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เกษตรกร เดือนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังค ัล

แรกนาขวญั ตรงกบัวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็น

ราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อสรา้งขว ัญและ

ก าลงัใจใหก้บัเกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึง

ความส  าคญัของเกษตรกร ที่มต่ีอเศรษฐกจิไทย โดยมี

การจดัพระราชพิธน้ีีมาต ัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา

ตอนปลาย

ปีน้ีพระยาแรกนา (นายเลิศวิโรจน์ โกวฒันะ) 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หยบิเสีย่งทายผา้ได ้

ผา้นุ่ง 6 คบื พยากรณว่์า น ้าจะนอ้ย นาในที่ลุ่มไดผ้ล

บริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสยีหายบา้งไดผ้ลบา้งได ้

ผลผลติไม่เตม็ที่

พระโคแรกนาขวญัปีน้ี พระโคพอ และพระโค

เพียง เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ ง (ขา้วเปลือก ขา้วโพด 

ถัว่เขียว งา เหลา้ น า้ หญา้) พระโค กนิ “น ้า” “หญา้”

พยากรณ์ว่า น ้าท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธญัญาหาร 

ผลาหาร ภกัษาหาร มงัสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ เหลา้ 

พยากรณว่์า การคมนาคมจะสะดวกข้ึน 

คา้ขายต่างประเทศดีข้ึน เศรษฐกจิเจริญรุ่งเรือง

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 ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

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

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือนพฤษภำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
2.83 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.54 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.90 บำท/กก. ทรงตัวจำกเดือนท่ีแล้ว จังหวัดชลบุรี รำคำ
เ ฉ ลี่ ย  2 . 8 4  บ ำ ท / ก ก .  ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น จ ำ ก เ ดื อ น ท่ี ผ่ ำ น ม ำ ร้ อ ย ล ะ  0 . 3 5  จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง ร ำ ค ำ เ ฉ ลี่ ย  2 . 7 5 บ ำ ท / ก ก . 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 11.29 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.76 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.22 จังหวัด
ตราด รำคำเฉลี่ย 2.72 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.49 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.68 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.08 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำปรับเพ่ิมขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และรำคำเป็นไปตำม
คุณภำพของสินค้ำ ภำพรวมแสดงรำคำเดือนพฤษภำคม 2561 รำยละเอียด ดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

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 303,426    311,031    2.51   718,211   785,890   9.42    2,367   2,527   6.75   
นครนายก 5,744       7,074       23.15 10,950 16,638 51.95 1,906 2,352 23.40
ปราจีนบรีุ 16,007      16,054      0.29 20,378 23,872 17.15 1,273 1,487 16.81
ฉะเชงิเทรา 22,498      23,383      3.93 49,410 60,305 22.05 2,196 2,579 17.44
สระแกว้ 42,567      43,897      3.12 73,591 79,102 7.49 1,729 1,802 4.22
จันทบรีุ 22,311      22,413      0.46 46,929 49,891 6.31 2,103 2,226 5.85
ตราด 61,336      61,476      0.23 160,399 163,280 1.80 2,615 2,656 1.57
ระยอง 29,123      31,413      7.86 72,908 92,637 27.06 2,503 2,949 17.82
ชลบรีุ 103,840    105,321    1.43 283,646 300,165 5.82 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 มี.ค. – พ.ค. 2561

ตารางท่ี 2  ข้าวนาปรัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมช้ืน 14-15% เดือน
พฤษภำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
7,800 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 จังหวัด
ปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,800 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.00 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,975 บำท/
ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 รำคำข้ำวในเดือนนี้ 
โดยภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกควำมต้องกำรของ
ตลำดเพิ่มขึ้น โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
พฤษภำคม 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561



5

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 
1.91 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำง 1.98 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. – พ.ค. 61

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

รำคำที่ เกษตรกรขำยได้  ณ ไร่นำ 
รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนพฤษภำคม 2561 ของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.40 บำท/กก. ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.61 จังหวัดปราจีนบุรี 
รำคำเฉลี่ย 2.40 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.23 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.65 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.00 จังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 2.39 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.70 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
2.33 บำท/กก. ทรงตัวจำกเดือนที่แล้ว จังหวัดสระแก้ว 
รำคำเฉลี่ย 2.57 บำท ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 4.10  ในเดือน พฤษภำคม 61 ในบำงพื้นที่มีฝน
ตก ส่งผลให้มีน้ ำท่วมขัง เกษตรกรต้องเก็บผลผลิตเพื่อลด
ควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมขัง โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนพฤษภำคม 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

มนัส ำปะหลงั
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 7,868,966 ไร่ ลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 9.70 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 27,239,926 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.67 ผลผลิตต่อไร่
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 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 เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. – พ.ค. 61

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 
รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ 
ไร่นำ เดือนพฤษภำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 2.16 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 22.86 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.36 บำท/
กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 12.92 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.25 บำท/กก. ปรับตัวลดลง
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 40.48 จังหวัดตราด รำคำ
เฉลี่ย 2.24 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 21.40 ในเดือนนี้เป็นช่วงฤดูกำลที่มีผลผลิต
สับปะรดออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
คุณภำพผลผลิตไม่ตรงกับควำมต้องกำรของโรงงำน
แปรรูป ท ำให้โรงงำนแปรรูปปรับรำคำรับซื้อลดลง 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนพฤษภำคม61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 4

สบัปะรดโรงงำน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

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 74,104   75,318   1.64    432,473  440,048    1.75    5,836  5,843  0.11
ฉะเชิงเทรา 9,497 9,016 -5.06 43,862 40,725 -7.15 4,619 4,517 -2.21
จันทบรีุ 1,005 904 -10.05 4,139 3,891 -5.99 4,120 4,304 4.47
ตราด 4,853 4,816 -0.76 18,621 18,917 1.59 3,837 3,928 2.37
ระยอง 37,260 37,002 -0.69 231,908 231,781 -0.05 6,224 6,264 0.64
ชลบรีุ 21,489 23,580 9.73 133,943 144,734 8.06 6,233 6,138 -1.52

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



7ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภำคม 61 ผลผลิตทุเรียนของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำด
แล้วประมำณ 149,620 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.04 ปริมำณ
ผลผลิตทุเรียนท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 303,296 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.08 ในเดือนน้ีทุเรียน
ออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด คำดกำรณ์ว่ำเดือนหน้ำปริมำณผลผลิตจะ
ลดลง รำคำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำทุเรียนหมอนทองเกรด
คละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนพฤษภำคม 2561 ของ 
จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 85.00 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี 
รำคำเฉลี่ย 89.00 บำท/กก. จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 83.00

รำคำทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำย
ได้ ณ ไร่นำ เดือนพฤษภำคม 2561 ของ จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 52.00 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 47.50 บำท/
กก.  จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 46.25 บำท/กก. 

ภาพที่ 4 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – พ.ค. 2561

ตารางท่ี 4  ทุเรียน: เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนพฤษภำคม 61 ผลผลิตมังคุดของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 25,325 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.83 ปริมำณผลผลิต
มังคุดท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 
30,914 ตัน คิดเป็นร้อยละ 57.17 เดือนนี้ปริมำณผลผลิตมีมำก 
ส่งผลให้รำคำกำรรับซ้ือปรับตัวลดลง

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 เดือนพฤษภำคม 2561 ของจังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 78.75 บำท/กก.  จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
88.00 บำท/กก.  จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 83.50 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 28.43

ตารางท่ี 5  มังคุด : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

ภาพที่ 5 แสดงราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – พ.ค. 2561

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

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

ในเดือนพฤษภำคม 61 ผลผลิต
ลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตรำด ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 1,001 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 6.13 ปริมำณผลผลิตลองกองที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้น
ฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 1,078 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 6.60 เดือนนี้ปริมำณผลผลิตลองกองออกสู่
ตลำดเพิ่มขึ้น คำดกำรณ์ว่ำในเดือน ก.ค. 61 จะมี
ปริมำณมำก 

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำลองกองที่
เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนพฤษภำคม 2561
ลองกองเบอร์ จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 59.00 บำท/
กก. ลองกองเบอร์ 2 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 49.00
บำท/กก. 

ภาพที่ 7 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – พ.ค. 2561

ตารางท่ี 7  เงาะ : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

บาท : กก.

เงาะ ลองกอง

ตารางท่ี 8  ลองกอง : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

ในเดือนพฤษภำคม 61 ผลผลิตเงำะ
ของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่
ตลำดแล้วประมำณ 63,699 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.77 
ปริมำณผลผลิตเงำะที่ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่
ตลำดแล้วประมำณ 70,243 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.55 เดือน
นี้ปริมำณผลผลิตเงำะออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น คำดกำรณ์ว่ำใน
เดือน ม.ิย. 61 จะมีปริมำณมำก 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ี
เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนพฤษภำคม 2561 ของ 
จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 22.33 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 39.65 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 
36.13 บำท/กก. จังหวัดระยอง รำคำ 37.00 บำท/กก. 

ภาพที่ 8 แสดงราคาลองกองโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. –พ.ค. 2561

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

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 พฤษภาคม2561

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทราปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการจนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,800.00 7,800.00 7,975.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,700.00 6,800.00 7,050.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 2.40 2.40 - 2.65 2.39 - 2.33 - 2.57

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,425.00 - - 1,300.00 1,400.00 1,275.00 - 1,375.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 2.83 2.90 - 2.84 2.75 - 2.76 2.72 2.68

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั  - - - 43.35 43.50 - -  - -

 ยางแผน่ดบิคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 42.00 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.88 19.00 - - 19.75 - 19.71 19.58 18.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 35.50 35.75 - - 37.00 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 2.16 - - 2.36 2.25 - - 2.24 -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 85.00 - 89.00 83.00 -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 52.00 - 47.50 46.25 -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - - - - 147.75 - 139.25 143.75 -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - 78.75 - 88.00 83.50 -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กิโลกรมั - - - - 37.00 - 36.13 22.33 -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - - - - - 59.00 - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - - - - - 49.00 - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 65.25 - 58.75 64.75 62.00 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 31.50 - - - - -

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

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 270.00 280.00 277.50 270.00 280.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 136.50 - - - - - 143.50 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 130.00 - - - - - 124.75 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 120.50 - - - - 172.50 119.00 - -
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เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ตอนบนรอบแรก คาด ผลผลิตรวมเพิ่ม 79% เผย ลองกอง ดกสุด เพิ่มกว่า 800% 

สศท.8 เผยข้อมูลไม้ผลเอกภาพรอบท่ี 1 ของไม้ผล 4 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด และ

ลองกอง ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คาด ปีนี  ผลผลิต 440,579 ตัน เพ่ิมขึ นจากปีก่อน ร้อยละ 79.54  

โดยเฉพาะ ลองกอง เพิ่มขึ นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 872.26 ด้าน สศท.8 พร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด 

หากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน อาจส่งผลปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลง ลุยจัดทีมลงพื นที่ส ารวจอีกครั ง 

เดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนกรกฎาคมนี   

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อมูลไม้ผลเอกภาพรอบที่ 1 ปี 2561 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 

มังคุด และลองกอง ในภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ 

พังงา และภูเก็ต  ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) และศูนย์สารสนเทศ

การเกษตร (ศสส.) ร่วมมือกับคณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้  พยากรณ์ข้อมูลไม้ผล            

ปี 2561 ครั งท่ี 1 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) พบว่า 

เนื อที่ให้ผล 4 สินค้า มีจ านวน 525,647 ไร่ เพ่ิมขึ นจากปี 2560 จ านวน 3,085 ไร่ 

(เพ่ิมขึ นร้อยละ 0.59) โดยเฉพาะทุเรียน เพ่ิมขึ นจ านวน 13,288 ไร่ (เพ่ิมขึ นร้อยละ 6.63) ส่วนผลไม้อีก 3

ชนิด เนื อที่ให้ผลลดลง โดยเงาะลดลงมากที่สุด คือร้อยละ 7.62 รองลงมาได้แก่ ลองกอง ลดลงร้อยละ 5.04

และ มังคุดลดลงร้อยละ 0.39

ผลผลิตรวม 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 440,579 ตัน เพ่ิมขึ นจากปี 2560 จ านวน 

195,179 (เพ่ิมขึ นร้อยละ 79.54) โดยลองกอง  จะเพ่ิมขึ นมากสุด ร้อยละ 872.26 มังคุด เพ่ิมขึ นร้อยละ 

123.38  เงาะ เพ่ิมขึ นร้อยละ 76.75 และ ทุเรียน เพ่ิมขึ น ร้อยละ 46.49 ทั งนี  ผลผลิตทั ง 4 สินค้า เพ่ิมขึ นทุก

ชนิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื ออ านวย ปริมาณน  าเพียงพอ และปีที่แล้วออกดอกติดผลนอ้ย ท าให้ต้นมีโอกาส

ได้พักตัวสะสมอาหารเต็มที่ ซึ่งคาดว่า ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องถึงกลางเดือน

กันยายน  

ผลผลิตต่อไร่ 4 สินค้า คาดว่าจะเพ่ิมขึ นทั งหมด เนื่องจากสภาพอากาศเอื ออ านวย 

ประกอบกับในปีที่ผ่านมาไม้ผลบางต้น    ไม่ติดผลหรือให้ผลผลิตน้อย ท าให้มีเวลาในการพักต้นสะสมอาหาร

ต้นสมบูรณ์ขึ น และแม้ว่าต้นทุเรียนประสบปัญหาเชื อราไฟทอปเธอราท่ีระบาด แต่ไม่เป็นปัญหามากนัก 

เนื่องจากพื นที่ให้ผลเพิ่มขึ นโดยเฉพาะทุเรียนสาวที่เริ่มให้ผลเพ่ิมขึ นมาทดแทนเป็นจ านวนมาก
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เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ตอนบนรอบแรก คาด ผลผลิตรวมเพิ่ม 79% เผย ลองกอง ดกสุด เพิ่มกว่า 800%(ต่อ) 

ด้านนายธรณิศร  กลิ่นภักดี ผอ.สศท.8 กล่าวเสริมว่า ส าหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยเป็นส าคัญ โดยให้จังหวัดค านึงถึงการ

บริหารจัดการผลไม้ทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซ่ึงเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ 

ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต อย่างไรก็ตาม หากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน

อาจท าให้ปริมาณผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นหรือลดลงได้อีก เนื่องจากปีนี สภาพอากาศของภาคใต้มีฝน

ตกค่อนข้างมาก และมีมรสุมเข้ามาสม่ าเสมอ และอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  ซ่ึงจะเห็นผลได้ชัดเจนอกีครั งหลัง

กลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นต้นไป โดย สศท.8 จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและลงพื นที่ส ารวจ

ในเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 ทั งนี  สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 311 597 หรืออเีมล zone8@oae.go.th

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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