
ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

ใบอนุญาตที่ 4/2558 
ปณฝ.ทุ่งสุขลา 

เลขท่ี 184/9 ม.8 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  โทร./โทรสาร 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 สิงหาคม 2561 http://www.zone6.oae.go.th  E-mail : zone6@oae.go.th 

(นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์) 
ผู้อ านวยการส านักงาน 
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ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
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 เดือนสงิหาคม 2561ในช่วงเดือนน้ี

เป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวหวัมนัส  าปะหลงัสด  

ปี 2561 ของพี่นอ้งเกษตรกรภาคตะวนัออก หลงัเก็บ

เกี่ยวแลว้พี่น ้องจะเตรียมดินปลูกมนัส  าปะหลงัปี 

2562 ต่อเน่ือง  

 สศท.6 มีความเป็นห่วงเร่ืองท่อน

พนัธุม์นัส  าปะหลงัที่พี่น ้องเกษตรกรจะน ามาปลูก  

ขออย่าน าท่อนพนัธุม์นัส  าปะหลงัจากประเทศเพื่อน

บา้น เช่น กมัพูชา หรือเวียดนาม มาปลูกในบา้นเรา 

เน่ืองจากในพื้ นที่เพื่อนบา้นของเราก าลงัประสบ

ปัญหาการระบาดของโรคใบด่าง มนัส  าปะหลงัที่เกิด

จากเช้ือไวรสั  

 ฉะนั้น ขอพี่นอ้งเกษตรกรใชท่้อน

พนัธุม์นัส  าปะหลงัที่เป็นของประเทศไทยเราเอง ซ่ึงยงั

ไม่พบเช้ือโรคใบด่าง และฝากไปถึงพ่อคา้ตามแนว

ชายแดนภาคตะว ันออก จ .สระแกว้ จ .จ ันทบุ รี  

ทีน่ าเขา้หวัมนัสดทีต่ิดเหงา้มา ซ่ึงเหงา้จะเป็นตวัขยาย

ต่อเช้ือโรคใบด่างน้ีกระจายไปได ้หากเกิดการระบาด

ของโรค การท าลายเช้ือโรคใบด่างน้ี จะตอ้งท าการ

ถอนเหงา้และตน้เผาทิ้งเท่านัน้ หากมีการระบาดของ

โรคใบด่างแลว้ การก าจดัโรคใบด่าง จะยากยิ่ งกว่าการ

ก าจดัโรคเพลี้ยแป้งสชีมพู เน่ืองจากโรคใบด่างยงัไม่มี

ยาทีส่ามารถรกัษาไดใ้นขณะน้ี 

 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
 

แอพพลิเคช่ัน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ านวน 5,090,658 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.41 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 15,399,299 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.13  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,025 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 3.56  ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 3.01 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนภาคกลางปี 2561 อยู่ที่ 3.21  
บาท/กิโลกรัม 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก มีเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 1   
 

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

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

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน สิงหาคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 3.04 
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 15.08 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 3.01 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 14.73 จังหวัด
ชลบุ รี  ราคา เฉลี่ ย  3 .00 บาท/กก . ปรับตัวลดลงจาก เดือน ท่ีผ่ านมาร้ อยละ  18 .92 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ ย  2 .90 บาท/กก .  
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 18.31 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.91 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 15.90 จังหวัด
ตราด ราคาเฉลี่ย  บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 16.01 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.95 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่าน
มาร้อยละ 17.13  ราคาปาล์มน้ ามัน ในเดือนน้ี โดยภาพรวมราคาปรับลดลงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และราคาเป็นไปตามคุณภาพของ
สินค้า ภาพรวมแสดงราคาเดือน สิงหาคม 2561 รายละเอียด ดังภาพท่ี 1 
 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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.) (ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 12,840,092 ล้านไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 22.79 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ านวน 12,782,511 ล้านไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.87 ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศจ านวน 8,552,681 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 29.18 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 669 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มข้ึนจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 5.20 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปเีฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 8,975 บาท/เกวียน ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปี
ภาคกลางอยู่ที่ 7,572 บาท/เกวียน 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ และมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ภาพท่ี 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความช้ืน 15% ท่ีเกษตรกรขายได้เดือน มี.ค. – ส.ค. 2561 

 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% เดือนสิงหาคม 2561 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,740 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.77 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,560 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 ราคาข้าวในเดือนนี้ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต และ
ความช้ืนของแต่ละจังหวัด อีกท้ังในพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้ข้าวในบางพื้นที่มีความช้ืนสูง โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดอืนสิงหาคม 61 
รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 บาท : ตัน 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

2560 2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + -
ประเทศ 10,456,546  58,982,982    464.08  10,403,248  57,107,054  448.93  6,620,845   26,100,137 294.21  443         457         3.16     
รวม 8 จงัหวัด 2,259,858   2,249,932     0.44-     2,182,254   2,173,425   0.40-     1,085,722   882,744     18.70-    498         406         18.36-    
นครนายก 371,365 369,949 -0.38 369,280 367,947 -0.36 214,278 213,897 -0.18 580         581         0.18
ปราจีนบรีุ 410,784 408,635 -0.52 402,111 399,973 -0.53 176,564 177,282 0.41 439         443         0.94
ฉะเชิงเทรา 623,542 621,818 -0.28 617,434 615,713 -0.28 398,829 400,181 0.34 646         650         0.62
สระแกว้ 716,638 714,582 -0.29 657,391 656,641 -0.11 225,999 22,399 -90.09 344         349         1.52
จันทบรีุ 16,577 16,176 -2.42 16,405 15,994 -2.51 6,133 6,030 -1.68 374         377         0.84
ตราด 15,594 15,140 -2.91 15,354 14,931 -2.75 6,456 6,301 -2.40 420         422         0.36
ระยอง 14,586 14,236 -2.40 14,454 14,101 -2.44 6,782 6,654 -1.89 469         472         0.59
ชลบรีุ 69,594 68,725 -1.25 68,741 67,553 -1.73 33,823 33,507 -0.93 492         496         0.81
สมุทรปราการ 21,178 20,671 -2.39 21,084 20,572 -2.43 16,858 16,493 -2.17 800         802         0.30

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตตอ่ไร(่ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,228,086 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.56 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 29,087,258 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.78 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,535  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.11 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ 
ปี 2561 อยู่ที่ 1.91 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่ 1.98 บาท/ กิโลกรัม  
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

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

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

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนสิงหาคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.34 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.18 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.16 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
2.70 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.50 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.42 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.63 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.38 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.24 จังหวัดสระแก้ว 
ราคาเฉลี่ย 2.34 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.10 ในเดือนนี้มีฝนตกชุกในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรขุดมันส าปะหลัง
หนีน้ า ทิศทางแนวโน้มตลาดส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด ของไทย ในปี 2562 น่าจะสดใสขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงร้อน
และแห้งแล้งขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมลดลง และจีนจะเพิ่มการผลิตเอทานอลใช้ผสมในน้ ามันจาก 
10% เป็น 20% ตั้งแต่ปี 2019 อีกทั้ง กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตลาดใหม่ไปตุรกี และนิวซีแลนด์ ที่มีศักยภาพใช้มันอัดเม็ด   
โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม 61 รายละเอียดดังภาพที่ 3 

บาท : กก. 

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2561 รวมทั้งประเทศจ านวน 534,915 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 3.47 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 2,248,033 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.23 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,203 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.72 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2561  
อยู่ที่ 3.67 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคกลางอยู่ที่ 3.73 บาท/ กิโลกรัม  
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

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

ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนสิงหาคม 
2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.33 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 13.11 จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 2.35 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.29 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.35 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.17 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.12 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.00  ในเดือนนี้
เป็นปริมาณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดนอ้ย ราคาการรับซื้อจึงปรับเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดอืน สิงหาคม 
61 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

บาท : กก. 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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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 ในเดือน สิงหาคม 61 ผลผลิตทุเรียนของ
ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่ตลาด
แล้วประมาณ 1,039 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ปริมาณผลผลิต
ทุเรียนท่ีออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 
403,906 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ในเดือนน้ีทุเรียนออกสู่ตลาด
น้อย และเป็นเดือนสุดท้ายท่ีทุเรียนในฤดูกาลจะออกสู่ตลาด  
ในส่วนของคุณภาพผลผลิต 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรด
คละ ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน สิงหาคม 2561 ของ
จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 75 บาท/กก. ลดลงจากเดือนท่ีผ่าน
มา ร้อยละ 16.67 เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีฝนตกชุกอาจท าให้คุณภาพ
ผลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร ราคาเป็นไปตามคุณภาพผลผลิต  

                       โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน 
สิงหาคม61 รายละเอียดดังภาพที่ 5 

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

ตารางที่ 5  ทุเรียน: เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

บาท : กก. 

 ทุเรียน มังคุด 

 ในเดือน สิงหาคม 61 ผลผลิตมังคุดของ
ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่ตลาดแล้ว
ประมาณ 24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ปริมาณผลผลิตมังคุดท่ี
ออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 54,073 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ในเดือนน้ีถือเป็นเดือนท่ีผลผลิตออกสู่
ตลาดเดือนสุดท้าย  

ร า ค า ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ข าย ไ ด้  ณ  ไ ร่ น า  ร า ค า มั ง คุ ด ค ล ะ 
ท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน สิงหาคม 2561 ของจังหวัด 
จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 27.50 บาท/กก. ลดลงจากเดือนท่ี
ผ่านมาร้อยละ 28.10 เน่ืองจากคุณภาพผลผลิตเดือนน้ีมีฝนตก 
ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้ราคาการรับซ้ือ
ปรับตัวลดลง 

 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน 
สิงหาคม 61 รายละเอียดดังภาพท่ี 6   
 

ตารางที่ 6  มังคุด : เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

บาท : กก. 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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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 ในเดือนสิงหาคม 61 ผลผลิตลองกอง
ของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดแล้วประมาณ 3,798 ตัน คิดเป็นร้อยละ 23.27 
ปริมาณผลผลิตลองกองท่ีออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ออก
สู่ตลาดแล้วประมาณ 14,722 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.22 
ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาลองกองท่ีเกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นา เดือนสิงหาคม 2561 

จังหวัดจันทบุรี ลองกองเบอร์ 1 ราคาเฉลี่ย 37 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ19.57 เน่ืองจาก
เดือนน้ีปริมาณผลผลิตลองกองออกเริ่มออกสู่ตลาดลดลง
มาก คาดการณ์ว่าในเดือน กันยายน 61 ปริมาณผลิตใน
ฤดูกาลน้ีจะหมดลง 

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

ตารางที่ 7  เงาะ : เน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดขอบของ สศท.6 

บาท : กก. 

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

 ในเดือนสิงหาคม 61 ผลผลิตเงาะ 
ของภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดแล้วประมาณ 498 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.29 ปริมาณ
ผลผลิตเงาะท่ีออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ออกสู่ตลาดแล้ว
ประมาณ 173,224 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนน้ีปริมาณ
ผลผลิตเงาะออกสู่ตลาด100 ในเดือนน้ีถือเป็นเดือนท่ีผลผลิต
ออกสู่ตลาดเดือนสุดท้าย ปริมาณผลผลิตไม่มาก แต่ราคา
ปรับลดลง 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ี
เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนสิงหาคม 2561 ของ จังหวัด
จันทบุรี ราคาเฉลี่ย 30 บาท/กก. ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 0.83 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน 
สิงหาคม 61 รายละเอียดดังภาพท่ี 7 เน่ืองจากผู้รับซ้ือเริ่มไป
รับซ้ือผลผลิตทางภาคใต้แล้ว การแข่งขันด้านราคาจึงไม่มาก 

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

บาท : กก. 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2561 

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,800.00 7,740.00 7,560.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,780.00 6,740.00 6,580.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 2.34 2.16 - 2.50 2.42 - 2.38 - 2.34

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 760.00 - - 680.00 1,040.00 840.00 - 690.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 460.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กโิลกรมั 3.04 3.01 - 3.00 2.90 - 2.91 2.99 2.95

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กโิลกรมั  - - - 43.63 43.20 - -  - -

 ยางแผ่นดบิคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 40.33 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 19.94 19.20 - - 19.00 - 18.80 18.82 19.50

 น า้ยางสดคละ กโิลกรมั - - - 26.16 31.50 - - 27.90 -

 สบัปะรดบรโิภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 2.33 - - 2.35 2.35 - - 2.12 -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กโิลกรมั - - - - - - 75.00 - -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดผิวมนัผลขนาดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดคละ กโิลกรมั - - - - - - 27.50 - -

เงาะโรงเรยีน(ตะกรา้) กโิลกรมั - - - - - - 30.00 - -

ลองกองเบอร ์1 กโิลกรมั - - - - - - 37.40 - -

ลองกองเบอร ์2 กโิลกรมั - - - - - - 29.80 - -

 สุกรมชีีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไปกโิลกรมั 65.00 - 61.40 67.40 63.00 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีิวิต  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 32.00 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีิวิต  (ฟารม์ประกนั)กโิลกรมั - - - - - - - - -

 ไข่ไก่คละ รอ้ยฟอง 280.00 280.00 260.00 276.00 270.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กโิลกรมั 169.40 - - - - - 169.40 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กโิลกรมั 159.00 - - - - - 161.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กโิลกรมั 149.00 - - - - 150.00 149.00 - -
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สศก. ร่วมเวทกีลุ่มผูส้ง่ออกใน BIMSTEC เดินหนา้ความร่วมมือโซ่คุณค่าสนิคา้เกษตร 

 
           สศก.  ร่วมประชมุกลุม่ผูส่้งออกใน BIMSTEC การจดัการโซ่คุณค่าของสนิคา้เกษตร ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา เนน้

ร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ดา้นไทย ชู แผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564 และ

จดัท  า พ.ร.บ.ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา ปี 2560 ในการพฒันาโซ่คุณค่าสนิคา้เกษตร  

          นายวิณะโรจน์  ทรพัยส่์งสุข  เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 

ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ในฐานะผูน้ าความร่วมมอืดา้นการเกษตร ภายใตก้รอบ “ความรเิริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรบัความ

ร่วมมอืหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Muiti-Sectoral Technical and Economic 

cooperation : BIMSTEC) ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มผูส่้งออกใน BIMSTEC ประเด็น “การจดัการโซ่คุณค่าของสนิคา้เกษตร” ในระหว่าง

วนัที ่30-31 กรกฎาคมทีผ่่านมา ณ กรุงเนปยดีอ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยมผูีเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยผูแ้ทนจากประเทศ

กลุ่มผูส่้งออกใน BIMSTEC 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ศรีลงักา อนิเดยี บงักลาเทศ และไทย รวมท ัง้ผูแ้ทนจากภาครฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง  

ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาโซ่คุณค่าสินคา้เกษตร โดยม ี  

Dr. Thanda Kyi ผูอ้  านวยการฝ่ายแผน กระทรวงเกษตร ปศุสตัว ์และชลประทาน เป็นประธานการประชมุ และในส่วนของไทยมผูีแ้ทน

จาก สศก. เขา้ร่วมในคร ัง้นี้ดว้ย 

           ในการนี้  ทีป่ระชุมไดห้ารือร่วมกนัในประเด็นต่างๆ ที่แต่ละประเทศน าเสนอ ประกอบดว้ย 1) การบูรณาการแผนขบัเคลือ่น

ภายใตแ้ผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564 และจดัท  าพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและพฒันาระบบ

เกษตรพนัธะสญัญา ปี 2560 ของประเทศไทย  2) แผนขบัเคลือ่นโซ่คุณค่าสนิคา้เกษตรของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ภายใต ้

แผนปฏบิตังิานแห่งชาตสิ  าหรบัภาคการเกษตร ปี 2559/60 - 2563/64 โดยเนน้พฒันาคุณภาพสนิคา้ดว้ยหลกัการ Myanmar GAP ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั ASEAN GAP และยงัมคีวามร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการท าเกษตรพนัธสญัญา ช่วงปี 2560 - 2561 ครอบคลุมพื้นที่

ท ัง้หมด 7,772 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว  3) แผนความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เนน้ 4 รูปแบบของ

ประเทศศรีลงักา ไดแ้ก่ การพฒันาโซ่คุณค่า การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลย ีการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และการพฒันาธุรกิจ

บรกิารดา้นการเกษตร   4) ความส าคญัต่อการพฒันาโซ่คุณค่าโดยจ าเป็นตอ้งสรา้งระบบนิเวศนวตักรรมใหเ้หมาะสมของอนิเดยี เพือ่ให ้

ผูป้ระกอบการใหม่สามารถผลิตนวตักรรมที่ตอบโจทยต์ลาด บ่มเพาะธุรกิจใหเ้ติบโต และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการผลิตสินคา้

ภายในประเทศเพิม่ขึ้น 5) นโยบายดา้นการเกษตรของประเทศบงักลาเทศ ปี 2561 มุ่งเนน้การสรา้งโซ่อุปทานที่ย ัง่ยืนต ัง้แต่ผูผ้ลติถงึ

ผูบ้รโิภค และ 6) ภาคเอกชนของเมยีนมาใหค้วามเหน็ว่าภาครฐัควรมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเพือ่ดูแลคู่สญัญาของเกษตรพนัธสญัญา และ

ควรร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิเพิม่ขึ้นเพือ่ใหก้ารพฒันาโซ่คุณค่าภายในประเทศสมาชกิใหม้ปีระสทิธภิาพ 

            ส  าหรบัประเทศไทย ไดเ้นน้การบูรณาการแผนขบัเคลือ่นภายใตแ้ผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคการเกษตร  

ปี 2560 - 2564 และจดัท  าพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา ปี 2560 ของประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ 

มโีครงการภายใตแ้ผนขบัเคลือ่นฯ จ านวน 91 โครงการ ซึ่งทีป่ระชุมเหน็ดว้ยกบัประเทศไทยและอนิเดยีในการจดัท ากลไกทางกฎหมาย 

ในระบบเกษตรพนัธะสญัญาเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง และเหน็พอ้งว่าการสรา้งความไวว้างใจกนัระหว่างคู่สญัญา

เป็นประเด็นส าคญัที่ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดความย ัง่ยืน ท ัง้นี้  ที่ประชุมเห็นร่วมกนัว่าควรมีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นเกษตรพนัธสญัญาใหม้ากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกบักฎหมาย นโยบายและความร่วมมือ

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่พฒันาโซ่คุณค่าสนิคา้เกษตรใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนต่อไป 

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

ข่าว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ ์ 

ขอ้มลู : กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร 

 


