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 เดือน พฤษภาคม 2562 นับว่า

เป็นเดือนและปีมหามงคลของพี่น้องประชาชน

คนไทยทัง้ประเทศ  

 พิ ธี แ ร ก  พ ร ะ ร า ชพิ ธี บ ร ม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เสด็จเถลงิถวลัยราชสมบตั ิเป็นพระมหากษตัรยิ ์

แห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เฉลมิพระปรมาภไิธย 

พระบาทสมเด็ จพระว ชิ ร เกล ้า เ จ ้า อ ยู่ห ัว 

พระมหากษตัริยร์ชักาลที่ 10 แห่งราชวงศจ์กัร ี

อย่างสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี และ

สถาปนาพระฐานันดรศกัด์ิ พระบรมวงศ ์ซึ่งพธิี

มี ข้ึนระหว่ างว ันที่  4 -6 พฤษภาคม 2562  

ณ พระบรมมหาราชวงั   

 พิธีที่สอง พระราชพิธีจรดพระ

นังค ัลแรกนาขว ัญ (ว ันพืชมงคล) ว ันที่  9 

พฤษภาคม 2562 ณ ทอ้งสนามหลวง เป็นพิธี

แสดงถงึการเริ่มตน้ฤดูไถหว่านการท านา ที่เป็น

อาชีพหลกัของเกษตรกรไทย เป็นการสรา้งขวญั

ก าลงัใจใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
 

แอพพลิเคชั่น ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร : ฟำร์ม D 

http://www.oae.go.th/zone10/


3 

 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 3.01 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,074.12 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2562 อยู่ท่ี 3.21 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,512 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 พฤษภาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.94 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 4.30  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.91 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.24 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.00 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.92 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 1.05 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.56 จังหวัด
ตราด ราคาเฉลี่ย 1.97 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.68 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.89 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือน
ท่ีผ่านมาร้อยละ 1.05  เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง 3.21 บาท เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันในเดือนน้ียังคงปรับตัวลดลงเน่ืองจากสหรัฐฯ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อ
ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลง และน้ ามันพืชถั่วเหลืองที่แข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดโลก  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 
62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
  

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค.- พ.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 11,678,861 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.22 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 11,629,575 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.37 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 7,753,575 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.65 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 667 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 0.75 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 7,573 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 670.03 กก./ไร่) ต้นทุน
การผลิตข้าวเจ้านาปรังภาคกลางอยู่ที่ 7,429 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 705.03 กก./ไร่) 
 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% เดือนพฤษภาคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,780 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.81 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.19 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,780 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.81  
เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังภาคลาง เกษตรกรยังมีก าไร  
 ในช่วงเดือนนี้พ้ืนท่ีโดยทั่วไป ปริมาณผลผลิตมีน้อยมาก ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงมีต่อเนื่องส่งผลให้ ราคา
ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาโดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปรัง 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ก.พ.- พ.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  11,678,861    -3.22 12,035,344  11,629,575  -3.37 7,964,467   7,753,575   -2.65 662         667         0.75
รวม 8 จงัหวัด 777,735      795,043        2.23 773,926      791,078      2.22 532,177     546,607     2.71 688         691         0.48
นครนายก 161,497 170,280 5.44 160,915 169,667 5.44 109,130 115,360 5.71 678         680         0.26
ปราจนีบรุี 133,432 145,400 8.97 132,314 144,181 8.97 84,381 92,409 9.51 638         641         0.50
ฉะเชิงเทรา 392,074 400,746 2.21 390,592 399,231 2.21 280,341 286,942 2.35 718         719         0.14
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 45,208 15.21 25,874 30,308 17.14 659         670         1.67
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 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,722,698 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 4.75 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 31,549,509 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.43 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,617  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.56 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2562 อยู่ที่ 1.86 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,608 กก./ไร)่ ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.03 บาท/ 
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,499.48 กก./ไร)่      
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเก่ียว (กก/ไร)่  ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนพฤษภาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ราคาเฉลี่ย 1.68 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 18.05 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 12.50 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.91 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.16  จังหวัดระยอง 
ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 13.64 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.66 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 12.63 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.77 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อย 11.94 เมื่อเปรียบเทียบราคา
กับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุน  
 ในช่วงเดือนนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท าให้
คุณภาพมันส าปะหลังลดต่ าลง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มันเส้น และแป้งมันส าปะหลัง) ปรับตัวลดลง ส่งผลให้
ราคามันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 61 – พ.ค. 62 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

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

ประเทศ 8,327,370 8,722,698 4.75 29,368,185 31,549,509 7.43 3,527 3,617 2.56
รวม 6 จงัหวดั 895,191 892,452 -0.31 3,214,462 3,258,415 1.37 3,591 3,651 1.68
ปราจนีบรุี 114,831 118,609 3.29 403,218 426,637 5.81 3,511 3,597 2.44
ฉะเชิงเทรา 211,901 218,512 3.12 713,794 753,866 5.61 3,369 3,450 2.42
สระแก้ว 340,547 329,139 -3.35 1,187,362 1,152,974 -2.90 3,487 3,503 0.47
จนัทบรุี 49,855 43,808 -12.13 169,916 149,385 -12.08 3,408 3,410 0.05
ระยอง 31,910 32,130 0.69 142,670 145,838 2.22 4,471 4,539 1.52
ชลบรุี 146,147 150,254 2.81 597,502 629,715 5.39 4,088 4,191 2.51

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 3.84 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,871 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.08 บาท/กิโลกรัม  
(ณ ผลผลิต 5,699 กก/ไร่)  

 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
พฤษภาคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 5.75 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 15.00 จังหวัด
ชลบุรี ราคาเฉลี่ย 6.22 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 22.68 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.16 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 21.26 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 5.96 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
ร้อยละ 28.73 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไร  
 ในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ย กอปรกับอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ผลผลิตสับปะรดในหลายพื้นที่คุณภาพลดลง 
ขณะที่โรงงานแปรรูปยังคงต้องการผลผลิตต่อเนื่องจึงปรับราคารับซื้อสับปะรด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน 
พฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค.- พ.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)
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 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 7.95 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,735.23 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 

 ในเดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตเงาะของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราดและระยอง เริ่มออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 110,642 ตัน คิดเป็นร้อยละ 57.90 เดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
68,051 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.61 ผลผลิตเงาะยังคงออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และมีผลผลิตออกมากที่สุดในเดือนนี้ และจะ
ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 5 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนพฤษภาคม 2562 ของ 
จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 23 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 15.00 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 24 
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.69 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตเงาะ เกษตรได้ก าไร   
โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 5 
   
  

     เงาะ 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 5  แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – พ.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 

 ในเดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 419,189 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.59  เดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณ 161,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.64 เดือนนี้ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดลดลง ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง แต่ความต้องการของตลาดยังคงมีต่อเนื่อง และในเดือนถัดไปปริมาณผลผลิตจะทยอย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทอง ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน
พฤษภาคม 2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 98 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.36  
จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 104 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 15.56 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 
87 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตทุเรียน เกษตรได้ก าไร  โดยภาพรวม
แสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 6 
 

     ทเุรยีน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 6  แสดงราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – พ.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)่



9 

 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 12.12 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 929.32 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 

  ในเดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 108,663 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.50 เดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
32,834 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.28 ในเดือนนี้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง  ราคาที่เกษตรกรขายได้ในเดือนนี้จึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา และหลังจากเดือน พฤษภาคม จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน หลังจาก
เดือนมิถุนายน จะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง   
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนพฤษภาคม 2562 
ของจังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 59 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 18.00 จังหวัดจันทบุรี ราคา
เฉลี่ย 59 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 25.53 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 58 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 26.09 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 62 รายละเอียดดังภาพที่ 7  

      มงัคุด 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ภาพที่ 7  แสดงราคามังคุดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – พ.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 19.52 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 560 กก./ไร่) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อ
ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

 ในเดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่
ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 1,739 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.40 เดือนพฤษภาคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 1726 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.33 คาดการณ์ว่าลองกองจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตามลองกองใน
ปี 2562 นี้ทยอยออกดอก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาลองกองเบอร์ 1 ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนพฤษภาคม 
2562 ของจังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 43 บาท/กก. จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 44 บาท/กก. จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 
41 บาท/กก. ผลผลิตลองกองเริ่มมีออกสู่ตลาดเป็นเดือนแรก 

 

    ลองกอง 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤษภาคม 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)
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 



12 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เปิดตวัเลขดุลการคา้ Q1 ไทย-อาเซียน สศก. เผย ไทยไดดุ้ล 53,244 ลา้นบาท 

          นายฉนัทานนท ์ วรรณเขจร  รองเลขาธกิารส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  จากการตดิตาม

สถานการณ์การน าเขา้และส่งออกสนิคา้เกษตรไทยกบัอาเซียน ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2562 (ม.ค. - ม.ีค.62) พบว่า ไทยยงัคงเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ

ดุลการคา้ในอาเซยีน คดิเป็นมลูค่า 53,244 ลา้นบาท โดยสนิคา้เกษตรส่งออกทีส่  าคญัของไทย ไดแ้ก่ น า้ตาล อาหารปรุงแต่งจากเนื้อปลา เครื่องดื่มไม่มี

แอลกอฮอล ์ขา้วเจา้และขา้วหอมมะล ิผลไม ้และยางพาราธรรมชาต ิส  าหรบัสนิคา้ทีไ่ทยน าเขา้ ไดแ้ก่ ปลาและสตัวน์ า้ มนัส  าปะหลงัและผลติภ ัณฑ ์

อาหารปรุงแต่ง วตัถปุรุงแต่งอาหาร ของปรุงแต่งจากผกัและผลไม ้เป็นตน้ 

          การคา้สนิคา้เกษตร (พกิดัศุลกากร 01 – 24) และยางพาราธรรมชาต ิ(พกิดัศุลกากร 4001) ในช่วงมกราคม – มนีาคม 2562 จากไทยไปยงั

อาเซยีน พบว่า มูลค่าการคา้รวม 107,160 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.56 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2561 โดยม ีมูลค่าการส่งออก 80,202 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 3.08 จากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2561 และมลูค่าการน าเขา้ 26,958 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.69 จากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2561 อย่างไร

ก็ดใีนภาพรวมแลว้ไทยไดเ้ปรยีบดุลการคา้อาเซยีนเป็นมลูค่า 53,244 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.02 จากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2561 

          ส  าหรบัมลูค่าการส่งออกสนิคา้เกษตรและยางพาราธรรมชาตขิองไทยไปยงัอาเซยีนเป็นรายประเทศ พบว่า ไทยส่งออกไปยงัเวยีดนามมมีูลค่า

เป็นอนัดบัหนึ่ง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22 รองลงมา ไดแ้ก่มาเลเซีย รอ้ยละ 17 อนิโดนีเซีย รอ้ยละ 16 กมัพูชา    รอ้ยละ 12 ตามล  าดบั และหาก

พจิารณาดุลการคา้ พบว่า ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ของสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑเ์วยีดนามเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ไดเ้ปรียบดุล การคา้

เท่ากบั 13,154 ลา้นบาท รองลงมา ไดแ้ก่ มาเลเซีย 10,146 ลา้นบาท อินโดนีเซีย 7,698 ลา้นบาท กมัพูชา 5,892 ลา้นบาท และฟิลปิปินส ์5,569  

ลา้นบาท ตามล  าดบั 

                                 มลูค่าการคา้สนิคา้เกษตรและยางพาราธรรมชาตริะหว่างไทยกบัอาเซยีน (ม.ค.–ม.ีค. 62) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           นอกจากการตดิตามสถานการณก์ารคา้ระหว่างไทยกบัอาเซยีนแลว้ สศก. ยงัไดต้ดิตามสถานการณก์ารคา้ระหว่างไทยกบัตลาดหลกัทีเ่ป็นคู่คา้

ส  าคญั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป และจนี โดย พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ จนี จ านวน 31,861 ลา้นบาท 

สหรฐัอเมริกา จ านวน 11,564 ลา้นบาท ญี่ปุ่ น จ านวน 35,200 ลา้นบาท และสหภาพยุโรป จ านวน 18,215 ลา้นบาท ซึ่งช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 

สถานการณ์การส่งออกสนิคา้เกษตรของไทยมทีศิทางดขีึ้น มกีารขยายตวัของการส่งออกในตลาดอเมริกา ญี่ปุ่ น และยุโรป ซึ่งเป็นผลจากค่าเงนิ บาท 

ทีอ่่อนตวัลดลง แต่การส่งออกไปยงัตลาดจีนนัน้ ยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนกั ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากนโยบายตอบโตส้งครามการคา้ของจีน ทีม่กีารพึ่ งพา

ตนเอง บรโิภคสนิคา้ภายในประเทศ และลดการน าเขา้จากต่างประเทศ ท ัง้นี้ ไทยควรขยายตลาดสนิคา้เกษตรส าคญัๆ เช่น กลุ่มผลไม ้ไปยงัตลาดอื่นๆ 

ใหม้ากยิ่งขึ้นเพือ่ทดแทนการพึ่งพาตลาดจนี และลดการแข่งขนักบัประเทศเวยีดนามทีเ่ป็นคู่แข่งของไทยในกลุ่มสนิคา้ผลไม ้โดยมขีอ้ไดเ้ป รียบไทย 

ในเรื่องการมพีรมแดนตดิกบัจนี จงึท  าใหม้ตีน้ทนุค่าขนส่งทีต่  า่กว่า และมรีะยะเวลาการขนส่งนอ้ยกว่า 

ข่าว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ ์/ ขอ้มลู : กองเศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 


