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ประเด็นที่สําคัญ หนา
ในเดือนมิถุนายน 2560 ยังเปนชวงฤดูผลไม

ของภาคตะวันออก ปนี้ผลผลิตออกลาชากวาปท่ี

ผานมา จากสภาพอากาศท่ีมีฝนชุกและความ

สมบูรณของผลไมท่ีไดพักตัวสะสมอาหารจากปท่ี

ผานมา ผลผลิตติดดอก ออกผลนอย ในปนี้ผลผลิต

จึงติดผลไดมาก ท้ังทุเ รียน เงาะ มังคุด และ

ลองกอง โดยเฉพาะมังคุดท่ีมีผลผลิตมากกระจาย

ออกหลายรุน โดยเฉพาะรุนหลังท่ีติดดอกออกผล

ในเดือนมีนาคม ซ่ึงจะมีผลผลิตออกสูตลาดในชวง

เดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม 2560

ผลผลิตจะมีขนาดเล็กกวาในรุนท่ีติดผลรุนแรกๆ 

ราคานาจะปรับตัวลดลงได อีกท้ังจะมีมังคุดภาคใต

เร่ิมเขาสูตลาด

ผูบริโภคท่ียังไมบริโภคมังคุดขอใหชวย

บริโภคกันดวย ท่ีผานมา 3-4 เดือนราคาสูงซ่ึง

อาจจะซ้ือบริโภคไมไหว แตชวงนี้ผลผลิตออกมาก

แลวรวมท้ังมีมังคุดจากภาคใตเร่ิมทยอยออกดวย

เชนกัน 

ช วยกันบ ริ โภคมั งคุ ดจะไดช วยพี่ น อ ง

เกษตรกรภาคตะวันออกไมใหราคาตกต่ํามาก
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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. – มิ.ย. 2560

ตารางท่ี 1 ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย 

นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนมิถุนายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 

ราคาเฉล่ีย 3.73 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 10.77 จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 3.67 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 10.92 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

3.56 บาท/กก .ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 7.29 

จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 3.70 บาท/กก.ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ี

ผ า นม า ร อ ย ล ะ  7 .9 6  จั ง หวั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ร า ค า เ ฉ ล่ี ย

3.62 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 11.27

จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉล่ีย 3.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่

ผานมารอยละ 8.03 จังหวัดสระแกว ราคาเฉล่ีย 3.56 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 6.56 ราคาปาลมน้ํามันในเดือนนี้ 

โดยภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก และ

ราคาซ้ือขายลวงหนานํ้ามันปาลมดิบในเดือนนี้ยังปรับลดลงอีกดวย      

โดยภาพรวมแสดงราคาเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดดังภาพที่ 1

บาท : กก.

ปาลมน้ํามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ
ประจําเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2560

ภาพรวมการผลิตขาวนาปรัง 2560 เนื้อที่เก็บเก่ียว รวมทั้งประเทศจํานวน 10,810,736 ลานไร ผลผลิตรวมทั้ง

ประเทศจํานวน 7,194,233 ตัน ผลผลิตตอไรตอเนื้อที่เก็บเก่ียว 665 กิโลกรัม ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ 

7,947 บาท/เกวียน ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังภาคกลาง 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 – มิถุนายน 60

ตารางท่ี 2  ขาวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15% เดือนมิถุนายน 2560

ของ จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 8,100 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 9.46 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ราคาเฉลี่ย 7,975 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 7.48 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,950 บาท/ตัน 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 6.85 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,850 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมา

รอยละ 4.95 ราคาขาวในเดือนนี้ปรับเพิ่มลด ตามความตองการของตลาด ที่มีคําสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มมากข้ึน โรงสีจึงเรง

ซื้อเพื่อใหทันการสงมอบสินคา และเก็บสตอก โดยภาพรวมแสดงราคาเดือน มีนาคม - มิถุนายน 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    840,322    30.69    634,380      830,778      30.96    398,259      565,965      42.11    628         681         8.51     

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 46,740 14.73 40,056 46,146 15.20 26,091 31,849 22.07 651 690 5.99

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
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 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. – ม.ิย. 2560

ตารางท่ี 2  มันสําปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนมิถุนายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                

ราคาเฉลี่ย 1.08 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.70 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.13 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 4.24 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.48

จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.00 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 2.91 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.00 บาท/กก.

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 7.41 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.02 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.56

ราคามันสําปะหลังอยูในเกณฑต่ํา เน่ืองจากราคาสงออกมันเสนและแปงมันสําปะหลังอยูในเกณฑต่ําประกอบกับฝนตกอยางตอเน่ือง 

ทําใหหัวมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวมีเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสําปะหลังคอนขางต่ํา  โดยภาพรวมแสดงราคา เดือนมิถุนายน 60

รายละเอียดดังภาพท่ี 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 4,244,489 -2.77 3,389           3,587           5.83            

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 3,470 8.71

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

ระยอง 39,439 36,499 -7.45 171,891 160,997 -6.34 4,358 4,411 1.22

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 มิถุนายน 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 3.68 บาท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบดวยประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางที่ 3

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

ตารางที่ 3 สับปะรด: เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

มิถุนายน 2560 ของ จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 4.33 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 10.91 จังหวัดระยอง 

ราคาเฉลี่ย 4.64 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 10.08 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 4.46 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 16.01 จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 4.15 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 

6.74  ในชวงเดือนนี้มีผลผลิตออกสูตลาดประมาณวันละ 7,000 ตัน ขณะที่ความตองการของโรงงานแปรรูปลดลง เนื่องจาก 

ตลาดตางประเทศชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑสับปะรดของไทย สงผลใหราคาสับปะรดโรงงานลดลง เนื่องจากชวงนี้ผลไมชนิดอ่ืน

ออกสูตลาดเพิ่มข้ึนโดยราคาที่เกษตรกรขายไดสัปดาหนี้ มีดังนี้  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 60 

รายละเอียดดังภาพที่ 3

บาท : กก.

สับปะรด

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

รวม 5 จังหวัด 69,832      69,015      1.17-     399,721    404,520       1.20     5,724    5,861    2.40

ฉะเชิงเทรา 8,810 9,350 6.13 38,710 41,260 6.59 4,398 4,410 0.27

จันทบุรี 659 974 47.80 2,801 4,370 56.02 4,250 4,487 5.58

ตราด 4,321 4,258 -1.46 16,790 16,470 -1.91 3,886 3,868 -0.46

ระยอง 35,442 34,587 -2.41 216,827 218,382 0.72 6,118 6,314 3.20

ชลบุรี 20,600 19,846 -3.66 124,593 124,038 -0.45 6,048 6,250 3.34

ภาค/จังหวัด
เนื้อเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ในเดือนมิถุนายน 60 ผลผลิตทุเรียนของ

ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสูตลาด

ประมาณ 106,304 ตัน คิดเปนรอยละ 25.17 ปริมาณผลผลิต

ทุเรียนท่ีออกสูตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ถึงเดือนมิถุนายน 2560

ออกสูตลาดแลวประมาณ 399,017 ตัน คิดเปนรอยละ 94.47

เปนชวงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตเหลือนอย ตลาด

ยังมีความตองการอยางตอเน่ือง ราคาโดยรวมปรับสูงขึ้น

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรด

คละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 2560 ของ 

จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 77.25 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก

เดือนท่ีผานมารอยละ 20.33 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 66.00

บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 4.76

ราคาทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขาย

ได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 2560 ของ จังหวัดระยอง ราคา

เฉล่ีย 40.00 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมารอยละ 

9.29 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 39.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลง

จากเดือนท่ีผานมารอยละ 0.63 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 40.00 

บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.54

ภาพที่ 4 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนมิถุนายน 60 ผลผลิตมังคุดของภาค

ตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสูตลาดแลว

ประมาณ 63,389 ตัน คิดเปนรอยละ 42.89 ปริมาณผลผลิต

มังคุดท่ีออกสูตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ถึงเดือนมิถุนายน 2560 

ออกสูตลาดแลวประมาณ 102,515 ตัน คิดเปนรอยละ 69.36

ชวงน้ีปริมาณผลผลิตผลิตออกสูตลาดมาก สงผลใหราคาตกตํ่า 

แนวโนมอาจจะปรับตัวลดลงไดอีก เพราะจะมีผลผลิตจากทาง

ภาคใตออกสูตลาดในชวงตอไป

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 เดือนมิถุนายน 2560 ของจังหวัด

ระยอง ราคาเฉล่ีย 46.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผาน

มารอยละ 36.13 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 45.00 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 43.32 จังหวัดตราด 

ราคาเฉล่ีย 51.00 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 33.07  ราคามังคุดผิวมันผลขนาดคละ จังหวัดระยอง 

ราคาเฉล่ีย 61.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอย

ละ 47 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 68.25 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 36.51 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 

63.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 12.21 

ราคามังคุดปรับลดจากเดือนท่ีผานมาเน่ืองจากปริมาณผลผลิต

ออกสูตลาดมากขึ้น มังคุดรุน 2 ท่ีติดดอกเดือนมีนาคม เริ่มเก็บ

ผลผลิตได และผลผลิตภาคใตเริ่มทยอยออกสูตลาด พอคาซ้ือจาก

ภาคใตไดราคาตํ่ากวาภาคตะวันออกจึงปรับราคาลดลงตาม

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. – มิ.ย.  2560
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ภาวะการผลติ การตลาด และราคาสินคาการเกษตรที่สําคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ในเดือนมิ ถุนายน 60 ผลผลิต

ลองกองของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ

ตราด ออกสูตลาดประมาณ 5,309 ตัน คิดเปนรอยละ 

22.11 ปริมาณผลผลิตลองกองท่ีออกสูตลาดตั้งแตตน

ฤดูกาล ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ออกสูตลาดแลว

ประมาณ 7,057 ตนั คิดเปนรอยละ 29.38 คาดการณ

วาลองกองจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนกรกฎาคม 

60

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาลองกองท่ี

เกษตรกรขายได  ณ ไรนา เดือนมิ ถุนายน 2560  

ลองกองเบอร 1 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 33.75 

บาท/กก. ลดลงรอยละ 38.64 จังหวัดจันทบุรี ราคา

เฉลี่ย 42.50 บาท/กก. ลดลงรอยละ 19.05 จังหวัด

ตราด ราคา 30.00 บาท/กก. ลดลงรอยละ 14.29

ลองกองเบอร 2 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 27.50 

บาท/กก. ลดลงรอยละ 35.29 จังหวัดจันทบุรี ราคา

เฉลี่ย 33.50 บาท/กก. ลดลงรอยละ 16.25 จังหวัด

ตราด ราคา 20.00 บาท/กก. ลดลงรอยละ 20

ภาพที่ 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. – มิ.ย.  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

ในเดือนมิถุนายน 60 ผลผลิตเงาะ

ของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

ออกสูตลาดประมาณ 86,600 ตัน คิดเปนรอยละ 45.10 

ปริมาณผลผลิตเงาะท่ีออกสูตลาดตั้งแตตนฤดูกาล ถึง

เดือนมิ ถุนายน 2560 ออกสู ตลาดแลวประมาณ 

148,180 ตัน คิดเปนรอยละ 77.16 เดือนมิถุนายน 60 

เปนเดือนท่ีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมากท่ีสุด ราคา

โดยภาพรวมปรับลดลง

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาเงาะโรงเรียน

คละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 2560 

ของ จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 25.00 บาท/กก. ลดลง

รอยละ 18.30 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 24.00

บาท/กก. ลดลงรอยละ 19.46 จังหวัดระยอง ราคา

เฉลี่ย 25.75 บาท/กก. เพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีผานมา รอย

ละ 28.75

ภาพที่ 8 แสดงราคาลองกองเบอร 1 ที่เกษตรกรขายไดเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2560

บาท : กก.



9ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา 

ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสินค้า หน่วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 14-15% เกวียน - - - - 8,100.00 7,975.00 7,950.00 7,850.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 24-25% เกวียน - - - - 7,600.00 6,975.00 6,800.00 6,850.00 -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�นมากกว่า 25% เกวียน - - - - - 6,675.00 6,500.00 6,550.00 -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.08 1.13 1.01 - - 1.00 1.00 - 1.02

 หัวมันสําปะหลังสด  แป้ง  30 % กิโลกรัม 1.63 1.73 - - - - - - -

 ปาล์มทั�งทะลาย นน.15 กก. ขึ�นไป กิโลกรัม 3.73 3.67 3.56 3.70 - 3.62 3.55 - 3.56

 ยางแผ่นดิบชั�น  3 กิโลกรัม - - - - - 58.70 - - -

 เศษยางพารา (ขี�ยาง) กิโลกรัม - 23.04 22.75 23.22 - 22.90 - - 22.25

 นํ�ายางสดคละ กิโลกรัม 40.67 41.38 44.00 43.13 - - - - -

 มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 1,450.00 1,725.00 - 1,800.00 1,725.00 1,925.00 - - -

 มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง ร้อยผล - - - - 1,525.00 1,575.00 - - -

 มะพร้าวนํ�าหอมขนาดคละ ร้อยผล - - - - - 1,475.00 - - -

 สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 4.33 4.64 - 4.46 - 4.15 - - -

 สับปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรัม 1.05 0.96 - 1.20 - 0.75 - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดใหญ่ กิโลกรัม 11.75 9.25 - - - - - - -

 สับปะรดบริโภคพันธุ์ตราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรัม - - - 12.00 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรดคละ กิโลกรัม - - 77.25 66.00 - - - - -

ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกรดคละ กิโลกรัม - 40.00 39.75 40.00 - - - - -

มังคุดผิวมันผลขนาดคละ กิโลกรัม - 61.75 68.25 63.50 - - - - -

มังคุดคละ กิโลกรัม - 46.50 45.00 51.00 - - - - -

เงาะโรงเรียนคละ กิโลกรัม - 25.75 24.00 25.00 - - - - -

ลองกองเบอร์ 1 กิโลกรัม - 33.75 42.50 30.00 - - - - -

ลองกองเบอร์ 2 กิโลกรัม - 27.50 33.50 20.00 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ�นไป กิโลกรัม 64.25 66.25 - - - 66.50 - 65.75 -

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

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

 ไข่ไก่เบอร์ 0 ร้อยฟอง - 320.00 - - 320.00 - - - -

 ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 260.00 260.00 - - - 260.00 260.00 250.00 -

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

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 185.00 - - 185.00 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 177.00 - - 176.00 - - -

 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตัว/กก. กิโลกรัม - - 167.00 - 184.00 164.00 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - - 40.00 - 40.00 - -
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ขาวประชาสัมพันธ

เกษตรกรผูผลิตและสงออกไขไกรุดขอบคุณรัฐมนตรีเกษตรฯ เจรจาเปดตลาดสงออกไขจากไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลีไดสําเร็จ

เปนคร้ังแรก คาดป’60 ปริมาณสงออกไขไกสดไทยเขาเกาหลีใตกวา 30 ลานฟอง/เดือน เพ่ิมสัดสวนการสงออกไปตลาด

ตางประเทศและยกระดับราคาไขไกใหเกษตรกรเพ่ิมขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยในโอกาสอนุญาตใหผูแทนเกษตรกรและ

สมาคมผูผลิต ผูคา และสงออกไขไกเขาพบเพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีกระทรวงเกษตรฯ ท่ีเจรจาเปดตลาดสงออกไขไกไปยังสาธารณรัฐ

เกาหลีใตไดสําเร็จวา ขณะน้ีกระทรวงความปลอดภัย อาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)) สาธารณรัฐ

เกาหลี ไดแจงอนุมัติใหผูประกอบการเลี้ยงไกไขของไทยจํานวน 2 รายไดแก บริษัทเกษมชัยฟูดสจํากัด และบริษัท แสงทองฟารม 

จํากัดสงไขไกสดเพ่ือจําหนายไปเกาหลีใตไดตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 เน่ืองมาจากผูแทนจากหนวยงาน MFDS มาตรวจรับรอง

กระบวนการผลิตไขไกสดเพ่ือการสงออกของไทยและMFDS มีความมั่นใจในระบบตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินคาไข

เพ่ือการสงออก ซึ่งผูประกอบการอุตสาหกรรมไขไกไดพัฒนาและสรางความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินคาปศุสัตวของไทย 

โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว โรงงานอาหารสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ระบบการปองกันควบคุมโรค และระบบการ

ตรวจสอบสืบยอนกลับ (Traceability) ไดจนถึงระดับฟารม จนทําใหสาธารณรัฐเกาหลีเช่ือมั่นในคุณภาพแสดงใหเห็นถึงมาตรฐาน

การผลิตไขสดของไทยเทาเทียม กับ ประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุมัติใหสงไขไกสดมาจําหนายในเกาหลีใตอีก 6 ประเทศ ไดแก นิวซีแลนด 

ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมารก เนเธอรแลนด และสเปน

"ถือเปนความสําเร็จในการเจรจาเปดตลาดสงออกไขสดไปสาธารณรัฐเกาหลีไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร ซึ่งในครั้งท่ีผมได

เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหวางวันท่ี 7-10 สิงหาคม 2559 ไดใชโอกาสน้ีนําเสนอยืนยันถึงศักยภาพของไทยท่ีเปนแหลงผลิต

สินคาปศุสัตว เพ่ือความมั่นคงดานอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี และความพยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาปศุสัตว

อยางตอเน่ือง จนไกสดไทยสามารถสงออกไปยังเกาหลีใตไดเมื่อปลายปท่ีผานมา และไขไกสดล็อตแรกท่ีสงออกเกาหลีในปน้ีเบ้ืองตน

จํานวน 3 ตู รวม 975,240 ฟอง ไดถูกสงออกจากทาเรือประเทศไทยแลวเมื่อวันท่ี 20 มิ.ย.ท่ีผานมา โดยจะถึงเกาหลีใตประมาณ

สัปดาหหนา” พลเอกฉัตรชัย กลาว

สําหรับปริมาณความตองการไขไกในตลาดสาธารณรัฐเกาหลีท่ีขณะน้ีกําลังประสบกับปญหาโรคไขหวัดนกตั้งแตชวงเดือน

พฤศจิกายน 2559 สงผลใหปริมาณไขสดภายในประเทศลดลง ทางการเกาหลีใตจึงสนับสนุนการนําเขาสินคาผลิตภัณฑไข โดยมีความ

ตองการไขไกนําเขาเดือนละ 100 ตู โดยมีตลาด แบงเปน กลุมตลาดคาปลีก Modern trade กลุมโรงงานแปรรูป และ กลุมตลาดสด 

ดังน้ัน จึงนาจะเปนโอกาสของไขไกจากไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ คาดวาจะสามารถสงออกไขไกสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ไดเฉลี่ย

เดือนละประมาณ 32.5 ลานฟอง/เดือน คิดเปนมูลคา 1.04 ลานบาท /1 ตูคอนเทนเนอร ซึ่งปริมาณน้ีจะมีสวนชวยใหไขไกในประเทศ

ท่ีมีปญหาดานราคามีเสถียรภาพมากข้ึน และคาดวาเพ่ิมสัดสวนการสงออกไขไกไปยังตลาดตางประเทศไดประมาณ 2.3 % 

ของปริมาณผลผลิตไขไกของประเทศไทย คิดเปนมูลคาการสงออกไขไกในป 2560 ประมาณ 750 ลานบาท

ดาน นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว กลาวเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมากรมปศุสัตวไดใหการรับรองและข้ึนทะเบียน 

ศูนยคัดไขเพ่ือการสงออก 3 แหง โรงงานแปรรูปไขเพ่ือการสงออก 9 แหง โดยในป 2559 ไทยสามารถสงออกสินคาไขไกสดไปยัง

ตางประเทศคิดเปนมูลคาราว 612ลานบาท ขณะท่ีการสงออกผลิตภัณฑสัตวปกสดท่ีทางการสาธารณรัฐเกาหลีไดใหการรับรอง

โรงเชือดสัตวปก จํานวน 22แหง ปจจุบันประเทศไทยมีการสงออกสินคาเน้ือไกสด ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ปริมาณ 1 ลานกิโลกรัม 

คิดเปนมูลคาราว 102 ลานบาทในป 2560 ดังน้ัน การท่ีเกาหลีใตนําเขาไขไกสดจากไทยในครั้งน้ี กรมปศุสัตวจะกํากับดูแล และ

สนับสนุนเกษตรกร ผูประกอบการ พัฒนาตั้งแตระบบมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว มาตรฐานโรงงานอาหารสัตว โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ ระบบการปองกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสอบยอนกลับ (Traceability) ไดจนถึงระดับฟารม รวมถึงผลักดัน

ใหผูสงออกยกระดับการผลิตไขไกตามมาตรฐานสากลและความปลอดภัยตอผูบริโภค เพ่ือเปนการเปดตลาดสงออกใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน 

ซึ่งจะเปนการลดภาระการพ่ึงพาตลาดไขไกภายในประเทศไดอีกทางดวย
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