รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ ไตรมาสที่ 1 ป 2560
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ ไดจัด ทําโครงการ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใชเปนแหลงรวบรวมและขอมูลที่จําเปนทางเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดจนรายงานและเผยแพรผ ลการวิเคราะห และประมาณการภาวะเศรษฐกิ จ การเกษตร
ของจังหวัดเพชรบูรณ โดยขั้นตนจะทําการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เพื่อนํามาใชรวมกัน
กับการวิเคราะหและประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ ในไตรมาสที่ 1 ป 2560
(เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ซึ่งจะทําการวิเคราะหผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะ
ผลผลิตพืชที่สําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ
1.1 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรทั้งประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เฉลี่ยอยูที่ระดับ
125.7 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 117.3 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ขณะที่ดัชนีราคา
สินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 148.4 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ
132.4 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.1
1.2 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 127.0 เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.9 จากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 116.7 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกร
ขายได เฉลี่ ย อยู ที่ร ะดั บ 154.9 เพิ่ มขึ้ น จากชว งเดีย วกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 132.1 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.2
ภาพที่ 1.1.1 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร (ปฐาน 2548)

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาพที่ 1.1.2 ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได (ปฐาน 2548)

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาพที่ 1.2.1 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล (ปฐาน 2548)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาพที่ 1.2.2 ดัชนีราคาหมวดพืชผล (ปฐาน 2548)

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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หากแยกพิจารณาดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล อาทิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว และมันสําปะหลัง
(เนื่องจากเปนผลผลิตพืชที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ) มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เฉลี่ยอยูที่
ระดับ 33.68 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 24.13 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.57 ขณะที่
ดัชนีราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 129.98 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา
ซึ่งอยูที่ระดับ 161.90 หรือลดลงรอยละ 24.55
ดัชนีผลผลิตของขาวทั้งประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 54.78
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 33.61 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.98 ขณะที่ดัชนีราคา
ขาวที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 124.98 ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 135.60
หรือลดลงรอยละ 8.49
ดัชนีผลผลิตของมันสําปะหลังทั้งประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เฉลี่ยอยูที่
ระดับ 334.45 ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 335.12 หรือลดลงรอยละ 0.20 ขณะที่
ดัชนี ราคามัน สําปะหลังที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 111.31 ลดลงจากชว งเดียวกันของปที่ผานมา
ซึ่งอยูที่ระดับ 133.83 หรือลดลงรอยละ 20.23
ภาพที่ 1.2.3 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรไตรมาสที่ 1 (ปฐาน 2548)

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาพที่ 1.2.4 ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายไดไตรมาสที่ 1 (ปฐาน 2548)

ที่มา : ศูนยปฏิบตั ิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.3 ดัชนีรายไดของเกษตรกรทั้งประเทศ ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
เฉลี่ยอยูที่ระดับ 186.5 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 155.3
เนื่ องจากมู ล ค า การผลิ ตสิ นค า เกษตรที่ สํ า คัญ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวโพดเลี้ย งสัตว ขาวเปลือกจาว
ออยโรงงาน ยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน
ภาพที่ 1.3.1 ดัชนีรายไดเกษตรกร

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ
2.1 ดัชนีผลผลิตสิน คาเกษตรของจังหวัดเพชรบูร ณ ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคมมีนาคม 2560) หดตัวลงรอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559)
และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่หดตัวลงรอยละ 10.3
หากแยกพิจารณาดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ จะพบวา
-ดัชนีผลผลิตขาว ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ขยายตัวรอยละ
14.3 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559) และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
กอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่หดตัวลงรอยละ 26.9 ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผลผลิตขาวมีปริมาณมากขึ้น
โดยเฉพาะผลผลิ ตของขาวนาป เนื่องจากในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559 มีป ริมาณน้ําฝนเพียงพอตอ
การเพาะปลูกและเจริญเติบโตของตนขาว ประกอบกับการที่ผลผลิตของขาวนาปรังมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปญหาภัยแลงคลี่คลาย ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญหลายแหงมีปริมาณมากกวาปที่ผานมา ทําใหเกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
-ดัชนีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
ขยายตัวรอยละ 35.4 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559) เนื่องจากมีปริมาณ
น้ําเพียงพอตอการเพาะปลูก สงผลใหเกษตรกรตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นแทนการปลอยพื้นที่ใหวาง
แตอยางไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวไดชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559)
ที่ขยายตัวรอยละ 45.4 เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
-ดัชนีผลผลิตมันสําปะหลัง ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) หดตัวลง
รอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับ ชวงไตรมาสเดีย วกัน ของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559) สาเหตุเกิดจาก
การขาดแคลนทอนพันธุสําหรับการปลูกซอมในพื้นที่ที่ประสบปญหาภัย แลงในปที่ผานมา ทําใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่น เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ประกอบกับราคามันสําปะหลังลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2558 ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการขยายพื้นที่เพาะปลูก แตอยางไร
ก็ตาม ดัชนีผลผลิตมันสําปะหลังไดปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่หดตัวรอยละ
44.6 เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพอดี (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560)
-ดัชนีผลผลิตออยโรงงาน ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) หดตัวลง
รอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559) และหดตัวลงจากไตรมาส
กอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่ขยายตัวรอยละ 12.4
ผลผลิตพืชสําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาว และขาวโพดเลี้ยงสัตว
ผลผลิตพืชสําคัญที่ลดลง ไดแก มันสําปะหลัง และออยโรงงาน

6
ภาพที่ 2.1.1 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ
หนวย : อัตราการเปลีย่ นแปลง Year-over-Year (%YoY)

เครื่องชี้เศรษฐกิจการเกษตร
ของจังหวัดเพชรบูรณ
ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ

Q1
22.1

ป 2559
Q2 Q3 Q4 ม.ค.
-6.9 15.6 -10.3 -18.3

ป 2560
ก.พ. มี.ค.
22.5 -20.3

Q1
-7.8

ภาพที่ 2.1.2 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ
หนวย : อัตราการเปลีย่ นแปลง Year-over-Year (%YoY)

ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร
ชนิดตางๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ
1) ดัชนีผลผลิตขาว
2) ดัชนีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
3) ดัชนีผลผลิตมันสําปะหลัง
4) ออยโรงงาน
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ

Q1
1.9
50.3
-1.1
58.9

ป 2559
ป 2560
Q2
Q3
Q4 ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
Q1
-89.0 226.5 -26.9 -86.7 -65.7 1,138.0 14.3
41.3 -3.3 45.4 38.3 148.4 -30.7 35.4
26.5 375.0 -44.6 -7.0 51.4
-58.0 -14.8
-84.9
0
12.4 -12.4 41.9
-35.8 -8.2

ภาพที่ 2.1.3 ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ
หนวย : ตัน
ผลผลิตสินคาเกษตร
ขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
Q1/2559
39,306
33,051
723,148
3.1
Q2/2559
2,790
58,096
72,637
0.5
Q3/2559
112,430
218,228
19,000
0
Q4/2559
573,427
489,427
86,423
0.3
รวม
727,953
798,802
901,208
4
ม.ค./2560
2,269
17,973
215,420
0.9
ก.พ./2560
6,648
17,849
268,418
1.1
มี.ค./2560
36,026
8,917
132,013
0.8
Q1/2560
44,943
44,738
615,851
2.8
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
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2.2 ดัชนีราคาสินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม
2560) ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 167.5 เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1 ป 2559)
และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่หดตัวลงรอยละ 16.3
สิน ค า พืชที่ มีราคาเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น ไดแก อ อยโรงงาน โดยมีร าคาเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ําตาล
ในตลาดโลก เนื่ อ งจากประเทศผู ผ ลิ ต อ อ ยที่ สํ า คั ญ ได แ ก บราซิ ล อิ น เดี ย และจี น ประสบกั บ ป ญ หา
ภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตน้ําตาลในตลาดโลกลดลง
สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง โดยขาว
มีราคาลดลงตามกลไกตลาด เนื่องจากผลผลิตขาวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่สต็อกขาวในตลาดโลกยังมีอยู
เปนจํานวนมาก ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาลดลง เนื่องจากมีการใชพืชชนิดอื่นที่มีราคาต่ํากว าเปน วัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวแทน มันสําปะหลังมีราคาลดลง เนื่องจากมีการกระจุกตัวของผลผลิตที่ออกสูตลาด
ประกอบกับราคาสงออกมันเสนลดลงจากการชะลอการนําเขาจากจีน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560)
ภาพที่ 2.2.1 ดัชนีราคาสินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ
หนวย : อัตราการเปลีย่ นแปลง Year-over-Year (%YoY)

เครื่องชี้เศรษฐกิจการเกษตร
ของจังหวัดเพชรบูรณ
ดัชนีราคาสินคาเกษตร
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ

ป 2559
Q1 Q2 Q3 Q4
-6.7 -15.6 10.1 -16.3

ม.ค.
-8.6

ป 2560
ก.พ. มี.ค. Q1
-5.4 -15.6 167.5

ภาพที่ 2.2.2 ราคาผลผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ
ราคาผลผลิต
สินคาเกษตร

Q1

ป 2559
Q2
Q3

Q4

ม.ค.

1) ขาว
7,767 7,954 8,127 7,545 7,517
(บาท/ตัน)
2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว
8.09 8.06 7.33 7.01 6.26
(บาท/กิโลกรัม)
3) มันสําปะหลัง
1.82 1.81 1.74 1.59 1.48
(บาท/กิโลกรัม)
4) ออยโรงงาน
756
754
754
801
941
(บาท/ตัน)
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ : ราคาในแตละไตรมาสเปนราคาเฉลี่ยทุกๆ 3 เดือน

ป 2560
ก.พ. มี.ค.

Q1

7,358

7,478

7,458

6.30

6.45

6.28

1.53

1.50

1.51

975

1,011

968
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2.3 ดั ช นีร ายไดของเกษตรกรของจังหวัดเพชรบูร ณ ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 (เดือนมกราคมมีนาคม 2560) ขยายตั วเพิ่มขึ้นร อยละ 146.6 เมื่อเทียบกับ ชว งไตรมาสเดีย วกันของปกอน (ไตรมาสที่ 1
ป 2559) และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา (ไตรมาสที่ 4 ป 2559) ที่หดตัวลงรอยละ 24.9
ภาพที่ 2.3 ดัชนีรายไดของเกษตรกรของจังหวัดเพชรบูรณ
หนวย : อัตราการเปลี่ยนแปลง Year-over-Year (%YoY)
เครื่องชี้เศรษฐกิจการเกษตร
ป 2559
ป 2560
ของจังหวัดเพชรบูรณ
Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. Q1
ดัชนีรายไดของเกษตรกร
14.0 -21.5 27.4 -24.9 -25.3 15.9 -32.8 146.6
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ
3. แนวโนมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ ป 2560
ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2560 ตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ผลผลิตภาคการเกษตร
ของจังหวัดเพชรบูรณ มีมูลคาทั้งหมดคิดเปนรอยละ 34.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดหรือ GPP
และคาดวาแนวโนมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ ป 2560 จะขยายตัวออกไปอยางนอย
รอยละ 2-3 เนื่องจากวาสภาพอากาศและปริมาณน้ําในปนี้เอื้ออํานวยมากกวาปที่ผานมา ประกอบกับการ
มีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ การดําเนินนโยบายและมาตรการทางดานการเกษตรของภาครัฐอยางตอเนื่อง
โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560) อาทิ การจัดทําแผนชุมชนของกรม
ส ง เสริ ม การเกษตรเพื่ อ แก ไ ขวิ ก ฤตภั ย แล ง ด า นการเกษตร ขั บ เคลื่ อ นโดยศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํ า ตํ า บล (ศบกต.) ที่เกี่ย วกับ โครงการเกี่ย วกับ การจางงาน โครงการผลิตทาง
การเกษตรของชุมชน โครงการฝกอาชีพเพื่อสรางรายไดในชวงฤดูแลง โครงการสรางรายไดในชวงฤดูแลง
โดยมีมาตรการตางๆ ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง โครงการการสงเสริมระบบการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การพัฒนามาตรฐาน
สินคาเกษตร และการพัฒนาระบบสงน้ําและกระจายน้ํา ซึ่งชวยในการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับ มาตรฐานการผลิตสิน คาเกษตรของจังหวัดเพชรบูร ณใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิ จของ
ประเทศคูคาของไทยปรับตัวดีขึ้น อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน สงผลใหการสงออกสินคา
เกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอภาคเกษตร เชน
ปริมาณน้ําที่ใชการไดในเขื่อนหลัก ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภาวะฝนทิ้งชวง เปนตน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการผลิตทางการเกษตร ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตสินคาเกษตรในระยะตอไปได
คณะผูจัดทํา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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4. เอกสารอางอิง
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรไตรมาส 1 ป 2560 และแนวโนมป 2560.
ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ดัชนีราคาและผลผลิต. 2560.
แหลงที่มา : http://www.oae.go.th/tableofpriceindex.html. (24 พฤษภาคม 2560).
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ. ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ.
2560. (อัดสําเนา).
สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพชรบูรณเดือนมกราคมมีนาคม 2560.
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ. ดัชนีราคาและผลผลิตของจังหวัดเพชรบูรณ. 2560.
(อัดสําเนา).

