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 เดือนกุมภาพันธ  2563 เปน

เดือนที่มีสถานการณเกี่ยวของกับพี่นองเกษตรกร

ที่อาจจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม เชน 

ผลกระทบทางตรง เน่ืองจากในปน้ีสถานการณ

ความแหงแลงไดมาเยือนเกษตรกรในเวลาที่เร็ว

ขึ้น สภาพแมนํ้าลําคลองตามธรรมชาติลดแหง 

ทําใหนํ้าที่เกษตรกรชาวสวนผลไมและพื้นที่ปลูก

พืชผลตางๆ ในภาคตะวันออกที่ไมมีแหลงนํ้าใน

ระบบชลประทานผาน และไมมีแหลงนํ้าสํารอง

จากบอ สระ ในไร สวน และแหลงนํ้าบาดาลที่ขุด

เจาะสํารองไว ตองมีตนทุนคาใชจายในการสูบดึง

นํ้าจากแหลงตางๆ มาเก็บกักไวใชในไร สวน

ตนเอง เพื่อเลี้ยงรักษาผลไมที่กําลังจะเติบโตได

เก็บผลผลิตในชวงถัดไปอีก 1-2 เดือนขางหนา 

 สํ าห รั บผลกระทบอี กทางที่

สถานการณโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศจีนที่เปน

แหลงรองรับซื้อผลผลิตของผลไมทุเรียน มังคุด 

ลําไยรายใหญของประเทศไทย ตองชะลอการรับซื้อ

ผลผลิตเน่ืองจากประชาชนในประเทศจีนยังออกมา

จับจายใชสอยไมมาก และการระบาดไดกระจายไป

ในภูมิภาคเอเชียแตละประเทศเพิ่มมากขึ้น แต

อย างไรก็ ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงพาณิชย และรัฐบาลมีมาตรการที่จะ

ชวยเหลือพี่นองเกษตรกรผูปลูกผลไมไวแลว ทั้ง

ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ อีกทั้ ง

สถานการณการขนสงตางๆ ประเทศปลายทางของ

จีนก็ไดเปดสามารถสงออกไดทั้งทางบกและทางเรือ

แลว พี่นองเกษตรกรชาวสวนขอใหรักษาคุณภาพ

สินคาใหไดมาตรฐานคงจะเปนผลดีกับพี่นอง

เกษตรกรเอง 

บรรณาธกิารแถลง 
ประเด็นที่สําคัญ                             หนา  
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 ภาพรวมการผลิต เน้ือท่ีใหผลรวมท้ังประเทศป 2563 จํานวน 5,812,665 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 3.76 ผลผลิต

รวมท้ังประเทศจํานวน 17,804,343 ตัน  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.15  ผลผลิตตอเน้ือท่ีใหผล 3,063 กิโลกรัม/ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน

มารอยละ 2.31 ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันท้ังประเทศ ป 2563 อยูท่ี 3.00 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,902 กก./ไร) ตนทุนภาคกลาง 

ป 2563 อยูท่ี 3.09 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,578 กก./ไร) 

 ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 (สศท.6) ประกอบดวย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแกว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ มีเน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีใหผล (กก./ไร) รายละเอียดตามตารางท่ี 1   

 ตารางที่ 1  ปาลมนํ้ามัน : เน้ือที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือที่ใหผล (กก./ไร) ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน กุมภาพันธ 2563 ของ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉล่ีย 5.10 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 9.57 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 5.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลง

จากเดือนท่ีผานมารอยละ 7.90 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉล่ีย 5.16 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 9.79 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 

5.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.91 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 4.93 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

11.17 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 4.74 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 15.96 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 5.06 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 8.83 เม่ือเปรียบเทียบราคากับตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน ป 2563 ของภาคกลาง เกษตรกรไดกําไรทุกจังหวัด  

 ราคาปาลมนํ้ามันภาคตะวันออกในเดือนน้ี โดยภาพรวมปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผาน ตามความตองการของตลาด และโรงงาน

รับซ้ือปาลมนํ้ามันทะลาย โดยในภาคตะวันออกราคาการรับซ้ือปรับเพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 63 

รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

  ปาลม์น้ํามนั 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาลมนํ้ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเดือน ธ.ค. 62 – ก.พ. 63 (หนวย:บาท/กก.) 

 

ป 2562 ป 2563 % + - ป 2562 ป 2563 % + - ป 2562 ป 2563 % + -
ประเทศ 5,602,017    5,812,665    3.76 16,772,430 17,804,343 6.15 2,994      3,063      2.31

รวม 9 จังหวัด 310,528      311,879      0.44 814,272      842,985     3.53 2,622      2,703      3.08

นครนายก 4,443          4,443          0.00 8,246 9,126 10.67 1,856      2,054      10.67

ปราจีนบุรี 16,299        16,304        0.03 32,794 34,776 6.04 2,012      2,133      6.01

ฉะเชิงเทรา 23,978        24,488        2.13 56,252 62,248 10.66 2,346      2,542      8.35

สระแกว 39,696        39,961        0.67 85,029 87,035 2.36 2,142      2,178      1.68

จันทบุรี 24,692        24,400        -1.18 54,199 53,265 -1.72 2,195      2,183      -0.55

ตราด 61,336        61,721        0.63 172,293 186,706 8.37 2,809      3,025      7.69

ระยอง 31,029        31,109        0.26 83,499 88,661 6.18 2,691     2,850      5.91

ชลบุรี 108,971      109,369      0.37 321,791 320,998 -0.25 2,953      2,935      -0.61

สมุทรปราการ 84              84              0.00 169 170 0.59 2,010     2,024      0.69

ภาค/จังหวัด เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล (กก./ไร) 
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 ภาพรวมการผลิตขาวนาป 2562/63 มีเน้ือท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศจํานวน 60,110,000 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอย

ละ 0.22 มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวท้ังประเทศจํานวน 54,392,828 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 2.22 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจํานวน 

24,304,143 ตัน ลดลงจากป ท่ีผ านมารอยละ 3.47 ผลผลิตตอเ น้ือ ท่ี เ ก็บเ ก่ียว 447 กิ โลกรัม/ไร  ลดลงจากป ท่ีผานมา 

รอยละ 1.32 ตนทุนการผลิตขาวเจานาปเฉลี่ยท้ังประเทศ ป 2562/63 อยูท่ี 7,881 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 595.31 กก./ไร) ตนทุนการผลิต

ขาวเจานาปภาคกลางอยูท่ี 7,441 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 655.05 กก./ไร) 

 ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแกว ตราด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ มีเน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีเก็บเก่ียว รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปความช้ืน 14-15% เดือนกุมภาพันธ 2563 ของ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉล่ีย 7,800 บาท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 3.17 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 7,950 บาท/ตัน ปรับตัว

เพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 3.25 จังหวัดนครนายก ราคาเฉล่ีย 7,950 บาท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 3.79  จังหวัด

สมุทรปราการ ราคาเฉล่ีย 7,675 บาท/ตัน ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.33 เม่ือเปรียบเทียบราคากับตนทุนการผลิตขาวเปลือกเจานาป

ภาคกลาง เกษตรกรไดกําไรทุกจังหวัด 

 สมาคมผูสงออกขาวไทยชี้ ป 63 ไทยอาจรวงอันดับ 3 สงออกขาวโลก แนะเรงปรับตัว หลังเวียดนามพัฒนาขาวพ้ืนน่ิมชิง

สวนแบงตลาดขาวไทย ขณะท่ีป 62 สงออกตํ่าสุดในรอบ 6 ป ร.ต.ท.เจริญ  เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยเปดเผยวา สมาคม

ประเมินวา ป 2563 การสงออกขาวไทยจะมีปริมาณ 7.5 ลานตัน หรือมีมูลคามากกวา 4,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ สอดคลองกับเปาหมายของ

กระทรวงพาณิชย ซ่ึงปท่ีผานมาไทยสงออกขาวไดเพียง 7.58 ลานตัน ลดลงจากป 2561 สงออกไดถึง 11 ลานตัน ถือวาตํ่าสุดในรอบ 6 ป  

นับจากป 2556 ท่ีสงออกไดเพียง 6.6 ลานตัน โดยขาวท่ีสงออกลดลงมากท่ีสุด คือ ขาวขาว และขาวหอมมะลิ ปจจัยสําคัญมาจากปญหาคาเงิน

บาทแข็งกวาประเทศคูแขงถึง 40% แมขณะน้ีเงินบาทจะออนคาลง แตกลับทําใหผูซ้ือกังวลกับความผันผวนเพราะมีการปรับขึ้น-ลงเร็ว จึงอยาก

ใหคาเงินมีเสถียรภาพมากกวาน้ี รวมท้ังคุณภาพขาวไทยไมไดรับการพัฒนามีแตขาวพ้ืนแข็ง ขณะท่ีความนิยมบริโภคขาวน่ิมมีมากขึ้น ทําใหเปน

สินคาท่ีเขามาทดแทนขาวไทยในทุกตลาด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 2  

 

  ขา้วนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพที่ 2  แสดงราคาขาวเปลือกเจานาปความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเดือน ธ.ค. 62 – ก.พ. 63 (หนวย: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  60,110,000    0.22 55,627,198  54,392,828  -2.22 25,177,856  24,304,143  -3.47 453         447         -1.32

รวม 9 จังหวัด 2,227,121   2,175,777     -2.31 2,143,888   2,094,779   -2.29 1,055,150    1,022,077    -3.13 492         488         -0.86

นครนายก 371,935 364,434 -2.02 368,139 360,715 -2.02 207,797 202,472 -2.56 564         561         -0.53

ปราจีนบุรี 381,015 376,315 -1.23 371,856 367,242 -1.24 154,154 151,027 -2.03 415         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

สระแกว 716,502 692,300 -3.38 658,212 635,867 -3.39 227,227 214,232 -5.72 345         337         -2.32

จันทบุรี 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

ชลบุรี 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/จังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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             ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2563 รวมทั้งประเทศจํานวน 8,747,685 ไร เพิ่มข้ึนจากป

ที่ผานมารอยละ 0.94 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 31,103,604 ตัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 0.08 ผลผลิต 

ตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,556  กิโลกรัม/ไร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.85 ตนทุนการผลิตหัวมันสําปะหลังสดคละทั้งประเทศ  

ป 2563 อยูที่ 1.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,560.59 กก./ไร) ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังสดคละ ภาคกลางอยูที่  2.00 

บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,490 กก./ไร)      

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแกว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเก่ียว (กก./ไร) รายละเอียดตามตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (กก/ไร)  ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนกุมภาพันธ 2563 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ราคาเฉลี่ย 1.91 บาท/กก.กก. ทรงตัวจากเดือนท่ีผานมา จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.93 บาท/กก.กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผาน

มารอยละ 2.66 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.78 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 3.78 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.79 

บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 3.24 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.78 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา 

รอยละ 1.11 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.86 บาทกก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.10 เมื่อเปรียบเทียบราคากับตนทุน

การผลิตมันสําปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  

 ในชวงเดือนน้ีมันสําปะหลังออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน และสวนใหญไหลเขาสูโรงงานแปงมันสําปะหลัง เน่ืองจากลานมันสวน

ใหญไมตากมันเสน เพราะราคามันเสนไมคุมกับการดําเนินการ บางจังหวัดมันสําปะหลังออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน แตเกษตรกรประสบปญหา 

ภัยแลง ทําใหเปอรเซ็นตเช้ือแปงต่ํา และหัวมันสําปะหลังมีขนาดเล็ก สงผลใหราคามันสําปะหลังคอนขางทรงตัว บางจังหวัดราคาเพ่ิมข้ึน

จากความตองการของตลาด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 3  

มนัสาํปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันสําปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดเดือน  ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 (หนวย:บาท/กก.) 

 

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

ประเทศ 8,666,596 8,747,685 0.94 31,079,966 31,103,604 0.08 3,586 3,556 -0.85

รวม 6 จังหวัด 888,735 866,262 -2.53 3,415,285 3,249,217 -4.86 4,510 3,751 -16.83

ปราจีนบุรี 110,849 108,439 -2.17 408,963 384,742 -5.92 3,689 3,548 -3.83

ฉะเชิงเทรา 212,911 210,813 -0.99 833,373 821,749 -1.39 3,914 3,898 -0.41

สระแกว 370,601 351,221 -5.23 1,359,712 1,230,327 -9.52 3,669 3,503 -4.52

จันทบุรี 18,927 18,330 -3.15 66,701 62,817 -5.82 3,524 3,427 -2.76

ระยอง 31,272 31,938 2.13 143,736 144,360 0.43 4,596 4,520 -1.66

ชลบุรี 144,175 145,521 0.93 602,800 605,222 0.40 4,181 4,159 -0.53

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2563 รวมทั้งประเทศจํานวน 501,075 ไร เพิ่มข้ึนจากป

ที่ผานมารอยละ 7.41 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 1,804,483 ตัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 7.43 ผลผลิต 

ตอเนื้อที่ใหผล 3,601 กิโลกรัม/ไร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 0.02 ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ป 2563   

อยูที่ 3.81 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,456.30 กก./ไร) ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยูที่ 4.08 บาท/

กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5,698.64 กก/ไร)  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 

ระยอง ชลบุรี มีเนื้อที่เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเก่ียว (กก/ไร) รายละเอียดตามตารางที ่4 

 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร) ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

กุมภาพันธ 2563 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 9.93 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 18.92   

จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 10.21 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 20.40 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 10.09 

บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 9.64 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมา 

รอยละ 22.18 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรไดกําไรทุกจังหวัด  

 ในชวงเดือนนี้ราคาสับปะรดปรับสูงข้ึนจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากในชวงนี้หลายพื้นที่ประสบภาวะสภาพ

อากาศแลง มีผลผลิตออกสูตลาดนอย อยางไรก็ตามโรงงานแปรรูปตองผลิตใหสอดคลองกับภาวะความตองการของตลาด สงผล

ให ราคา รับซื้ อสับปะรดโรงงานป รับตั ว เพิ่ ม ข้ึนจากช ว งที่ ผ านมา  โดยภาพรวมแสดงราคา เป รียบเทียบ เดือน 

กุมภาพันธ 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 

 

   สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละเฉลีย่ที่เกษตรกรขายไดเดือน ธ.ค.62 – ก.พ. 63(หนวย:บาท/กก.) 

ป 2562 ป 2563 % + - ป 2562 ป 2563 % + - ป 2562 ป 2563 % + -
ประเทศ 466,497 501,075 7.41 1,679,668 1,804,483 7.43 3,601 3,601 0.02
รวม 5 จังหวัด 66,046      68,392      3.55 347,017    358,349       3.27 5,254 5,240 -0.28
ฉะเชิงเทรา 7,571 8,028 6.04 34,589 37,378 8.06 4,569 4,656 1.91
จันทบุรี 527 672 27.51 2,067 2,732 32.17 3,922 4,065 3.65
ตราด 6,098 6,012 -1.41 20,739 21,559 3.95 3,401 3,586 5.44
ระยอง 33,455 34,078 1.86 182,675 184,635 1.07 5,460 5,418 -0.77
ชลบุรี 18,395 19,602 6.56 106,947 112,045 4.77 5,814 5,716 -1.68

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 

ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 

ชนิดสินค้า หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด สระแก้ว

ข้าวเปลือกหอมมะลิจังหวัด - - - - 11,450.00

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 14-15% เกวียน 7,800.00 7,950.00 7,950.00 - - 7,675.00 - - -

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 24-25% เกวียน 6,700.00 6,950.00 6,950.00 - - 6,675.00 - - -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.91 1.93 - 1.78 1.79 - 1.78 - 1.86

 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 1,100.00 - - 1,300.00 1,000.00 - - 1,300.00 -

 มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง ร้อยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาล์มทั้งทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรัม 5.10 5.01 - 5.16 5.25 - 4.93 4.74 5.06

 ยางแผ่นดิบชั้น  3 กิโลกรัม 40.21 - - 43.01 40.00 - - - -

 ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรัม  - - - - - - - 38.50 -

 เศษยางพารา กิโลกรัม 17.70 18.88 - 18.75 17.58 - 17.71 17.59 -

 นํ้ายางสดคละ กิโลกรัม - - - 25.00 30.63 - 33.50 31.75 -

 สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 9.93 - - 10.21 10.09 - - 9.64 -

โคเนื้อ ขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - 47,500 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรัม 78.00 - 68.00 79.00 - - - -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม - - - 80.00 - - - - -

 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 250.00 250.00 - 250.00 253.00 - - - -

ไข่ไก่เบอร์ 3 ร้อยฟอง - - 260.00 - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - 45.00 - - -



8 
ข่าวประชาสมัพนัธ”์ 

  

 ดว้ยโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั สาเหตเุกิดจากเช้ือไวรสั Cassava mosaic virus เป็นโรคที่อนัตราย หากระบาด

รุนแรงอาจทาํใหผ้ลผลติเสยีหายไดอ้ยา่งสิ้นเชิง เกษตรกรไม่สามารถเกบ็เกีย่วผลผล ิตสง่ผลกระทบตอ่รายไดร้ะดบัครวัเรือน และระดบั

อตุสาหกรรมมนัสําปะหลงั โดยโรคใบด่างมนัสําปะหลงัสามารถแพร่ระบาดไดจ้ากท่อนพนัธุม์นัสําปะหลงั และแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

ทัง้น้ี กรมสง่เสริมการเกษตรไดด้าํเนินการเฝ้าระวงัและป้องกนัการระบาด รวมท ัง้สรา้งการรบัรูใ้หก้บัเจา้หนา้ที่ เกษตรกร และกระตุน้ให ้

เกษตรกรตื่นตวั ตระหนักรู ้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน และใหส้าํรวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสมํา่เสมอ     

 ในการน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัทําชุดสื่อประชาสมัพนัธร์ณรงคป้์องกนัและกําจดัใบด่างมนัสําปะหลงั           

เพื่อประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกร และประชาชนท ัว่ไปรบัทราบ เขา้ใจถึงการป้องกนัและกําจดัอย่างถูกตอ้ง รวมท ัง้ตระหนักถึงอนัตราย              

ที่อาจเกิดข้ึนกบัตน้มนัสาํปะหลงั โดยใชส้ื่อสรา้งการรบัรูห้ลากหลายรูปแบบ ท ัง้น้ีจึงขอประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผ่าน QR Code    

ดา้นลา่งน้ี 

 

 

 

 

    ที่มา กรมสง่เสริมการเกษตร 

การรณรงคป้์องกนั และกาํจดัโรคใบด่างมนัสาํปะหลงั 
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