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เดือนเมษายน ยังเป็นเดือนในช่วง
เกบ็เกี่ยวผลไม้ของภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตใหญ่
ของประเทศไทย 

ผลผ ลิต ท่ี เ ก็บ เ กี่ ย วไ ด้ ใน ปี นี้  มี
ปริมาณไม่มากราคาท่ีจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคอาจจะสูง
กว่าปี ท่ีผ่านๆมา อย่างไรก็เป็นการช่วยบริโภคสินค้าท่ี
ผลิตในภาคตะวนัออกเรากัน 

และสินค้าอีกชนิดหน่ึง ท่ีมีปริมาณ
ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายน-มิถนุายน 2561 นี้
คือ สับปะรด ราคาซ้ือขายอยู่ในเกณฑ์ต า่ พี่น้องสามารถ
หาซ้ือ รับประทานเพ่ือช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีมี
ปัญหาสินค้าราคาตกต า่อยู่ในขณะนี ้

ประโยชน์ของ สับปะรด เ ม่ือไ ด้
รับประทาน 

1) ช่วยย่อยอาหาร 
2) บ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง สดใส 
3) มวิีตามินซี ต้านหวดั 
4) ช่วยลดความเส่ียงเป็นมะเร็ง 
5) ช่วยลดอาการท้องผูก 
6) ลดเสมหะในล าคอ 
7) ช่วยสุขภาพช่องปาก ฟันและ

เหงือก 
8) ลดความดันโลหิตสูง

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า
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ภำพรวมกำรผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ ำนวน 5,090,658 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.41 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 15,399,299 ตัน  เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.13  ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,025 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 3.56 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2560 อยู่ที่ 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนภำคกลำงปี 2561 อยู่ที่ 3.38 บำท/
กิโลกรัม

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

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลม์น้ ามันท้ังทะลายท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – เม.ย. 2561

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนเมษำยน 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
2.76 ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.68 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.90 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.33 
บำท/กก. จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.83 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.01 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.73 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.94 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.70 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.70 จังหวัด
ตราด รำคำเฉลี่ย 2.68 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 13.27 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.60 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำก
เดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 13.04 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำน้ ำมันปำล์มดิบซ้ือขำยล่วงหน้ำตลำดมำเลเซียส่งมอบในเดือน
กรกฎำคม 2561 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เน่ืองจำกควำมต้องกำรของประเทศผู้น ำเข้ำน้ ำมันปำล์มดิบชะลอตัวลง ส่งผลให้รำคำในประเทศลดลง
ด้วย ภำพรวมแสดงรำคำเดือนเมษำยน 2561 รำยละเอียด ดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
ประเทศ 4,875,501 5,090,658   4.41 14,241,175 15,399,299 8.13 2,921 3,025 3.56
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 17 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ ำนวน 12,206,672 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 17.34 ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ ำนวน 8,166,075 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 223.34 ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 669 กิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจำก
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.19 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ 7,312 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังภำค
กลำง 7,282 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. – เม.ย. 2561

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมช้ืน 14-15% เดือน
เมษำยน 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
7,567 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,500 บำท/ตัน ทรงตัวจำกเดือน
ที่แล้ว จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,500 บำท/ตัน 
ปรับตั ว เพิ่ มขึ้นร้อยละ 2 .46 รำคำข้ำวในเดือนนี้ 
โดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรของ
ตลำดเพิ่มขึ้น โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
เมษำยน 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

2560 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
ประเทศ 10,456,546  12,257,744    17        10,403,248 12,206,672 17.34    6,620,845   8,166,075   23.34    636         669         5.19     
รวม 8 จงัหวัด 780,870      814,418        4.30     777,241      810,617      4.29     519,913      555,393      6.82     669         685         2.43     
นครนายก 152,396 159,980 4.98 152,143 159,732 4.99 100,434 106,142 5.68 621 665         7.00
ปราจีนบรีุ 138,269 147,750 6.86 137,675 147,122 6.86 85,464 93,855 9.82 605 638         5.44
ฉะเชิงเทรา 415,650 422,980 1.76 413,657 420,943 1.76 285,176 299,166 4.91 635 711         11.92
สระแกว้ 8,838 9,950 12.58 8,651 9,736 12.54 4,883 5,520 13.05 503 567         12.72
ตราด 1,905 1,925 1.05 1,894 1,914 1.06 1,036 1,054 1.74 458 551         20.24
ระยอง 3,609 4,160 15.27 3,594 4,143 15.28 1,947 2,267 16.44 532 547         2.85
ชลบรีุ 40,638 44,110 8.54 40,205 43,634 8.53 27,041 30,066 11.19 651 689         5.84
สมุทรปราการ 19,565 23,563 20.43 19,422 23,393 20.45 13,932 17,323 24.34 673 741         10.03

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 7,868,966 ไร่ ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.70 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 27,239,926 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.67 ผลผลิตต่อไร่
ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,462  กิโลกรัม ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.06 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 1.91
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. – เม.ย. 61

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่ เกษตรกรขำยได้  ณ ไร่นำ 
รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนเมษำยน 2561 ของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.49 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 14.22 จังหวัดปราจีนบุรี 
รำคำเฉลี่ย 2.48 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 8.30 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.50 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.65 จังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 2.38 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.25 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
2.33 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
3.32 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.68 บำท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 11.20  ในเดือน 
เมษำยน 61 ผลผลิตมันส ำปะหลังไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรมันส ำปะหลัง ประกอบกับ
รำคำส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยภำพรวม
แสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนเมษำยน 61 รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 3

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

มนัส ำปะหลงั

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

ประเทศ 8,714,471 7,868,966 -9.70 30,495,190 27,239,926 -10.67 3,499 3,462 -1.06
รวม 6 จงัหวดั 1,065,601 896,257 -15.89 3,821,641 3,258,792 -14.73 3,586           3,636           1.38            
ปราจนีบุรี 125,886 104,158 -17.26 444,895 371,115 -16.58 3,226 3,563 10.45
ฉะเชิงเทรา 231,231 219,114 -5.24 777,241 754,629 -2.91 2,361 3,444 45.87
สระแก้ว 386,227 286,259 -25.88 1,347,902 1,002,765 -25.61 3,192 3,503 9.74
จนัทบุรี 130,770 111,285 -14.90 441,725 381,374 -13.66 3,096 3,427 10.69
ระยอง 36,487 34,933 -4.26 174,397 170,578 -2.19 4,358 4,883 12.05
ชลบุรี 155,000 140,508 -9.35 635,481 578,331 -8.99 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 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. – เม.ย. 61

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ 
ไร่นำ เดือนเมษำยน 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 2.80 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 24.53 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.71 บำท/
กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 28.50 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.87 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 24.07 จังหวัดตราด รำคำ
เฉลี่ย 2.85 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 23.59 ในเดือนนี้เป็นช่วงฤดูกำลที่มีผลผลิต
สับปะรดออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
คุณภำพผลผลิตไม่ตรงกับควำมต้องกำรของโรงงำน
แปรรูป ท ำให้โรงงำนแปรรูปปรับรำคำรับซื้อลดลง 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนเมษำยน61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 4

สบัปะรดโรงงำน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

บาท : กก.

ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + - ปี 2560 ปี 2561 % + -
ประเทศ 516,970 534,915 3.47 2,136,348 2,248,033 5.23 4,132 4,203 1.72
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)



7ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560

ในเดือนเมษำยน 61 ผลผลิตทุเรียนของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำด
แล้วประมำณ 131,086 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.45 ปริมำณ
ผลผลิตทุเรียนท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 153,679 ตัน คิดเป็นร้อยละ 38.04 ในเดือนน้ีผลผลิต
ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น คำดกำรณ์ว่ำเดือนหน้ำปริมำณ
ผลผลิตจะออกสู่ตลำดมำกที่สุด รำคำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำทุเรียนหมอนทองเกรด
คละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนเมษำยน 2561 ของ 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 74.00 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี 
รำคำเฉลี่ย 73.33 บำท/กก. จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 74 บำท/
กก. 

รำคำทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำย
ได้ ณ ไร่นำ เดือนเมษำยน 2561 ของ จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 
40.00 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 35.00 บำท/กก.  
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 45.00 บำท/กก. 

ภาพที่ 4 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. 2561

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนเมษำยน 61 ผลผลิตมังคุดของภำค
ตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 5,568 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ปริมำณผลผลิตมังคุด
ท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 5,589 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.34 เดือนน้ีปริมำณผลผลิตยังคงมีน้อยมำก 
ส่งผลให้รำคำกำรรับซ้ือยำในเกณฑ์ที่ดี

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 เดือนเมษำยน 2561 ของจังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 108.33 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
115.00 บำท/กก.  จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 116.67 บำท/กก. 

ตารางท่ี 5  มังคุด : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

ภาพที่ 5 แสดงราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย.  2561

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 256,086  267,152  4.32    422,365  403,906    4.37-    1,649  1,512  -8.33
จันทบุรี 173,672 181,960 4.77 284,874 279,075 -2.04 1,640 1,534 -6.46
ตราด 24,766 24,187 -2.34 44,483 38,951 -12.44 1,796 1,610 -10.36
ระยอง 57,648 61,005 5.82 93,008 85,880 -7.66 1,613 1,408 -12.71

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 190,788 193,623  1.49    153,678  54,073      64.81-  805    279    -65.33
จันทบุรี 129,537 129,807 0.21 112,309 36,356 -67.63 867    280    -67.70
ตราด 35,047 36,675 4.65 24,603 11,660 -52.61 702    318    -54.71
ระยอง 26,204 27,141 3.58 16,766 6,057 -63.87 640    223    -65.12

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)



8ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560

ในเดือน เมษำยน 61 ผลผลิต
ลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตรำด ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
0.47 คำดกำรณ์ว่ำลองกองจะออกสู่ตลำดมำกในช่วง
เดือนกรกฎำคม 60

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำลองกองที่
เกษตรกรขำยได้  ณ ไร่นำ เดือนเมษำยน 2561
ลองกองเบอร์ จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 70.00 
บำท/กก. ลองกองเบอร์ 2 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
60.00 บำท/กก. 

ภาพที่ 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย.  2561

ตารางท่ี 7  เงาะ : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

เงาะ ลองกอง

ตารางท่ี 8  ลองกอง : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ในเดือนเมษำยน 61 ผลผลิตเงำะของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำด
แล้วประมำณ 6,514 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.76 ปริมำณ
ผลผลิตเงำะที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 6,544 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.76 เดือนน้ีปริมำณ
ผลผลิตเงำะยังคงออกสู่ตลำดน้อย คำดกำรณ์ว่ำในเดือน 
พ.ค. 61 จะมีปริมำณเพิ่มขึ้น และจะออกมำกในเดือน 
มิ.ย. 61

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ 
ที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนเมษำยน 2561 ของ 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 37.00 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี 
รำคำเฉลี่ย 35.00 บำท/กก. จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 
42.00 บำท/กก. 

ภาพที่ 8 แสดงราคาลองกองโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย.  2561

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน เมษายน2561

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 112,981  111,914  0.94-    192,055  173,224    9.81-   1,700  1,548  -8.95
จันทบุรี 56,491 55,455 -1.83 94,324 85,915 -8.92 1,670 1,549 -7.25
ตราด 48,123 49,021 1.87 84,349 76,181 -9.68 1,753 1,554 -11.35
ระยอง 8,367 7,438 -11.10 13,382 11,128 -16.84 1,599 1,496 -6.44

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 45,626   42,483   6.89-   24,015   16,319      32.05-  526    384    -27.02
จันทบุรี 30,844 29,973 -2.82 16,265 11,561 -28.92 527 386 -26.76
ตราด 10,686 8,418 -21.22 5,530 2,971 -46.27 517 353 -31.72
ระยอง 4,096 4,092 -0.10 2,220 1,787 -19.50 542 437 -19.37

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน เมษายน2561

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,567.00 7,500.00 7,500.00 - - - - - -

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

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 2.49 2.48 - 2.50 2.38 - 2.33 - 2.68

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,500.00 - - 1,333.00 1,400.00 1,233.00 - 1,400.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 2.76 2.90 - 2.83 2.73 - 2.70 2.68 2.60

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั  - - - 43.35 42.50 - -  - -

 ยางแผน่ดบิคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 41.17 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.33 19.38 - - 18.50 - 17.67 19.00 18.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 32.89 33.83 - - 38.50 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - 9.00 - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 2.80 - - 2.71 2.87 - - 2.85 -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 74.00 - 73.33 74.00 -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 40.00 - 35.00 45.00 -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - - - - 165.00 - 191.00 160.00 -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - 108.33 - 115.00 116.67 -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กิโลกรมั - - - - 42.00 - 35.00 37.00 -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - - - - - 70.00 -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - - - - - 60.00 -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 63.00 - 58.33 65.33 60.33 - - 56.50 -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 31.00 - - - - -

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

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 243.00 250.00 243.00 243.00 246.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 165.00 - - - - - 168.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 151.00 - - - - - 148.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 135.00 - - - - 185.00 135.00 - -
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เกษตรฯ เรียกทีมผู้บริหารทุกหน่วย เดินหน้า 3 ภารกิจส าคัญ เน้นติดตาม แก้ปัญหาในพื นที่

เกษตรฯ ซักซ้อมทีมผู้บริหารทุกหน่วยงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้มีค าสั่งให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตร     และสหกรณ์ทุกท่านแนะน า (Coaching) ติดตาม 

(Monitoring) และประสานงาน (Coordinating) กับพื นที่ ในการขับเคลื่อนงานส าคัญ 3 ด้าน คือ การ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื นที่ครบวงจร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และนโยบายส าคัญของกระทรวง ย  า

นโยบายสู่การปฏิบัติให้มีความเข้าใจตรงกัน เร่งติดตาม และแก้ปัญหาในพื นที่ได้อย่างตรงจุด

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและ

การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ถึงการจัดประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรของจังหวัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ กรมชลประทาน โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อชี แจงและซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ 

ผู้อ านวยการกองแผนงานจากส่วนราชการ ให้รับทราบถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื นที่ การ

ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปี 2561กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

เกษตรในระดับพื นที่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และแก้ไข

ปัญหาในพื นที่ที่มีความหลากหลาย ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของ

กระทรวงเกษตรฯ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ใน 3 เร่ืองส าคัญ ได้แก่

1. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรในพื นที่

จังหวัด กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั งผู้บริหารระดับสูง เพ่ือแนะน า ติดตาม และประสานการด าเนินงานกับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย

ส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะท างานปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) ในการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัด สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 

และสินค้าที่คาดว่าจะมีปัญหาในแต่ละจังหวัด เพ่ือให้มีตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร และบรรเทาปัญหา

และข้อร้องเรียนจากเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื นที่ระหว่างส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค
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เกษตรฯ เรียกทีมผู้บริหารทุกหน่วย เดินหน้า 3 ภารกิจส าคัญ เน้นติดตาม แก้ปัญหาในพื นที่  (ต่อ)

2. การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดทิศ

ทางการด าเนินงาน เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื นที่ ซ่ึงจะสนับสนุนในเร่ืองการจัดท าเมนูอาชีพ

รายบุคคล รายกลุ่ม ทั งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ ในพื นที่เป้าหมาย เช่น รายบุคคล มีเมนูพัฒนา

อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยให้ปรับเปลี่ยนการผลิตทดแทนการท าสวนยาง 150,000 ไร่ ให้กับ

เกษตรกร 30,000 รายๆ ละไม่เกิน 10 ไร่ หรือรายกลุ่ม/ชุมชน มีเมนูสร้างฝายชะลอน  าแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน เป็นต้น ซ่ึงเมนูอาชีพจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพที่เหมาะสม     เสริมรายได้ให้กับตนเองและ

ครัวเรือน ทั งนี  ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ซ่ึงจะเข้าร่วมในทีมครู ก. 

(ระดับจังหวัด) และ ครู ข. (ระดับอ าเภอ ต าบล) ในพื นที่กับทีมไทยนิยมของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนให้

มีการจัดตั ง War room ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรฯ อีกด้วย

3. โครงการตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานติดตาม

ความก้าวหน้าโครงการส าคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้สานต่องาน

นโยบายเดิม 16 โครงการ  โดยใช้หลัก“3 ต. คือ ต่อ เติม แต่ง" และ "การตลาดน าการผลิต” รวมทั งให้

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค

เกษตร ตลอดจนให้ชี แจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื นที่ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการส าคัญ เช่น โครงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 

(Zoning by Agri-Map)  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป็นต้น

ทั งนี  กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาซ่ึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่การมีรายได้เพ่ิมขึ น มีความ

มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป

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

ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร


