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ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
เดือนกรกฎาคม อยู่ในช่วงเทศกาล

เข้าพรรษา เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มฤดู พี่น้อง
เกษตรกรเตรียมไถหว่านด านาข้าวนาปีกันแล้ว ในปี
นี้ ฝนฟ้ ามา เ ร็ วกว่ าปกตินาข้ าว ในพื้ น ท่ีภาค
ตะวันออกของเราบางส่วนท่ีไถหว่านตั้งแต่ต้น
ฤดูกาลเดือนพฤษภาคม นาข้าวท้องทุ่งนาเหลือง
อร่ามเตรียมรอการเก็บเกี่ยวข้าวรุ่นแรกกันแล้ว 
จากนั้นก็จะเตรียมไถหว่านข้าวนาปีรุ่น 2 กันอีกรอบ 
พื้นท่ีนาข้าวในภาคเราจะใช้ประโยชน์ได้หลายรอบ 
ฝนฟ้าในปีนี้ส่งผลดีให้กับพี่น้องเกษตรกร

ส่วนผลไม้ของภาคตะวันออกเราก็
เป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว ท้ังทุเรียนและ
เงาะ ยกเว้นมังคุดท่ีมีสินค้ากระจุกชุดสุดท้ายท่ีมังคุด
ออกดอกในเดือนมีนาคม ซ่ึงจะออกกระจุกในช่วง
เดือนกรกฎาคม ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ช่วยบริหารจัดการช่วยรับซ้ือ
มังคุดกระจายออกนอกพื้นท่ี เพื่อระบายสินค้าออก
นอกพื้นท่ีให้กับเกษตรกร สินค้าได้ระบายจนเป็นท่ี
พอใจของเกษตรกรแล้ว ซ่ึงก็เป็นความร่วมมือของ
ทุก ๆ ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเรา
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2560 จ ำนวน 4,839,113 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.03 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 11,707,999 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.47  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,419 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2559 อยู่ท่ี 3.10 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร ่รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลาย
ที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.ค. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย 
น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนกรกฎำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี 
รำคำเฉลี่ย 3.65 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 2.14 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.51 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.36 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
3.43 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.65 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.40 บำท/กก.ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 8.11 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.48 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.87 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำ
เฉลี่ย 3.43 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.38
จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.47 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่
ผ่ำนมำร้อยละ 2.53 รำคำปำล์มน้ ำมันในเดือนนี้ โดยภำพรวมปรับตัว
ลดลง เนื่องจำกปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำก โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เดือนกรกฎำคม 2560 รำยละเอียดดังภำพที่ 1

บาท : กก.

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 8 จงัหวดั 290,654    308,564     6.16     631,559   615,638   2.52-     2,173     1,995     8.18-    
นครนายก 4,854       5,111         5.29 10,004 9,236 -7.68 2,061 1,807 -12.32
ปราจีนบรีุ 13,570     20,741       52.84 15,940 20,762 30.25 1,384 1,001 -27.67
ฉะเชงิเทรา 21,893     23,735       8.41 42,815 41,869 -2.21 1,956 1,764 -9.82
สระแกว้ 36,715     42,634       16.12 59,387 55,893 -5.88 1,618 1,311 -18.97
จันทบรีุ 20,648     22,670       9.79 40,101 41,599 3.74 1,942 1,835 -5.51
ตราด 61,074     61,414       0.56 143,158 137,936 -3.65 2,344 2,246 -4.18
ระยอง 28,578     29,767       4.16 64,526 55,188 -14.47 2,258 1,854 -17.89
ชลบรีุ 103,322    102,492     -0.80 255,628 253,155 -0.97 2,474 2,470 -0.16

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่



4ภำวกำรณ์ผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปรัง 2560 เนื้อที่เก็บเก่ียว รวมทั้งประเทศจ ำนวน 10,810,736 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 7,194,233 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 665 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ 
7,947 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังภำคกลำง 7,668 บำท/เกวียน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 60 – กรกฎาคม 60

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรงัควำมช้ืน 14-15% เดือนกรกฎำคม 2560
ของ จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 8,020 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 0.99 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
8,140 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 2.07 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 8,160 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.64 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 8,160 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำรอ้ยละ 3.95 รำคำข้ำวในเดือนนี้
โดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรส่งออกข้ำวประเทศไทยปรบัตัวดีขึ้น ซึ่งมีปริมำณกำรส่งออกข้ำวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วง
ต้นปีเป็นต้นมำ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกรกฎำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

2559 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 8 จงัหวัด 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
ปราจีนบรีุ 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
สระแกว้ 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
ชลบรีุ 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/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,910,020 ไร่ ลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 1.71 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 31,000,471 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.52 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่
เก็บเกี่ยว 3,479 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.12 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.85
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.95 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2

ภาพท่ี 2 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ก.ค. 2560

ตารางที่ 2  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนกรกฎำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี                
รำคำเฉลี่ย 1.08 บำท/กก. เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนท่ีแล้วรำคำทรงตัว จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 1.11 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.77 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.04 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.97
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.02 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.00 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.08 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.00 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.04 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.96ใน
เดือนกรกฎำคม 60 รำคำโดยภำพรวมปรับตัวลดลง รำคำมันส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ เนื่องจำกรำคำส่งออกมันเส้น และแป้งมัน
ส ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำประกอบกับฝนตกอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้หัวมันส ำปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส ำปะหลัง
ค่อนข้ำงต่ ำ โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกรกฎำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,288,032 1,183,272 -8.13 4,365,598 4,244,489 -2.77 3,389           3,587           5.83            
ปราจนีบุรี 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
สระแก้ว 431,891 377,358 -12.63 1,378,555 1,309,432 -5.01 3,192 3,470 8.71
จนัทบุรี 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/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2560 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 491,293 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 7.46  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 2,040,261 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.14 ผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
4,153 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีผ่ำนมำที่ร้อยละ 3.44 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ทั้งประเทศ 3.68 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตรำด และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.ค. 2560

ตารางที่ 3 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
กรกฎำคม 2560 ของ จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 4.31 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.46 จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 4.55 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.94 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 4.29 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.81 จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 4.49 บำท/กก. เนื่องจำกตลำดต่ำงประเทศชะลอกำร
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทย ท ำให้โรงงำนแปรรูปสับปะรดปรับลดก ำลังกำรผลิต ประกอบกับช่วงนี้มีผลผลิตออกสู่ตลำด
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำคำสับปะรดโรงงำนปรับตัวลดลงในบำงจังหวัด เนื่องจำกช่วงนี้ผลไม้ชนิดอ่ืนออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น   
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกรกฎำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 5 จงัหวัด 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
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 20,600 19,846 -3.66 124,593 124,038 -0.45 6,048 6,250 3.34

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560

ในเดือนกรกฎำคม 60 ผลผลิตทุเรียนของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำด
ประมำณ 23,348 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.53 ปริมำณผลผลิต
ทุเรียนท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ถึงเดือนกรกฎำคม 2560
ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 422,365 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 
เป็นช่วงปลำยฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตเหลือน้อย ตลำด
ยังมีควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง รำคำโดยรวมปรับสูงขึ้น

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำทุเรียนหมอนทองเกรด
คละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2560 ของ 
จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 82.00 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.15

รำคำทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำย
ได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2560 ของ จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 65.00 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 
62.50 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 63.00 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 58.49

ภาพท่ี 4 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2560

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนกรกฎำคม 60 ผลผลิตมังคุดของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 42,153 ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.52 ปริมำณผลผลิต
มังคุดท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ถึงเดือนกรกฎำคม 2560 
ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 144,668 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.88

ช่วงน้ีปริมำณผลผลิตผลิตออกสู่ตลำดมำก ส่งผลให้รำคำตกต่ ำ 
ร า ค า ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ข าย ไ ด้  ณ  ไ ร่ น า  ร ำ ค ำ มั ง คุ ด ค ล ะ
ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2560 ของจังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 18.00 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำน
มำร้อยละ 61.29 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 18.00 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 60.00 จังหวัดตราด 
รำคำเฉลี่ย 15.00 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 70.59  รำคำมังคุดผิวมันผลขนำดคละ จังหวัดระยอง 
รำคำเฉลี่ย 25.00 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 59.51 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 19.00 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 72.16 จังหวัดตราด 
รำคำเฉลี่ย 16.00 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 74.80 รำคำมังคุดปรับลดจำกเดือนท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำก
ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกขึ้น มังคุดรุ่น 2 ท่ีติดดอกเดือน
มีนำคม เริ่มเก็บผลผลิตได้ และผลผลิตภำคใต้เริ่มทยอยออกสู่
ตลำด พ่อค้ำซ้ือจำกภำคใต้ได้รำคำต่ ำกว่ำภำคตะวันออกจึงปรับ
รำคำลดลงตำม

ตารางท่ี 5  มังคุด : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 251,504 256,086 1.82 277,370 422,365 52.27 1,103 1,649 49.50
จนัทบุรี 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

จงัหวัด
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลติ (ตนั) ผลผลติตอ่ไร่ (ตนั)

ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 190,514 190,788 0.14 97,711 147,804 51.27 513 775 51.07
จนัทบุรี 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

จงัหวัด
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลติ (ตนั) ผลผลติตอ่ไร่ (ตนั)

บาท : กก.

ภาพท่ี 5 แสดงราคามังคุดคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2560
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ในเดือนกรกฎำคม 60 ผลผลิต
ลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตรำด ออกสู่ตลำดประมำณ 7,626 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
31.76 ปริมำณผลผลิตลองกองที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้น
ฤดูกำล ถึงเดือนกรกฎำคม 2560 ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 14,683 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.14 เดือนนี้
เป็นเดือนท่ีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำลองกองที่
เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2560  
ลองกองเบอร์ 1 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 37.00 
บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.63 
จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 31.00 บำท/กก. ลดลงจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 57.65 ลองกองเบอร์ 2 จังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 28.00 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 1.82 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 18.00
บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.46

ภาพท่ี 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2560

ตารางท่ี 7  เงาะ : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

เงาะ

ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 112,927 112,981 0.05 116,269 192,055 65.18 1,030 1,700 65.05
จนัทบุรี 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

จงัหวัด
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลติ (ตนั) ผลผลติตอ่ไร่ (ตนั)

ลองกอง

ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ปี 2560 ร้อยละ
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
เน้ือทีใ่ห้ผล (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)

ตารางท่ี 8  ลองกอง : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ในเดือนกรกฎำคม 60 ผลผลิตเงำะ
ของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด 
ออกสู่ตลำดประมำณ 40,627 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.15 
ปริมำณผลผลิตเงำะที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ถึง
เดือนกรกฎำคม 2560 ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 
188,807 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.31 เดือนกรกฎำคม 60 
เป็นเดือนท่ีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด รำคำ
โดยภำพรวมปรับลดลง

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียน
คละ ที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2560 
ของ จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 25.00 บำท/กก. ลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.91 จังหวัดจันทบุรี รำคำ
เฉลี่ย 21.00 บำท/กก. ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
12.50 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 22.00 บำท/กก. ลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 12.00 รำคำเงำะปรับลดลง 
เนื่องจำกเป็นช่วงผลผลิตมำก และมีผลผลิตเงำะจำก
ภำคใต้และภำคเหนือเริ่มทยอยสู่ตลำด พ่อค้ำจึงปรับ
รำคำซื้อลง

ภาพท่ี 8 แสดงราคาลองกองเบอร์ 1 ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน พ.ค. – ก.ค. 2560

บาท : กก.



9ตารางราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี

ชนิดสนิคา้ หน่วย ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน - - - - 8,020.00 8,140.00 8,160.00 8,160.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25% เกวยีน - - - - 7,340.00 7,140.00 7,160.00 7,160.00 -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้นมากกว่า 25% เกวยีน - - - - - 7,000.00 6,920.00 6,980.00 -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.08 1.11 1.04 - - 1.02 1.08 - 1.04

 หวัมนัส าปะหลงัสด  แป้ง  30 % กิโลกรมั 1.63 1.70 - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.65 3.51 3.43 3.40 - 3.48 3.43 - 3.47

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั - - - - - 50.77 - - -

 เศษยางพารา (ขี้ยาง) กิโลกรมั - 20.96 21.70 21.61 - 21.40 - - 21.40

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั 33.20 36.70 39.20 37.40 - - - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,400.00 1,520.00 - 1,680.00 1,540.00 1,660.00 - - -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล - - - - 1,380.00 1,200.00 - - -

 มะพรา้วน า้หอมขนาดคละ รอ้ยผล - - - - - 1,280.00 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 4.31 4.55 - 4.29 - 4.49 - - -

 สบัปะรดโรงงานผลเล็ก กิโลกรมั 1.25 0.75 - 1.00 - 1.00 - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุป์ตัตาเวยีขนาดใหญ่ กิโลกรมั 11.00 7.00 - - - - - - -

 สบัปะรดบรโิภคพนัธุต์ราดสีทองผลใหญ่ กิโลกรมั - - - 12.00 - - - - -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - 82.00 - - - - - -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - 65.00 63.00 - - - - - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - 25.00 19.00 16.00 - - - - -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - 18.00 18.00 15.00 - - - - -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กิโลกรมั - 25.00 21.00 22.00 - - - - -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - 37.00 31.00 - - - - - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - 28.00 18.00 - - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 60.00 63.20 - - - 63.00 - 64.60 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั 39.00 - - - - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั 42.00 - - - - - - - -

 ไขไ่ก่เบอร ์0 รอ้ยฟอง - 320.00 - - 320.00 - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 260.00 260.00 - - - 260.00 260.00 250.00 -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 51-60 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 182.00 - - 198.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 178.00 - - 178.00 - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 71-80 ตวั/กก. กิโลกรมั - - 166.00 - 183.00 162.00 - - -

 ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - - 42.00 - 35.00 - -
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ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรา่งแผนแม่บทโลจสิติกสแ์ละโซอ่ปุทานภาคเกษตร ปี 60 - 64 ยกระดบัเพิม่มูลค่า พฒันาตลอดหว่งงโซ่  

ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร เปิดตวัร่ำงแผนแมบ่ทกำรพฒันำโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนภำคกำรเกษตร ปี 2560 -

2564 ชู 3แนวทำง เพือ่ยกระดบักำรบรหิำรจดักำร พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนและปจัจยัสนบัสนุน สูก่ำรขบัเคลือ่นพฒันำระบบ

โลจสิตกิสด์ำ้นกำรเกษตรในระยะ 5 ปี    

นำงสำวจรยิำ สุทธิไชยำ เลขำธิกำรส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถงึ

ผลกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบโลจสิตกิสก์ำรเกษตร เมือ่วนัที่ 21 กรกฎำคม 2560 ซึง่มปีลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณเ์ป็นประธำน และ สศก. ท ำหนำ้ทีฝ่่ำยเลขำนุกำรฯ

สศก. ในฐำนะหน่วยงำนหลกัของกำรจดัท ำร่ำงแผนแมบ่ทกำรพฒันำโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนภำคกำรเกษตร

พ.ศ.2560 – 2564 ไดจ้ดัท ำแผนแมบ่ทฯ ภำยใตบ้รบิทกำรเปลีย่นแปลงท ัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ และค ำนึงถงึมคีวำมสอดคลอ้ง

กบัยุทธศำสตรเ์กษตรและสหกรณร์ะยะ 20 ปี และแผนพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ ์ระยะ 5 ปี ในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชำต ิฉบบัที ่12 (ปี 2560 – 2564) รวมท ัง้  (ร่ำง) แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ฉบบัที ่3 

(พ.ศ. 2560-2564)  ทีท่ำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) ก ำลงัด ำเนินกำร  

สำระส ำคญัร่ำงแผนแมบ่ทกำรพฒันำโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนภำคกำรเกษตร  พ.ศ.2560 – 2564 ไดก้ ำหนด

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เพิม่มลูค่ำในหว่งโซอปุทำน และพฒันำประสทิธิภำพกำรบรหิำรจดักำรโครงสรำ้งพื้นฐำนและ 

สิง่อ  ำนวยควำมสะดวกดำ้นโลจสิตกิสก์ำรเกษตร โดยก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำทีส่  ำคญั ออกเป็น 3 แนวทำง ไดแ้ก่ 

1) ยกระดบักำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนภำคกำรเกษตรใหม้ปีระสทิธิภำพ เพือ่ลดตน้ทุน

โลจสิตกิสก์ำรเกษตร และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรเก็บเกี่ยวมลูค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิใหแ้ก่เกษตรกร สถำบนัเกษตรกรและ

ผูป้ระกอบกำร ดว้ยกำรเพิม่ทกัษะและองคค์วำมรูใ้นดำ้นกำรบรหิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสส์นิคำ้เกษตรตัง้แต่ระดบัฟำรม์จนถงึสง่มอบ

ผูบ้รโิภค กำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรบรหิำรจดักำรระบบโลจสิตกิส์ (Agro Logistics)  โดยใหส้  ำคญักบักำรพฒันำสถำบนัเกษตรกร

เป็นกลไกหลกัในกำรสรำ้งเครอืข่ำยพนัธมติรในกำรผลติ กำรตลำดและกำรบรกิำรโลจสิตกิสส์นิคำ้เกษตรทีม่คีุณภำพและไดม้ำตรฐำน 

รวมท ัง้กำรพฒันำโซคุ่ณค่ำสนิคำ้เกษตร 

2) พฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำน และระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นโลจสิตกิสก์ำรเกษตรใหม้ปีระสทิธิภำพ โดย

สรำ้ง พฒันำและปรบัปรุง โครงสรำ้งพื้นฐำนและสิง่อ  ำนวยควำมสะดวกโลจสิตกิสส์นิคำ้เกษตร ของเกษตรกร สถำบนัเกษตรกร และ

ผูป้ระกอบกำร ใหม้คีวำมเชื่อมโยงกนัอย่ำงครบวงจร และพฒันำด่ำนสนิคำ้เกษตรและระบบกำรเชื่อมโยงขอ้มลูในระบบ Nation 

Single Window รวมท ัง้พฒันำระบบโลจสิตกิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E- Logistics) 

3) พฒันำปจัจยัสนบัสนุนดำ้นโลจสิตกิสภ์ำคกำรเกษตร ดว้ยกำรวจิยั พฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมดำ้น

โลจสิตกิสก์ำรเกษตร และกำรปรบัปรุงกฎหมำย กฎระเบยีบเพือ่เอื้อต่อกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิสส์นิคำ้เกษตรทีม่ปีระสทิธิภำพ 

ท ัง้นี้ ร่ำงแผนแมบ่ทฯ ดงักลำ่ว คณะอนุกรรมกำรฯ ไดเ้หน็ชอบใหม้กีำรระดมควำมคิดเหน็จำกทกุภำคสว่น ท ัง้ใน

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก กษ. รวมท ัง้เครอืข่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพือ่จดัท ำเป็นแผนปฏบิตังิำน (Action Plan)   

ปี 2560-2564 เสนอต่อทีป่ระชมุคณะอนุกรรมกำรฯ พจิำรณำต่อไป 

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

ข่ำว  :  สว่นประชำสมัพนัธ์

ขอ้มลู : กองนโยบำยและแผนพฒันำกำรเกษตร


