big data ไดมี้การเช่ือมโยงกบักรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอยู่ระหว่างการทดสอบการ

เช่ือมโยงกบักระทรวงพาณิชย ์รวมท ั้งไดมี้การหารือการ

เช่ือมโยงข้อมูลกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรเรียบรอ้ยแลว้             

          ส าหรบั ท่านที่ตอ้งการสอบถามขอ้มูลการใหบ้ริการ

ของ Farmer ONE เช่น จ านวนครวัเรือนเกษตรกรที่ข้ึน

ทะเบียนในภาพรวมระดบัประเทศ ระดบัภาค หรือ ระดบั

จงัหวดั เป็นตน้ สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศ

เศรษฐกิจการเกษตร โทร . 0 2940 6640 หรือ ส่วน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0 2940 7038 ในวนัและเวลาราชการ 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
 

แอพพลิเคช่ัน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

http://www.oae.go.th/zone10/
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,448,908 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.08 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,738,963 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.77  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,072 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 1.59  ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 3.02 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนภาคกลางปี 2561 อยู่ที่ 3.32  
บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,072 กก./ไร่) 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก มีเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 1   
 ตารางที่ 1  ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน มกราคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.12 
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.64 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.08 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.35 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  ร า ค า เ ฉ ลี่ ย  2 . 2 0  บ า ท / ก ก .  ท ร ง ตั ว จ า ก เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า  จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  ร า ค า เ ฉ ลี่ ย  2 . 1 2  บ า ท / ก ก .  
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 0.95 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 0.94 จังหวัดตราด 
ราคาเฉลี่ย 2.14 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.28 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.04 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา
ร้อยละ 2.86  ราคาปาล์มน้ ามันในเดือนน้ีปรับตัวลดลงเน่ืองจากราคาน้ ามันดิบปรับตังลดลง และความต้องการของตลาดชะลอตัว รายละเอียด ดัง
ภาพท่ี 1 
 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค.  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 16,738,963 8.77 3,024     3,072     1.59
รวม 9 จงัหวดั 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     1.62
ปราจีนบรีุ 16,091        16,167        0.47 22,978 25,107 9.27 1,428      1,553     8.75
ฉะเชงิเทรา 23,383        24,275        3.81 53,594 57,944 8.12 2,292      2,387     4.14
สระแกว้ 43,686        44,030        0.79 80,339 84,361 5.01 1,839      1,916     4.19
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 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/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2561/62 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 59,214,535 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 0.01 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ านวน 53,359,068 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.92 ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ านวน 24,222,988 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.85 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 454 กิโลกรัม/ไร่  ทรงตัวเท่ากับปี
ที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปเีฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 9,744 บาท/ตัน ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปภีาคกลางอยู่ที่ 
7,674 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 454 กก./ไร)่ 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ และมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความช้ืน 14-15% เดือนมกราคม 2561 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,600 บาท/ตัน ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,600 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.25 
จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,600บาท/ตัน ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวในเดือนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงสิในแต่ละพื้นที่ 
โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมกราคม 61 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

บาท : ตัน 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือน มี.ค. 61 – ม.ค. 62 

 

ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + -
ประเทศ 59,220,823  59,214,535    -0.01 54,962,767  53,359,068  -2.92 24,934,349 24,222,988 -2.85 454         454         0.00
รวม 9 จงัหวัด 2,241,965   2,231,857     -0.45 2,140,718   2,152,974   0.57 1,046,442   1,061,671   1.46 489         493         0.88
นครนายก 366,299 364,820 -0.40 363,825 362,568 -0.35 208,550 209,189 0.31 573         557         -2.79
ปราจีนบรีุ 401,256 399,268 -0.50 391,461 389,496 -0.50 169,592 170,960 0.81 433         439         1.39
ฉะเชิงเทรา 625,415 623,309 -0.34 611,254 618,769 1.23 397,801 401,401 0.90 651         649         -0.31
สระแกว้ 717,968 715,951 -0.28 656,876 656,260 -0.09 211,182 214,231 1.44 321         326         1.56
จันทบรีุ 14,045 13,636 -2.91 13,708 13,360 -2.54 4,884 4,826 -1.19 356         361         1.40
ตราด 15,348 14,995 -2.30 15,302 14,885 -2.73 6,873 6,751 -1.78 449         454         1.11
ระยอง 11,301 10,916 -3.41 11,078 10,736 -3.09 5,250 5,126 -2.36 474         477         0.63
ชลบรีุ 70,010 68,870 -1.63 56,955 66,886 17.44 27,060 33,756 24.75 475         505         6.32
สมุทรปราการ 20,323 20,092 -1.14 20,259 20,014 -1.21 15,250 15,431 1.19 753         771         2.39

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,404,953 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.73 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 29,974,636 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.53 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,566  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.65 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ 
ปี 2562 อยู่ที่ 1.88 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่ 2.04 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 
3,566 กก./ไร)่        
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนมกราคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.12 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.40 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.27 
จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.12 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.00 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.17 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.36 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.82 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.22 
จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.16 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อย 0.47 ในเดือนนี้หัวมันส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยลง  
ความต้องการผลผลิตในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน ลานมันเส้นบางจังหวัดเปิดด าเนินการไม่มาก เนื่องจากเมื่อผลิตหัวมันส าปะหลังสด 
มีไม่มาก จึงไม่เปิดเครื่องด าเนินการผลิต  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมกราคม 61 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

บาท : กก. 

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 61 – ม.ค. 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 จงัหวดั 915,821 903,513 -1.34 3,243,298 3,257,750 0.45 3,541             3,606             1.81
ปราจีนบรีุ 110,732 114,376 3.29 384,567 406,950 5.82 3,473 3,558 2.45
ฉะเชงิเทรา 211,901 218,506 3.12 703,357 742,702 5.59 3,319 3,399 2.41
สระแกว้ 304,851 294,644 -3.35 1,053,844 1,023,299 -2.90 3,457 3,473 0.46
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 144,838 147,607 1.91 589,241 615,521 4.46 4,068 4,170 2.51

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว)(กก.)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 543,941 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 3.36 ผลผลิตรวมทั้ งประเทศจ านวน 2,282,498 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่ านมาร้อยละ 4.01 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,196 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.69 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2561   
อยู่ที่ 3.67 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคกลางอยู่ที่ 3.69 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 4,196 กก/ไร่)
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนมกราคม 
2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.52 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.00 จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 3.02 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.14 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 3.20 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.47 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.87 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.70  ในเดือน
นี้โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการผลผลิตให้สอดคล้องตามภาวะตลาดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคาการรับซื้อ
สับปะรดในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน มกราคม 61 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

บาท : กก. 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ภาพท่ี 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. 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 จงัหวัด 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
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 21,989 21,470 -2.36 139,366 136,966 -1.72 6,338 6,367 0.46

ภาค/จงัหวัด เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลติตอ่เน้ือทีใ่หผ้ล (กก./ไร)่
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,600.00 7,600.00 7,600.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,600.00 6,600.00 6,600.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 2.12 2.20 - 2.12 2.17 - 1.82 - 2.16

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 700.00 - - 600.00 800.00 800.00 - 600.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กโิลกรมั 2.12 2.08 - 2.20 2.12 - 2.11 2.14 2.04

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กโิลกรมั 40.15 - - 43.19 42.62 - -  - -

 ยางแผน่ดบิคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 36.00 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 19.69 21.50 - - 18.87 - 18.26 19.83 18.50

 น า้ยางสดคละ กโิลกรมั - - - 22.90 27.12 - - 26.75 -

 สบัปะรดบรโิภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 2.52 - - 3.02 3.20 - - 2.87 -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กโิลกรมั 70.25 - 66.75 70.25 70.75 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 33.50 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - - - - - - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 242.00 247.00 242.00 247.00 242.00 - - - -
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 สศก. เยอืนญี่ปุ่ น รุกแผน AFSIS ต่อเน่ือง พรอ้มหารอืผูป้ระกอบการ ส ารวจความตอ้งการน าเขา้สนิคา้เกษตรไทย 

                   นายฉนัทานนท ์ วรรณเขจร รองเลขาธกิารส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผย

ถงึการร่วมหารือการด าเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความม ัน่คงดา้นอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security 

Information System : AFSIS)  ระยะใหม่ในปี 2562 ระหว่างวนัที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น  

โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงญี่ปุ่ น มผูีอ้  านวยการกองแผนงานสถติิ กรมสถติิ  (Mr. Kenichiro Kakihara) และรอง

ผูอ้  านวยการกองแผนงานสถติ ิ(Mr. Yasuhiro Miyake) เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมหารอื 

                    การหารือเกี่ยวกบัโครงการ AFSIS ในคร ัง้นี้  ฝ่ายไทยไดร้ายงานผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2559 – 

2561) ท ัง้การจดัท าและเผยแพร่รายงานสารสนเทศความม ัน่คงดา้นอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ รายงานแนวโนม้สินคา้เกษตร 

(Agricultural Commodity Outlook) และรายงานขอ้มลูเตอืนภยัลว่งหนา้ (Early Warning Information) ตลอดจนไดม้กีารปรบัปรุง

ฐานขอ้มลูเดมิใหท้นัสมยั และทยอยเผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์AFSIS แลว้ โดยคาดการณว์่าเสร็จสมบูรณภ์ายในเดอืนกมุภาพนัธน์ี้ 

                 นอกจากนี้ AFSIS ยงัไดร้เิริ่มสรา้งระบบการรายงานขอ้มลูของประเทศสมาชกิผ่านเวบ็ไซต ์เพือ่ใหป้ระเทศสมาชกิสามารถ

ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลไดเ้องทนัท ีพรอ้มด าเนินงานโครงการ Improving statistic data on food processing and Distribution 

related to Agricultural crops in ASEAN Region (ISFAS Project) ซึ่งเป็นการจดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัห่วงโซ่อาหารของประเทศ

อาเซยีน 8 ประเทศ  ทีเ่ริ่มด  าเนินการมาต ัง้แต่เมษายน 2559 โดยโครงการจะสิ้นสุดในเดอืนมนีาคม 2562  

                     ส  าหรบัทางกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงญี่ปุ่ น ไดน้ าเสนอร่างโครงการส่งเสริมการส ารวจภาคการเกษตรเพื่อ

ความย ัง่ยืนของภาคการเกษตรในภูมภิาคอาเซยีน หรือ (Zero Draft) Supporting Agricultural Survey on Promoting 

Sustainable Agriculture in ASEAN Region ซึ่งเนน้การส ารวจตน้ทนุในประเทศกมัพูชา ลาว และเมยีนมา โดยอา้งองิตวัชี้วดัของ

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals–SDGs) ในส่วนของพื้นทีก่ารเกษตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนิน

โครงการไดใ้นช่วงเดอืนมถินุายน 2562   ซึง่ สศก. ในฐานะหน่วยงานทีก่  ากบัดูแล ส านกังานเลขานุการ AFSIS พรอ้มทีจ่ะผลกัดนัความ

ร่วมมอืกบัทางญี่ปุ่ นอย่างเต็มที ่ซึ่งโครงการภายใต ้AFSIS เป็นโครงการระยะส ัน้ ดงันัน้ ไทยและญี่ปุ่ นจงึควรเร่งวางแผนโครงการใน

ระยะต่อไปใหม้คีวามต่อเนื่องท ัง้ระบบ เพือ่ใหป้ระเทศสมาชกิไดร้บัประโยชนม์ากทีสุ่ดรวมถงึประเทศญีปุ่่ น โดยเฉพาะกลุม่ผูล้งทนุ อกีท ัง้

ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏรูิปเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเกษตร ขอ้มลูจงึเป็นสิง่ส  าคญัในการจดัท านโยบายต่างๆ รวมไปถงึ

การลงทนุทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไทยและญี่ปุ่ นต่างใหค้วามสนใจและพรอ้มด าเนินการร่วมกนัท ัง้ดา้นเทคโนโลยแีละการพฒันา

บคุลากรเพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนร่์วมกนัอย่างแทจ้รงิในระยะยาว 

                โอกาสนี้ สศก. ยงัไดต้ดิตามสถานการณส์นิคา้เกษตร และหารอืแนวโนม้ความตอ้งการน าเขา้สนิคา้เกษตรกบัทางบริษทัคา้

ปลกีญีปุ่่ น ทีน่  าเขา้ผกั ผลไมข้องไทย พบว่า ส่วนใหญ่สนิคา้เกษตรทีน่ าเขา้จากไทย ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ หอมหวัใหญ่ ไก่สด และสนิคา้ประมง 

โดยหอมหวัใหญ่จะน าเขา้ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ ์- มนีาคม เนื่องจากฤดูหนาวของญี่ปุ่ นไม่มผีลผลติหอมหวัใหญ่ออกสู่ตลาด ส าหรบัไก่สด

และสนิคา้ประมงจะน าเขา้ตลอดปี และในอนาคตจะเพิ่มการน าเขา้ขงิอกีดว้ย ซึ่งการน าเขา้หอมหวัใหญ่ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ - มนีาคม 

นบัเป็นผลดีกบัไทย เนื่องจากช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงผลผลติหอมหวัใหญ่ไทยออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ในขณะที่เป็นช่วง

หอมหวัใหญ่ของญี่ปุ่ นขาดตลาด จึงเป็นโอกาสอนัดีของไทยที่จะเร่งผลกัดนัการส่งออกหอมหวัใหญ่ไปตลาดญี่ปุ่ นมากขึ้น รวมไปถึง

ผลกัดนัการส่งออก ขงิ ซึง่ถอืเป็นสนิคา้ทีต่ลาดญีปุ่่ นใหค้วามสนใจ โดยการส่งออกจะตอ้งควบคุมมาตรฐานผลผลติใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของญีปุ่่ น ท ัง้นี้ จากการหารอืกบัตวัแทนผูป้ระกอบการญีปุ่่ น พบว่า มคีวามสนใจน าเขา้สนิคา้เกษตรไทยเพิม่เตมิอกี โดยเฉพาะใน

ส่วนของผลไม ้อาท ิกลว้ยหอม และมะม่วง รวมถงึผลไมส้ดอืน่ๆ ทีไ่ดคุ้ณภาพและเป็นทีน่ิยม 

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

ข่าว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ ์

 ขอ้มลู : ส  านกังานเลขานุการ AFSIS และกองเศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 


