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 27 สิงหาคม 2562 ครม. ได้
เห็นชอบโครงการประกันรายได้ของพืช 2 ชนิดท่ี
กระทรวงพาณิชย์ไดน้ าเสนอ โดย รมต. พาณิชย์ 
(จุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ)์ เพื่อเป็นการประกัน
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันปี 2562 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปเีพาะปลูก 2562/63 
โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึง
ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้เกษตรกรในภาวะราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า 
                   ก่อนอื่นพี่น้องเกษตรกรต้องรีบ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตร
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เกษตรกร
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเกษตรกรทุกท่านปลูกพืช
เศรษฐกิจอะไร ต้องไปขึ้นทะเบียนครั้งแรกทุก
ครั้งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ ทีเ่ป็นแหล่งปลูก
พืชของท่าน  
                   แต่หากได้ขึ้นทะเบียนครั้งแรก
แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อมกีารปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ใหม่ สามารถขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปลูก
พืชได้กับเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
 

แอพพลเิคช่ัน ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร : ฟำร์ม D 
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,448,908 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.80 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,800,938 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.15  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,083 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 6.24  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 สิงหาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 4.31 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.43 บาท/กก. ปรับตัวลดลง
จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 17.06 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.74 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 13.84 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 
2.49 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 9.12 จังหวัดจันทบุรี  ราคาเฉลี่ย 2.30 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือน 
ท่ีผ่านมาร้อยละ 14.18 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 8.76 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.50 
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 11.97 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกร
ขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันในเดือนน้ี ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากโรงสกัดปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีปรับราคาการรับซ้ือลดลง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน และราคาน้ ามันปาล์มดิบ จากสถานการณ์ราคาปาล์มท่ีตกต่ ามาต่อเน่ือง กระทรวงพาณิชย์มีโครงการ
ประกันราคาปาล์มน้ ามัน 4.00 บาท ครัวเรือนละ 25 ไร่ ผ่านบอร์ดปาล์มแห่งชาติแล้ว และได้เสนอ ครม. อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวม
แสดงราคาเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

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

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 5,352,641    5,448,908   1.80 15,534,984 16,800,938 8.15 2,902      3,083     6.24
รวม 9 จงัหวดั 297,556      312,870      5.15 769,827      840,495      9.18 2,587      2,686     3.84
นครนายก 2,680          7,045          162.87 5,931 17,260 191.01 2,213      2,450     10.71
ปราจนีบรุี 14,610        16,167        10.66 27,255 36,537 34.06 1,866      2,260     21.15
ฉะเชิงเทรา 23,356        24,275        3.93 50,635 57,265 13.09 2,168      2,359     8.81
สระแก้ว 39,153        44,030        12.46 80,108 100,829 25.87 2,046      2,290     11.92
จนัทบรุี 24,382        22,281        -8.62 52,058 52,828 1.48 2,135      2,371     11.05
ตราด 61,629        61,079        -0.89 170,223 174,747 2.66 2,762      2,861     3.58
ระยอง 23,629        32,201        36.28 74,812 89,648 19.83 2,525      2,784     10.26
ชลบรุี 108,040      105,708      -2.16 308,655 311,204 0.83 2,857      2,944     3.05
สมุทรปราการ 77              84              9.09 150 177 18.00 1,948      2,105     8.06

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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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% เดือนสิงหาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,880 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.13 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 8,020 บาท/ตัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 5.53 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,880 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
3.68เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปีภาคกลาง เกษตรกรยังมีก าไร เป็นบางจังหวัด 
 ในช่วงเดือนนี้พ้ืนท่ีโดยทั่วไป เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีทยอยออกสู่ตลาดแล้วเป็นเดือนแรก หลายพื้นท่ีมีฝนตกชุก 
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความชื้นข้าวสูง ราคาข้าวทีเ่กษตรกรขายได้ขึน้อยู่กับคณุภาพ และความช้ืนของผลผลิต โดยภาพรวมแสดงราคา
เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

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 59,214,535    59,295,300    0.14 53,359,068    56,818,738    6.48 24,222,988    25,803,958    6.53 454         454         0.00
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
ปราจนีบรุี 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
สระแก้ว 716,502 628,010 -12.35 658,212 576,919 -12.35 227,227 194,160 -14.55 345         337         -2.32
จนัทบรุี 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
ชลบรุี 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 8,809,194 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 1.23 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 32,004,184 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.83 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,633  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.60 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 : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร)่  ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนสิงหาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 1.56 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.30 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.65 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.12 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.62 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนที่แล้ว จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.62 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.57 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.52 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.33
จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.60 บาท ปรับตัวเพิ่มข้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.67 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุน  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ท้ังนี้ราคาของหัวมันส าปะหลังขึ้นอยู่กับ
คุณภาพเช้ือแป้ง อีกทั้งฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางพื้นที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังไม่ครบอายุเพื่อหนีน้ าท่วมขังจากฝนตก ท าให้เช้ื อ
แป้งในหัวมันส าปะหลังค่อนข้างต่ า โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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 8,809,194 1.23 31,427,923 32,004,184 1.83 3,612 3,633 0.60
รวม 6 จงัหวดั 888,735 892,189 0.39 3,415,285 3,239,764 -5.14 3,843 3,631 -5.51
ปราจนีบรุี 110,849 115,985 4.63 408,963 406,875 -0.51 3,689 3,508 -4.92
ฉะเชิงเทรา 212,911 216,588 1.73 833,373 731,852 -12.18 3,914 3,379 -13.67
สระแก้ว 370,601 330,521 -10.81 1,359,712 1,158,808 -14.78 3,669 3,506 -4.44
จนัทบรุี 18,927 44,123 133.12 66,701 150,902 126.24 3,524 3,420 -2.95
ระยอง 31,272 32,628 4.34 143,736 148,588 3.38 4,596 4,554 -0.92
ชลบรุี 144,175 152,344 5.67 602,800 642,739 6.63 4,181 4,219 0.91

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 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 10.87 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.90 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,684.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.31 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5,378.59 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 เดือนสิงหาคม 
2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.93 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.06 จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 6.40 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.31 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.44 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ ผ่ านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ ย  5.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่ านมา 
ร้อยละ 0.34 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไร  
 ในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โรงงานแปรรูปชะลอการรับซื้อ หรือบางโรงงานหยุดการรับซื้อ เพื่อซ่อม
ตรวจเช็คล้างเครื่องจักร จุดรับซื้อบางแห่ง จึงปรับราคารับซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการในพื้นที่ โดยภาพรวมแสดงราคา
เปรียบเทียบเดือน สิงหาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

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

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 568,394 480,464 -15.47 2,350,887 1,772,462 -24.60 4,136 3,689 -10.81
รวม 5 จงัหวัด 75,213      68,615      -8.77 441,584    369,380       -16.35 5,871 5,383 -8.31
ฉะเชิงเทรา 8,563 8,153 -4.79 43,986 36,077 -17.98 5,137 4,425 -13.86
จนัทบรุี 653 1,118 71.21 2,748 4,623 68.23 4,208 4,135 -1.74
ตราด 6,617 4,650 -29.73 25,228 16,866 -33.15 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 -6.41 132,534 120,095 -9.39 6,216 6,018 -3.18

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

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,880.00 8,020.00 7,880.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,880.00 7,020.00 6,880.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.56 1.65 - 1.62 1.62 - 1.52 - 1.60

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 600.00 - - 500.00 700.00 600.00 - 500.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กิโลกรมั 2.44 2.43 - 2.74 2.49 - 2.30 2.50 2.50

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กิโลกรมั 42.71 - - 44.20 40.40 - - - -

 ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 37.70 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.50 18.70 - - 18.08 - 17.90 17.90 17.90

 น ้ายางสดคละ กิโลกรมั - - - 24.73 26.30 - 31.90 32.50 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 6.93 - - 6.40 6.44 - - 5.90 -

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

 สกุรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กิโลกรมั 68.00 - 66.00 66.00 67.00 - - - -

 ไก่รุน่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 36.00 - - - - -

 ไก่รุน่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั - - - - - - - - -

ไก่เน้ือ กิโลกรมั

 ไข่ไก่คละ รอ้ยฟอง 294.00 294.00 290.00 294.00 296.00 - - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั 43.00



8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปลูกขา้วและประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ ามนั  

 นางสาวรชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) อนุมตัิโครงการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรปลูกขา้วและประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั ปี2562/2563 ตามที่รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชยเ์สนอ วงเงนิงบประมาณรวม 34,873 ลา้นบาท เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกรในยามทีป่าลม์ราคาตกต า่และป้องกนั

ความเสีย่งดา้นราคาใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไม่ใหป้ระสบปญัหาขาดทนุ พรอ้มลดภาระค่าใชจ่้ายของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาราคาตกต า่ เพือ่ ให ้

กลไกตลาดท างานเป็นปกต ิ

 ส าหรบัโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปลูกขา้ว ครม.อนุมตังิบประมาณวงเงนิ 21,495 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการประกนัรายได ้

เกษตรกร ปลูกขา้ว 5 ชนิด มเีกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบยีนเกษตรกรปลูกขา้วปี 2562 จ านวน 892,176 ครวัเรือน ระยะเวลาโครงการตลุาคม 2562 - 

ตลุาคม 2563 ประเภทขา้วทีไ่ดร้บัประกนั ประกอบดว้ย ขา้วเปลอืกหอมมะล ิ15,000 บาท/ตนั ครวัเรือนละไม่เกิน 14 ตนั ขา้วเปลอืกหอมมะลิ

นอกพื้นที ่14,000 บาท/ตนั ครวัเรือนละไม่เกิน 16 ตนั ขา้วเปลอืกเจา้ 10,000 บาท/ตนั ครวัเรือนละไม่เกิน 30 ตนั ขา้วเปลอืกหอมปทมุธานี 

11,000 บาท/ตนั ครวัเรอืนละไม่เกนิ 25 ตนั และขา้วเปลอืกเหนียว 12,000 บาท/ตนั ครวัเรอืนละไม่เกนิ 16 ตนั ท ัง้นี้ เกษตรกรผูม้สีทิธิ์ไดร้บัเงนิ

ชดเชย คือ ผูข้ึ้นทะเบยีนผูป้ลูกขา้วปีการผลติ 2562/2563 กบักระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะไดร้บัเงนิส่วนต่างโอนเขา้บญัชี

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรงหากราคาตลาดต า่กว่าราคารบัประกนัรายได ้ 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อการก ากบัดูแลใหเ้กิดประสิทธิภาพท ัว่ถึงและไม่ใหเ้กิดการทุจริต จะมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 

 1.คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดกฎเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ติดตามการบริหาร และ 

 2. คณะอนุกรรมการนโยบายและบรหิารขา้วแห่งชาตริะดบัจงัหวดั เพือ่ตดิตามก ากบัการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย เป็นธรรม 

ไม่กดราคา 

 ขณะทีโ่ครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั ครม.อนุมตังิบประมาณวงเงนิ 13,378 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์ทีข่ ึ้นทะเบยีน 300,000 ราย ระยะเวลาโครงการ สงิหาคม 2562 - กนัยายน 2563 ส าหรบัผลปาลม์ทะลายที่

เขา้โครงการจะตอ้งมคีุณภาพน า้มนั 18% กิโลกรมัละ 4 บาท ณ หนา้โรงงานสกดัน า้มนัปาลม์ ซึ่งจะใชเ้กณฑต์น้ทุนการผลติเฉลีย่ท ัง้ประเทศ 

กโิลกรมัละ 3 บาท บวกค่าขนส่ง กิโลกรมัละ 0.25 บาท และผลตอบแทนใหเ้กษตรกรรอ้ยละ 23 หรือกิโลกรมัละ 0.75 บาท ใหค้วามช่วยเหลอื

ครวัเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาลม์ที่ใหผ้ลผลติแลว้ (อายุไม่นอ้ยกว่า 3 ปี) เกษตรกรจะไดร้บัเงนิส่วนต่างโอนเขา้บญัชี ธ.ก.ส.

โดยตรงหากราคาตลาดต า่กว่าราคารบัประกนัรายได ้โดยจะมกีารต ัง้คณะอนุกรรมการบรหิารโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น า้มนั 

เพือ่ท  าหนา้ทีก่  ากบัดูแลโครงการโดยเฉพาะ 

 นอกจากนี้ ครม.ยงัเหน็ชอบแนวทางการบริหารปาลม์น า้มนัท ัง้ระบบ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการท างานของหลายกระทรวง เพือ่เร่ง

เพิม่ปรมิาณการใชน้ า้มนัปาลม์ในประเทศ และควบคุมปริมาณน า้ปาลม์ลน้ตลาด ท ัง้นี้  ไดเ้หน็ชอบใหก้ระทรวงพลงังานใชน้ า้มนัปาลม์ดบิเพือ่ การ

ผลติไฟฟ้า โดยมอบหมายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรดัการจดัซื้อน า้ปาลม์ดบิส่วนทีเ่หลอื 133,750 ตนั เพือ่น าไปใชใ้นการ

ผลติกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางประกงใหค้รบ 200,000 ตนั ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ 7 พฤษภาคม2562 ใหเ้สร็จภายใน 2 สปัดาห ์และ

เหน็ชอบใหก้ระทรวงพลงังานเร่งปรบัใหน้ า้มนัดเีซลหมนุเร็วบ ี10 เป็นน า้มนัดเีซลมาตรฐานภายในสิ้นปี 2562 จากเดมิเป็นบ ี7 และสนบัสนุนใหใ้ช ้

น า้มนัดเีซลหมนุเร็วบ ี20 บ ี7 เป็นทางเลอืก โดยเชื่อม ัน่ว่าจะท าใหร้าคาน า้มนัปาลม์มรีาคาสูงขึ้นไดอ้ย่างแน่นอน 

 นอกจากนี้ เหน็ชอบใหก้ระทรวงพาณิชยห์าช่องทางเพิม่การส่งออกน า้มนัปาลม์ดบิ ปาลม์บรสุิทธิ์ ผลติภณัฑป์าลม์ ส่งออกไป

ยงัประเทศทีม่ศีกัยภาพ พรอ้มก าหนดเงือ่นไขการบริหารการน าเขา้ใหส้อดคลอ้งกบับริบททีเ่ปลีย่นแปลงภายใตก้รอบขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง

ประเทศเพือ่รกัษาเสถยีรภาพสนิคา้ และเหน็ชอบใหก้รมการคา้ภายในพจิารณาแนวทางการตดิต ัง้เครื่องวดัปรมิาณน า้มนัปาลม์ดบิโดยใชเ้ทคโนโลยี

ทีส่ามารถวดัไดต้ลอดเวลา (real time) มคีวามเทีย่งตรง น่าเชื่อถอืเพือ่เป็นเครื่องมอืในการก ากบัดูแลและบรหิารจดัการสตอ๊กน า้มนัปาลม์ดบิ 

 นอกจากนี้  เห็นชอบใหก้รมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กองทพัเรือ กองทบับก และกอง

อ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร ร่วมกบักระทรวงพาณิชยค์วบคุมก ากบัดูแลการน าเขา้น า้มนัปาลม์ในระบบปกต ิการลกัลอบ

น าเขา้ รวมถงึการถ่ายล  าผ่านแดนไปประเทศเพือ่นบา้นท ัง้ทางบกและทางน า้ และมอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เร่งผลกัดนัการ

พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปาลม์น า้มนัและน า้มนัปาลม์ใหม้ีผลบงัคบัโดยเร็ว และเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนในภาคเกษตรปาลม์น า้มนั  

                                                                                                                                     ทีม่า- ส  านกัข่าวไทย 


