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ประเด็นที่สําคัญ หนาปนี้มีผลผลิตจากเกษตรกรออกสูตลาด 

ซึ่งชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ จะเปน

ช วงที่ มี ผลผลิตออกมากตอ เนื่ อ ง  ไปถึ ง

กลางเดือนมิถุนายน ใครยังรอคอยใหราคา

ผลไมถูกลงบางจะไดลิ้มลองรสชาติเพราะชวง

กอนหนานี้ราคาผลไมยังคงสูง

อยางไรก็ตามขอทานอยาไดรอคอยนาน

นะคะเพราะราคาผลไมในปนี้คงไมไดต่ําไปกวา

ปจจุบันนี้เทาไร
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ภาพรวมการผลิต เน้ือท่ีใหผลรวมท้ังประเทศป 2560 จํานวน 4,839,113 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.03 ผลผลิต

รวมท้ังประเทศจํานวน 11,707,999 ตัน  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.47  ผลผลิตตอไรตอเน้ือท่ีใหผล 2,419 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปท่ี

ผานมารอยละ 0.42 ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันท้ังประเทศ ป 2559 อยูท่ี 3.10 บาท/กิโลกรัม

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก มีเน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลมน้ํามันท้ังทะลาย

ท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ม.ค. – พ.ค. 2560

ตารางท่ี 1 ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย 

นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนพฤษภาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 

ราคาเฉล่ีย 4.18 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 5.86 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 4.12 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.15 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

3.84 บาท/กก .ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.57 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 4.02 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ี

ผ า นม า ร อ ย ล ะ  6 .2 9  จั ง หวั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ร า ค า เ ฉ ล่ี ย

4.08 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 6.42 จังหวัด

ปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 3.86 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 8.31 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 3.81 บาท/กก.ปรับตัวลดลง

จากเ ดือนที่ ผ านมารอยละ 7.30 ราคาปาลมน้ํ ามัน ในเ ดือนนี้ 

โดยภาพรวมปรับตัวลดลง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก      

โดยภาพรวมแสดงราคาเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังภาพที่ 1

บาท : กก.

ปาลมน้ํามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ
ประจําเดือน พฤษภาคม 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



4ภาวการณผลิต การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

ภาพรวมการผลิตขาวนาปรัง 2560 เนื้อที่เก็บเก่ียว รวมทั้งประเทศจํานวน 10,551,355 ลานไร ผลผลิตรวมทั้ง

ประเทศจํานวน 7,034,016 ตัน ผลผลิตตอไรตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 667 กิโลกรัม ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ 

7,947บาท/เกวียน ตนทุนการผลิตขาวเจานาปภาคกลาง 7,668 บาท/เกวียน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และสมุทรปราการ และมีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร 

รายละเอียดตามตารางที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาขาวเปลือกเจานาปรัง ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายไดเดือนมีนาคม 60 – พฤษภาคม 60

ตารางท่ี 2  ขาวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15% เดือนพฤษภาคม 2560

ของ จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7400 บาท/ตัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,420 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก

เดือนที่ผานมารอยละ 0.72 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,440 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.54 

จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,480 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 3.17 ราคาขาวในเดือนนีป้รับเพิ่มลด 

ตามความตองการของตลาด คุณภาพผลผลิต และความชื้นของขาว โดยภาพรวมแสดงราคาเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 60 

รายละเอียดดังภาพที่ 2  

บาท : ตัน

ขาวนาปรัง

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

รวม 9 จังหวัด 642,971    835,787    29.99    634,380      826,314      30.26    398,259      562,972      41.36    628         681         8.52     

นครนายก 90,437 163,770 81.09 90,171 163,368 81.18 56,036 103,342 84.42 621 633 1.93

ปราจีนบุรี 135,006 159,097 17.84 133,249 156,725 17.62 80,680 100,604 24.70 605 642 6.12

ฉะเชิงเทรา 354,248 434,530 22.66 348,510 428,768 23.03 221,259 306,122 38.35 635 714 12.44

สระแกว 677 7,916 1069.28 632 7,847 1141.61 318 4,258 1238.99 503 543 7.95

ตราด 1,617 1,906 17.87 1,612 1,892 17.37 738 928 25.75 458 490 6.99

ระยอง 2,988 4,715 57.80 2,962 4,619 55.94 1,577 2,518 59.67 532 545 2.44

ชลบุรี 40,738 42,205 3.60 40,056 41,682 4.06 26,091 28,856 10.60 651 692 6.30

สมุทรปราการ 17,260 21,648 25.42 17,188 21,413 24.58 11,560 16,344 41.38 673 763 13.37

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร



5
ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม 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 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 2

ภาพท่ี 2 แสดงราคาหัวมันสําปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ต.ค. – พ.ค. 2560

ตารางท่ี 2  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนพฤษภาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                

ราคาเฉลี่ย 1.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 11.20 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.18 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 6.35 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.08 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 13.60

จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.03 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 18.25  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.08 

บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 10.74 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.08 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ  

12.90 เริ่มเขาสูฤดูฝนและฝนตกอยางตอเน่ือง ผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดลดลงและเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสําปะหลังลดต่ําลง 

ท้ังน้ีราคาสงออกมันเสนและแปงมันยังอยูในเกณฑต่ํา สงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังสดอยูในเกณฑต่ําดวยเชนกัน  โดยภาพรวมแสดง

ราคา เดือนพฤษภาคม 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)
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

ภาพรวมการผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ป 2560 รวมทั้งประเทศจํานวน 491,293 ไร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 

รอยละ 7.46  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจํานวน 2,040,261 ตัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 11.14 ผลผลิตตอไร เนื้อที่เก็บเก่ียว 

4,153 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปผานมาที่รอยละ 3.44 ตนทุนการผลิตสับปะรด ทั้งประเทศ 3.76 บาท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวยประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 3

ภาพท่ี 3 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละท่ีเกษตรกรขายไดเดือน ม.ค. – พ.ค. 2560

ตารางที่ 3 สับปะรด: เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

พฤษภาคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 4.86 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 32.78 จังหวัดระยอง 

ราคาเฉลี่ย 5.16 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 24.01 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 5.31 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 22.37 จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 4.45 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 

28.80 ชวงนี้มีผลผลิตออกสูตลาดประมาณไมเกินกําลังการผลิต แตคุณภาพผลผลิตไมตรงกับความตองการของโรงงาน

แปรรูป และมีสับปะรดรอขายหนาโรงงาน ประกอบกับผลไมชนิดอ่ืนทยอยออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน สงผลใหราคารับซ้ือ

สับปะรดปรับตัวลดลงโดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 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



7
ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภาคม 60 ผลผลิตทุเรียนของ

ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสูตลาด

แลวประมาณ 185,261 ตัน คิดเปนรอยละ 43.86 ปริมาณ

ผลผลิตทุเรียนท่ีออกสูตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ออกสูตลาดแลว

ประมาณ 294,864 ตัน คิดเปนรอยละ 69.81 ชวงเดือนน้ีถือ

เปนเดือนท่ีผลผลิตทุเรียนออกสูตลาดมากท่ีสุด ราคาจึงปรับ

ลดลงจากเดือนท่ีผานมา

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรด

คละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนพฤษภาคม 2560 ของ 

จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 64.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 36.75 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 63 บาท/

กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 21.25

ราคาทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขาย

ได ณ ไรนา เดือนพฤษภาคม 2560 ของ ของ จังหวัดระยอง 

ราคาเฉล่ีย 36.60 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 46.96 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 40 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 41.61 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 

42.67 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 17.69

ภาพที่ 4 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายไดเดือน เม.ย.-พ.ค. 2560

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนพฤษภาคม 60 ผลผลิตมังคุดของ

ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสูตลาดแลว

ประมาณ 32,995 ตัน คิดเปนรอยละ 22.32 ปริมาณผลผลิต

มังคุดท่ีออกสูตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ออกสูตลาดแลวประมาณ 

40,034 ตัน คิดเปนรอยละ 27.09 คาดการณวามังคุดจะออกสู

ตลาดมากในชวงเดือนมิถุนายน 60

ร า ค า ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ข าย ไ ด  ณ  ไ ร น า  ร า ค า มั ง คุ ด ค ล ะ

ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนพฤษภาคม 2560 ของจังหวัด

ระยอง ราคาเฉล่ีย 72.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผาน

มารอยละ 55.20 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 79.40 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 54.30 จังหวัดตราด 

ราคาเฉล่ีย 76.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอย

ละ 55.18

ราคามังคุดผิวมันใหญ จังหวัดระยอง ราคา

เฉล่ีย 116.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

16.79 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 107.50 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 24.03 ราคามังคุดปรับลดจา

เดือนท่ีผานมาเน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้น

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 เม.ย. – พ.ค.  2560
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภาคม 60 ผลผลิต

ลองกองของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ

ตราด ออกสูตลาดแลวประมาณ 1,627 ตัน คิดเปน

รอยละ 6.77ปริมาณผลผลิตลองกองท่ีออกสูตลาด

ตั้งแตตนฤดูกาล ออกสูตลาดแลวประมาณ 1,788 ตัน 

คิดเปนรอยละ 7.45 คาดการณวาลองกองจะออกสู

ตลาดมากในชวงเดือนกรกฎาคม 60

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาลองกองท่ี

เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนพฤษภาคม 2560  

ลองกองเบอร 1 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 55.00 

บาท/กก.  จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 52.50 บาท/กก. 

จังหวัดตราด ราคา 35.00 บาท/กก. ลองกองเบอร 2 

จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 42.50 บาท/กก.  จังหวัด

จันทบุรี ราคาเฉลี่ย 40.00 บาท/กก. จังหวัดตราด 

ราคา 25.00 บาท/กก. 

ภาพที่ 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. –พ.ค.  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)

ลองกอง

ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ ป 2559 ป 2560 รอยละ
3 จ.ตะวันออก 48,349 45,626 -5.63 26,380 24,015 -8.97 546 526 -3.66

จันทบุรี 32,890 30,844 -6.22 19,364 16,265 -16.00 589 527 -10.53

ตราด 11,322 10,686 -5.62 4,932 5,530 12.12 436 517 18.58

ระยอง 4,137 4,096 -0.99 2,084 2,220 6.53 504 542 7.54

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

ตารางท่ี 8  ลองกอง : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ในเดือนพฤษภาคม 60 ผลผลิตเงาะ

ของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู

ตลาดแลวประมาณ 53,564 ตัน คิดเปนรอยละ 27.89 

ปริมาณผลผลิตเงาะท่ีออกสูตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ออกสู

ตลาดแลวประมาณ 62,686 ตัน คิดเปนรอยละ 32.64 

คาดการณวาเงาะจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมิถุนายน 

60 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ี

เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนพฤษภาคม 2560 ของ 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 30.60 บาท/กก. ลดลงรอยละ 

42.26 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 29.80 บาท/กก. จังหวัด

ระยอง ราคาเฉล่ีย 20.00 บาท/กก. ราคาเงาะสีทองคละ ท่ี

เกษตรกรขายได ณ ไรนาเดือนพฤษภาคม 2560 ของ 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 25 บาท/กก. กก. ปรับตัวลดลง

จากเดือนท่ีผานมารอยละ 39.02 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

25 บาท/กก. ในเดือนน้ีผลผลิตเงาะออกสูตลาดมาก ราคาจึง

ปรับตัวลดลง

ภาพที่ 8 แสดงราคาลองกองโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายไดเดือน พฤษภาคม 2560

บาท : กก.



9ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสินค้า หน่วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 14-15% เกวียน - - - - 7,400.00 7,420.00 7,440.00 7,480.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 24-25% เกวียน - - - - 6,400.00 6,480.00 6,440.00 6,540.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�นมากกว่า 25% เกวียน - - - - 6,140.00 6,180.00 6,240.00 6,240.00 -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.11 1.18 1.08 - - 1.03 1.08 - 1.08

 หัวมันสําปะหลังสด  แป้ง  30 % กิโลกรัม 1.70 1.74 - - - - - - -

 ปาล์มทั�งทะลาย นน.15 กก. ขึ�นไป กิโลกรัม 4.18 4.12 3.84 4.02 - 4.08 3.86 - 3.81

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

 เศษยางพารา (ขี�ยาง) กิโลกรัม - 26.28 25.48 26.01 - 26.50 - - 26.00

 นํ�ายางสดคละ กิโลกรัม 48.90 51.11 49.70 49.10 - - - - -

 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 1,540.00 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 4.86 5.16 - 5.31 - 4.45 - - -

 สับปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรัม 1.23 1.15 - 1.25 - 0.85 - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดใหญ่ กิโลกรัม 12.60 10.00 - - - - - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ตราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรัม - - - 11.20 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรดคละ กิโลกรัม - - 64.20 63.00 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกรดคละ กิโลกรัม - 36.60 40.00 42.80 - - - - -

มังคุดผิวมันใหญ่ กิโลกรัม - 116.50 107.50 - - - - - -

มังคุดคละ กิโลกรัม - 72.80 79.40 76.20 - - - - -

เงาะโรงเรียนคละ กิโลกรัม - 20.00 29.80 30.60 - - - - -

เงาะสีทอง กิโลกรัม - - 24.50 25.00 - - - - -

ลองกองเบอร์ 1 กิโลกรัม - 55.00 52.50 35.00 - - - - -

ลองกองเบอร์ 2 กิโลกรัม - 42.50 40.00 25.00 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ�นไป กิโลกรัม 68.40 - - - - 66.20 - 65.60 -

 ไก่รุ่นพันธุ์เนื�อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม 40.00 - - - - - - - -

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

 ไข่ไก่เบอร์ 0 ร้อยฟอง - 318.00 - - 314.00 - - - -

 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 258.00 258.00 - - - 252.00 256.00 248.00 -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 41-50 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 202.60 - - - - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 185.60 - - 191.00 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - - 177.80 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตัว/กก. กิโลกรัม - - - - 184.00 164.60 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - 42.00 - 42.00 - -
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ดัชนีราคาและผลผลิต เม.ย. ปรับตัวเพ่ิม ระบุ พ.ค. ยาง-ออย-ทุเรียน-กุง ราคายังพุง

เดือนเมษายน ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตร ปรับตัวเ พ่ิม ข้ึนจากชวงเดียวกันของป ท่ีผานมา

คาดพฤษภาคม ยางพารา ออยโรงงาน ทุเรียน และกุงขาวแวนนาไม จะมีราคาเพ่ิมข้ึนหากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ป 2559 สงผล

รายไดของเกษตรกรขยายตัวเพ่ิมข้ึน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผย

ถึงภาพรวมราคาสินคาเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินคาเกษตรประจําเดือนเมษายน 2560 พบวา เพ่ิมข้ึน รอยละ 2.75 จากชวง

เดียวกันของปท่ีผานมา (เมษายน 2559) โดยสินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก ยางพารา ราคาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตนยางเขาสูชวง

ผลัดใบทําใหผลผลิตยางออกสูตลาดนอยลง ทุเรียน ราคาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตลาดยังมีความตองการตอเน่ือง กุงขาวแวนนาไม ราคา

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลกระทบตอเน่ืองจากปญหานํ้าทวมภาคใตทําใหผลผลิตออกสูตลาดนอย สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก

มันสําปะหลัง ราคาลดลงเน่ืองจากเกษตรกร ขุดหัวมันคอนขางมาก เพ่ือเตรียมปลูกมันสําปะหลังรอบตอไป ประกอบกับราคาสงออก

มันเสนและแปงมันอยูในเกณฑต่ํา ผูนําเขาจากประเทศจีนชะลอการรับซื้อ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาลดลงเน่ืองจากปริมาณขาวโพด

เลี้ยงสัตวท่ีออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน ไขไก ราคาลดลงเน่ืองจากผลผลิตไขไกออกสูตลาดมาก ขณะท่ีความตองการบริโภคยังคงลดลง 

เน่ืองจากยังอยูในชวงปดภาคการศึกษา หากเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง รอยละ 1.63 สินคาท่ีราคา

ปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา ราคาลดลงเน่ืองจากผูประกอบการแปรรูปยางข้ันตนชะลอการซื้อยางกอนถึงชวงวันหยุดยาวใน

เทศกาลสงกรานต ปาลมน้ํามัน ราคาลดลงเน่ืองจากผลผลิตปาลมนํ้ามันออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก

ไกเนื้อ ราคาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพ้ืนท่ีมีสภาพอากาศรอนจัดทําใหไกเน้ือ เจริญเติบโตชา ผลผลิตออกสู

ตลาดลดลง สําหรับในเดือนพฤษภาคม 2560 ดัชนีราคาสินคาเกษตรคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 สินคา

สําคัญท่ีราคาเพ่ิมข้ึน ไดแก ยางพารา ออยโรงงาน ทุเรียน และกุงขาวแวนนาไม

เลขาธิการ สศก. กลาวตอไปวา ดานดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเดือนเมษายน 2560 เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.44

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (เมษายน 2559) สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือก ออยโรงงาน ขาวโพด

เลี้ยงสัตว สุกร และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ปาลมนํ้ามัน หากเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ดัชนี

ผลผลิตลดลง รอยละ 16.38 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก มันสําปะหลัง ยางพารา ไกเน้ือ และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญท่ี

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ปาลมนํ้ามัน ทุเรียน และขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนในพฤษภาคม 2560 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร คาดวาจะ

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวเปลือก ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ยางพารา และทุเรียน

ท้ังน้ี ในสวนของภาพรวมดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือนเมษายน 2560 เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน 2559 รอยละ 

30.94 เปนผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.75 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 27.44 สวนเดือนพฤษภาคม 

2560 คาดวารายไดของเกษตรกรขยายตัวเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคา

ท่ียังคงขยายตัว

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

ขาว : สวนประชาสัมพันธ

ขอมูล : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
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