
ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 4/2558
ปณฝ.ทุ่งสุขลำ

เลขท่ี 184/9 ม.8 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 โทร./โทรสำร 0-3835-2435, 0-3835-1261

ใช้ในราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาส่ง

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 184/9 ต าบลทุ่งสุขลา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261
ปีท่ี 16  ฉบับท่ี  6  ประจ าเดือน มีนาคม 2561 http://www.zone6.oae.go.th E-mail : zone6@oae.go.th

(นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์)
ผู้อ านวยการส านักงาน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ค าขวัญ  : รวมใจเป็นหนึ่ง  เข้าถึงปัญหา  สร้างแนวทางพัฒนา  น าพาเกษตรไทย 



บรรณาธิการแถลง                             2
ภาวะการผลิต  และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ                         

- ปาล์มน  ามัน              3

- ข้าวนาปรัง 4

- มันส าปะหลัง              5

- สับปะรดโรงงาน 6

- สถานการณ์ไม้ผล ภาคตะวันออก            7-9

ตารางราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ณ ไร่นา         10

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11

2

ทีป่รึกษา : นำยสุชัย กิตตินันทะศิลป์
บรรณาธิการ : นำงติณณำ คัญใหญ่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: นำยนรำยุทธ อินทสุวรรณ

นำงสำวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์

กองบรรณาธิการ : ส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร          

เจ้าของ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
จังหวัดชลบุรี เลขที่ 184/9 หมู่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา  
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี         

โทรศัพท/์โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261

E-mail : zone6@oae.go.th

เ ดือน มีนาคม เข ้า สู่ เ ดือนใน

ฤดูรอ้นของประเทศไทยเราแลว้ และฤดูรอ้นจะเป็น

ฤดูของผลไมน้านาชนิด ที่คนไทยเราจะไดล้ิ้ มลอง

รสชาติไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะปราง มะยงชิต หรือ

ล าไยที่ มีการบงัคบัใหไ้ดเ้ก็บผลผลิตใหบ้ริโภคได้

เกือบทัง้ปี และผลไมอ้ีก 4 ชนิด มีแหล่งผลิตใหญ่ 

รวมอยู่ในภาคตะวนัออกของเรา คือ ทุเรียน เงาะ

มงัคุด และลองกอง ซึ่งก าลงัติดดอก ออกผล และ

ทยอยเกบ็เกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ใหผู้บ้ริโภคไดล้ิ้ม

ลองก ันบ ้า งแล ้ว โดยเฉพาะทุ เ รียนและมัง คุด 

ซึ่งในปีน้ี 2561 น้ี สภาพดินฟ้า

อากาศ ที่แปรปรวนเป็นอย่างมาก ทัง้ฝน ทัง้หนาว 

ท ัง้รอ้น ในแต่ละวนั สง่ผลใหก้ารตดิดอกออกผล ของ

ผลไมไ้ม่ดีเท่าที่ควร ผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งบริโภคผลไม้

ในราคาที่สูงข้ึนจากปีที่ผ่านมาบา้ง ขอใหค้ิดว่าเป็น

การช่วยเหลอืพีน่อ้งเกษตรกรที่ผลผลิตมีไม่มากกแ็ลว้

กนันะคะ

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ ำนวน 5,090,658 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.41 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 15,180,890 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.60  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 2,982 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.09 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ท่ี 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนภำคกลำงปี 2560 อยู่ที่ 3.51
บำท/กิโลกรัม

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

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลม์น้ ามันท้ังทะลายท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – มี.ค. 2561

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนมีนำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.09 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.46 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 3.00 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.81 
บำท/กก.  จังหวัดชลบุ รี  รำคำ เฉลี่ ย  3 .18 บำท/กก .  ทรงตั วจำกเดือน ท่ีผ่ ำนมำ จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ ย  3 .10 บำท/กก . 
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.03 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.99 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.36 จังหวัดตราด 
รำคำเฉลี่ย 3.09 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.55 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.99 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 2.05 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำปรับเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกปริมำณผลผลิตลดลง โดยภำพรวมแสดงรำคำเดือน
มีนำคม 2561 รำยละเอียด ดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม2561

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

รวม 8 จงัหวดั 304,233    311,031     2.23     733,449   785,890   7.15     2,411     2,527     4.81    
นครนายก 5,782       7,074         22.35 13,096 16,638 27.05 2,265 2,352 3.84
ปราจีนบรีุ 15,970     16,054       0.53 21,032 23,872 13.50 1,317 1,487 12.91
ฉะเชงิเทรา 22,498     23,383       3.93 54,378 60,305 10.90 2,417 2,579 6.70
สระแกว้ 42,574     43,897       3.11 73,994 79,102 6.90 1,738 1,802 3.68
จันทบรีุ 22,563     22,413       -0.66 47,653 49,891 4.70 2,112 2,226 5.40
ตราด 61,440     61,476       0.06 154,460 163,280 5.71 2,514 2,656 5.65
ระยอง 29,735     31,413       5.64 85,607 92,637 8.21 2,879 2,949 2.43
ชลบรีุ 103,671    105,321     1.59 283,229 300,165 5.98 2,732 2,850 4.32

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ก.ก.)
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปรัง 2561 มีเนื้อที่เพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 12,257,744 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 139 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ ำนวน 12,206,672 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 140.30 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,166,075 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 162.62 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 636 กิโลกรัม  
เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.92 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ 7,312 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำ
ปรังภำคกลำง 7,253 บำท/เกวียน

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

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความช้ืน 15% 
ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ม.ีค. 2561

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมช้ืน 14-15% เดือน
มีนำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
7,500 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.66 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,500 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 1.96 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,320 บำท/ตัน 
ปรั บตั วลดลงร้ อย ละ  3 . 37 รำคำข้ ำว ใน เดื อนนี้
โดยภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรของ
ตลำดชะลอตัว โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
มีนำคม61 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม2561

2560 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
รวม 8 จงัหวัด 642,971    780,843     21.44    634,380      777,241      22.52    398,259      519,913      30.55    628         669         6.55     
นครนายก 90,437 152,369 68.48 90,171 152,143 68.73 56,036 100,434 79.23 621 660 6.28
ปราจีนบรีุ 135,006 138,269 2.42 133,249 137,675 3.32 80,680 85,464 5.93 605 621 2.64
ฉะเชิงเทรา 354,248 415,650 17.33 348,510 413,657 18.69 221,259 285,176 28.89 635 689 8.50
สระแกว้ 677 8,838 1205.47 632 8,651 1268.83 318 4,883 1435.53 503 564 12.13
ตราด 1,617 1,905 17.81 1,612 1,894 17.49 738 1,036 40.38 458 547 19.43
ระยอง 2,988 3,609 20.78 2,962 3,594 21.34 1,577 1,947 23.46 532 542 1.88
ชลบรีุ 40,738 40,638 -0.25 40,056 40,205 0.37 26,091 27,041 3.64 651 673 3.38
สมุทรปราการ 17,260 19,565 13.35 17,188 19,422 13.00 11,560 13,932 20.52 673 717 6.54

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 7,868,966 ไร่ ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.20 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 27,239,926 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 12.58 ผลผลิตต่อไร่
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,462  กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.73 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 
1.87 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.93 บำท/ กิโลกรัม 

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

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – มี.ค. 61

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่ เกษตรกรขำยได้  ณ ไร่นำ 
รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนมีนำคม2561 ของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.18 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 17.20 จังหวัดปราจีนบุรี 
รำคำเฉลี่ย 2.29 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 21.16 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.28 บำท/
กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 26.67 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.24 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 17.89 จังหวัดจันทบุรี รำคำ
เฉลี่ย 2.41 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 27.51 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.41 บำท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 22.34 ในเดือน 
มีนำคม 61      ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก แต่ไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรมันส ำปะหลัง ประกอบ
กับรำคำส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น 
ส่งผลให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย  โดย
ภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนมีนำคม61 
รำยละเอียดดังภำพ
ที่ 3

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม2561

มนัส าปะหลงั

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

รวม 6 จงัหวดั 1,288,032 896,257 -30.42 4,365,604 3,258,792 -25.35 3,389           3,636           7.28            
ปราจนีบุรี 144,404 104,158 -27.87 465,796 371,115 -20.33 3,226 3,563 10.45
ฉะเชิงเทรา 271,087 219,114 -19.17 884,091 754,629 -14.64 2,361 3,444 45.87
สระแก้ว 431,891 286,259 -33.72 1,378,555 1,002,765 -27.26 3,192 3,503 9.74
จนัทบุรี 155,807 111,285 -28.58 482,355 381,374 -20.93 3,096 3,427 10.69
ระยอง 39,439 34,933 -11.43 171,897 170,578 -0.77 4,358 4,883 12.05
ชลบุรี 245,404 140,508 -42.74 982,910 578,331 -41.16 4,005 4,116 2.77

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรด เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 534,915 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 15.48  ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 2,248,033 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 25.29 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 4,203 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีผ่ำนมำที่ร้อยละ 8.49 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ทั้งประเทศปี 2561 3.62 บำท/กิโลกรัม 
ต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ภำคตะวันออก 4.08 บำท/กิโลกรัม

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วยประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตรำด และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. – มี.ค. 61

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ 
ไร่นำ เดือนมีนำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 3.71 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 9.29 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 3.79 บำท/
กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 14.25 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.78 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 18.71 จังหวัดตราด รำคำ
เฉลี่ย 3.73 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.37 ในเดือนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกำล มีผลผลิต
สับปะรดออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้โรงงำน
แปรรูปปรับรำคำรับซื้อลดลง โดยรำคำที่เกษตรกรขำย
ได้สัปดำห์นี้โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
มีนำคม61 รำยละเอียดดังภำพที่ 4

สบัปะรดโรงงาน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม2561

บาท : กก.

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
รวม 5 จงัหวัด 71,282      75,318      5.66     413,332    440,048       6.46     5,799    5,843    0.76
ฉะเชิงเทรา 8,965 9,016 0.57 39,894 40,725 2.08 4,450 4,517 1.51
จันทบรีุ 649 904 39.29 2,789 3,891 39.51 4,297 4,304 0.16
ตราด 4,235 4,816 13.72 16,483 18,917 14.77 3,892 3,928 0.92
ระยอง 36,329 37,002 1.85 225,748 231,781 2.67 6,214 6,264 0.80
ชลบรีุ 21,104 23,580 11.73 128,418 144,734 12.71 6,085 6,138 0.87

ภาค/จงัหวัด
เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ไม้ผลรวมทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาค
ตะวันออก มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 6๗๘,๒๐๓ไร่  เพ่ิมขึ้น ๑,๑๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.๑๗  มีเนื้อที่ให้ผล
รวม ๖๑๕,๑๗๒ ไร่  เพิ่มขึ้น ๙,๖๙๑  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐  มีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๖๔๗,๕๒๒  
ตัน ลดลง ๑๔๔,๕๙๑  ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕   ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่ไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด 
ลดลงทุกชนิด จากสภาวะความแปรปรวนของอากาศทั้งร้อน หนาว ฝนตกชุกตลอดช่วงทั้งฤดูหนาว
และฤดูฝนตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๐ ถึงต้นปี ๒๕๖๑ ที่เป็นระยะไม้ผลเริ่มจะติดดอก ออกผล ช่วงดังกล่าว
แต่กลับเป็นการแตกใบอ่อนแทนการติดดอก ส่งผลให้ผลผลิตไม้ผลภาพรวมลดลง  โดยผลผลิตทุเรียน 
ลดลงประมาณ ๑๘,๔๕๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗   เงาะ  ลดลงประมาณ  ๑๘,๘๓๑  ตัน คิดเป็นร้อย
ละ ๙.๘๑  มังคุดลดลงประมาณ  ๙๙,๖๐๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๑  และลองกอง  ลดลงประมาณ 
๗,๖๙๖  ตัน คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๐๕  ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงกลางเดือน 
พฤษภาคม ต่อเนื่องถึง ต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สถานการณ์การผลิต  ทุเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระยะการเติบโตทางผลตั้งแต่เร่ิมติดผลเล็ก จนติดผล
ใหญ่ และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว  โดยเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่บังคับสารออกดอก เช่น พันธุ์กระดุมและ
หมอนทองบางส่วน ผลผลิตออกสู่ตลาดต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนสงิหาคม ๒๕๖๑  ทุเรียนของ ๓ 
จังหวัดภาคตะวันออกปี ๒๕61 มีเนื้อท่ียืนต้น ๓๑๙,๕๔๗ ไร่ เพ่ิมขึ้น ๗,๙๖๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.๕๖  เนื้อที่ให้ผล 26
๗,๑๕๒ ไร่ เพ่ิมขึ้น 1๑,๐๖๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒  และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1,๕๑๒ กิโลกรัม ลดลง ๑๓๗  กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๑ ท าให้มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 
4๐๓,๙๐๖ ตัน  ลดลง ๑๘,๔๕๙  ตัน   คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗

ผลผลิตต่อไร่ทุเรียนเฉลี่ยลดลง เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวนัออก เกษตรกรประสบปัญหาเชื้อรา
ไฟทอปเธอราท่ีระบาดในปี ๒๕๖๐ ท าให้ทุเรียนที่เคยให้ผลเป็นโรครากโคนเนา่ยืนต้นตาย ขยายเป็นพื้นที่กว้างทั้ง
จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะแหล่งผลิตใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี ท าให้จ านวนต้นต่อไร่ที่เคยให้ผลผลิตได้ในปี 
๒๕๖๑ ลดลง แม้จะมีต้นทุเรียนที่ปลูกปี ๒๕๕๖ เร่ิมให้ผลปีแรกได้เพ่ิมมากขึ้นในจังหวัดจันทบุรี และระยอง แต่จ านวน
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังไม่มาก อีกทั้งในระยะที่ทุเรียนก าลังจะออกดอกชว่งปลายปี ๒๕๖๐ ถึงต้นปี ๒๕๖๑ สภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันมีทั้งฝนตก อากาศร้อน อากาศหนาวเย็นในแต่ละวนัต้นไม้ปรับสภาพต้นไม่ทัน  ทุเรียนไม่ออก
ดอก แต่ออกใบอ่อนแทน และรุ่นที่ออกดอกมาแล้วประสบปัญหาพายุ ลมฝน ดอก ลูกร่วงหล่น ทุเรียนมีการออกดอก
หลายรุ่น  และขนาดผลทุเรียนบางส่วนมีรูปทรงไม่สวยงามจากความแปรปรวนของอากาศน้ าหนกัต่อลูกลดลง ส่งผลให้
ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมลดลงทุกจังหวัด ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาด เร่ิมตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนสงิหาคม  โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดต่อเนือ่งชว่งปลายเดือนเมษายน ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม  โดยจังหวัดตราดจะออกกระจุกตัวมากชว่งปลายเมษายน

ทุเรียน
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สถานการณ์การผลิต  มังคุดออกดอกน้อยมาก ออกดอกจริงประมาณร้อยละ ๓๔.๖๗ เนื่องจากมังคุด
รุ่นแรกที่จะออกดอกได้รับผลกระทบจากฝนตกในชว่งต้นเดือนพฤศจกิายน ธันวาคม และมกราคม ท าให้มังคุดออกใบอ่อน
แทนการออกดอก และมังคุดรุ่นหลังซ่ึงอยูใ่นระยะสร้างเตรียมใบ เร่ิมเป็นปากนกแก้ว โดยส่วนใหญ่ ที่คาดการณ์จะออก
ดอกในช่วงเดือน มีนาคม ไม่ออกดอกเป็นการออกใบอ่อนแทน    มังคุดของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกปี ๒561 มีเนื้อที่ยืน
ต้น ๑๙๙,๓๘๗  ไร่ ลดลง ๕๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓  เนื้อที่ให้ผล 19๓,๖๒๓ ไร่ เพ่ิมขึ้น ๒,๘๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.๔๙  ส่วนผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย ๒๗๙  กิโลกรัม ลดลง ๕๒๖ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๔  มีปริมาณผลผลิตโดยรวม  
๕๔,๐๗๓ ตัน  ลดลง ๙๙,๖๐๕  ตัน คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๘๑

ผลผลิตต่อไร่มังคุดลดลงจากปี 2560 อย่างมาก เนื่องจากในปีที่ผ่านมงัคุดติดดอกออกผลมากทั้ง ๓ 
จังหวัด และออกดอกล่าช้า จึงคาดการณ์ว่าในปีนี้ต้นมังคดุจะพักสะสมอาหารเตรียมต้น เตรียมใบ และจะออกดอกล่าชา้
เช่นปีที่ผ่านมา สภาพอากาศท่ีแปรปรวนมีฝนชกุมากตลอดโอกาสการออกดอกของมังคุดจงึนอ้ยกลับเป็นการออกใบอ่อน
แทนการออกดอก ส่วนที่ออกดอกจะออกดอกไม่เต็มต้น โดยเฉพาะแหล่งผลิตใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี แม้จะมีมังคุดที่ปลูก
ในปี 2554  เร่ิมให้ผลผลิตได้ปีแรกแต่การติดผลต่อต้นไม่มาก

ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูต่ลาด เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือน
สิงหาคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายน

มังคุด

สถานการณ์การผลิต  เงาะส่วนใหญ่อยู่ในระยะขึน้ลูก สร้างเนื้อ และเร่ิมแก่เก็บเกี่ยวได้บ้างในจังหวัด
ตราด  ส่วนใหญ่จะเป็นเงาะสทีองที่เก็บเกีย่วได้ก่อน ปีนี้เงาะชอ่ดอกสั้น เงาะของ ๓ จังหวัด ภาคตะวันออก 
ปี ๒๕61 มีเนื้อที่ยืนต้น ๑1๕,๔๒๙ ไร่  ลดลง  ๑,๙๑๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ เนื้อที่ให้ผล ๑1๑,๙๑๔ ไร่  ลดลง 
1,๐๖๗ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย ๑,๕๔๘  กิโลกรัม ลดลง  ๑๕๒  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๔ 
ท าให้มีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๑๗๓,๒๒๔ ตัน  ลดลง  ๑๘,๘๓๑  ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑

เงาะ  ภาพรวมท้ัง ๓ จังหวัด มีเนื้อที่ยืนต้น  เนื้อที่ให้ผล  ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวม ลดลง  มีการ
โค่นต้นเงาะที่ให้ผลผลิตแล้วเพ่ือปลูกทุเรียนทดแทนมากกว่าการปลูกเงาะใหม่ทดแทน  ยกเว้นจังหวัดตราด ที่มีการปลูก
ใหม่เพ่ิมเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นเงาะพันธุ์สีทอง  ผลผลิตเงาะลดลง  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสมในปีนี ้ เงาะที่ออก
ดอกได้เร็วในช่วงแรกติดผลได้ดีและไม่มีหมอกน้ าค้างมากในตอนเชา้ท าให้ดอกเงาะไม่แห้ง และช่อดอกสมบูรณ์เป็นผลดีกับ
เงาะรุ่นแรกท าให้ได้เงาะคุณภาพมีน้ าหนกั ส่วนเงาะที่เตรียมต้น ออกดอกในช่วงหลังประสบปัญหา มีฝนตกและลมพายุท า
ให้ดอก ใบเงาะร่วงหล่น ต้นเงาะไม่สามารถสร้างใบได้ทันการออกดอกในรุ่นหลัง ท าให้เงาะรุ่นหลังมีการติดดอก ออกช่อไม่
สมบูรณ์ดอกออกไม่เต็มต้น อีกทั้งเงาะที่ปลูกในปี 2557 เร่ิมให้ผลได้ในปีแรกมีเนื้อที่ให้ผลได้น้อยกว่าเนือ้ที่โค่นทิ้งเงาะที่
เคยให้ผลผลิตมาแล้ว

ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตท่ีจะออกสูต่ลาด เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง ต้นเดือนสิงหาคม 
โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในชว่งต้นเดือนมิถุนายน  ส่วน จ.ระยองและ จ.ตราด จะกระจุกตัวในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม

เงาะ



9สรุปสถานการณ์การผลิตและผลส ารวจข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออก (ส ารวจเอกภาพ) คร้ังที่ 5 ปี 2561 (ต่อ)

สถานการณ์การผลิต ลองกองออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 59 คาดการณ์ว่าลองกองจะออกดอกได้ใน
รุ่นหลังอีกเนื่องจากลองกองเป็นพืชที่สามารถจะออกดอกได้ตลอดท้ังปีหากต้นลองกองมีใบเหลืองที่สลดขาดน้ า  ลองกอง
ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกปี ๒561 มีเนื้อที่ยืนต้น 4๓,๘๔๐ ไร่ ลดลง ๔,๓๒๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗  เนื้อที่ให้ผล 
4๒,๔๘๓ ไร่ ลดลง ๓,๑๔๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย ๓๘๔ กิโลกรัม ลดลง 1๔๒ กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ ๒๗.๐๐ ท าให้มีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๑๖,๓๑๙ ตัน ลดลง ๗,๖๙๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๕

ผลผลิตลองกองคาดว่าจะลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเนื้อที่ยืนตน้ เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตต่อไร่ของ
ลองกองที่ยืนต้นและให้ผลผลิตได้ในขณะนี้ลดลง ถึงแม้ผลิตต่อไร่คาดว่าจะได้เพ่ิมขึน้ในเดือนมีนาคม  จากที่คาดการณ์จาก
การเห็นขึ้นตุ่มเขยีวได้มากขึน้ แต่การลดลงของเนือ้ที่ยืนต้นและเนือ้ที่ให้ผลมากกว่า ผลผลิตท่ีติดดอก ออกผล  ในปีนี้
คุณภาพลองกองช่อสวยจะลดลง เนื่องจากการออกดอกไม่สม่ าเสมอ ส าหรับเกษตรกรท่ีปลูกเป็นสวนผสม การแต่งช่อดอก
ล าบาก เนื่องจากผลผลิตที่ออกดอก ติดผล เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวผลไม้ชนดิอื่นท าให้เกษตรกรมีเวลาการแต่งชอ่ดอกนอ้ย จึง
ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง และลองกอง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเป็นพืชแซมพืชอืน่ มีปลูกเป็นสวนเฉพาะนอ้ยราย  การ
บังคับดูแลรักษาเพ่ือให้ออกดอกจะท าได้ล าบากเนือ่งจากลองกองจะออกดอกได้ต้นจะต้องมีสภาพท่ีใบเหลืองสลดขาดน้ า 
ในขณะที่ปลูกแซมกับพืชอื่นที่จะต้องให้น้ าท าให้ต้นลองกองไม่สลด เว้นแต่สวนเด่ียวที่ปลูกลองกองโดยเฉพาะสามารถ
บังคับผลผลิตได้ 

ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสูต่ลาด เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนตุลาคม 
โดย จะออกกระจุกตัวในชว่งกลางเดือนกรกฎาคม

ลองกอง
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน มีนาคม2561

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,500.00 7,500.00 7,320.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,500.00 6,500.00 6,340.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 2.18 2.29 - 2.28 2.24 - 2.41 - 2.41

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,500.00 - - 1,400.00 1,320.00 1,200.00 - 1,440.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.09 3.00 - 3.18 3.10 - 2.99 3.09 2.99

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั 46.00 - - 43.35 44.63 - - 44.50 -

 ยางแผน่ดบิคละ กิโลกรมั - - - - - - - 42.90 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.21 18.70 - 21.14 19.35 - 18.50 18.73 18.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 33.50 35.33 - - 37.80 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - 10.20 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 3.71 - - 3.79 3.78 - - 3.73 -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 47.60 - 50.60 51.00 50.60 - - 49.00 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 30.00 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กิโลกรมั - 26.83 - 31.00 - - - - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 218.00 226.00 218.00 218.00 226.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 206.00 - - - - - 196.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 196.00 - - - - - 188.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 187.00 - - - - 185.00 177.00 - -



11ข่าวประชาสัมพันธ์

ยอดลิ้นจีปี่น้ี รวม 4 หม่ืน 5 พนัตนั  มาแน่ พฤษภาคม ผลผลติคกึคกั พรอ้มเริ่มออกตลาดตัง้ปลายเมษายน

สศก.เผย ปี 61 ผลผลิตลิ้ นจี่ท ั้งประเทศ 45,446 ต ัน ลดลงจากปีที่แล ้วเพียงร ้อยละ 1

ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ 450 กก. เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 8 เน่ืองจากสภาพอากาศอากาศเอื้ ออ านวยต่อการออกดอกติดผล 

โดยผลผลิตส าคญั 4 จงัหวดั ภาคเหนือจะออกสูต่ลาดต ัง้แต่ปลายเดือนเมษายนและออกมากในเดือนพฤษภาคมน้ี คิด

เป็นรอ้ยละ 62 ของผลผลติท ัง้หมด        

นายวณิะโรจน์ ทรพัยส์ง่สขุ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตลิ้ นจี่ ปี 2561 (ขอ้มูลคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม้ ณ 

26 กุมภาพนัธ ์2561) พบว่า เน้ือที่ใหผ้ล รวมท ัง้ประเทศ 100,927 ไร่ ลดลง จากปี 2560 รอ้ยละ 9 เน่ืองจากลิ้นจี่ให ้

ผลผลติน้อยติดต่อกนัหลายปี ในแหล่งผลิตที่ส าคญัทางภาคเหนือ และภาคกลาง เกษตรกรจึงปรบัเปลี่ยนไปปลูกไมผ้ล

อืน่ เช่น ล าไย มะม่วง กลว้ยหอม กลว้ยน ้ าวา้ สม้โอ และมะพรา้วน ้ าหอม เป็นตน้ ผลผลิต รวมท ัง้ประเทศ 45,446 ตนั 

ลดลงรอ้ยละ 1 ตามการลดลงของเน้ือที่ใหผ้ล  สว่นผลผลิตต่อไร่  450 กก. เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 8 จากสภาพอากาศอากาศ

เอื้ออ านวยตอ่การออกดอกตดิผล โดยมีอากาศหนาวเยน็ และหนาวนานกวา่ปีที่ผ่านมา เหมาะกบัการออกดอกของลิ้นจี่

จากการติดตามสถานการณ์แหล่งผลิตลิ้นจี่ 4 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย 

และน่าน คาดวา่ ปี 2561 ท ัง้ 4 จงัหวดั มีเน้ือที่ใหผ้ล 88,413 ไร่ ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 10  ผลผลิต 4 จงัหวดั รวม 

39,705 ตนั ลดลงรอ้ยละ 6 โดยคาดว่า เชียงใหม่ จะมีผลผลิต 24,360 ตนั รองลงมา คือ พะเยา 6,792 ตนั เชียงราย 

5,048 ตนั และ น่าน 3,505 ตนั 

ส าหรบัผลผลิตต่อไร่ 4 จงัหวดั เฉลี่ย 449 กก. เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 4 เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ

เอื้ออ านวย อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ยกเวน้ จงัหวดัเชียงรายผลผลิตต่อไร่ลดลง เน่ืองจากมีฝนตกท าใหต้น้ลิ้นจี่

แตกใบอ่อนแทนการออกดอก  โดยขณะน้ี ลิ้นจี่อยู่ในช่วงเริ่มติดผล มีผลขนาดหวัไมขี้ดไฟ และคาดว่าท ัง้ 4จงัหวดั 

ผลผลติจะออกสูต่ลาดต ัง้แตป่ลายเดือนเมษายน และออกตลาดมากในเดือนพฤษภาคม 2561 รวม 24,554 ตนั หรือรอ้ย

ละ 62 ของผลผลติท ัง้หมด  

ดา้นนายธวชัชยั เดชาเชษฐ ์ ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 

(สศท.1) กลา่วเสริมวา่ ท ัง้น้ี เกษตรกรสว่นใหญ่ในพื้นที่จะขายผลผลิตในใหแ้ก่ผูร้บัซ้ือที่มาต ัง้จุดรบัซ้ือ โดยแบ่งผูร้บัซ้ือ

ออกเป็น 3 กลุม่ คอื 1) ผูร้บัซ้ือเพื่อการสง่ออกไปประเทศจนี  2) ผูร้บัซ้ือที่เป็นโมเดิรน์เทรด และ 3) ผูร้บัซ้ือที่เป็นพอ่คา้

ท ัว่ไป  โดยผลผลติจะออกสูต่ลาดในลกัษณะกระจุกตวัเพยีงเดือนเดียว คอื ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ไดเ้ตรียมมาตรการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาราคาที่อาจจะ

เกดิข้ึน  โดยร่วมมือกบักระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย  และผูป้ระกอบการ วางจ าหน่ายสนิคา้ในหลายแห่ง เช่น 

รา้นธงฟ้าประชารฐั และเครือข่ายตลาดประชารบัทกุแห่งในพื้นที่  เป็นตน้ จึงอยากขอเชิญชวนทกุท่านร่วมบริโภคลิ้นจี่ 

หรือเลอืกซ้ือเป็นของฝากเพื่อช่วยสนบัสนุนเกษตรกรในช่วงผลผลติออกตลาดร่วมกนั

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

ข่าว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มูล : ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร และ ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 1 จงัหวดัเชียงใหม่


