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ประเด็นที่ส าคัญ หน้าสว ัสดี เดือนสุดท ้ายของ

ปี 2560 ตอ้งขอขอบคุณผูอ้่านที่ติดตาม

เรามาอย่างต่อเน่ืองในปีที่ผ่านมา

ใน เ ดื อน น้ี เ ร า มี ข ้อ มู ล

เอกภาพไม้ผลคร ั้งที่  1 ใหไ้ด ้ทราบถึง

สถานการณ์ไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2561 

ก ัน แ ล ้ ว  แ ล ะ ใ น ช่ ว ง ต ้น ปี  2 5 6 1   

ส านั กง าน เศรษฐกิจการ เกษตรที่  6 

( ส ศท . 6 )  จ ะออกส า ร ว จ ไ ม้ผ ลภ าค

ตะวนัออก ไดแ้ก่จงัหวดั ชลบุรี ระยอง 

และตราด อย่างไรขอความร่วมมือหาก

ท่ าน เ ป็นห น่ึ ง ในตัว อ ย่ า ง ที่  ส ศท . 6

ไปส ารวจขอ้มูล ขอรบกวนใหท้่านใหข้อ้มูล

ตามสภาพความเป็นจริง เพื่อสะท ้อน

ขอ้มูลในพื้นจรงิกนัดว้ยนะคะ
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2560 จ ำนวน 4,839,113 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.03 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 11,707,999 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.47  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,419 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 0.42 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ท่ี 3.06 บำท/กิโลกรัม 

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

ภาพที่ 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2560

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนธันวำคม 2560 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.01 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.15 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.92 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.52 บำท/
กก. จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.14 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.29 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.00 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 9.09 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.89 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 12.42 จังหวัดตราด รำคำ
เฉลี่ย 2.92 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 13.35 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.96 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 10.30 รำคำปำล์มน้ ำมันในเดือนน้ี โดยภำพรวมปรับตัวรำคำปรับลดลง เนื่องจำกปริมำณผลผลิตปำล์มน้ ำมันภำคตะวันออก ออกสู่ตลำดมำก 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือนธันวำคม 2560 รำยละเอียดดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ประจ าเดือน ธันวาคม 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 1,175 1,001 -14.81
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 (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)



4ภำวกำรผลิต กำรตลำด และรำคำสินค้ำกำรเกษตรที่ส ำคัญ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2560

ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2560/61 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 56,995,266 ล้ำนไร่ ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 26,400,651 ตัน ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 463 กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปเีฉลี่ยทั้งประเทศ 8,725 
บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปภีำคกลำง 7,439 บำท/เกวียน

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 2

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาป ีความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ีค. 60 – ธ.ค. 2560

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมช้ืน 14-15% เดือนธันวำคม 2560
ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,675 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,625 บำท/ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,600 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 จังหวัดสมุทรปราการ รำคำเฉลี่ย 7,400 
บำท/ตัน ทรงตัวจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ รำคำข้ำวในเดือนนี้โดยภำพรวมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพ่ิมขึ้น โดย
ภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนธันวำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + - ปี 2559/60 ปี 2560/61 % + -
รวม 9 จงัหวัด 2,100,506.00  2,182,254.00  3.89 1,018,549   1,085,722   6.59    485         498         2.60    
นครนายก 353,140 369,280 4.57 200,408 214,278 6.92 568 580 2.11
ปราจีนบรีุ 387,253 402,111 3.84 166,357 176,564 6.14 430 439 2.09
ฉะเชิงเทรา 610,515 617,434 1.13 389,587 398,829 2.37 638 646 1.25
สระแกว้ 612,690 657,391 7.30 193,868 225,999 16.57 316 344 8.86
จันทบรีุ 16,557 16,405 -0.92 5,976 6,133 2.63 361 374 3.60
ตราด 15,735 15,354 -2.42 6,435 6,456 0.33 409 420 2.69
ระยอง 15,505 14,454 -6.78 7,138 6,782 -4.99 460 469 1.96
ชลบรีุ 70,452 68,741 -2.43 34,492 33,823 -1.94 490 492 0.41
สมุทรปราการ 18,659 21,084 13.00 14,288 16,858 17.99 766 800 4.44

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 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 1.91
บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 2.00 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2560

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนธันวำคม 2560 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำ
เฉลี่ย 1.76 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.64 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.79 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.68 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 1.78 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.88 จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 1.76 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.57 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.82 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ ำนมำร้อยละ 12.35 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย  1.67 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.74
ในเดือนธันวำคม 60เป็นช่วงต้นฤดูกำลเก็บเกี่ยว ประกอบกับแรงงำนขุดมันส ำปะหลังเปลี่ยนไปเกี่ยวข้ำวและตัดอ้อย ส่งผลให้ผลผลิต
ออกสู่ตลำดน้อย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงแป้งมันส ำปะหลังและลำนมันเส้น ท ำให้รำคำมันส ำปะหลังปรับตัวสูงข้ึน 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนธันวำคม 60 รำยละเอียดดังภำพท่ี 3

บาท : กก.

มันส ำปะหลัง

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -

รวม 6 จงัหวดั 1,065,601 1,010,294 -5.19 3,821,641 3,745,456 -1.99 3,586           3,707           3.37             
ปราจนีบุรี 125,886 110,725 -12.04 444,895 390,195 -12.30 3,534 3,524 -0.28
ฉะเชิงเทรา 231,231 237,945 2.90 777,241 835,663 7.52 3,361 3,512 4.49
สระแก้ว 386,227 286,259 -25.88 1,347,902 1,055,151 -21.72 3,490 3,686 5.62
จนัทบุรี 130,770 124,235 -5.00 441,725 385,625 -12.70 3,386 3,104 -8.33
ระยอง 36,487 34,933 -4.26 174,397 159,120 -8.76 4,780 4,555 -4.71
ชลบุรี 155,000 216,197 39.48 635,481 919,702 44.73 4,100 4,254 3.76

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ธันวาคม 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 3.76 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิต
สับปะรด ภำคตะวันออก 4.32 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2560

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
ธันวำคม 2560 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.77 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 14.77 
จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.87 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.03 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 
2.92 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.12 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 2.96 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.19 ในเดือนนี้ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น และในช่วงเดือนนี้มีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำก 
โดยรำคำที่เกษตรกรขำยได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนธันวำคม 60 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

บาท : กก.

สับปะรด

ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + - ปี 2559 ปี 2560 % + -
รวม 5 จงัหวัด 69,823      71,282      2.09     399,721    413,332       3.41     5,725    5,799    1.29
ฉะเชิงเทรา 8,801 8,965 1.86 38,710 39,894 3.06 4,376 4,450 1.69
จันทบรีุ 659 649 -1.52 2,801 2,789 -0.43 4,264 4,297 0.77
ตราด 4,321 4,235 -1.99 16,790 16,483 -1.83 3,727 3,892 4.43
ระยอง 35,442 36,329 2.50 216,827 225,748 4.11 6,294 6,214 -1.27
ชลบรีุ 20,600 21,104 2.45 124,593 128,418 3.07 6,015 6,085 1.16

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)



7ตารางราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ณ ไร่นา 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2560

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้ ความช้ืน 15% เกวียน 7,675.00 7,625.00 7,600.00 - - 7,400.00 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้ ความช้ืน 25% เกวียน 6,675.00 6,625.00 6,600.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 1.76 1.79 - 1.78 1.76 - 1.82 - 1.67

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,550.00 - - 1,600.00 1,275.00 1,250.00 - 1,650.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 800.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กิโลกรมั 3.01 2.92 - 3.14 3.00 - 2.89 2.92 2.96

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กิโลกรมั 42.55 - - 43.75 41.57 - - 41.05 -

 ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรมั - - - - - - - -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 17.83 17.00 - 21.75 17.35 - 17.01 18.24 17.75

 น ้ายางสดคละ กิโลกรมั - - - 28.75 32.75 - 33.37 32.12 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - 11.00 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 2.77 - - 2.87 2.92 - - 2.96 -

 สกุรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กิโลกรมั 50.75 - 52.50 53.25 53.75 - - 54.00 -

 ไก่รุน่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 36.00 - - - - -

 ไก่รุน่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั - 37.50 - 42.00 - - - - -

 ไข่ไก่คละ รอ้ยฟอง 217.00 220.00 212.00 212.00 222.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 199.00 - - - - - 189.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 186.00 - - - - - 184.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 170.00 - - - - 174.00 171.00 - -



8ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิดขอ้มูลไมผ้ลตะวนัออก ปี 61 รอบแรก คาด ผลผลติรวม 8 แสน 2 พนัตนั 

เพิ่มข้ึนจากปี 60 รอ้ยละ 1.37

สศก. แจงขอ้มูลไมผ้ลเอกภาพรอบที่ 1 ปี 61 ของไมผ้ล 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน เงาะ มงัคุด และลองกอง       

ใน 3 จงัหวดัตะวนัออก จนัทบุรี ระยอง และตราด คาด ผลผลติรวม 802,973 ตนั เพิ่มขึ้นจากปี 60 รอ้ยละ 1.37 เผย ผลผลติ

รวมท ัง้ 4 สนิคา้เพิม่ขึ้นทกุชนิด โดยเฉพาะ เงาะ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยปริมาณน า้เพยีงพอพรอ้มติดตามสถานการณ์อกีคร ัง้

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์ศกหนา้

นายวณิะโรจน ์ ทรพัยส์่งสุข เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถงึ

การบูรณาการจดัท าขอ้มูลปริมาณการผลติไมผ้ลเอกภาพรอบที ่1 ปี 2561 ซึ่ง สศก. โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จงัหวดั

ชลบุรี (สศท.6) และศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ร่วมมือกบัคณะท างานส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

ประกอบดว้ย ส านกัสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที ่3 (สสก.3) จงัหวดัระยอง และส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 

ซึง่คณะท างานฯ ไดพ้ยากรณผ์ลผลติไมผ้ลภาคตะวนัออก คร ัง้ที ่1 ของสนิคา้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทเุรยีน มงัคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที ่

3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุรี ระยอง และตราด เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบื้องตน้ในการวางแผนบริหารจดัการผลไมต้ ัง้แต่ ตน้ฤดู ส าหรบัผล

พยากรณ ์ปี 2561 คร ัง้ที ่1 (ขอ้มลู ณ 4 ธนัวาคม 2560) พบวา่ เนื้อทีใ่หผ้ลของไมผ้ลท ัง้ 4 ชนิด   มจี  านวน 622,126 ไร่ เพิม่ขึ้นจาก

ปี 2560 ทีม่จี  านวน 605,481 ไร่ (เพิม่ขึ้น 16,645 ไร่ หรือ รอ้ยละ 2.75)  โดยทุเรียน เพิม่ขึ้นประมาณ รอ้ยละ 5.42 มงัคุด เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 1.76 และเงาะ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.97 สว่นลองกอง ลดลงรอ้ยละ 3.73

ผลผลติรวมท ัง้ 4 สนิคา้ คาดวา่จะมปีระมาณ 802,973 ตนั เพิม่ขึ้นจากปี 2560 ทีม่จี  านวน 792,113 ตนั (เพิม่ขึ้น 

10,860 ตนั หรือ รอ้ยละ 1.37)  โดยผลผลติจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถงึกลางเดือนมถินุายน คาดการณ์ ว่า

ผลผลติรวมของท ัง้ 4 สนิคา้จะเพิม่ขึ้นทกุชนิด โดยเงาะ จะเพิม่ขึ้นมากทีสุ่ดอยู่ทีร่อ้ยละ 3.48 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยปริมาณ

น า้เพยีงพอ รองลงมาไดแ้ก่ มงัคุด เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.23 ทเุรยีน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.54 และลองกอง เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.04

ผลผลติต่อไร่ เงาะ และ ลองกอง คาดว่าจะเพิม่ขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ประกอบกบัในปีทีผ่่านมาไม ้

ผลบางตน้ไม่ติดผลหรือใหผ้ลผลตินอ้ยท าใหม้เีวลาในการพกัตน้สะสมอาหารตน้สมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง ในขณะที่ ผลผลติต่อไร่ทุเรียน   

และ มงัคุด มีแนวโนม้ลดลงเนื่องจากในปีที่ผ่านมาติดดอกออกผลมากจึงคาดว่าตน้มงัคุดจะพกัสะสมอาหาร อีกท ั้ งปีที่ผ่านมา  

ตน้ทุเรียนประสบปญัหาเชื้อราไฟทอปเธอราทีร่ะบาด ท าใหทุ้เรียนรากโคนเน่ายืนตน้ตาย ขยายเป็นพื้นทีก่วา้งท ัง้จงัหวดัจนัทบุรีและ

ตราด โดยเฉพาะแหลง่ผลติใหญ่ในจงัหวดัจนัทบรุไีดร้บัผลกระทบมากท าใหจ้  านวนตน้ต่อไร่ทีใ่หผ้ลผลติไดล้ดลง 

ดา้นนายสุชยั กิตตินนัทะศิลป์ ผูอ้  านวยการ สศท.6 กล่าวเสริมถงึสถานการณ์ในขณะนี้ว่า ทุเรียน ออกดอกแลว้

ประมาณรอ้ยละ 60 ผลผลติทีต่ดิผลในช่วงแรกเป็นทเุรยีนพนัธุเ์บาและทเุรยีนทีใ่ชส้ารกระตุน้การออกดอก โดยจะเป็นพนัธุก์ระดุมและ

หมอนทองบางส่วน เงาะ ออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 2  ดา้น มงัคุด ออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 3 ขณะที่ ลองกองยงัไม่ออก

ดอก ซึ่งลองกองสามารถออกดอกไดต้ลอดท ัง้ปี ถา้หากสภาพตน้ที่สลดขาดแคลนน า้ เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 มฝีนตกอย่าง

สม า่เสมอ ตน้ลองกองยงัไมส่ลดจงึยงัไมม่พีฒันาการการออกดอก (ต่อ)
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เปิดขอ้มูลไมผ้ลตะวนัออก ปี 61 รอบแรก คาด ผลผลติรวม 8 แสน 2 พนัตนั 

เพิ่มข้ึนจากปี 60 รอ้ยละ 1.37 (ต่อ)

ส าหรบัแนวทางบริหารจดัการผลไมข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ยงัคงเนน้เรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภยัเป็นส าคญั  โดยใหจ้งัหวดัค านึงถงึการบริหารจดัการผลไมท้ ัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเนน้ การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานของผลไม ้ควบคู่กบัการสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลไมต้ลอดฤดูกาลผลติ ดา้นเชิงคุณภาพ เช่น การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ผลผลติสู่มาตรฐาน (GAP) และมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหร้วมกลุม่เพือ่ผลติไมผ้ลในลกัษณะแปลงใหญ่ 

อบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาคุณภาพการผลติ เป็นตน้ สว่นในเชงิปรมิาณ เช่น การเชื่อมโยงตลาดลว่งหนา้  การจดัท าแผน

บรหิารจดัการผลผลติสว่นเกนิ เป็นตน้ ท ัง้นี้จงัหวดัจะจดัท ารายละเอยีดของแผนบรหิารจดัการผลไมใ้นพื้นที่ โดยม ีคณะกรรมการเพือ่

แกไ้ขปญัหาเกษตรกรอนัเนื่องมาจากผลติผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.)  เป็นแกนหลกัในการกล ัน่กรอง เชื่อมโยงบูรณาการ 

แผนงานหรอืโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาจท าใหป้ริมาณผลผลติไมผ้ลเปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง   

ไดอ้ีก เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศในช่วงแรกของภาคตะวนัออกมฝีนตกค่อนขา้งมากในเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน ส่งผลต่อการติด

ดอกออกผลของผลไมโ้ดยเฉพาะมงัคุด เงาะ และลองกองทีอ่อกดอกลา่ชา้ จงึยงัไมเ่หน็พฒันาการทีช่ดัเจน โดยดอกมงัคุด และเงาะจะ

เหน็ผลไดช้ดัเจนอกีครัง้หลงักลางเดอืนธนัวาคมเป็นตน้ไป ซึง่ สศท.6 จะไดต้ดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ดิและลงพื้นทีส่  ารวจในเดอืน

กมุภาพนัธ ์2561 ท ัง้นี้ สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6 จงัหวดัชลบุรี โทร. 038 352 435 หรือ

อเีมล zone6@oae.go.th

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

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มลู : ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6 จงัหวดัชลบรุ ีและ ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร 


