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ประเด็นทีส่ําคัญ         หนาเ ดื อ น เ มษายน เ ป น เ ดื อน แ ห ง

ความสุขของคนไทยเดือนท่ีมีประเพณีสงกรานต 

เลนน้ําคลายรอน เพราะเปนชวงท่ีเขาสูฤดูรอนเต็มๆ 

และเปนชวงท่ีคนไทยชอบจะไดหยุดพักผอนยาว 

คนท่ีออกมาทํางานตางจังหวัด ก็จะไดกลับบาน

กลับไปรดน้ําดําหัวขอพรพอแม ญาติผูใหญ ทุกๆคน

คงมีความสุขและกลับมาทําหนา ท่ีทํามาหากิน

ตอกันแลว 

เ ข า สู ฤ ดู ร อ น ผ ล ไ ม เ มื อ ง ร อ น

ของเรา ในชวงนี้แหลงผลิตใหญของประเทศไทยเรา

อยูในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง จันทบุรี 

และตราด ปนี้ผลไม ท้ังทุเรียน เงาะ มังคุด และ

ลองกอง จะทยอยออกสูตลาดตั้งแตปลายกุมภาพันธ 

ใน เดือน เมษายน สามารถหารับประทานได

โดยเฉพาะทุเรียนจะออกมามากแลว มากกวาผลไม

อ่ืนๆ สวนผลไม อ่ืนๆจะออกมาชวงพฤษภาคม-

มิถุนายนตามๆกันมา

ในปนี้ คุณ ผู อ านคงได กินผลไม

ท่ีราคาไมแพงมากเชนปท่ีผานมา เพราะปนี้สภาพ

ฝนฟาอากาศอํานวย การติดดอกออกผลของผลไม

ภาคตะวันออกของเราติดดอกออกผลไดดี ก็ขอเชิญ

ชวนหาซ้ือกินกันเยอะๆ จะไดชวยเหลือพ่ีนอง

เกษตรกรผูปลูกผลไมภาคตะวันออกเรา

http://www.oae.go.th/zone10/


3

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. – เม.ย. 2560

ตารางท่ี 1  ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย 

นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนเมษายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 

ราคาเฉล่ีย 4.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 5.73 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 4.39 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.59 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

4.11 บาท/กก .ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 8.26 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 4.29 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ี

ผ า นมา ร อ ย ล ะ  5 .71  จั งหวั ดฉ ะ เ ชิ ง เ ทร า  ร า ค า เ ฉ ล่ี ย

4.36 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 10.29 จังหวัด

ปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 4.21 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมา

รอยละ 12.26 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 4.11 บาท/กก.ปรับตัวลดลง

จากเ ดือนที่ ผ านมารอยละ 9 .67  ราคาปาล มน้ํ ามั น ในเ ดือนนี้ 

โดยภาพรวมปรับตัวลดลงราคาน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ของมาเลเซีย 

มีแนวโนมลดลงอยูที่ระดับ 2,250 ริงกิตตอตัน ภายในส้ิน ป 2560 

เนื่องจากผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่ไดรับผลกระทบความ

แหงแลงจากปรากฏการณเอลนีโญในชวงปที่ผานมา  โดยภาพรวมแสดง

ราคาเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดดังภาพ  ที่ 1

บาท : กก.

   ปาลมน้ํามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ
ประจําเดือน เมษายน 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
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคญั ประจําเดือน เมษายน 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

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว  มีเน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2

ภาพท่ี 2  แสดงราคาหัวมนัสําปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ต.ค. – เม.ย. 2560

ตารางท่ี 2  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนเมษายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                

ราคาเฉลี่ย 1.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 12.59 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.26 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 11.27 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 10.71

จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.26 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 11.27  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.21 

บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 14.18 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.24 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ  

12.06 ในชวงท่ีผานมามีฝนตก เกษตรกรจึงขุดหัวมันออกมาคอนขางมาก เพ่ือเตรียมปลูกมันสําปะหลังรอบตอไป ประกอบกับราคา

สงออกมันเสนและแปงมันอยูในเกณฑต่ํา สงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังสดอยูในเกณฑต่ําดวยเชนกัน  โดยภาพรวมแสดงราคา เดือน

เมษายน 60 รายละเอียดดังภาพ ท่ี 3

บาท : กก.

   มนัสําปะหลัง

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)
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคญั ประจําเดือน เมษายน 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 3

ภาพท่ี 3  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560

ตารางที่ 3 สับปะรด: เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

เมษายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 7.23 บาท/กก. ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 7.11 จังหวัดระยอง 

ราคาเฉลี่ย 6.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 2.02 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 6.84 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดอืนที่ผานมารอยละ 0.01 จังหวัดฉะเชงิเทรา ราคาเฉลี่ย 6.25 บาท/กก. ปรับตวัลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 

4.73  เนื่องจากในชวงนีผ้ลผลิตออกสูตลาดมาก ขณะทีโ่รงงานแปรรูปสบัปะรดบางสวนยงัปดทําการผลิตตอเนื่องหลงัเทศกาล

สงกรานต ประกอบกับคุณภาพสับปะรดไมตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูปและผลผลิตออกสูตลาดมากข้ึนอีกทั้งปญหา

ของประเทศคูคาสวนหนึ่งทราบวาประเทศไทยมีการผลิตสบัปะรดมากข้ึนเกินโควตาการผลิตเพื่อสงออกโดยเฉพาะจากแหลง

ผลิตภาคตะวนัตก ทําใหราคาสบัปะรดปรับตัวลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายไดสัปดาหนี้ โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบ

เดือนเมษายน 60 รายละเอียด ดังภาพที่ 3

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
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคญั ประจําเดือน เมษายน 2560

ในเดือนเมษายน 60 ผลผลิตทุเรียน

ของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออก

สูตลาดประมาณ 84,448 ตัน คิดเปนรอยละ 19.99 

คาดการณวาทุเรียนจะออกสูตลาดมากในชวงเดือน

พฤษภาคม 60 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาทุเรียนหมอนทอง

เกรดคละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนเมษายน 2560 

ของ จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 102 บาท/กก. จังหวัด

ตราด ราคาเฉลี่ย 80 บาท/กก. 

ราคาทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

เมษายน  2560  ของ  จั งห วัดจั นท บุ รี  ร าค า เฉลี่ ย 

69 บาท/กก. จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 52 บาท/กก.

ภาพที่ 4  แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายไดเดือน เมษายน 2560

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

บาท : กก.

  ทุเรียน มังคุด

ในเดือนเมษายน 60 ผลผลิตมังคุดของ

ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู

ตลาดประมาณ 5,967 ตัน คิดเปนรอยละ 4.04 คาดการณ

วามังคุดจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมิถุนายน 60 

ราคาที่ เกษตรกรขายได  ณ ไรนา  ราคามังคุดคละ

ที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนเมษายน 2560 ของ 

จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 174 บาท/กก. จังหวัดตราด 

ราคาเฉล่ีย 170 บาท/กก. 

ตารางท่ี 5  มังคุด : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559ป 2560 รอยละ

3 จ.ตะวันออก 251,504 256,086 1.82 277,370 422,365 52.27 1,103 1,649 49.50

จันทบุรี 171,092 173,672 1.51 187,790 284,874 51.70 1,098 1,640 49.36

ตราด 24,178 24,766 2.43 29,904 44,483 48.75 1,237 1,796 45.19

ระยอง 56,234 57,648 2.51 59,676 93,008 55.85 1,061 1,613 52.03

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)

ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559ป 2560 รอยละ

3 จ.ตะวันออก 190,514 190,788 0.14 97,711 147,804 51.27 513 775 51.07

จันทบุรี 129,339 129,537 0.15 68,871 107,138 55.56 532 827 55.45

ตราด 34,917 35,047 0.37 15,649 23,900 52.73 448 682 52.23

ระยอง 26,258 26,204 -0.21 13,191 16,766 27.10 502 640 27.49

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)

บาท : กก.

ภาพที่ 5  แสดงราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายไดเดือน เมษายน 2560
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคญั ประจําเดือน เมษายน 2560

ในเดือนเมษายน 60 ผลผลิตเงาะของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี 

และตราด ออกสูตลาดประมาณ 7,974 ตัน คิดเปนรอยละ 4.15 คาดการณวาเงาะจะออก

สูตลาดมากในชวงเดือนมิถุนายน 60 

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาเงาะโรงเรียนคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนเมษายน 

2560 ของ จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 53 บาท/กก.  ราคาเงาะสีทองคละท่ีเกษตรกรขายได ณ 

ไรนาเดือนเมษายน 2560 ของ จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 41 บาท/กก.

ภาพที่ 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายไดเดือน เมษายน 2560

ตารางท่ี 7  เงาะ: เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

บาท : กก.

เงาะ

ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ

3 จ.ตะวันออก 112,927 112,981 0.05 116,269 192,055 65.18 1,030 1,700 65.05

จันทบุรี 56,874 56,491 -0.67 53,677 94,324 75.73 944 1,670 76.91

ตราด 47,667 48,123 0.96 54,382 84,349 55.10 1,141 1,753 53.64

ระยอง 8,386 8,367 -0.23 8,210 13,382 63.00 979 1,599 63.33

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)



8ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา 

ประจําเดือน เมษายน 2560

ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสินค้า หน่วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื�น 14-15% เกวียน - - - - - 7,400.00 7,400.00 7,250.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื�น 24-25% เกวียน - - - - - 6,500.00 6,400.00 6,350.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื�นมากกว่า 25% เกวียน - - - - - 6,200.00 6,200.00 6,125.00 -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.25 1.26 1.25 - - 1.26 1.21 - 1.24

 หัวมันสําปะหลังสด  แป้ง  30 % กิโลกรัม 1.75 1.85 - - - - - - -

 ปาล์มทั�งทะลาย นน.15 กก. ขึ�นไป กิโลกรัม 4.44 4.39 4.11 4.29 - 4.36 4.21 - 4.11

 ยางแผ่นดิบชั�น  3 กิโลกรัม - - - 71.89 - - - -

 เศษยางพารา (ขี�ยาง) กิโลกรัม - 26.96 28.11 29.04 - 31.00 - - 27.00

 นํ�ายางสดคละ กิโลกรัม 49.00 54.38 55.50 53.00 - - - - -

 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 - - -

 มะพร้าวนํ�าหอมขนาดคละ ร้อยผล - - - - - 1,500.00 - - -

 สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 7.23 6.79 - 6.84 - 6.25 - - -

 สับปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรัม 1.86 1.44 - 1.70 - 1.63 - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดใหญ่ กิโลกรัม 13.00 10.00 - - - - - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ตราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรัม - - - 9.50 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรดคละ กิโลกรัม - - 101.50 80.00 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกรดคละ กิโลกรัม - - 68.50 52.00 - - - - -

มังคุดผิวมันใหญ่ กิโลกรัม - - 141.50 - - - - - -

มังคุดคละ กิโลกรัม - - 173.75 170.00 - - - - -

เงาะโรงเรียนคละ กิโลกรัม - - 53.00 - - - - -

เงาะสีทอง กิโลกรัม - - - 41.00 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ�นไป กิโลกรัม 62.94 - - - - 59.63 - 57.75 -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื�อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม 37.00 - - - - - - - -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื�อมีชิวิต  (ฟาร์มประกัน) กิโลกรัม 42.00 - - - - - - - -

 ไข่ไก่เบอร์ 0 ร้อยฟอง - 277.50 - - 280.00 - - - -

 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 215.00 217.50 - - - 215.00 220.00 212.50 -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 41-50 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 225.00 - - - - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 200.00 - - 208.75 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - - 195.50 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - 189.00 177.25 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - 45.00 - 42.00 - -

ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว



คณะทํางานสํารวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จ.ระยอง (สสก.3) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๖ จ.ชลบุรี 

(สศท.6) ผูแทนศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผูแทนกลุมสงเสริมการผลิตไมผล 

สํานักสงเสริมการจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  ผูแทนเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  

ผูแทนสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จ.ระยอง ผูแทนสํานักงานเกษตรอําเภอในจังหวัดระยอง จันทบุรี 

ตราด  และผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี ๖ จ.ชลบุรี  ไดรวมกันประชุมวิเคราะหผลสํารวจขอมูลปริมาณ

การผลิตไมผลภาคตะวันออก ป ๒๕60 (ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง) ประกอบดวยจังหวัดระยอง จันทบุรี 

และตราด ในวันท่ี  ๒๐ เมษายน 2560ณ หองประชุมโรงแรมเดอะปริ้นเซส บีช รีสอรทแอนดสปาอ.แกลง 

จ.ระยอง สรุปผลการประชุมภาพรวมไมผล(ขอมูลเอกภาพ) ภาคตะวันออกป ๒560(ครั้ง ท่ี ๔/๒๕60)

ตามรายละเอียดดังนี้

ไมผลรวมท้ัง ๔ ชนิดไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก 

มีเนื้อท่ียืนตนรวม ๖๗๗,๐๖๑ ไร  เพ่ิมข้ึน ๗,๑๙๒ ไร คิดเปนรอยละ ๑.๐๗  เนื้อท่ีใหผลรวม ๖๐๕,๔๘๑ ไร  

เพ่ิมข้ึน ๒,๑๘๗ ไร คิดเปนรอยละ 0.๓๖ มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 786,๒๓๙ ตัน เพ่ิมข้ึน ๒๖๘,๕๐๙ ตัน คิดเปน

รอยละ ๕๑.๘๖ โดยผลผลิตทุเรียน  มังคุด  และเงาะ เพ่ิมข้ึน  สวนผลผลิตลองกองลดลง  สําหรับการกระจายตัว

ของผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนตุลาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุด

ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สถานการณการผลิตทุเรียน ออกดอกแลวประมาณรอยละ 99 คาดวามีเหลือเพียงรอยละ 1 

ท่ียังไมติดดอกออกผลเปนตนทุเรียนท่ีไมสมบูรณการผลิตมีตั้งแตระยะผลเล็กถึงระยะผลแกเก็บเก่ียวผลผลิตได  

ทุเรียนของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกป ๒๕60  มีเนื้อท่ียืนตน  ๓๑๑,๕๘๑ ไร เพ่ิมข้ึน  ๑๐,๘๕๒ ไร คิดเปนรอยละ 

๓.๖๑ เนื้อท่ียืนตนเพ่ิมข้ึนจากการปลูกแทนยางพารา ลองกอง และเงาะ เนื้อท่ีใหผล ๒5๖,๐๘๖ ไร เพ่ิมข้ึน 

4,๕๘๒ ไร คิดเปนรอยละ 1.๘๒ และผลผลิตตอไรเฉลี่ย 1,๖๔๙ กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน ๕46 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 

๔๙.๕๐ ทําใหมีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๔๒๒,๓๖๕ ตัน  เพ่ิมข้ึน ๑๔๔,๙๙๕ ตัน คิดเปนรอยละ ๕๒.๒๗

ผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนคอนขางมาก จากสภาพอากาศเย็นท่ีสงผลดีตอ

การออกดอกของทุเรียนทุเรียนทยอยออกดอกไดหลายรุน และปริมาณน้ําในปนี้มีเพียงพอตอการเลี้ยงตนเลี้ยง

ผลทุเรียน อีกท้ังมีทุเรียนท่ีปลูกในป 2555 เริ่มใหผลใหมเปนปแรกเพ่ิมข้ึน ๕,๙๕๘ ไร และราคาทุเรียนอยูใน

เกณฑดีมาอยางตอเนื่อง เกษตรกรสนใจดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงทําใหผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึน

สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียนท่ีจะออกสูตลาด เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง

ปลายเดือนกรกฎาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดชวงวันท่ี ๑0 พฤษภาคมถึง ๑0มิถุนายน 2560

สรุปสถานการณการผลิตและผลสํารวจขอมูลไมผลภาคตะวันออก(สํารวจเอกภาพ) คร้ังที่ 4 ป 2560

ทุเรียน
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สถานการณการผลิตมังคุด ออกดอกแลวประมาณรอยละ ๙5 ภาวะการผลิตมีหลายระยะท้ังระยะ

ดอกบาน เปนผลออน ผลเล็ก ระยะเขาสีเลือด ถึงระยะผลโตเก็บเก่ียวผลผลิตได  เนื่องจากมังคุดรุนแรกท่ีจะออก

ดอกไดรับผลกระทบจากฝนตกในชวงตนเดือน พฤศจิกายน ทําใหมังคุดออกใบออนแทนการออกดอก ซ่ึงมังคุด

บางสวนท่ีอยูในระยะปากนกแกวในชวงตนเดือนมีนาคม เดิมท่ียังไมแสดงอาการจะออกดอกหรือจะแตกใบออน 

ขณะนี้หลังกลางเดือนมีนาคม เปนตนมามังคุดรุนนี้ออกดอกมามากกวาแตกใบออน ทําใหมีผลผลิตออกในรุนหลังนี้

จํานวนมาก  มังคุดของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกป ๒๕60 มีเนื้อท่ียืนตน 199,๙๗๗ ไร ลดลง ๒๐๑ ไร คิดเปน

รอยละ 0.๑๐  เนื้อท่ีใหผล 190,๗๘๘ ไร เพ่ิมข้ึน ๒๗๔ ไร คิดเปนรอยละ 0.๑๔  สวนผลผลิตตอไรเฉลี่ย ๗๗๕

กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน ๒๖๒ กิโลกรัม คิดเปนรอยละ ๕๑.๐๗ ทําใหมีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๑๔๗,๘๐๔ ตัน เพ่ิมข้ึน 

๕๐,๐๙๓ ตัน คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๗

ผลผลิตมังคุดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในปท่ีผานมา ท้ัง ๓ จังหวัด มังคุดออกผลไมมากทําใหตนมังคุด

มีระยะเวลาการพักสะสมอาหารมากข้ึน  และจากสภาพอากาศท่ีเย็นไมถึงกับหนาวมากและมีลมโชยในปนี้เปน

สภาพอากาศท่ีมังคุดจะติดดอกออกผลไดดีโดยมังคุดท่ีคาดการณจะออกดอกไดอีกรอบในกลางเดือนมีนาคมได

ออกดอกจํานวนมากอีกท้ังมีมังคุดท่ีปลูกในป 2553  เริ่มใหผลผลิตไดปแรกจํานวน ๙๓๑ ไร

สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม ถึง ปลายเดือน

สิงหาคมโดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในชวงวันท่ี 15 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2560

สถานการณการผลิตเงาะ  ออกดอกแลวประมาณรอยละ ๙๙ การผลิตอยูในชวงระยะดอกบาน 

ติดผลออน  ระยะผลเล็ก ถึงระยะเขาสามสี  แตสวนใหญอยู ในระยะเปนผลเล็ก  เงาะของ ๓ จังหวัด 

ภาคตะวันออก ป ๒๕60  มีเนื้อท่ียืนตน ๑๑๗,๓๔๑ ไร  ลดลง ๗๕  ไร คิดเปนรอยละ 0.๐๖ เนื้อท่ีใหผล 

๑๑๒,๙๘๑ เพ่ิมข้ึน ๕๔ ไร  คิดเปนรอยละ 0.๐๕  และผลผลิตตอไรเฉลี่ย ๑,๗๐๐ กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน ๖๗๐ กิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ  ๖๕.๐๕ ทําใหมีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๑๙๒,๐๕๕ ตัน เพ่ิมข้ึน 7๕,๗๘๖ ตัน คิดเปนรอยละ 

๖๕.๑๘

ผลผลิตเงาะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในปท่ีผานมาตนเงาะไดรับผลกระทบแลงดอกและลูกรวงไมสามารถ

เก็บผลผลิตได เกษตรกรจึงตัดแตงเรงบํารุงตนใหสมบูรณเพ่ือบังคับการออกผลใหไดทันในปนี้ ประกอบกับปนี้สภาพ

อากาศดี ปริมาณน้ําเพียงพอสงผลตอการบํารุงตนไดสมบูรณ  การติดดอกไดมากข้ึน ออกดอกไดเร็ว  อีกท้ังเงาะ

ท่ีปลูกในป 2556 เริ่มใหผลในปแรกไดเพ่ิมข้ึนจํานวน ๑,๙๓๐ ไร  

สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เริ่มต้ังแตปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือน

กลางเดือนสิงหาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดแตปริมาณไมมากในชวงวันท่ี ๒5 พฤษภาคม ถึง 2๕ มิถุนายน 

๒๕๖๐

สรุปสถานการณการผลิตและผลสํารวจขอมูลไมผลภาคตะวันออก(สํารวจเอกภาพ) ครั้งท่ี 4 ป 2560 (ตอ)

มังคุด

เงาะ
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สถานการณการผลิตลองกอง  ลองกองออกดอกลาชา เนื่องจากปท่ีผานมาเก็บเกี่ยว

ลองกองไดลาชา ลองกองออกดอกแลวประมาณรอยละ ๖๐การเติบโตมีทุกระยะตั้งแตระยะดอกเขียว 

เปนชอดอก ดอกบาน ติดผลออน และระยะพัฒนาผล สวนใหญอยูระยะดอกบานและเปนผลออน 

ในชวงนี้เกษตรกรเร่ิมกักน้ําไมใหน้ํากับตนลองกองเพื่อใหตนขาดน้ําใหตนโศกสลด  ในปนี้ปริมาณฝน

มีมากกวาปท่ีผานมาตนลองกองไดรับน้ําเปนระยะตนจึงโศกสลดนอย ซึ่งสภาพการออกดอกของ

ลองกองสามารถออกดอกไดตลอดท้ังปจึงคาดวาจะออกดอกในชวงหลังท่ีกักน้ํา  ลองกองของ ๓ 

จังหวัดภาคตะวันออกป ๒560 มีเนื้อท่ียืนตน ๔๘,๑๖๒ ไร ลดลง ๓,๓๘๔ ไร คิดเปนรอยละ ๖.๕๗    

เนื้อท่ีใหผล ๔๕,๖๒๖ ไร ลดลง ๒,๗๒๓ ไร คิดเปนรอยละ ๕.๖๓  ผลผลิตตอไรเฉล่ีย 5๒๖ กิโลกรัม 

ลดลง ๒๐ กิโลกรัม คิดเปนรอยละ ๓.๖๖ ทําใหมีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๒๔,๐๑๕ ตัน ลดลง 2,๓๖๕ 

ตัน คิดเปนรอยละ ๘.๙๗

ผลผลิตลองกองคาดวาจะลดลง เนื่องจากมีการโคน สางตนท่ีใหผลแลวออกเพ่ือปลูก

ทุเรียนแทน และตองการใหตนทุเรียน และพืชอื่นไดเติบโตเต็มท่ี  ซึ่งสวนใหญเกษตรกรจะปลูกลองกอง

เปนพืชแซมพืชอ่ืน  การบังคับดูแลรักษาเพ่ือใหออกดอกจะทําไดลําบากเนื่องจากลองกองจะออกดอก

ไดตนจะตองมีสภาพท่ีขาดน้ําใบเหลืองสลด ในขณะท่ีปลูกแซมกับพืชอ่ืนท่ีจะตองใหน้ําทําให

ตนลองกองไมขาดน้ํา ประกอบกับยังมีฝนตกในชวงนี้ เวนแตสวนเดี่ยวท่ีเกษตรกรปลูกลองกองลวน

สามารถบังคับผลผลิตได  ปท่ีผานมาลองกองออกผลลาชาทําใหการเก็บผลลองกองยืดเวลาเก็บผล

ไดถึงเดือนพฤศจิกายน สวนตนลองกองท่ีไมออกดอกมีระยะเวลาการพักสะสมอาหารมากขึ้นจึงออก

ดอกกอน 

สําหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เร่ิมตั้งแตปลายเดือนเมษายน ถึง

กลางเดือนตุลาคม โดย จะออกกระจายตัวในแตละเดือน ไมมีการกระจุกตัวของสินคาลองกอง  

เนื่องจากทยอยออกดอกกระจาย

สรุปสถานการณการผลิตและผลสํารวจขอมูลไมผลภาคตะวันออก(สํารวจเอกภาพ) ครั้งท่ี 4 ป 2560 (ตอ)

ลองกอง
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4 สมาคม ยอมรับ ผลสํารวจมันสําปะหลัง สศก. แมนยํา ลุยปูพรมสํารวจป 60 เม.ย.-พ.ค. นี้

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ 4 สมาคม ม่ันใจ ผลสํารวจมันสําปะหลังโรงงาน ตรงกับสภาพ

ความเปนจริงในพ้ืนท่ี ระบุ ป 59 ผลผลิต 31.16 ลานตัน เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 9.07  ลานไร และผลผลิตตอไร 3,437 

กิโลกรัม แจง ป 2560 ลุยเก็บขอมูลท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหวางเมษายนถึง

พฤษภาคมนี้

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปดเผยวา สศก. ไดจัดทําขอมูลปริมาณการผลิตมันสําปะหลังโรงงานเปนประจําทุกป เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

กําหนดแนวทางและนโยบายการผลิตมันสําปะหลังโรงงานภายในประเทศไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ โดยในป 

2559 ผลการสํารวจ พบวา มันสําปะหลังโรงงาน (เก็บเก่ียวต้ังแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มี

ปริมาณผลผลิตหัวมันสด 31.16 ลานตัน เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 9.07  ลานไร ผลผลิตตอไร 3,437 กิโลกรัม

ในการนี้ สศก. ไดรวมมือกับสมาคมการคาและผูผลิตมันสําปะหลัง 4 สมาคม ประกอบดวย สมาคม

การคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย ทําการสํารวจภาวะการผลิตและการคามันสําปะหลังโรงงาน 

ซ่ึงท้ัง 4 สมาคมไดใหการยอมรับรายงานผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตรงกับสภาพความเปนจริงใน

พ้ืนท่ี

สําหรับมันสําปะหลังโรงงาน เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย สามารถแปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง และอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง เชน อาหาร อาหารสัตว สารใหความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปผลิต

เปนเอทานอลซ่ึงเปนพลังงานทดแทนไดอีกทางหนึ่ง ทําใหความตองการใชมันสําปะหลังโรงงานมีแนวโนมขยายตัว

เพ่ิมข้ึนทุกป โดยแบงออกเปนการใชในประเทศประมาณรอยละ 20 – 25 สวนท่ีเหลือรอยละ 75 – 80 เปนการ

สงออก

ท้ังนี้ ป 2560 นี้ สศก. คาดวาเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต มันสําปะหลังโรงงาน ป 2560 จะลดลงจาก

ป 2559 เนื่องจากเกษตรกรขาดแคลนทอนพันธุ จากภัยแลงชวงตนป 2559 ทําใหตนมันแหงตายตองปลูกหลายรอบ 

อยางไรก็ตาม คาดวา ผลผลิตตอไรจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณน้ําฝนตั้งแตกลางป 2559 มากกวาป 2558  โดย 

สศก. จะทําการสํารวจในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 ในพ้ืนท่ีแหลงผลิตในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง และจะไดเผยแพรขอมูลใหทราบในระยะตอไป ซ่ึงทานท่ีสนใจขอมูล สามารถขอติดตอสอบถามไดท่ีศูนย

สารสนเทศการเกษตร  โทร. 0 2561 2870 อีเมล prcai@oae.go.th

*********************************
ขาว : สวนประชาสัมพันธ

ขอมูล : ศูนยสารสนเทศการเกษตร
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