
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 ม.9 ต าบลทุ่งสุขลา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261
ปีท่ี 16  ฉบับท่ี  10  ประจ าเดือน กรกฎาคม 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

- ทุเรียน  มังคุด 7

- เงาะ  ลองกอง 8

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา         9

ข่าวประชาสัมพันธ์                               10-11

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         

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

E-mail : zone6@oae.go.th

ส วัส ดี เ ดื อ น ก ร กฎ า คม  2 5 6 1

ในเดือนน้ี ปริมาณผลผลิตไม้ผลภาคตะว ันออก

(เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) เริ่มจะลดน้อยลง 

ใกลห้มดฤดูกาลลงแลว้ ในปีน้ีถือว่าราคาไมผ้ลอยู่ใน

เกณฑท์ี่ดี ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ

ของตลาด จึงไม่ประสบปญัหาดา้นราคาตกต า่ เป็นที่

น่ายินดีกบัพี่น้องเกษตรกรภาคตะวนัออก ในเดือน

หน้าคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตจะเหลือน้อยมาก 

ผลไม้ชนิดสุดท ้ายที่จะออกสู่ตลาด คือ ลองกอง 

อย่างไรอย่าลมืช่วยกนัอดุหนุนพีน่อ้งเกษตรกรนะคะ

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นที่ส าคัญ หน้า

แอพพลิเคช่ัน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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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  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,025 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำน
มำร้อยละ 3.56 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนภำคกลำงปี 2561 อยู่ที่ 3.21
บำท/กิโลกรัม

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลม์น้ ามันทั้งทะลายท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ก.ค. 2561

ตารางที่ 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันท้ังทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน กรกฎำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 
3.58 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.07 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 3.53 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.13
จังหวัดชลบุรี  รำคำเฉลี่ย 3.70 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.93 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.55 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.41 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 3.46 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.49 จังหวัด
ตราด รำคำเฉลี่ย 3.56 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.42 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 3.56 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือน
ท่ีผ่ำนมำร้อยละ 8.54 รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำปรับเพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และรำคำเป็นไปตำมคุณภำพ
ของสินค้ำ ภำพรวมแสดงรำคำเดือน กรกฎำคม 2561 รำยละเอียด ดังภำพท่ี 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี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 12,840,092 ล้ำนไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 22.79 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ ำนวน 12,782,511 ล้ำนไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 22.87 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,552,681 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 29.18 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 669 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มข้ึน
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.20 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 7,350 บำท/เกวียน ต้นทุนกำรผลิต
ข้ำวเจ้ำนำปรังภำคกลำงอยู่ที่ 7,309 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. – ก.ค. 2561

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรงัควำมช้ืน 14-15% เดือนกรกฎำคม 2561 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,750 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.13 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,800 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.50 
จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,550 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.33 รำคำข้ำวในเดือนนี้ โดยภำพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจำก คุณภำพ
ของข้ำวรุ่นนี้เมล็ดลีบ อีกทั้งในพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้ข้ำวมีควำมช้ืนสูง  โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนกรกฎำคม 61 รำยละเอียด
ดังภำพท่ี 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

ตารางที่ 2 ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

2560 2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + -
ประเทศ 10,456,546  12,840,092    22.79    10,403,248  12,782,511  22.87    6,620,845   8,552,681   29.18    636         669         5.20     
รวม 8 จงัหวัด 780,843      828,605        6.12     777,241      824,513      6.08     519,913     563,473     8.38     669         683         2.16     
นครนายก 152,369 159,980 5.00 152,143 159,732 4.99 100,434 106,142 5.68 660         665         0.66
ปราจีนบรีุ 138,269 155,666 12.58 137,675 155,003 12.59 85,464 98,888 15.71 621         638         2.77
ฉะเชิงเทรา 415,650 422,980 1.76 413,657 420,943 1.76 285,176 299,166 4.91 689         711         3.09
สระแกว้ 8,838 17,515 98.18 8,651 17,038 96.95 4,883 9,752 99.71 564         572         1.40
ตราด 1,905 4,204 120.68 1,894 4,180 120.70 1,036 2,304 122.39 547         551         0.77
ระยอง 3,609 3,069 -14.96 3,594 3,056 -14.97 1,947 1,673 -14.07 542         547         1.05
ชลบรีุ 40,638 44,796 10.23 40,205 44,306 10.20 27,041 30,528 12.90 673         689         2.45
สมุทรปราการ 19,565 20,395 4.24 19,422 20,255 4.29 13,932 15,020 7.81 717         742         3.38

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร่
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 8,228,086 ไร่ เพิ่มขึ้นจำก
ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.56 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 29,087,258 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.78 ผลผลิต
ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,535  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.11 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละทั้งประเทศ 
ปี 2561 อยู่ที่ 1.91 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำงอยู่ที่ 1.98 บำท/ กิโลกรัม 

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

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

ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนกรกฎำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รำคำเฉลี่ย 2.29 บำท/กก. ทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.22 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อย
ละ 5.71 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.50 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.62 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.46 
บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.23 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.41 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.88 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.44 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.67 เดือนนี้ปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำด
น้อย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงแป้งและลำนมัน ส่งผลให้รำคำปรับเพิ่มขึ้น โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน
กรกฎำคม 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มนัส าปะหลงั

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -

ประเทศ 7,868,966 8,228,086 4.56 27,239,926 29,087,258 6.78 3,462 3,535 2.11
รวม 6 จงัหวดั 896,257 923,554 3.05 3,258,792 3,401,469 4.38 3,636       3,683       1.29         
ปราจนีบรุี 104,158 109,039 4.69 371,115 393,304 5.98 3,563 3,607 1.23
ฉะเชิงเทรา 219,114 227,786 3.96 754,629 792,467 5.01 3,444 3,479 1.02
สระแก้ว 286,259 295,992 3.40 1,002,765 1,053,140 5.02 3,503 3,558 1.57
จนัทบรุี 111,285 112,774 1.34 381,374 394,145 3.35 3,427 3,495 1.98
ระยอง 34,933 35,288 1.02 170,578 175,028 2.61 4,883 4,960 1.58
ชลบรุี 140,508 142,675 1.54 578,331 593,385 2.60 4,116 4,159 1.04

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 534,915 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 3.47 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 2,248,033 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.23 ผลผลิต
ต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 4,203 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.72 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำนทั้งประเทศ ปี 2561
อยู่ที่ 3.67 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำน ภำคกลำงอยู่ที่ 3.73 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
และฉะเชิงเทรำ มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

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

ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
กรกฎำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.06 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.42 จังหวัด
ชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.43 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 30.65 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.30 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 24.32 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 2.00 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 5.82  ในเดือนนี้เปน็ปริมำณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำดนอ้ย โรงงำนสับปะรดในจงัหวัดชลบุรี หยุดรับซื้อเพื่อปรับปรุง
เครื่องจักรเนื่องจำกปริมำณผลผลิตนอ้ย รำคำกำรรับซื้อปรับสูงขึ้น โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน กรกฎำคม 61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 4

สบัปะรดโรงงาน

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี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)
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ในเดือนกรกฎำคม 61 ผลผลิตทุเรียนของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำด
แล้วประมำณ 17,712 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.39 ปริมำณผลผลิต
ทุเรียนท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 
402,867 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.74 ในเดือนน้ีทุเรียนออกสู่
ตลำดลดลง คำดกำรณ์ว่ำเดือนหน้ำรำคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจำกผลผลิตน้อย แต่ต้องดูปัจจัยหลำยอย่ำงเน่ืองจำกมีฝน
ตกชุกอำจท ำให้คุณภำพผลผลิตไม่ดีเท่ำท่ีควร รำคำอำจเป็นไป
ตำมคุณภำพผลผลิต 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำทุเรียนหมอนทองเกรด
คละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน กรกฎำคม 2561 
ของ จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 107 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือน
ท่ีผ่ำนมำร้อยละ 33.34 จังหวัดจันทบุรี  รำคำเฉลี่ ย  90
บำท/กก. เพ่ิมขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 9.76 

รำคำทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำย
ได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2561 ของ จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 70 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 25.00 
โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน กรกฎำคม61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2561

ตารางที่ 5  ทุเรียน: เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

บาท : กก.

ทุเรียน มังคุด

ในเดือนกรกฎำคม 61 ผลผลิตมังคุดของ
ภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่ตลำดแล้ว
ประมำณ 5,300 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ปริมำณผลผลิตมังคุดท่ี
ออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 54,049 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.96 เดือนน้ีมีฝนตก ส่งผลให้คุณภำพ
ผลผลิตไม่ดีเท่ำท่ีควร ส่งผลให้รำคำกำรรับซื้อปรับตัวลดลง

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 เดือน กรกฎำคม 2561 ของจังหวัด
ระยอง รำคำเฉลี่ย 50 บำท/กก. ลดลงจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 4.21 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 38 บำท/กก. ลดลงจำก
เดือน ท่ีผ่ ำนมำร้อยละ 26 .44 โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือน กรกฎำคม 61 รำยละเอียดดังภำพท่ี 6

ตารางที่ 6  มังคุด : เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

บาท : กก.

ภาพที่ 6 แสดงราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2561

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 256,086     267,152      4.32    422,365     403,906    4.37-    1,649  1,512  -8.33
จันทบรุี 173,672 181,960 4.77 284,874 279,075 -2.04 1,640 1,534  -6.48
ตราด 24,766 24,187 -2.34 44,483 38,951 -12.44 1,796 1,610  -10.33
ระยอง 57,648 61,005 5.82 93,008 85,880 -7.66 1,613 1,408  -12.72

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)

ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 190,788 193,623  1.49    153,678  54,073      64.81-  805    279    -65.33
จันทบรุี 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)
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ใน เ ดื อนกรกฎำคม  61  ผลผลิ ต
ลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตรำด ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 6,950 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
42.60 ปริมำณผลผลิตลองกองท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้น
ฤดูกำล ออกสู่ตลำดแล้วประมำณ 10,924 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 66.95 เดือนน้ีปริมำณผลผลิตลองกองออกสู่ตลำดมำก
ท่ีสุด คำดกำรณ์ว่ำในเดือนต่อไปปริมำณผลผลิตจะลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำลองกองท่ีเกษตรกร
ขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2561

จังหวัดระยอง ลองกองเบอร์ 1 รำคำเฉลี่ย 38 บำท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 21  จังหวัด
จันทบุรี ลองกองเบอร์ 1 รำคำเฉลี่ย 47 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 40.91 โดยภำพรวม
แสดงรำคำ เป รี ยบ เที ยบ เดื อน  กรกฎำคม  61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 8

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

ตารางที่ 7  เงาะ : เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดขอบของ สศท.6

บาท : กก.

เงาะ ลองกอง
ตารางที่ 8  ลองกอง : เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดขอบของ สศท.6

ในเดือนกรกฎำคม 61 ผลผลิตเงำะ
ของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ออกสู่
ตลำดแล้วประมำณ 19,183 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.07 
ปริมำณผลผลิตเงำะท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ต้นฤดูกำล ออกสู่
ตลำดแล้วประมำณ 172,726 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.71 
เดือนน้ีปริมำณผลผลิตเงำะออกสู่ตลำดลดลง และในเดือน
หน้ำปริมำณผลผลิตจะหมดลงแล้ว 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ี
เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนกรกฎำคม 2561 ของ 
จังหวัดระยอง รำคำ 26 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำน
มำ ร้อยละ 36.84 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 30 บำท/กก. 
เพิ่มขึ้นจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 77.94 โดยภำพรวมแสดง
รำคำเปรียบเทียบเดือน กรกฎำคม 61 รำยละเอียดดังภำพ
ท่ี 7

ภาพที่ 8 แสดงราคาลองกองเบอร์ 1 ที่เกษตรกรขายได้เดือน เม.ย. – ก.ค. 2561

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 112,981  111,914  0.94-    192,055  173,224    9.81-   1,700  1,548  -8.95
จันทบรุี 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)

ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ ป ี2560 ป ี2561 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 45,626   42,483   6.89-   24,015   16,319      32.05-  526    384    -27.02
จันทบรุี 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 กรกฎาคม 2561

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,750.00 7,800.00 7,550.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,750.00 6,775.00 6,600.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 2.29 2.22 - 2.50 2.46 - 2.41 - 2.44

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 950.00 - - 800.00 1,225.00 1,000.00 - 900.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 550.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 3.58 3.53 - 3.70 3.55 - 3.46 3.56 3.56

 ยางแผน่ดบิช ัน้  3 กิโลกรมั  - - - 44.39 42.25 - -  - -

 ยางแผน่ดบิคละ กิโลกรมั  - - - - - - - 41.00 -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 18.88 19.79 - - 18.75 - 18.83 18.92 19.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 26.96 31.50 - - 31.50 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 2.06 - - 2.43 2.30 - - 2.00 -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 106.67 - 90.00 - -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 70.00 - - - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - 50.00 - 38.25 - -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กิโลกรมั - - - - 26.00 - 30.25 - -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - - - - 38.33 - 46.50 - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - - - - 28.33 - 37.25 - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กิโลกรมั 65.00 - 58.00 65.00 62.25 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กิโลกรมั - - - 32.00 - - - - -

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

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 280.00 280.00 260.00 270.00 270.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กิโลกรมั 171.50 - - - - - 173.50 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กิโลกรมั 160.00 - - - - - 164.50 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กิโลกรมั 151.25 - - - - 150.00 152.50 - -
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กษ. รุกแนวทางผลิตสินค้าเกษตร ดึงพืชเศรษฐกิจทดแทนนาปรัง สอดคล้องความต้องการของตลาด

กษ. รุกนโยบายผลติสนิคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของตลาด จดัท าโครงการปลูกพชือื่นๆ 

หลงัฤดูท านาปี เช่น ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์หวงัช่วยลดปริมาณขา้วนาปรงัส่วนเกิน และช่วยเพิ่มผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

ทีไ่มเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ ในส่วนของมนัส าปะหลงัโรงงาน กษ. ไม่ไดม้นีโยบายในส่งเสริมปลูกมนัส าปะหลงัโรงงาน

ทดแทนการปลูกขา้ว แต่จะเนน้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงัเดมิ

นายวณิะโรจน ์ทรพัยส์่งสุข เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์เปิดเผยว่า จากการตดิตามสถานการณ์ราคาขา้วปจัจุบนั พบว่า ขา้วเปลอืกเจา้ความชื้น 15 % ราคาที่เกษตรกร

ขายได ้ณ ไร่นาท ัง้ประเทศ ระหว่างเดอืนมกราคม - กรกฎาคม 2561 เฉลีย่ตนัละ 7,835 บาท โดยภาคกลางราคาเฉลี่ย

ตนัละ 7,804 บาท ส าหรบัขา้วเปลอืกเจา้หอมมะล ิ105 ปี 2561 (มกราคม – กรกฎาคม 2561) เฉลีย่ตนัละ 13,529 

บาท ซึง่สถานการณก์ารผลติขา้ว ปจัจบุนัพบว่า ขา้วมผีลผลติส่วนเกินจากความตอ้งการตลาด โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูก

ท ัง้ประเทศประมาณ  71.8 ลา้นไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 32.63 ลา้นตนั ในขณะที่ความตอ้งการท ัง้ในและนอก

ประเทศเฉลีย่ 5 ปี ประมาณ 30.88 ลา้นตนั ดงันัน้จึงเกิดผลผลติส่วนเกิน 1.75 ลา้นตนั เมื่อค านวณกลบัเป็นพื้นที่จะ

มเีน้ือทีป่ลูกขา้วมากเกนิความตอ้งการ  2.6 ลา้นไร่

รฐับาลจึงไดม้โีครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2561/62 เพื่อชะลอการขาย

ขา้วเปลอืกมใิหอ้อกสู่ตลาดในปรมิาณมากเกนิความตอ้งการของตลาด โดยใหเ้ก็บขา้วเปลอืกไวใ้นยุง้ฉางเพื่อรกัษาระดบั

ราคาขา้วเปลือกใหม้ีเสถียรภาพ ตลอดจนใหเ้กษตรกรขายขา้วเปลอืกไดใ้นราคาที่สูงขึ้น ซึ่งด าเนินก ารทุกจงัหวดัท ัว่

ประเทศ โดยเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลู กขา้วนาปี 

ปี 2561/62 กบักรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งหากเกษตรกรมยุีง้ฉางของตวัเอง จะตอ้งเป็นยุง้ฉางที่ม ัน่คงแขง็แรงที่สามารถ

เกบ็ขา้วเปลอืกไวไ้ดต้ลอดระยะเวลาทีกู่เ้งนิ โดยไมท่  าใหข้า้วเกิดความเสยีหายและเสื่อมคุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มยุีง้

ฉางเป็นของตวัเอง (เช่น เกษตรกรในภาคกลาง 22 จงัหวดั) สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้โดยน าไปเขา้ร่วมกบัสถาบนั

เกษตรกรที่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนกบัส่วนงานราชการ ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาห กิจชุมชน 

(รวมถงึศูนยข์า้วชมุชน) ทีร่วบรวมขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2561/62 จากสมาชกิสถาบนัเกษตรกร

นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรฯ ตอ้งการรกัษาเสถียรภาพราคาขา้วไม่ใหต้กต า่กว่าตน้ทุนการผลติของ

ชาวนา รฐับาลจึงไดม้นีโยบายสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นจากการปลูกขา้วนาปรงัไปปลูกพชือื่นๆ ที่ตลาดมคีวาม

ตอ้งการ และใหผ้ลตอบแทนที่สูงกว่า โดยค านึงถึงสภาพพื้นที่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งในรายการพืชอื่นๆ นัน้ 

มขีา้วโพดเลี้ยงสตัวเ์ป็นทางเลอืกหน่ึงและมพีืชใชน้ า้นอ้ยอื่นๆ โดยขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์มเี น้ือที่เพาะปลูกประมาณ 6.71 

ลา้นไร่ ปริมาณผลผลิต 5.03 ลา้นตนั ในขณะที่ความตอ้งการตลาดเฉลี่ยปีละประมาณ 7.95 ลา้นตนั ดงันัน้ ตลาด

ตอ้งการเพิม่อกีถงึ  2.92 ลา้นตนั  โดยการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์รุ่นที่ 2 ช่วงพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ ์จะตรงกบัช่วง

นาปรงัพอด ีและขา้วโพดเลี้ยงสตัวม์อีายุเกบ็เกี่ยว 120 วนั ซึง่เกษตรกรจะสามารถท าขา้วนาปีต่อไดเ้ลย
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กษ. รุกแนวทางผลิตสินค้าเกษตร ดึงพืชเศรษฐกิจทดแทนนาปรัง สอดคล้องความต้องการของตลาด (ต่อ)

ทัง้น้ี โครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี2560/61 มีเป้าหมาย 700,000 ไร่ 

โดยรฐับาลช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัเป็นตน้ทุนการผลติไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อราย ซึ่งมี

เกษตรกรเขา้ร่วม ท ัง้หมด 67,000 ราย พื้นที่ 500,000 ไร่  โดยผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นจากการด าเนินการเกิดประโยชน ์ช่วยให ้

เกษตรกรไดผ้ลผลติโดยเฉลีย่ 1,000 กก./ไร่ สามารถขายได ้7.3 บาท/กก. ท าใหม้รีายได ้7,300 บาท/ไร่ ก าไร ประมาณ 

3,300 บาท ซึ่งสูงกว่า การปลูกขา้วนาปรงั ซึ่งมีก าไรเพียงไร่ละ 560 บาท/ไร่   ท าใหม้ีขา้วโพดเลี้ยงสตัวคุ์ณภาพดีออก

สู่ตลาดกว่า 500,000 ตนั  โดยไม่ตอ้งน าเขา้ขา้วสาล ี สามารถปรบัสมดุลการผลติขา้วใน ฤดูกาลผลติ 2560/61 ท าใหร้าคา

ขา้วดขีึ้น เน่ืองจากลดปรมิาณขา้วนาปรงัส่วนเกนิ และเป็นการปรบัระบบการปลูกขา้ว ไม่ใหม้กีารปลูกขา้วอย่างต่อเน่ืองตลอด

ทัง้ปี ซึง่สามารถช่วยลดการระบาดของศตัรูพชืลงได ้

ส  าหรบัสนิคา้มนัส าปะหลงั ไม่ไดอ้ยู่ในรายการพชือื่นๆ หลงัฤดูท านาปี โดยกระทรวงเกษตรฯ พจิารณาว่า

เป็นพชือกีชนิดหน่ึงทีม่อีนาคต ซึง่กระทรวงเกษตรฯ ไมไ่ดม้นีโยบายในส่งเสริมปลูกมนัส าปะหลงัโรงงานทดแทนการปลูกขา้ว 

แต่จะเนน้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติในพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงัเดิม เน่ืองจากมนัส าปะหลงัเป็นพืชที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่

ปลูกขา้ว มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วง 8-12 เดือน อีกท ัง้ส่งผลใหด้ินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่ก ารปลูกขา้ว 

โดยปจัจุบนั มเีน้ือที่เพาะปลูกมนัส าปะหลงั 8.29 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 27.24 ลา้นตนั ขณะที่ความตอ้งการอยู่ที่ 40.75 ลา้น

ตนั จงึยงัตอ้งการผลผลติเพิม่อกี 13.51 ลา้นตนั ซึง่ไทยยงัตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพือ่แปรรูปและส่งออก  

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

ขา่ว : ส่วนประชาสมัพนัธ ์/

ขอ้มลู : ส านกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร และ ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร


