
ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 4/2558

ปณฝ.ทุ่งสุขลำ

เลขท่ี 184/9 ม.8 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 โทร./โทรสำร 0-3835-2435, 0-3835-1261

ใช้ในราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาส่ง

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 184/9 ม.8 ต าบลทุ่งสุขลา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261
ปีท่ี 21  ฉบับท่ี  10  ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 http://www.zone6.oae.go.th E-mail : zone6@oae.go.th

นางศศิญา ปานตั้น 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ค ำขวัญ  : รวมใจเป็นหนึ่ง  เข้ำถึงปัญหำ  สร้ำงแนวทำงพัฒนำ  น ำพำเกษตรไทย 



บรรณาธิการแถลง                                 2

ภาวะการผลิต  และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

- ปาล์มน้ ามัน              3

- ข้าว 4

- มันส าปะหลัง              5

- สับปะรดโรงงาน 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา           7

ข่าวประชาสัมพันธ์                                  8-9

2

ทีป่รึกษา : นำงศศิญำ ปำนตั้น
บรรณาธิการ : นำงติณณำ คัญใหญ่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ:  นำงสำวสุมำภรณ์ ไทยวัน

นำงสำวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์

กองบรรณาธิการ : ส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร          

เจ้าของ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี
เลขที่ 184/9 หมู่ 8 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี         

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261

E-mail : zone6@oae.go.th

เดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่มี
วันส าคัญเดือนหน่ึงของคนไทยน่ันคือ เดือน
วันแม่แห่งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคมของทุก ๆ ปี 
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

และเป็นเดือนการเพาะปลูก
ข้าวนาปีในฤดู 2565/66 ปลูกข้าววันแม่         
(12 สิงหาคม) เกี่ยววันพ่อ (5 ธันวาคม) ของ          
ทุก ๆ ปี ในการเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูปี 65 
น้ี ทุกพ้ืนที่โดยภาพรวมจะเพาะปลูกท านา   
ได้เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากปริมาณน้ าฝน และน้ า
ในระบบชลประทานมี เ พียงพอต่ อการ
เพาะปลูก ยกเว้นจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด พ้ืนที่ลดลงเพราะส่วนหน่ึงเกษตรกร
ปรับใช้พ้ืนที่นา ปรับเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืน
ต้นทดแทน เช่น ทุเรียน และมะพร้าว

บรรณาธิการแถลง
ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2565 จ ำนวน 6,174,157 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.03 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 17,461,219 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.28 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,828 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น
จำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.23

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว จันทบุรี ตรำด ระยอง ชลบุรี สมุทรปรำกำร มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร่) 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1  

ตำรำงที่ 1 ปำล์มน  ำมัน : เนื อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื อที่ให้ผล (กก./ไร)่ ของจังหวัดภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สศท.6

ปาล์มน้ ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

ภำพที่ 1 แสดงรำคำปำล์มน  ำมันทั งทะลำยเฉลี่ยที่เกษตรกรขำยได้เดือน มิ.ย. 65  – ส.ค. 65 (หน่วย:บำท/กก.)

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นำ รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนสิงหำคม 2565           
ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ รำคำเฉลี่ย 6.06 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 14.04 จังหวัดปรำจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 5.93
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.23 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 6.15 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 37.56 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 6.03 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 12.35 จังหวัดตรำด รำคำเฉลี่ย 6.12
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 9.06 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 6.06 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ       
ร้อยละ 9.42 สถานการณ์ในต่างประเทศ สต็อกน้ ำมันปำล์มของมำเลเซีย ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม สูงขึ้นจำกเดือนมิถุนำยนร้อยละ 8.30    
ไปอยู่ท่ี 1.79 ล้ำนตัน กำรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อยู่ท่ี 1.22 ล้ำนตัน และน ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 อยู่ท่ี 80,000 ตัน คำดว่ำกำรส่งออก
ของมำเลเซียเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรส่งออกของอินโดนีเซียล่ำช้ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้

สถำนกำรณ์ปำล์มน้ ำมันภำคตะวันออก ในเดือนน้ี เน่ืองจำกปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำก ผู้ประกอบกำรจึงปรับ
รำคำกำรรับซ้ือลง โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 65 รำยละเอียดดังภำพท่ี 1

ปี 2564 ปี 2565 % + - ปี 2564 ปี 2565 % + - ปี 2564 ปี 2565 % + -

ประเทศ 6,051,445  6,174,157  2.03 16,905,901 17,461,219 3.28 2,794        2,828        1.23

รวม 9 จังหวัด 325,550     328,450    0.89 788,291    815,081    3.40 2,421        2,482        2.49

นครนายก 4,338        4,367        0.67 10,036 9,599 -4.35 2,314        2,198        -4.99

ปราจีนบุรี 17,996      18,417      2.34 36,715 37,663 2.58 2,040        2,045        0.24

ฉะเชิงเทรา 36,503      37,277      2.12 75,821 76,940 1.48 2,077        2,064        -0.63

สระแก้ว 39,932      41,302      3.43 82,517 88,262 6.96 2,066        2,137        3.41

จันทบุรี 22,359      25,068      12.12 44,469 51,114 14.94 1,989       2,039        2.52

ตราด 63,023      63,566      0.86 162,430 171,882 5.82 2,577        2,704        4.92

ระยอง 32,011      32,132      0.38 77,343 79,430 2.70 2,416        2,472        2.31

ชลบุรี 109,298    106,231     -2.81 298,794 299,996 0.40 2,734        2,824        3.30

สมุทรปราการ 90            90            0.00 166 195 17.47 1,844       2,163        17.30

ข้อมูล ปี 2565 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ มิ.ย. 65

ภาค/จังหวัด เน้ือท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล (กก./ไร่) 
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2565/66 มีเน้ือที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 62,839,580 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 0.03 มีเน้ือที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ ำนวน 60,578,399 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.21 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 
26,922,492 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.10 ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเกี่ยว 444 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.87

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว 
ตรำด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปรำกำร มีเน้ือที่เพำะปลูก  เน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2

ข้าว

ตำรำงท่ี 2 ข้ำวนำปี : เนื อท่ีเพำะปลูก เนื อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สศท.6

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีหอมมะลิ 105 เดือนสิงหำคม 2565 จังหวัดสระแก้ว 
รำคำเฉลี่ย 12,500 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 9.65 ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 14-15% เดือนสิงหำคม 2564 
ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 9,200 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.37 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 
9,160 บำท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.59 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 9,000 บำท/ตัน เพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำน
มำร้อยละ 1.69

สถานการณ์ในต่างประเทศ เวียดนำม ช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกรกฎำคม ภำวะรำคำข้ำวปรับลดลง เน่ืองจำก
ควำมต้องกำรข้ำวจำกต่ำงประเทศลดลง ขณะท่ีอุปทำนข้ำวในตลำดเพิ่มขึ้น เพรำะก ำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวฤดูกำรผลิตฤดูร้อน-ฤดู
ใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ขณะท่ีผู้ค้ำข้ำวในประเทศชะลอกำรซ้ือข้ำวเปลือกในช่วงน้ี เพื่อรอให้ถึงช่วงท่ีผลผลิตจะออกสู่
ตลำดมำกที่สุด ซ่ึงรำคำข้ำวอ่อนตัวลง โดยรำคำข้ำวขำว 5% อยู่ท่ีตันละ 395-413 ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำกตันละ 415-420 ดอลลำร์
สหรัฐฯ เมื่อสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำวงกำรค้ำระบุว่ำ ในช่วงน้ีรำคำข้ำวเปลือกในประเทศปรับลดลง เน่ืองจำกมีผลผลิตข้ำวฤดูใหม่ออกสู่ตลำด
มำกขึ้น และคำดว่ำในช่วงระยะสั้นๆ น้ี รำคำข้ำวจะยังไม่กลับมำอยู่ท่ีระดับเดิม เพรำะรำคำข้ำวของประเทศคู่แข่งท้ังไทย และอินเดีย 
ยังคงอยู่ในระดับท่ีต่ ำกว่ำรำคำข้ำวของเวียดนำม ท่ีมำ: สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย 

สถำนกำรณ์ข้ำวในพื้นท่ีภำคตะวันออก โดยทั่วไปรำคำเป็นตำมควำมต้องกำรของตลำด

ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + - ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + - ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + - ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + -

ประเทศ 62,820,011  62,839,580  0.03 59,853,052  60,578,399  1.21 26,369,432  26,922,492  2.10 441         444         0.87

รวม 9 จังหวัด 2,243,580   2,282,592   1.74 2,161,000   2,200,438   1.82 1,008,657   1,036,948    2.80 467         471         0.96

นครนายก 365,951 369,452 0.96 364,065 367,666 0.99 201,053 204,076 1.50 552         555         0.51

ปราจีนบุรี 419,447 436,273 4.01 412,569 429,271 4.05 172,734 182,090 5.42 419         424         1.31

ฉะเชิงเทรา 583,984 591,790 1.34 576,344 584,248 1.37 356,049 364,185 2.29 618         623         0.90

สระแก้ว 752,386 762,707 1.37 688,746 699,326 1.54 218,238 225,311 3.24 317         322         1.68

จันทบุรี 11,862 11,370 -4.15 11,732 11,249 -4.12 4,395 4,238 -3.57 375         377         0.57

ตราด 13,864 13,560 -2.19 13,745 13,453 -2.12 6,213 6,129 -1.35 452         456         0.79

ระยอง 9,489 9,150 -3.57 9,439 9,104 -3.55 4,695 4,542 -3.26 497         499         0.30

ชลบุรี 68,721 70,150 2.08 66,553 68,047 2.24 31,945 32,757 2.54 480         481         0.29

สมุทรปราการ 17,876 18,140 1.48 17,807 18,074 1.50 13,335 13,620 2.14 749         754         0.63
ข้อมูล ปี 2565/66 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ มิ.ย. 65

ภาค/จังหวัด
เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่) เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือท่ีเก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียวปี 2566 ปีเพำะปลูก (2565/66) รวมทั้งประเทศจ ำนวน 
10,388,624 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.06 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 35,799,936 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.20 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,446 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด นครนำยก ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนือ้ที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ตำรำงที่ 3  มันส ำปะหลัง : เนื อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร)่  ของจังหวัดภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนสิงหำคม 2565 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.52 บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.08 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.35 บำท/กก.กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 4.08 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.25 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 
11.42 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.44 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.40 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.30 
บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผำ่นมำรอ้ยละ 2.13 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย  2.44 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
0.81

ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงปลำยฤดูกำรเก็บเกี่ยว หัวมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดน้อย แต่ในพ้ืนท่ีมีฝนตกชุก ส่งผลให้
มีสิ่งเจือปนในผลผลิตมำก บำงพื้นที่ขุดมันเพื่อหนีน้ ำท่วมขัง รำคำเป็นไปตำมคุณภำพของผลผลิต โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 64รำยละเอียดดังภำพที่ 3

มันส าปะหลัง 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

ภำพที่ 3 แสดงรำคำมันส ำปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขำยได้เดือน มิ.ย. 65  – ส.ค. 65 (หน่วย:บำท/กก.)

ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + - ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + - ปี 2564/65 ปี 2565/66 % + -
ประเทศ 10,179,307 10,388,624 2.06 34,690,879 35,799,936 3.20 3,408 3,446 1.12
รวม 7 จงัหวัด 787,547 769,185 -2.33 2,927,353 2,887,408 -1.36 3,717 3,754 0.99
นครนายก 387 298 -23.00 1,363 1,073 -21.28 3,523 3,599 2.16
ปราจนีบุรี 105,965 103,526 -2.30 396,097 388,533 -1.91 3,738 3,753 0.40
ฉะเชิงเทรา 204,631 198,673 -2.91 748,949 732,507 -2.20 3,660 3,687 0.74
สระแก้ว 285,313 281,204 -1.44 993,460 992,369 -0.11 3,482 3,529 1.35
จนัทบุรี 9,035 8,570 -5.15 31,379 29,961 -4.52 3,473 3,496 0.66
ระยอง 35,341 32,748 -7.34 149,952 140,063 -6.59 4,243 4,277 0.80
ชลบุรี 146,875 144,166 -1.84 606,153 602,902 -0.54 4,127 4,182 1.33

ข้อมูล ปี 2564/65 และ 2565/66 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ มิ.ย. 65

ภาค/จงัหวัด
เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือท่ีเก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2565 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 454,376 ไร่ ลดลง  
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.93 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 1,756,063 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.32 ผลผลิต
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,865 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.63

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ตรำด 
ระยอง ชลบุรี มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว (กก/ไร)่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ตำรำงที่ 4 สับปะรด: เนื อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร)่ ของจังหวัดภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนสิงหำคม 
2565 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7.13 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 18.64 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 7.20  
บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 21.01 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 7.25 บำท/กก.เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.85
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 5.79 บำท/กก.เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 15.80  

ในช่วงเดือนนี้โดยภำพรวมรำคำกำรรับซื้อเพิ่มข้ึน ตำมควำมต้องกำรของโรงงำนในแต่ละพื้นที่ โดยภำพรวมแสดง
รำคำเปรียบเทียบเดือนสิงหำคม 64 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

สับปะรดโรงงาน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2565

ภำพที่ 4 แสดงรำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขำยได้เดือน มิ.ย. 65  – ส.ค. 65  (หน่วย:บำท/กก.)

ปี 2564 ปี 2565 % + - ปี 2564 ปี 2565 % + - ปี 2564 ปี 2565 % + -
ประเทศ 468,084 454,376 -2.93 1,797,783 1,756,063 -2.32 3,841 3,865 0.63
รวม 5 จงัหวัด 55,037  53,083  -3.55 308,964  297,474  -3.72 5,614 5,604 -0.17
ฉะเชิงเทรา 7,402 7,642 3.24 39,502 39,392 -0.28 5,337 5,155 -3.41
จนัทบุรี 648 400 -38.27 2,456 1,484 -39.58 3,790 3,710 -2.11
ตราด 4,060 2,886 -28.92 12,859 9,595 -25.38 3,167 3,325 4.97
ระยอง 23,517 22,818 -2.97 138,756 133,086 -4.09 5,900 5,833 -1.15
ชลบุรี 19,410 19,337 -0.38 115,391 113,917 -1.28 5,945 5,891 -0.90

ข้อมูล ปี 2565 เป็นข้อมูลพยากรณ์ ณ วันท่ี มิ.ย. 65

ภาค/จงัหวัด เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือท่ีเก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกร จ.สระแก้ว ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแอร์บัส ประยุกต์ใช้ลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้  มะม่วงน้ าดอกไม้ GI สินค้าเกษตรอัตลักษณ์                             

นำงศศิญำ ปำนตั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
(สศก.) เปิดเผยว่ำ “มะม่วงน้ ำดอกไม้” นับเป็นหนึ่งในสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว และเป็นสินค้ำที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรตลำด ประกอบกับจังหวัดสระแก้วมีโรงบรรจุที่มีมำตรฐำนกำรส่งออก ซึ่งมะม่วง
น้ ำดอกไม้ได้รับกำรรับรองสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) เมื่อปี 2561 จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ คือ น้ ำดอกไม้เบอร์ 4 และ
น้ ำดอกไม้สีทอง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกสำยพันธ์ุน้ ำดอกไม้สีทอง เนื่องจำกเป็นพันธุ์ที่นิยมทั้งในตลำดต่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ เปลือกหนำ รูปทรง ผิวสวยเป็นสีเหลืองทอง และมีค่ำควำมหวำนไม่น้อยกว่ำ 16 องศำบริกซ์ 
ตลำดส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกำหลี เวียดนำม และฮ่องกง

สศท.6 ได้ด ำเนินกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กรณีศึกษำสินค้ำมะม่วงน้ ำดอกไม้สระแก้ว ท่ีได้รับ GI ทั้ง 2 สำยพันธ์ุ จำกผลกำรศึกษำเบื้องต้น พบว่ำ ปี 2565 (ข้อมูล
จำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสระแก้ว ปี 2564) มีเนื้อที่ยืนต้น 3,424 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกมะม่วง
น้ ำดอกไม้ของทั้งจังหวัด เกษตรกรได้รับกำรขึ้นทะเบียน GI จ ำนวน 72 รำย โดยพื้นที่ปลูกครอบคลุม 6 อ ำเภอ ได้แก่ 
วังสมบูรณ์ วังน้ ำเย็น วัฒนำนคร เขำฉกรรจ์ เมือง และอรัญประเทศ โดยมะม่วงน้ ำดอกไม้ GI จะเริ่มให้ผลผลิต ในปีท่ี 3 
และเก็บเกี่ยวได้ประมำณ 30 ปี ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน ของทุกปี ส ำหรับปี 2564 ให้
ผลผลิตรวม 3,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 975 กิโลกรัม/ไร่ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 54 จ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำรวบรวม
นอกจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จันทบุรี และระยอง ร้อยละ 28 จ ำหน่ำยให้กับเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
ร้อยละ 8 จ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำรวบรวมในจังหวัด ร้อยละ 5 ขำยปลีกผู้บริโภค ร้อยละ 2 ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ 
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกำหลี เวียดนำม  และฮ่องกง และผลผลิตส่วนที่เหลือ ร้อยละ 3 ส่งให้กับโรงงำนแปรรูปโกลบอลจังหวัด
จันทบุรี และห้ำงสรรพสินค้ำ Tesco Lotus

กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมะม่วงน้ ำดอกไม้ GI ของจังหวัดสระแก้วเพื่อ
ลดต้นทุนกำรผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่
และวิสำหกิจชุมชนมะม่วงน้ ำดอกไม้ จ ำนวน 30 รำย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แอร์บัส (Air blast) 
ส ำหรับใช้ฉีดพ่นสำรเคมี ยำป้องกันก ำจัดโรคและแมลง ฮอร์โมนและสำรเร่งที่มีควำมจ ำเป็นต่อพืช ส่งผลให้
ประหยัดเวลำ ท ำงำนได้รวดเร็ว สะดวก ง่ำยต่อเกษตรกรในกำรใช้งำน ลดแรงงำนในกำรฉีดพ่นสำรเคมี ซึ่งผลส ำเร็จ
จำกกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แอร์บัส ดังกล่ำว ส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนและมีรำยได้ เพิ่มขึ้น โดย
ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรที่ใช้ แอร์บัส มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 17,810 บำท/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 33,760 บำท/ไร่/ปี 
ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (ก ำไร) 15,950 บำท/ไร่/ปี ขณะที่เกษตรกรที่ใช้เครื่องฉีดยำแบบปั๊มถัง (แบบเดิม) จะมีต้นทุน
กำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 21,378 บำท/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 33,505บำท/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (ก ำไร) 12,127 
บำท/ไร่/ปี  ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำเกษตรกรที่ใช้ แอร์บัส มีต้นทุนกำรผลิตน้อยกว่ำเกษตรกรที่ใช้แบบปั๊มถัง 3,568 บำท/
ไร่/ปี และมีผลตอบแทนสุทธิสูงกว่ำ 3,823 บำท/ไร่/ปี

ส ำหรับกำรพัฒนำในระยะต่อไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดจะมุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำ
มะม่วงน้ ำดอกไม้ GI สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นพัฒนำและจัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิต 
กำรตลำด Big data และ ส่งเสริมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้อัตลักษณ์ฉลำก GI กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
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เกษตรกร จ.สระแก้ว ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแอร์บัส ประยุกต์ใช้ลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้  มะม่วงน้ าดอกไม้ GI สินค้าเกษตรอัตลักษณ์                             

ให้ทันสมัย สนับสนุนห้องเย็นเพื่อใช้ในกลุ่มเกษตรกรในกำรรวบรวมผลผลิต และห้องบ่มมะม่วงที่ใช้เทคโนโลยีกำรบ่ม 
พัฒนำคุณภำพกำรผลิตตำมมำตรฐำนส่งออกและสร้ำงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตและสร้ำง
มูลค่ำ สนับสนุนเกษตรกรเข้ำสู่แพลตฟอร์มE-Commerce รวมถึงไลฟ์สด Live-Streaming มำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกร กรณีรำคำตกต่ ำผ่ำน Fruit Board และ กำรพัฒนำแบบ BCG Value Chain

ทั้งนี้ ส ำหรับผลศึกษำดังกล่ำว สศท.6 ได้มีกำรจัด focus group เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ และน ำผลกำรจัดประชุมมำปรับปรุงแนวทำงพัฒนำฯ ซึ่งผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำว จะเผยแพร่ในเดือนตุลำคมนี้ ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรที่ 6 http://www.zone6.oae.go.th 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ที่มีกำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำมำรถเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรตลำด ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ที่มีควำมชัดเจนของจังหวัดต่อไป หำกท่ำนที่สนใจรำยละเอียด
เพิ่มเติมด้ำนข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษำสินค้ำมะม่วง
น้ ำดอกไม้สระแก้ว (GI) สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ สศท.6 โทร. 03 835 1398 หรืออีเมล zone6@oae.go.th

******************************************************
ข่ำว : ส่วนประชำสัมพันธ์

ข้อมูล : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ชลบุรี


