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เขาสูฤดูรอนอยางเปนทางการ 

เรามีวิธีพิชิตความรอนระหวางวันกันนะคะ 

และในชวงนี้ไมผลภาคตะวันออก เร่ิมทยอยออกสู

ตลาดแลว อีกไมนานจะกระจายไปในพ้ืนท่ีตาง 

รอชิมผลไมไทยกันนะคะ
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ภาพรวมการผลิต เน้ือท่ีใหผลรวมท้ังประเทศป 2560 จํานวน 4,839,113 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.03 

ผลผลิตรวมท้ังประเทศจํานวน 11,707,999 ตัน  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.47  ผลผลิตตอไรตอเน้ือท่ีใหผล 2,419 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมารอยละ 0.42  ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันท้ังประเทศ ป 2559 อยูท่ี 3.10 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันภาคกลาง 

3.49 บาท/กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายไดภาคตะวันออก เมื่อเทียบกับตนทุนแลว เกษตรกรยังมีกําไรทุกจังหวัด

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก มีเน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลมน้ํามันท้ังทะลาย

ท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560

ตารางท่ี 1 ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย 

นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนมีนาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 

ราคาเฉล่ีย 4.71 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 16.78 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 4.65 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 15.15 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

4.48 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 17.50 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 4.55 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ี

ผ านมา ร อย ละ  16 .82  จั งหวั ดฉะ เชิ ง เทร า  ราคา เ ฉ ล่ี ย

4.86 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 11.48 จังหวัด

ปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 4.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมา

รอยละ 10.78 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 4.55 บาท/กก.ปรับตัวลดลง

จากเดือนที่ผ านมารอยละ 17.87 ราคาปาลมน้ํ ามันในเดือนนี้ 

โดยภาพรวมปรับตัวลดลง ผลจากราคาน้ํามันปาลมดิบซ้ือขายลวงหนา

ตลาดมาเลเซียสงมอบในเดือนมิถุนายน 2560 ราคาอยูที่ระดับ 2,796 ริง

กิตตอตัน (630 ดอลลารสหรัฐฯ) ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 2 เนื่องคาเงิน

ริงกิตของมาเลเซียแข็งคาขึ้น สงผลใหการสงออกน้ํามันปาลมดิบลดลงแต

สําหรับราคามีเสถียรภาพ โดยภาพรวมแสดงราคาเดือนมีนาคม 2560 

รายละเอียดดังภาพ  ที่ 1

บาท : กก.

ปาลมน้ํามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ
ประจําเดือน มีนาคม 2560

ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + -

รวม 8 จังหวัด 290,088   308,564     6.37     587,526   615,638   4.78    2,025     1,995     1.49-     

นครนายก 3,374       5,111         51.48 7,480 9,236 23.48 2,217 1,807 -18.49

ปราจีนบุรี 15,658     20,741       32.46 17,271 20,762 20.21 1,103 1,001 -9.25

ฉะเชิงเทรา 21,219     23,735       11.86 40,040 41,869 4.57 1,887 1,764 -6.52

สระแกว 36,641     42,634       16.36 51,261 55,893 9.04 1,399 1,311 -6.29

จันทบุรี 21,557     22,670       5.16 39,083 41,599 6.44 1,813 1,835 1.21

ตราด 59,907     61,414       2.52 130,837 137,936 5.43 2,184 2,246 2.84

ระยอง 29,742     29,767       0.08 53,208 55,188 3.72 1,789 1,854 3.63

ชลบุรี 101,990    102,492     0.49 248,346 253,155 1.94 2,435 2,470 1.44

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่ใหผล ผลผลิต ผลผลิตตอไร



4ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มีนาคม 2560

ภาพรวมการผลิตขาวนาป 2559/60 เนื้อที่เก็บเก่ียว รวมทั้งประเทศจํานวน 56,717,996 ลานไร เพิ่มข้ึนจากป

ที่ผานมารอยละ 2.94  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 25,578,177 ตัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 5.21  ผลผลิตตอไรตอเนื้อที่-

เก็บเก่ียว 451 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 2.27 ตนทุนการผลิตขาวเจานาปเฉลีย่ทั้งประเทศ 9,060 บาท/เกวียน 

ตนทุนการผลิตขาวเจานาปภาคกลาง 7,716 บาท/เกวียน ราคาที่เกษตรกรขายไดภาคตะวันออก เมื่อเทียบกับตนทุนแลว 

เกษตรกรประสบปญหาขาดทุนทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ และมีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร 

รายละเอียดตามตารางที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาขาวเปลือกเจานาป ความชื้น 14- 15% ที่เกษตรกรขายไดเดือนกันยายน 59 – มีนาคม 60

ตารางท่ี 2  ขาวนาป : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปความชื้น 14-15% เดือนมีนาคม 2560 ของ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,325 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 7.33 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 

7,350 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 2.08 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,225 บาท/ตัน ปรับตัวลดลง

จากเดือนทีผ่านมารอยละ 0.69 ราคาขาวในเดือนนีป้รับเพิ่มลด ตามความตองการของตลาด คุณภาพผลผลิต และความชื้นของ

ขาว โดยภาพรวมแสดงราคาเดือน กันยายน 59 - มีนาคม 60 รายละเอียดดังภาพที่ 2  

บาท : ตัน

ขาวนาป

ป 2558/59 ป 2559/60 % + - ป 2558/59 ป 2559/60 % + - ป 2558/59ป 2559/60 % + -
รวม 9 จังหวัด 2,020,183    2,209,588    9.38    979,774     1,057,599   7.94    485       479        1.31-    
นครนายก 366,052 364,903 -0.31 205,133 209,248 2.01 560 573 2.32
ปราจีนบุรี 370,314 383,371 3.53 150,634 159,311 5.76 407 416 2.21
ฉะเชิงเทรา 614,139 619,323 0.84 383,755 391,249 1.95 625 632 1.12
สระแกว 528,592 703,689 33.13 171,129 228,447 33.49 324 325 0.31
สมุทรปราการ 21,269 20,843 -2.00 15,846 16,416 3.60 745 788 5.77
จันทบุรี 19,619 18,535 -5.53 7,084 6,834 -3.53 361 369 2.22
ตราด 16,134 15,635 -3.09 6,511 6,470 -0.63 404 414 2.48
ระยอง 17,363 16,752 -3.52 7,729 7,700 -0.38 445 460 3.37
ชลบุรี 66,701 66,537 -0.25 31,953 31,924 -0.09 479 480 0.21

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มีนาคม 2560

ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2560 รวมทั้งประเทศจํานวน 8,910,020 ไร ลดลงจากปที่

ผานมารอยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 31,000,471 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.52 ผลผลิตตอไรตอเนื้อที่

เก็บเก่ียว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 1.12 ตนทุนการผลิตหัวมันสําปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.85

บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังสดคละ ภาคกลาง 1.95 บาท/ กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดภาคตะวันออก เมื่อ

เทียบกับตนทุนแลว เกษตรกรประสบปญหาขาดทุนทุกจังหวัด

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตาม

ตารางที่ 3

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันสําปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ต.ค. – ม.ีค. 2560

ตารางท่ี 3  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนมีนาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                

ราคาเฉลี่ย 1.43 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.72 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.42 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 2.07 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.40 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.10 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.42 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.74  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.41 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.76 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.41 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ  2.76

โดยภาพรวม เปนชวงผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก ประกอบกับราคาสงออกมันเสนและแปงมันอยูในเกณฑต่ํา สงผลใหราคา

หัวมันสําปะหลังสดอยูในเกณฑต่ําดวยเชนกัน โดยภาพรวมแสดงราคา เดือนมีนาคม 60 รายละเอียดดังภาพ ท่ี 3

บาท : กก.

มันสําปะหลัง

ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + -

รวม 6 จังหวัด 1,288,032 1,183,272 -8.13 4,365,598 4,233,503 -3.03 3,389           3,578           5.56             

ปราจีนบุรี 144,404 133,819 -7.33 465,796 458,598 -1.55 3,226 3,427 6.23

ฉะเชิงเทรา 271,087 251,098 -7.37 884,091 860,513 -2.67 3,261 3,427 5.09

สระแกว 431,891 377,358 -12.63 1,378,555 1,309,432 -5.01 3,192 3,701 15.95

จันทบุรี 155,807 145,992 -6.30 482,355 444,399 -7.87 3,096 3,044 -1.68

ระยอง 39,439 36,499 -7.45 171,891 150,011 -12.73 4,358 4,110 -5.69

ชลบุรี 245,404 238,506 -2.81 982,910 1,010,550 2.81 4,005 4,237 5.79

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร (ตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว)



6
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มีนาคม 2560

ภาพรวมการผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเกี่ยว ป 2560 รวมทั้งประเทศจํานวน 491,293 ไร เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 

รอยละ 7.46  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 2,040,261 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 11.14 ผลผลิตตอไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,153

กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปผานมาที่รอยละ 3.44 ตนทุนการผลิตสับปะรด ท้ังประเทศ 3.76 บาท/กิโลกรัม ตนทุนการผลิตสับปะรด 

ภาคกลาง 3.83 บาท/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดภาคตะวันออก เม่ือเทียบกับตนทุนแลว เกษตรกรยังมีกําไรทุกจังหวัด

ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวยประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตราด และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560

ตารางที่ 4  สับปะรด: เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

มีนาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 6.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 1.60 จังหวัดระยอง 

ราคาเฉลี่ย 6.93 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.73 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 6.91 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 1.71 จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.56 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 

4.96 เนื่องจากสับปะรดโรงงานราคาดีตั้งแตปลายป 2557 จูงใจเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกในป 2558-2559 ทําใหปริมาณ

ผลผลิตที่จะเก็บเก่ียวตั้งแตปลายป 2559 ถึง ตนป 2560 มีปริมาณมาก สงผลให ราคาที่เกษตรกรขายไดลดลงอยางตอเนื่อง 

ในบางพื้นที่ โดยราคาที่เกษตรกรขายไดสัปดาหนี้ โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมีนาคม 60 รายละเอียด

ดังภาพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + - ป 2559 ป 2560 % + -

รวม 5 จังหวัด 69,195      67,658      2.22-     388,580    380,310       2.13-     5,616    5,621    0.10

ฉะเชิงเทรา 9,764 9,262 -5.14 42,073 40,515 -3.70 4,309 4,374 1.51

จันทบุรี 1,049 959 -8.58 4,392 4,229 -3.71 4,187 4,410 5.33

ตราด 4,638 4,199 -9.47 16,924 16,144 -4.61 3,649 3,845 5.37

ระยอง 34,342 33,679 -1.93 210,448 204,027 -3.05 6,128 6,058 -1.14

ชลบุรี 19,402 19,559 0.81 114,743 115,395 0.57 5,914 5,900 -0.24

ภาค/จังหวัด
เนื้อเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร



7ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา 

ประจําเดือน มีนาคม 2560

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสินค้า หน่วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 14-15% เกวียน - - - - - 7,325.00 7,350.00 7,225.00 -
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 24-25% เกวียน - - - - - 6,450.00 6,350.00 6,325.00 -
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้นมากกว่า 25% เกวียน - - - - - 6,150.00 6,150.00 6,100.00 -
หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.43 1.42 1.40 - - 1.42 1.41 - 1.41
 หัวมันสําปะหลังสด  แป้ง  30 % กิโลกรัม 1.77 1.88 - - - - - - -
 ปาล์มทั้งทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรัม 4.71 4.65 4.48 4.55 - 4.86 4.80 - 4.55
 ยางแผ่นดิบชั้น  3 กิโลกรัม 75.69 - - 72.95 - 76.49 - - -
 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรัม - 33.56 32.84 32.71 - 32.92 - - 32.00
 นํ้ายางสดคละ กิโลกรัม 57.50 59.25 60.88 59.88 - - - - -
 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 1,600.00 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00 2,000.00 - - -
 มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง ร้อยผล - - - - 1,600.00 1,600.00 - - -
 มะพร้าวนํ้าหอมขนาดคละ ร้อยผล - - - - - 1,500.00 - - -
 สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 6.75 6.93 - 6.91 - 6.56 - - -
 สับปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรัม 1.75 1.56 - 1.75 - 1.69 - - -
 สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดใหญ่ กิโลกรัม 13.00 10.00 - - - - - - -
 สับปะรดบริโภคพันธุ์ตราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรัม - - - 14.25 - - - - -
 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรัม 61.06 - - - - 58.38 - 53.75 -
 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม 34.75 - - - - - - - -
 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชิวิต  (ฟาร์มประกัน) กิโลกรัม 42.00 - - - - - - - -
 ไข่ไก่เบอร์ 0 ร้อยฟอง 316.00 280.00 - - 272.50 - - - -
 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง - 220.00 - - - 222.50 222.50 210.00 -
 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 41-50 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 246.00 - - - - - -
 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 227.50 - - 230.75 - - -
 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - - 227.25 - - -
 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - 205.00 208.75 - - -
 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - 45.00 - 42.00 - -
 ปลาดุกบิ�กอุยขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - - - - - -



สรุปสถานการณการผลิตและผลพยากรณขอมูลไมผลภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3 ป 2560

คณะทํางานสํารวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จ.ระยอง (สสก.3) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๖ จ.ชลบุรี (สศท.6) ผูแทน

ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผูแทนกลุมสงเสริมการผลิตไมผล สํานักสงเสริมการจัดการ

สินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  ผูแทนเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  ผูแทนสํานักสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จ.ระยอง และผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๖ จ.ชลบุรี  ไดรวมกันประชุมวิเคราะห

ผลการพยากรณขอมูลปริมาณการผลิตไมผลภาคตะวันออก ป ๒๕60  (ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง) 

ประกอบดวยจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม สสก.3  จ.ระยอง 

สรุปผลการประชุมภาพรวมไมผลภาคตะวันออกป ๒560 (ครั้งท่ี 3/๒๕60) ตามรายละเอียดดังนี้

ไมผลรวมท้ัง ๔ ชนิด ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก มีเนื้อท่ี

ยืนตนรวม 735,566  เพ่ิมข้ึน 3,526 ไร คิดเปนรอยละ 0.48 เนื้อท่ีใหผลรวม 669,717 ไร  เพ่ิมข้ึน 4,843 ไร 

คิดเปนรอยละ 0.73 มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 786,116 ตัน เพ่ิมข้ึน 223,952 ตัน คิดเปนรอยละ 39.84 

โดยผลผลิตไมผลท้ัง ๔ ชนิดเพ่ิมข้ึนทุกชนิด  สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เริ่มตั้งแตกลางเดือน

กุมภาพันธ ถึง ปลายเดือนตุลาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนมิถุนายน

ทุเรียน

สถานการณการผลิต  ทุเรียนออกดอกแลวประมาณรอยละ 99 คาดวามีเหลือเพียงรอยละ 1 ท่ียัง

ไมติดดอกออกผลซ่ึงเปนตนทุเรียนท่ีไมสมบูรณ ผลผลิตจะออกสูตลาดต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป ทุเรียน

ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ป ๒๕60  มีเนื้อท่ียืนตน  306,425 ไร เพ่ิมข้ึน  5,696 ไร คิดเปนรอยละ 1.89 

เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจากการโคนเงาะ ลองกอง และยางพารา เนื้อท่ีใหผล 255,873 ไร เพ่ิมข้ึน 4,369 ไร คิดเปนรอยละ 

1.74 และผลผลิตตอไรเฉลี่ย 1,568 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน 465 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 42.16 ทําใหมีปริมาณผลผลิต

โดยรวม 401,308 ตัน  เพ่ิมข้ึน 123,938 ตัน   คิดเปนรอยละ 44.68

ผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนคอนขางมาก จากสภาพอากาศเย็นท่ีสงผลดีตอ

การออกดอกของทุเรียน ประกอบกับเนื้อท่ีปลูกทุเรียนในป 2555 เริ่มใหผลใหมเปนปแรกเพ่ิมข้ึน 4,369 ไร และ

ราคาทุเรียนอยูในเกณฑดีมาอยางตอเนื่อง เกษตรกรสนใจดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงทําใหผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน

สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียนท่ีจะออกสูตลาด เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงปลาย

เดือนกรกฎาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดชวงวันท่ี 15 – 31 พฤษภาคม 2560
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สรุปสถานการณ์การผลติและผลพยากรณ์ขอ้มลูไมผ้ลภาคตะวนัออก คร ัง้ที่ 3 ปี 2560 (ต่อ)

มงัคุด

สถานการณ์การผลิต  มงัคุดออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 50 ภาวะการผลิตมีหลายระยะท ัง้ระยะ

ปากนกแกว้ถึงระยะผลเลก็ ซึ่งมงัคุดบางส่วนที่อยู่ในระยะปากนกแกว้ยงัไม่แสดงอาการจะดอกหรือจะแตกใบอ่อน เน่ืองจาก

มงัคุดรุ่นแรกที่จะออกดอกไดร้บัผลกระทบจากฝนตกในช่วงตน้เดือน พฤศจิกายน ทาํใหม้งัคุดออกใบอ่อนแทนการออกดอก 

มงัคุดของ ๓ จงัหวดัภาคตะวนัออกปี 2560 มีเน้ือที่ยืนตน้ 199,473 ไร่ ลดลง 705 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.35 เน้ือที่ใหผ้ล 

190,597 ไร่ เพิ่มขึ้น 83 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.04  ส่วนผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 621 กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 108 กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 

21.05 มปีรมิาณผลผลติโดยรวม 118,401 ตนั เพิม่ขึ้น 20,690 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 21.17

ผลผลิตมงัคุดเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเน้ือที่มงัคุดที่ปลูกในปี 2553 เริ่มใหผ้ลผลติไดปี้แรกอีกท ัง้ในปีที่ผ่านมา 

ท ัง้ ๓ จงัหวดั มงัคุดออกผลไม่มากทาํใหต้น้มงัคุดมรีะยะเวลาการพกัสะสมอาหารมากขึ้น คาดว่าสภาพอากาศที่เย็นๆไม่ถงึกบั

อากาศหนาวมากและมีลมโชยเป็นสภาพอากาศที่มงัคุดจะติดดอกออกผลไดด้ี โดยคาดการณ์จะออกดอกไดอ้ีกรอบในเดือน

มนีาคม (ไมเ่กนิ 15 มนีาคม 2560) 

สาํหรบัการกระจายตวัของผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาด เริ่มต ัง้แต่ปลายเดือนมนีาคม ถงึ เดือนกรกฎาคม โดยจะ

ออกกระจกุตวัสูงสุดในช่วงวนัที ่16 – 30 มถินุายน 2560

เงาะ

สถานการณก์ารผลติ เงาะออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 85 อยู่ในช่วงระยะตัง้ช่อดอกถงึระยะผลเลก็ แต่ส่วน

ใหญ่อยู่ในระยะดอกบาน เงาะของ ๓ จงัหวดั ภาคตะวนัออก ปี 2560 มเีน้ือที่ยืนตน้ 135,567 ไร่  ลดลง 332 ไร่ คิดเป็น

รอ้ยละ 0.24  เน้ือทีใ่หผ้ล 132,164 ไร่  เพิม่ขึ้น 786 ไร่  คิดเป็นรอ้ยละ 0.60 และผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 1,606  กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 

574 กโิลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 55.62 ทาํใหม้ปีรมิาณผลผลติโดยรวม 212,229 ตนั เพิม่ขึ้น 76,669 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 55.62

ผลผลติเงาะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมเีงาะที่ปลูกในปี 2556 เริ่มใหผ้ลในปีแรกไดเ้พิ่มขึ้น ประกอบสภาพอากาศใน

ปีน้ีส่งผลดต่ีอการตดิดอกไดม้ากขึ้นออกดอกไดเ้ร็วขึ้น เน่ืองจากในปีที่ผ่านมาตน้เงาะกระทบแลง้ดอกและลูกร่วงไม่สามารถเก็บ

ผลผลติได ้เกษตรกรจงึตดัแต่งบาํรุงตน้ใหส้มบูรณเ์พือ่บงัคบัออกผลใหไ้ดท้นัในปีน้ี 

สาํหรบัการกระจายตวัของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มต ัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนกลางเดือน

สงิหาคม โดยจะออกกระจกุตวัสูงสุดในช่วงเดอืนมถินุายนตลอดทัง้เดอืน

อย่างไรก็ตามขอ้มูลของภาคตะวนัออกปี 2560 ปีน้ีจะตอ้งรอความเจนอีกคร ัง้ หลงัจากคณะทาํงานสาํรวจ

ขอ้มลูไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก จะร่วมกนัสาํรวจขอ้มูลจริงจากเกษตรกรช่วงระหว่างวนัที่  2 มนีาคม - 2เมษายน 2560

ซึง่จะตอ้งวเิคราะหป์ระมวลขอ้มลูภาพรวมของท ัง้ 3 จงัหวดัอกีคร ัง้ในเดอืนเมษายน 2560 น้ี
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