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 เข้าสู่ เดือน กรกฎาคม 2562 
เป็นช่วงฤดูเข้าพรรษา ปกติจะเป็นฤดูฝน  จะมี
ฝนตกชุก แต่ในปีนี้ฝนน้อยขาดช่วง ในช่วงฤดู
ฝนของเดือนกรกฎาคม ฝนตกไม่กระจายทุก
พื้นที่ ท าให้บางพื้นที่เกษตรกรยังมีน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกพืช เกษตรกรกักเก็บน้ าได้น้อย 
ปัญหาขาดแคลนน้ า เป็นปัญหาหลักในการท า
การเกษตร แต่ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืชระบาดก็
เป็นปัญหาที่กระทบท าความเสียหายต่อผลผลิต
และรายได้ที่ลดลงของพี่น้องเกษตรกรอย่างมาก
ด้วยเช่นกัน อย่างเช่นปัญหาโรคใบด่างในมัน
ส าปะหลัง ซึ่งก าลังระบาดขยายพื้นที่ เป็นวง
กว้างขึ้นในปี 2562 ของภาคตะวันออกเรา  
มีระบาดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว 
มีการระบาดทุกอ าเภอ พี่น้องเกษตรกรต้องงด
การใช้พันธุ์ ที่มีการระบาดของโรค หม่ันตรวจ
แปลง ดูแลแมลงหว่ีขาวที่เป็นพาหะน าไวรัสต้น
เป็นโรคขยายเชื้อ  
 หากพบต้นเป็นโรค ต้องน าต้น
ออกจากแปลง ท าลายขุดกลบเผาทิ้ง ใช้สารเคมี
ก าจัดแมลงหวีขาวทันที หากไม่แน่ใจควรน า
ตัวอย่างต้นส่งตู้ ปณ 1034 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ 
10903 หรือเจ้าหน้าที่ เกษตรต าบล เกษตร
อ าเภอ เพื่อตรวจพิสูจน์ 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,448,908 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.08 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,800,938 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.17  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,083 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 1.95  ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 3.00 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,087.35 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2562 อยู่ท่ี 3.12 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,587.16 กก./ไร่) 
 ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ มีเนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีให้ผล (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางท่ี 1   
 ตารางที่ 1  ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร)่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน กรกฎาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.55 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 4.08  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.93 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 19.59 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 3.18 บาท/กก.ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 23.26 จังหวัดระยอง ราคา
เฉลี่ย 2.74 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 12.76 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.68 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน 
ท่ีผ่านมาร้อยละ 9.84 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.74 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 10.48 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.84 
บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 18.33  เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกร
ขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันในเดือนน้ี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียคาดว่าจะปรับตัว
สูงขึ้นในเดือนกันยายน 2562 เน่ืองจากความต้องการน้ ามันบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคาการรับซ้ือในประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดยภาพรวมแสดง
ราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน พ.ค. – ก.ค. 2562 (หน่วย:บาท/กก.) 
  
 

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 5,088,617   5,448,908   7.08 15,389,225 16,800,938 9.17 3,024      3,083     1.95
รวม 9 จงัหวดั 309,950      312,870      0.94 768,327      840,495      9.39 2,479      2,686     8.37
นครนายก 7,036          7,045          0.13 12,630 17,260 36.66 1,795      2,450     36.49
ปราจนีบรุี 16,091        16,167        0.47 22,978 36,537 59.01 1,428      2,260     58.26
ฉะเชิงเทรา 23,383        24,275        3.81 53,594 57,265 6.85 2,292      2,359     2.92
สระแก้ว 43,686        44,030        0.79 80,339 100,829 25.50 1,839      2,290     24.52
จนัทบรุี 22,161        22,281        0.54 49,641 52,828 6.42 2,240      2,371     5.85
ตราด 61,372        61,079        -0.48 166,564 174,747 4.91 2,714      2,861     5.42
ระยอง 30,801        32,201        4.55 82,208 89,648 9.05 2,669      2,784     4.31
ชลบรุี 105,343      105,708      0.35 300,228 311,204 3.66 2,850      2,944     3.30
สมุทรปราการ 77              84              9.09 145 177 22.07 1,885     2,105     11.67

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปรัง 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 11,510,030 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 4.62 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 11,430,112 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.03 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 7,562,787 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.04 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 662 กิโลกรัม/ไร่ ทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา 
ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 7,657 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 663.59 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตข้าว
เจ้านาปรังภาคกลางอยู่ที่ 7,451 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 703.05 กก./ไร)่ 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ มีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บ
เก่ียว รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังความช้ืน 14-15% เดือนกรกฎาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,425 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.26 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,600 บาท/ตัน 
ปรับตัวลดลงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.94 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,600 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.30  
เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังภาคลาง เกษตรกรยังมีก าไร เป็นบางจังหวัด 
 ในช่วงเดือนนี้พื้นที่โดยทั่วไป ปริมาณผลผลิตมีน้อย และมีฝนตกชุก ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความช้ืนข้าวสูง ราคาข้าว  
ที่เกษตรกรขายได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความชื้นของผลผลิต โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 
2 
 

  ข้าวนาปรัง 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน พ.ค. – ก.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 12,066,980    11,510,030    -4.62 12,035,344    11,430,112    -5.03 7,964,554    7,562,787    -5.04 662         662         0.0
รวม 8 จงัหวัด 777,735        794,446        2.15 773,926        781,313        0.95 532,177      540,161       1.50 688         691         0.54
นครนายก 161,497 157,949 -2.20 160,915 154,790 -3.81 109,130 106,197 -2.69 678         686         1.16
ปราจนีบรุี 133,432 157,134 17.76 132,314 154,495 16.76 84,381 98,604 16.86 638         638         0.08
ฉะเชิงเทรา 392,074 400,746 2.21 390,592 394,254 0.94 280,341 284,108 1.34 718         721         0.40
สระแก้ว 22,491 8,752 -61.09 22,380 8,709 -61.09 12,785 4,983 -61.02 571         572         0.16
ตราด 2,373 2,290 -3.50 2,360 2,277 -3.52 1,336 1,291 -3.37 566         567         0.15
ระยอง 3,638 3,353 -7.83 3,626 3,342 -7.83 1,995 1,844 -7.57 550         552         0.29
ชลบรุี 39,686 45,722 15.21 39,240 44,983 14.64 25,874 29,664 14.65 659         659         0.01
สมุทรปราการ 22,544 18,500 -17.94 22,499 18,463 -17.94 16,335 13,470 -17.54 726         730         0.49

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,809,194 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 1.23 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 32,004,184 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.83 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,633  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.60 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2563 อยู่ที่ 1.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,641.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.03 
บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,514.37 กก./ไร่)      
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร)่  ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนกรกฎาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ราคาเฉลี่ย 1.54 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.14 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.60 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.61 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.62 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.95  จังหวัดระยอง ราคา
เฉลี่ย 1.68 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.67 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่
ผ่านมาร้อยละ 3.23 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.50 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 9.09 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุน  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ท้ังนี้ราคาหัวมันส าปะหลังปรับตัวลดลง 
เนื่องจาก ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังไม่ครบอายุ ท าให้
เชื้อแป้งในหัวมันส าปะหลังค่อนข้างต่ า โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน พ.ค. – ก.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + -

ประเทศ 8,702,122 8,809,194 1.23 31,427,923 32,004,184 1.83 3,612 3,633 0.60
รวม 6 จงัหวดั 885,172 892,189 0.79 3,205,066 3,239,764 1.08 3,621 3,631 0.29
ปราจนีบรุี 115,609 115,985 0.33 404,978 406,875 0.47 3,503 3,508 0.14
ฉะเชิงเทรา 214,232 216,588 1.10 722,176 731,852 1.34 3,371 3,379 0.24
สระแก้ว 329,139 330,521 0.42 1,152,974 1,158,808 0.51 3,503 3,506 0.09
จนัทบรุี 43,808 44,123 0.72 149,385 150,902 1.02 3,410 3,420 0.29
ระยอง 32,130 32,628 1.55 145,838 148,588 1.89 4,539 4,554 0.33
ชลบรุี 150,254 152,344 1.39 629,715 642,739 2.07 4,191 4,219 0.67

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 480,464 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 15.88 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,772,462 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 25.02 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,689 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.87 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.90 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,684.64 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.31 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5378.59 กก/ไร)่  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
ระยอง ชลบุรี มีเนื้อที่เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร)่ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร)่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน
กรกฎาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.79 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.59 จังหวัด
ชลบุรี ราคาเฉลี่ย 6.38 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.14 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.36 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 5.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ 7.40 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไร  
 ในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โรงงานแปรรูปชะลอการรับซื้อ หรือบางโรงงานหยุดการรับซื้อ เพื่อซ่อม
ตรวจเช็คล้างเครื่องจักร จุดรับซื้อบางแห่ง จึงปรับราคารับซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการในพื้นที่ โดยภาพรวมแสดงราคา
เปรียบเทียบเดือน กรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  พ.ค. – ก.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 571,183 480,464 -15.88 2,364,070 1,772,462 -25.02 4,139 3,689 -10.87
รวม 5 จงัหวัด 75,232      68,615      -8.80 440,364    369,380       -16.12 5,853 5,383 -8.03
ฉะเชิงเทรา 8,893 8,153 -8.32 41,219 36,077 -12.47 4,635 4,425 -4.53
จนัทบรุี 1,190 1,118 -6.05 5,034 4,623 -8.16 4,230 4,135 -2.25
ตราด 5,052 4,650 -7.96 19,455 16,866 -13.31 3,851 3,627 -5.81
ระยอง 38,329 34,738 -9.37 240,037 191,719 -20.13 6,263 5,510 -12.02
ชลบรุี 21,768 19,956 -8.32 134,619 120,095 -10.79 6,184 6,018 -2.69

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)



7 

 ภาพรวมการผลิตเงาะ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้น ปี 2562 จ านวน 
113,004 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.10 เนื้อที่ให้ผลจ านวน 109,196 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.43 ผลผลิตรวม
191,089 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.31 ผลผลิตต่อไร่ 1,750 กก. เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.05 ต้นทุนการผลิต
เงาะภาคตะวันออกอยู่ที่ 7.90 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,750.82 กก/ไร)่  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 เงาะ: เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ในเดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตเงาะของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราดและระยอง เริ่มออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 189,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.39 เดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
24,437 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.79 ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยในช่วงเดือนนี้ เนื่องจากเป็นปลายฤดูกาล และใน
เดือนหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ผลผลิตออกสู่ตลาด  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนกรกฎาคม 
2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 28.75 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.88 จังหวัดจันทบุรี 
ราคาเฉลี่ย 29 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.57 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 29 บาท/กก. ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.57 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตเงาะ เกษตรได้ก าไร โดยภาพรวมแสดง
ราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 5 
   
  

     เงาะ 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 5  แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – ก.ค. 62 (บาท/กก.) (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 115,429  113,004  2.10-    111,914  109,196  2.43-    173,224  191,089    10.31  1,548  1,750  13.05
จันทบรุี 55,964 55,211 -1.35 55,455 54,757 -1.26 85,915 96,326 12.12 1,549 1,759 13.56
ตราด 51,904 52,590 1.32 49,021 49,331 0.63 76,181 86,886 14.05 1,554 1,761 13.32
ระยอง 7,561 5,203 -31.19 7,438 5,108 -31.33 11,128 7,877 -29.21 1,496 1,542 3.07

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตทุเรียน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง  เนื้อที่ยืนต้น ปี 2562 จ านวน 
339,362 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.20 เนื้อที่ให้ผล 281,330 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.31 ผลผลิตรวม 
495,543 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.69 ผลผลิตต่อไร่ 1,761 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.47 ต้นทุน 
การผลิตทุเรียนภาคตะวันออกอยู่ที่ 11.33 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,816.33 กก/ไร่) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 ตารางท่ี 6 ทุเรียน : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ในเดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 493,593 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.61  เดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
18,913 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.82 เดือนนี้หลายพ้ืนที่มีฝนตกชุก ส่งผลให้ทุเรียนคุณภาพไม่ดีเท่าผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาล 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงตามคุณภาพของผลผลิต  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน
กรกฎาคม 2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 105 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 13.22  
จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 105 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 14.63 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 
110 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.33 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตทุเรียน เกษตรได้
ก าไร  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 6 
 

     ทเุรยีน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 6  แสดงราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – ก.ค.  62  (หน่วย:บาท/กก.)  

ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 319,547  339,362  6.20    267,152     281,330     5.31    403,906     495,543    22.69   1,512  1,761  16.47
จันทบรุี 212,213 225,273 6.15 181,960 190,728 4.82 279,075 339,292 21.58 1,534  1,779  15.97
ตราด 36,893 40,439 9.61 24,187 26,133 8.05 38,951 48,158 23.64 1,610  1,843  14.47
ระยอง 70,441 73,650 4.56 61,005 64,469 5.68 85,880 108,093 25.87 1,408  1,677  19.11

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร)่
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 ภาพรวมการผลิตมังคุด 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้น ปี 2562 จ านวน 
198,833 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.28 เนื้อที่ให้ผลรวม 194,960 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.69 ผลผลิตรวม 
179,610 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 144.11 ผลผลิตต่อไร่ 921 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 142.37 ต้นทุน 
การผลิตมังคุด ภาคตะวันออกอยู่ที่ 12.21 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 920.77 กก/ไร)่  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เนื้อที่
ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 มังคุด : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  ในเดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 178,308 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.28 เดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
25,643 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ในเดือนนี้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง หลายพื้นที่มีฝนตกชุก ส่งผลให้คุณภาพ
ของผลผลิตไม่ดี มังคุดเป็นเนื้อแก้ว ยางไหลในเนื้อ ราคาของผลผลิตจึงปรับตัวลงตามคุณภาพของผลผลิต 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนกรกฎาคม 2562 
ของจังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 21.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 57.50 จังหวัดจันทบุรี ราคา
เฉลี่ย 20 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 60.78 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 19 บาท/กก. ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 60.32 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตทุเรียน เกษตรได้ก าไร โดยภาพรวมแสดง
ราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 7  

      มงัคุด 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ภาพที่ 7  แสดงราคามังคุดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – ก.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 199,387  198,833 0.28-   193,623  194,960  0.69    73,576   179,610    144.11 380    921    142.37
จันทบรุี 132,361 131,784 -0.44 129,807 130,133 0.25 50,719 125,834 148.10 391    967    147.3
ตราด 38,863 38,923 0.15 36,675 37,233 1.52 14,583 34,627 137.45 398    930    133.7
ระยอง 28,163 28,126 -0.13 27,141 27,594 1.67 8,274 19,149 131.44 305    694    127.5

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตลองกอง 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้นปี 2562 รวมทั้ง
จ านวน 42,623 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.44 เนื้อที่ให้ผล ปี 2562 จ านวน 41,985 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.01 
ผลผลิตรวมจ านวน 20,717 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.54 ผลผลิตต่อไร่ 493 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 29.06 ต้นทุนการผลิตลองกองภาคตะวันออกอยู่ที่ 21.94 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 491.08 กก./ไร่) ในพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

 ในเดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 13,420 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.78 เดือนกรกฎาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
7,255 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.02 เดือนนี้ปริมาณผลผลิตลองกองออกสาตลาดมากที่สุด อย่างไรก็ตามลองกองในปี 
2562 นี้ทยอยออกดอก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาลองกองเบอร์ 1 ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนกรกฎาคม 
2562 ของจังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 40 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.67  จังหวัดจันทบุรี 
ราคาเฉลี่ย 39.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.49 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 40 บาท/กก. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.67 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตทุเรียน เกษตรได้ก าไร   
โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 8  

 

    ลองกอง 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ตารางท่ี 8 มังคุด : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ ป ี2561 ป ี2562 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 45,558   42,623   6.44-    44,201   41,985   5.01-    16,906   20,717      22.54  382    493    29.06
จันทบรุี 32,400 30,463 -5.98 31,691 29,913 -5.61 12,148 15,083 24.16 383    504    31.59
ตราด 8,987 8,297 -7.68 8,418 8,281 -1.63 2,971 3,843 29.35 353    464    31.44
ระยอง 4,171 3,863 -7.38 4,092 3,791 -7.36 1,787 1,791 0.22 437    472    8.01

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

ภาพที่ 8  แสดงราคาลองกองเบอร์ 1 เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  พ.ค. – ก.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15% เกวยีน 7,425.00 7,600.00 7,600.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25% เกวยีน 6,425.00 6,600.00 6,600.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 1.54 1.60 - 1.62 1.68 - 1.50 - 1.50

มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 600.00 - - 500.00 700.00 600.00 - 500.00 -

มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กโิลกรมั 2.55 2.93 - 3.18 2.74 - 2.68 2.74 2.84

ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กโิลกรมั 51.95 - - 49.53 47.63 - - - -

ยางแผ่นดบิคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 46.00 -

เศษยางพารา กโิลกรมั 21.88 25.00 - - 20.75 - 21.00 21.88 22.25

น า้ยางสดคละ กโิลกรมั - - - 31.54 35.13 - 38.13 37.50 -

สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 6.79 - - 6.38 6.36 - - 5.88 -

ล าไยเกรด เกรด AA กโิลกรมั - - - - - -

ทเุรียนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กโิลกรมั - - - - 105.00 - 105.00 110.00 -

ทเุรียนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดคละ กโิลกรมั - - - - 21.25 - 20.00 19.00 -

เงาะโรงเรียน(ตะกรา้) กโิลกรมั - - - - 28.75 - 29.00 29.00 -

ลองกองเบอร ์1 กโิลกรมั - - - - 40.00 - 39.25 40.00 -

ลองกองเบอร ์2 กโิลกรมั - - - - 30.00 - 33.00 36.00 -

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - 42,500 - - - - -

สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กโิลกรมั 72.00 - 72.00 71.75 71.00 - - - -

ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 36.00 - - - - -

ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - - - - - - - - -

ไก่เน้ือ กโิลกรมั

ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 285.00 293.00 285.00 285.00 293.00 - - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กโิลกรมั 42.00



12 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

สศก. ร่วมเวท ีBIMSTEC ณ เมียนมา ยกระดบัความร่วมมือสาขาเกษตร 

 
                 นายฉันทานนท ์ วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมระดบัรฐัมนตรีเกษตรและระดบัเจา้หน้าที่อาวุโสดา้นการเกษตรภายใตก้รอบ BIMSTEC  

ครัง้ที่ 1 ระหว่างวนัที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเนปิดอร ์ประเทศเมียนมา โดยมี ดร. องั ทู รฐัมนตรีเกษตร ปศุสตัว ์

และชลประทานของเมียนมา เป็นประธานการประชุม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายอานัติ วิเศษรจนา ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูแ้ทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้ร่วม และมีรฐัมนตรีเกษตร 

และเจา้หน้าที่อาวุโสดา้นการเกษตรของสมาชิก BIMSTEC จ านวน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน อนิเดีย เมียนมา 

เนปาล ศรลีงักา และ ไทย ซึ่ง สศก. ไดเ้ขา้ร่วมประชมุในคร ัง้น้ีดว้ย 

                 การประชุมดงักล่าว ถอืเป็นการยกระดบักลไกการท างานในระดบัรฐัมนตรีและระดบัเจา้หน้าที่อาวุโสคร ัง้แรก

ของความร่วมมือสาขาเกษตร ภายใตก้รอบ BIMSTEC  โดยมีเมียนมาเป็นประเทศน า (Lead Country) ของความร่วมมือ 

สาขาเกษตร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผูน้ า BIMSTEC เม่ือคราวประชุมสุดยอดผูน้ าเดือนสงิหาคม 2561 ณ ประเทศเนปาล 

                 ในการน้ี รฐัมนตรีเกษตรของประเทศสมาชิก BIMSTEC ไดร้บัรองแถลงการณ์ร่วมส าหรบัการประชุมระดบั

รฐัมนตรีเกษตรภายใตก้รอบ BIMSTEC ครัง้ที่ 1 ในหวัขอ้ “การเกษตรเพื่อความมัง่ค ัง่ดว้ยเกษตรกรรมยัง่ยืน การสรา้ง

ภูมิคุม้กนัเพื่อความมัน่คงอาหารและโภชนาการ” อีกท ัง้เน้นย ้าความส าคญัของการพฒันาภาคการเกษตร และการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยใ์นสาขาเกษตร สามารถส่งเสริมองคค์วามรูด้า้นการท าเกษตรแบบดัง้เดิมลดตน้ทุน เสริมสรา้งรายได ้ขจดั

ความยากจน ลดความเสี่ยงของชุมชนเกษตร และเสริมสรา้งการคา้สินคา้เกษตรรวมถึงช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันา  

ที่ย ัง่ยนื (SDGs) 

              ปจัจุบนั ประเทศไทยและภมิูภาค BIMSTEC มีมูลค่าการคา้เฉลี่ยระหว่างกนัประมาณ 19 พนัลา้นเหรียญสหรฐั

ต่อปี เป็นการคา้สินคา้เกษตรประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญสหรฐั โดยอตัราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการคา้ของสินคา้เกษตร

ระหว่างไทยกบั BIMSTEC ในช่วงปี 2559 - 2561 เฉลี่ยรอ้ยละ 14 ต่อปี  แสดงใหเ้ห็นถงึความสมัพนัธท์างการคา้ทางการ

เกษตรที่ส าคญัระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC  โดยสินคา้เกษตรที่ไทยส่งออก ไดแ้ก่ น ้ าตาล เครื่องด่ืมประเภทนม 

น ้ ามนัปาลม์ดิบยางธรรมชาติ และอาหารปรุงแต่ง ส าหรบัสนิคา้เกษตรที่ไทยน าเขา้จากภมิูภาค BIMSTEC เช่น ปลาและสตัว ์

ทะเลแช่แข็งพรกิแหง้หรอืพรกิป่น โคกระบอืมีชีวติ กากน ้ ามนั และถ ัว่ลสิง 

                ท ัง้น้ี ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรบัความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 

Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) เกดิจากการรเิริ่มของไทย

ตัง้แต่  ปี 2540 อนัเป็นกรอบความร่วมมือที่มีความส าคญัในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

กบัเอเชียใต ้โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งความเจริญทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศสมาชิก และมีจ านวนประชากร

รวมกนัมากถึง 1,600 ลา้นคน นับเป็นตลาดทางการคา้ที่มีขนาดใหญ่และมีศกัยภาพ โดยเอเชียใตเ้ป็นตลาดขนาดใหญ่  

มีแหล่งวตัถดิุบและทรพัยากรที่ส าคญัอยู่มาก อาท ิกา๊ซธรรมชาต ิและศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าพลงัน ้ า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา ไทยยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัประเทศสมาชิก BIMSTEC และพรอ้มผลกัดนัโครงการร่วม  

ดา้นการเกษตร ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกใหมี้ความกา้วหน้าและเป็นรูปธรรม เพื่อใหเ้กดิความสมดุล

ของการพฒันาไปพรอ้มกนัอย่างมีศกัยภาพ 

 

ข่าว  :  สว่นประชาสมัพนัธ ์/ ขอ้มูล : กองเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ 


