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 เดือนธันวาคม 2562 เป็นเดือน
สุดท้ายของปี 2562 เดือนแห่งความสุขหลายๆอย่าง
ต้ังแต่ต้นเดือนวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติของไทยเรา 
แ ล ะ เ ป็ น วั น พ่ อ แ ห่ ง ช า ติ  วั น ที่  1 0  ธั น ว า ค ม  
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันระลึกถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศและเป็นเคร่ืองก าหนดแบบแผนของสังคม ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  
ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475  
วันที่ 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส หรือวันสมโภชพระ
คริสต์ สมภพ เพ่ือเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู 
เป็นวัน พิธีกรรมส าคัญของคริสต์ศาสนิกชนวันที่ 31 
ธันวาคม 62 วันสิ้นปี คือวันสุดท้ายของปี 2562 มีการ
จุดพลุเฉลิมฉลอง นับเคาต์ดาวน์เพ่ือเข้าสู่ศักราชใหม่ 
 หมดสิ้นปีเก่า 2562 ขอให้พ่ีน้อง
เกษตรกรพบกับสิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ ตลอดปี ตลอดไป 
ตลอดปีใหม่ 2563 

บรรณาธิการแถลง 
ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2563 จ านวน 5,812,665 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.76 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 17,804,434 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.15  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,063 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 2.31 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 ธันวาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 3.97 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 32.78 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 4.05 บาท/กก. ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 39.66 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 3.86 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 29.53 จังหวัดระยอง 
ราคาเฉลี่ย 3.73 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 28.18 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 3.76 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ี
ผ่านมาร้อยละ 33.81 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 3.87 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 33.45 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 3.90
บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 33.56 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกรได้
ก าไรทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันภาคตะวันออกในเดือนน้ี โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากนโยบายจากการส่งเสริม
การใช้น้ ามันดีเซลบี 10  เป็นน้ ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปน้ัน ส่งผลให้ราคาปาล์ม
น้ ามันขณะน้ีขยับสูงขึ้น โดยในภาคตะวันออกราคาการรับซ้ือปรับเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนธันวาคม 62 
รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62 (หน่วย: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 17,804,434 6.15 2,994      3,063      2.31
รวม 9 จงัหวดั 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
ปราจนีบรุี 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
สระแก้ว 39,696        39,961        0.67 85,029 87,035 2.36 2,142      2,178      1.68
จนัทบรุี 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 2,525      2,850      12.87
ชลบรุี 108,971      109,369      0.37 321,791 320,998 -0.25 2,857      2,935      2.73
สมุทรปราการ 84              84              0.00 169 170 0.59 1,948      2,024      3.89

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 60,110,000 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.22 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 54,392,828 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.22 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 24,304,143 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.47 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 447 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 1.32 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปเีฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 7,855 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 595.36 กก./ไร)่ ต้นทุนการ
ผลิตข้าวเจ้านาปีภาคกลางอยู่ที่ 7,441 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% เดือนธันวาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,367 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.03 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,400 บาท/ตัน 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.54 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,467 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.70  
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7,500 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.57 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิต
ข้าวเปลือกเจ้านาปีภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไรบางจังหวัด 
 ในช่วงเดือนนี้ราคาปรับตัวลดลง สถานการณ์การแข่งขันของผู้ส่งออกข้าวในตลาดโลก ปีการผลิต 2562/63 ประเทศ 
ผู้ส่งออกข้าวยังคงมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง โดยคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวโลกมีประมาณ 497.77 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.24 จากปีที่
ผ่านมา การค้าข้าวโลกมีประมาณ 46.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา ขณะที่สต็อกข้าวโลกคาดว่ามีประมาณ175.09 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งปริมาณสต็อกข้าวท่ีเพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว 
ในปีหน้าได้ โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนธันวาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ต.ค. – ธ.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  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 จงัหวัด 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
ปราจีนบรีุ 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
สระแกว้ 716,502 692,300 -3.38 658,212 635,867 -3.39 227,227 214,232 -5.72 345         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 (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,747,685 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 31,103,604 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.35 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,556  กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.01 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 เดือนธันวาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 1.80 บาท/กก.กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมาจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.45 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.95 บาท/กก.
กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.56 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
10.47 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.89 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมารอ้ยละ 11.83 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.77 บาท/
กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.63 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.92 บาทกก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
9.71 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส าหรับราคาหัวมันส าปะหลังสดมีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงข้ึน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนธันวาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

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

ประเทศ 8,717,936 8,747,685 0.34 30,994,935 31,103,604 0.35 3,555 3,556 0.01
รวม 6 จงัหวดั 888,735 866,262 -2.53 3,415,285 3,249,217 -4.86 4,510 3,751 -16.83
ปราจนีบรุี 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
สระแก้ว 370,601 351,221 -5.23 1,359,712 1,230,327 -9.52 3,669 3,503 -4.52
จนัทบรุี 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
ชลบรุี 144,175 145,521 0.93 602,800 605,222 0.40 4,181 4,159 -0.53

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 501,075 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 2.96 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,804,483 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.33 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,601 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.24 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.81 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,456.30 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 3.86 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,444.01 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
ธันวาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7.25 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.84  จังหวัด
ชลบุรี ราคาเฉลี่ย 7.30 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.69 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 7.21 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 7.18 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ 2.43 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไรทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้ราคาสับปะรดปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบภาวะสภาพ
อากาศแปรปรวน ท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย อย่างไรก็ตามโรงงานแปรรูปต้องผลิตให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของ
ตลาด ส่งผลให้ราคารับซื้อสับปะรดโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน  
ธันวาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

   สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ต.ค. – ธ.ค. 62  (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + -
ประเทศ 486,680 501,075 2.96 1,681,303 1,804,483 7.33 3,455 3,601 4.24
รวม 5 จงัหวัด 69,262      68,392      -1.26 367,412    358,349       -2.47 5,305 5,240 -1.23
ฉะเชิงเทรา 7,843 8,028 2.36 34,705 37,378 7.70 4,425 4,656 5.22
จนัทบรุี 611 672 9.98 2,430 2,732 12.43 3,977 4,065 2.22
ตราด 6,114 6,012 -1.67 22,175 21,559 -2.78 3,627 3,586 -1.13
ระยอง 34,738 34,078 -1.90 191,719 184,635 -3.69 5,519 5,418 -1.83
ชลบรุี 19,956 19,602 -1.77 116,383 112,045 -3.73 5,832 5,716 -1.99

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

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจนีบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จนัทบุรี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกหอมมะลจิงัหวดั เกวียน 11,100.00 - - - - 11,067.00

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,367.00 7,400.00 7,467.00 - - 7,500.00 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,367.00 6,400.00 6,467.00 - - 6,500.00 - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.80 1.95 - 1.90 1.89 - 1.77 - 1.92

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 733.00 - - 1,033.00 900.00 - - 900.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 433.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กิโลกรมั 3.97 4.05 - 3.86 3.73 - 3.76 3.87 3.90

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กิโลกรมั 40.63 - - 41.10 39.59 - - - -

 ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 37.50 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.67 17.83 - 19.66 18.27 - 17.33 18.46 -

 น ้ายางสดคละ กิโลกรมั - - - - 25.17 - - 27.83 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 7.25 - - 7.30 7.21 - - 7.18 -

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - 44,000 - - - - -

 สกุรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กิโลกรมั 69.00 - 65.00 61.00 70.00 - - - -

 ไก่รุน่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 39.00 - - - - -

 ไข่ไก่คละ รอ้ยฟอง 263.00 263.00 263.00 263.00 270.00 - - - -

ไข่ไก่เบอร ์3 รอ้ยฟอง - - - - - 257.00 - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - - 45.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตวั/กก. กิโลกรมั 167.00 - - - - - 158.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 151.00 - - - - - 148.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 142.00 - - - - - 145.00 - -



8 ข่าวประชาสมัพนัธ”์ 

  

             (25 ธนัวาคม 2562) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงนามบนัทึกความร่วมมือ 

(MOU)การพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรแห่งชาติ ในคร ัง้น้ีว่า นับเป็นคร ัง้แรกในประวตัิศาสตร ์ที่ท ัง้ 10 กระทรวง ร่วมกนัสรา้งมิติใหม่ของวงการ

เกษตรสู ่ Digital Thailand 4.0 โดยร่วมกนัพฒันาระบบฐานขอ้มูล เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐัดว้ยมาตรฐานเดียวกนัสู่รฐับาลดิจทิลั ตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี  และนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั  ศรีอ่อน) ที่มุ่งขบัเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลัดา้นการเกษตร ดว้ย

ฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรอจัฉรยิะ 

             ซ่ึงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการจดัท า Big Data มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ 2559  โดยจดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)  

ซ่ึงมอบหมายใหส้ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผูด้ าเนินการหลกัในการจดัท า Big Data ของกระทรวงเกษตรฯ และพฒันาต่อยอดสู่โครงการ

พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรแห่งชาติในปีน้ี เพือ่บูรณาการฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ  ในกระทรวงเกษตรฯ และอกี 9 กระทรวง 

(8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานในการก ากบัดูแลของนายกรฐัมนตรี สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี) ประกอบดว้ย กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงการคลงั กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) โดยมีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต ์สุวรรณ

รตัน์) เป็นผูล้งนามร่วมกบัผูบ้รหิารอกี 9 กระทรวง 

            ส าหรบัความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ขอ้มูลสารสนเทศ

การเกษตร ซ่ึงเป็นขอ้มูลตน้ทางของห่วงโซ่อุปทาน และขอ้มูลทางดา้นการเกษตรอื่นๆ ที่จ าเป็น โดยกระทรวงพาณิชย ์จะสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศดา้น

การตลาด  กระทรวงการคลงั สนับสนุนแหล่งขอ้มูลดา้นการเงินของเกษตรกร รวมทัง้แหล่งเงินทุน และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สนบัสนุนขอ้มูลดา้นการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ และขอ้มูลพื้นที่ป่าไม ้เป็นตน้ 

            ขณะที่ กระทรวงอตุสาหกรรม ใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศดา้นการแปรรูปสนิคา้เกษตรที่ส าคญั โรงงานและแหล่งที่ต ัง้ กระทรวงสาธารณสุข 

สนบัสนุนขอ้มูลการใชผ้ลผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์นโรงพยาบาล เพือ่สรา้งความปลอดภยัทางดา้นอาหาร และขบัเคลื่อนเพื่อยุติการใชส้ารเคมีทางการเกษตร

ที่เป็นอนัตราย  ส่วนกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจทิลั 

(องคก์ารมหาชน) จะเป็นหน่วยงานใหค้ าปรกึษาในการพฒันาฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั รวมทัง้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

           ด ้านนายระพีภ ัท ร ์ จ ันทรศรี ว งศ์  เ ลข าธิ ก ารส านัก งานเศรษฐกิจ กา ร เ กษตร  ( สศก . )  กล่ า ว เ สริ ม ว่ า  คว ามร่ ว มมื อดังกล่ า ว  

ทัง้ 10 กระทรวง มีความพรอ้มเต็มที่ในการสนับสนุนระบบฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรแห่งชาติ ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ใน โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อ

น ามาวิเคราะหใ์นสว่นที่เกี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่ภาคเกษตร ทัง้ดา้นเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ดา้นสนิคา้ และดา้นทรพัยากรเกษตร และน ามาจดัเก็บเขา้สู่

ฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรแห่งชาติต่อไป  การขบัเคลื่อนในระยะแรก จะผลกัดนัฐานขอ้มูลสนิคา้เกษตรที่ส าคญั  5 ชนิด  คือ ขา้ว  ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์มนั

ส าปะหลงั ปาลม์น ้ ามนั และยางพารา รวมทัง้ฐานขอ้มูลเศรษฐกิจสงัคมครวัเรือนเกษตร และจะขยายเพิ่มอกี 8 สนิคา้ ใหค้รบ 13 สนิคา้ ภายในมกราคมปี 

2563 รวมทัง้ขยายฐานขอ้มูลดา้นปศุสตัวแ์ละประมงในระยะต่อไป  โดยปจัจุบนั ทุกท่านสามารถเขา้สบืคน้ขอ้มูลไดผ่้าน  http://agri-bigdata.org และระยะ

ถดัไป จะเร่งด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มูล 10 กระทรวง เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอย่างมีประสทิธภิาพ 

            ขณะน้ี สศก. อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการจดัต ัง้ศูนยป์ฏิบตัิการ Big Data ดา้นการเกษตร โดยมีแนวทางการจดัต ัง้เป็นหน่วยงานในสงักดั สศก. 

เทียบเท่าศูนย/์ส านัก และเตรียมความพรอ้มบุคลากรประจ าศูนยเ์พื่อปฏิบตัิงานและใหบ้ริการขอ้มูลกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เกษตรกร และผูส้นใจ

ทัว่ไป  ท ัง้น้ี ม ัน่ใจว่า โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการเกษตรแห่งชาติ  นับเป็นกา้วส าคญัคร ัง้ประวตัิศาสตรท์ี่ทุกหน่วยงาน ไดร้่วมกนัยกระดบัการ

พฒันาและปฏิรูปภาคการเกษตรใหม้ีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยืน ดว้ยขอ้มูลที่ครบถว้น รวดเร็ว แม่นย า โดยใชร้ะบบ AI  ใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย

ขบัเคลื่อนการเกษตรดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั 4.0 ซ่ึงจะช่วยใหภ้าครฐัตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ดา้นนโยบาย การพยากรณ์ และการเตือนภยัดา้น

การเกษตร อีกทัง้ทุกภาคส่วนยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล ซ่ึงก่อใหใ้หเ้กิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของ

ประเทศ (GDP) สูบ่รกิารขอ้มูลข่าวสารทุกภาคสว่นที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและครบวงจร 

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

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ ์ /  ขอ้มูล : ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร 

10 กระทรวง MOU คร ัง้ประวตัศิาสตร ์คกิออฟฐานขอ้มูลเกษตรแหง่ชาต ิสรา้งมิตใิหม่ Big Data ดา้นเกษตร 
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