
ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 4/2558

ปณฝ.ทุงสุขลา

เลขท่ี 184/9 ม.8 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร./โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261

ใชในราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาสง

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เลขท่ี 184/9 ม.8 ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุี  20230 โทรศัพท/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261

ปท่ี 17  ฉบับท่ี  9  ประจําเดือน มิถุนายน 2562 http://www.zone6.oae.go.th E-mail : zone6@oae.go.th

(นายสุชัย กิตตินันทะศิลป)

ผูอํานวยการสํานักงาน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ขาวเศรษฐกิจการเกษตร

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

คําขวัญ  : รวมใจเปนหนึ่ง  เขาถึงปญหา  สรางแนวทางพัฒนา  นําพาเกษตรไทย 



บรรณาธิการแถลง                                 2

ภาวะการผลิต  และราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ                         

- ปาลมน้ํามัน              3

- ขาวนาปรัง 4

- มันสําปะหลัง              5

- สับปะรดโรงงาน 6

- เงาะ 7

- ทุเรียน 8

- มังคุด 9

- ลองกอง 10

ตารางราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ณ ไรนา         11

ขาวประชาสัมพันธ                                   12

2

ท่ีปรึกษา : นายสุชัย กิตตินันทะศิลป

บรรณาธิการ : นางติณณา คัญใหญ

ผูชวยบรรณาธิการ: นายนรายุทธ อินทสุวรรณ

นางสาวณัฏฐพลิน นวมโพธ์ิ

กองบรรณาธกิาร : สวนสารสนเทศการเกษตร          

เจาของ : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6   

จังหวัดชลบุรี เลขที่ 184/9 หมู 8 ตําบลทุงสุขลา      

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี         

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

E-mail : zone6@oae.go.th

เดือนมิถุนายน 2562 ไดเขาสู

ฤดูฝนเต็มฤดูกาลของประเทศไทยทุกจังหวัดมี

ฝนตกชุกกระจายท่ัวไปเปนผลดีใหเกษตรกรได

เร่ิมตนลงมือไถหวานปกดํานาขาวและเพาะปลูก

พืชไรพืชสวนเปนไปตามฤดูกาลโดยอาศัยน้ําฝน

ในการหลอเลี้ยงตนพืช

พืชท่ีเกษตรกรเพาะปลูกไปแลว 

โรคแมลงเปนปญหาหนึ่งท่ีทําใหตนทุนการดูแล

รักษาปองกันเพิ่มมากข้ึนและกระทบกับผลผลิต

ท่ีจะไดรับจริงลดลง เชน ท่ีผานมามีการระบาด

ของโรคใบดางมันสําปะหลังโดยเฉพาะในจังหวัด

ปราจีนบุรี ท่ีไดประกาศเปนพื้นท่ีระบาดของโรค

และไดรับการชดเชยความเสียหายไปแลว

ในป 2562 ก็มีการระบาดของ

หนอนกระทูขาวโพดหนักมากกระจายทุกพื้นท่ี

ท่ัวประเทศ ต้ังแตชวงปลายป 2561 ในภาค

ตะวันออกของเรา จังหวัดท่ีได รับผลกระทบ

ระบาดมากคือจังหวัด สระแกว ซ่ึงหนอนชนิดนี้

นอกจากจะระบาดในขาวโพดแลว ยังสามารถ

ระบาดไดอีกหลายพืช เชน ขาว ออย พืชผัก 

ไมดอกไมประดับ ฯลฯ

พี่นองเกษตรกร ควรหม่ันตรวจ

แปลงขาวโพดของตนเอง และขอความรูปองกัน

ไดจากเกษตรอําเภอใกลบาน

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นท่ีสําคัญ หนา

แอพพลิเคช่ัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ฟาร์ม D
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ภาพรวมการผลิต เน้ือท่ีใหผลรวมท้ังประเทศป 2562 จํานวน 5,448,908 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 7.08 ผลผลิต

รวมท้ังประเทศจํานวน 16,804,037 ตัน  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 9.19  ผลผลิตตอเน้ือท่ีใหผล 3,084 กิโลกรัม/ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน

มารอยละ 1.98 ตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามันท้ังประเทศ ป 2562 อยูท่ี 3.01 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,074.12 กก./ไร) ตนทุนภาคกลาง

ป 2562 อยูท่ี 3.21 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,512 กก./ไร)

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 (สศท.6) ประกอบดวย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแกว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ มีเน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีใหผล (กก./ไร) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปาลมน้ํามัน : เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อท่ีใหผล (กก./ไร) ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาปาลมนํ้ามันทั้งทะลาย นํ้าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน มิถุนายน 2562 ของ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.45 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 26.29  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.45 บาท/กก. ปรับตัว

เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 28.27 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.58 บาท/กก.ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 29.00 จังหวัดระยอง

ราคาเฉลี่ย 2.43 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 26.56 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.44 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือน

ที่ผานมารอยละ 28.42 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.48 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 25.89 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 2.40 

บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 26.98 เมื่อเปรียบเทียบราคากับตนทุนการผลิตปาลมนํ้ามัน ป 2562 ของภาคกลาง เกษตรกร

ขาดทุนทุกจังหวัด 

ราคาปาลมนํ้ามันในเดือนน้ี ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากเดือนพฤษภาคม 2562 ผลผลิตปาลม

นํ้ามันของมาเลเซียลดลงซึ่งเปนชวงเดือนรอมฎอนถือศิลอด อยางไรก็ตาม คาดวาในชวงครึ่งปหลังราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น 

ซึ่งจะมีผลกับราคาในประเทศไทย และมาตรการของรัฐบาลที่ดําเนินการอยูในเรื่องการใชนํ้ามันปาลมในการผลิตไบโอดีเซล โดยภาพรวมแสดงราคา

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 1

ปาลมน้ํามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาลมน้ํามันท้ังทะลายเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562 (หนวย: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 16,804,037 9.19 3,024      3,084     1.97

รวม 9 จังหวัด 309,950      312,870      0.94 768,327      844,622      9.93 2,479      2,700     8.90

นครนายก 7,036          7,045          0.13 12,630 17,260 36.66 1,795      2,450     36.49

ปราจีนบุรี 16,091        16,167        0.47 22,978 33,433 45.50 1,428      2,068     44.82

ฉะเชิงเทรา 23,383        24,275        3.81 53,594 57,265 6.85 2,292      2,359     2.92

สระแกว 43,686        44,030        0.79 80,339 100,829 25.50 1,839      2,290     24.52

จันทบุรี 22,161        22,281        0.54 49,641 50,756 2.25 2,240      2,278     1.70

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

ชลบุรี 105,343      105,708      0.35 300,228 320,507 6.75 2,850      3,032     6.39

สมุทรปราการ 77              84              9.09 145 177 22.07 1,885     2,105     11.67

ภาค/จังหวัด เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล (กก./ไร) 
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ภาพรวมการผลิตขาวนาปรัง 2562 มีเน้ือท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศจํานวน 11,510,030 ไร ลดลงจากปท่ีผานมา

รอยละ 4.62 มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวท้ังประเทศจํานวน 11,430,112 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 5.03 ผลผลิตรวมท้ังประเทศ

จํานวน 7,762,787 ตัน ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 5.04 ผลผลิตตอเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 662 กิโลกรัม/ไร ทรงตัวเทากับปท่ีผานมา

ตนทุนการผลิตขาวเจานาปรังเฉลี่ยท้ังประเทศ ป 2562 อยูท่ี 7,573 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 670.03 กก./ไร) ตนทุนการผลิตขาว

เจานาปรังภาคกลางอยูท่ี 7,429 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 705.03 กก./ไร)

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา สระแกว ตราด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ มีเน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีเก็บ

เกี่ยว รายละเอียดตามตารางท่ี 2

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15% เดือนมิถุนายน 2562 ของ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,675 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 1.35 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,750 บาท/ตัน 

ปรับตัวลดลงข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 0.64 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,700 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 0.13

เมื่อเปรียบเทียบราคากับตนทุนการผลิตขาวเปลือกเจานาปรังภาคลาง เกษตรกรยังมีกําไร 

ในชวงเดือนน้ีพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป ปริมาณผลผลิตมีนอย และมีฝนตกชุก สงผลใหเปอรเซ็นตความชื้นขาวสูง ราคาขาว

ท่ีเกษตรกรขายไดข้ึนอยูกับคุณภาพ และความชื้นของผลผลิต โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 2

ขาวนาปรัง

ตารางท่ี 2 ขาวนาปรัง : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 2 แสดงราคาขาวเปลือกเจานาปรัง ความชื้น 14-15% เฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. – ม.ิย. 62 (หนวย: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 7,964,467 7,562,787  -5.04 662       662       -0.02

รวม 8 จังหวัด 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

ปราจีนบุรี 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

สระแกว 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

ชลบุรี 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/จังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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ภาพรวมการผลิตมันสําปะหลัง เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ป 2562 รวมท้ังประเทศจํานวน 8,702,122 ไร เพิ่มข้ึนจากป

ท่ีผานมารอยละ 4.50 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจํานวน 31,427,923 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 7.01 ผลผลิต

ตอเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 3,612 กิโลกรัม/ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 2.41 ตนทุนการผลิตหัวมันสําปะหลังสดคละท้ังประเทศ 

ป 2562 อยูท่ี 1.86 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,608 กก./ไร) ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังสดคละ ภาคกลางอยูท่ี  2.03 บาท/ 

กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,499.48 กก./ไร)  

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระแกว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (กก./ไร) รายละเอียดตามตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  มันสําปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร)  ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ เดือนมิถุนายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา

เฉลี่ย 1.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.36 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.66 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือน

ท่ีผานมารอยละ 5.14 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.76 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 7.85  จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 

1.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 5.26 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 6.63 จังหวัดสระแกว ราคาเฉลี่ย 1.65 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอย 6.78 เม่ือเปรียบเทียบราคากับตนทุนการผลิต

มันสําปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุน 

ในชวงเดือนน้ีผลผลิตออกสูตลาดนอย เน่ืองจากเปนชวงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ท้ังน้ีฝนตกอยางตอเน่ือง เกษตรกรเก็บ

เก่ียวมันสําปะหลังไมครบอายุ ทําใหเชื้อแปงในหัวมันสําปะหลังคอนขางตํ่า โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62

รายละเอียดดังภาพท่ี 3

มนัสาํปะหลงั

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 3 แสดงราคาหัวมันสําปะหลังสดคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน เม.ย. – ม.ิย. 62 (หนวย:บาท/กก.)

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

ประเทศ 8,327,370 8,702,122 4.50 29,368,185 31,427,923 7.01 3,527 3,612 2.41

รวม 6 จังหวัด 895,191 885,172 -1.12 3,214,462 3,205,066 -0.29 3,591 3,621 0.84

ปราจีนบุรี 114,831 115,609 0.68 403,218 404,978 0.44 3,511 3,503 -0.24

ฉะเชิงเทรา 211,901 214,232 1.10 713,794 722,176 1.17 3,369 3,371 0.07

สระแกว 340,547 329,139 -3.35 1,187,362 1,152,974 -2.90 3,487 3,503 0.47

จันทบุรี 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

ชลบุรี 146,147 150,254 2.81 597,502 629,715 5.39 4,088 4,191 2.51

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ป 2562 รวมท้ังประเทศจํานวน 480,464 ไร ลดลงจากปท่ี

ผานมารอยละ 15.88 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจํานวน 1,772,462 ตัน ลดลงจากป ท่ีผานมารอยละ 25.02 ผลผลิต

ตอเน้ือท่ีใหผล 3,689 กิโลกรัม/ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 10.87 ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงานท้ังประเทศ ป 2562

อยูท่ี 3.84 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,871 กก./ไร) ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยูท่ี 4.08 บาท/กิโลกรัม 

(ณ ผลผลิต 5,699 กก/ไร)

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 

ระยอง ชลบุรี มีเน้ือท่ีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (กก/ไร) รายละเอียดตามตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก/ไร) ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

มิถุนายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 6.75 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 17.39 จังหวัด

ชลบุรี ราคาเฉลีย่ 7.18 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 15.43 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 6.16 บาท/กก. 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 6.35 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมา

รอยละ 6.54 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ตนทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคกลาง เกษตรกรไดกําไร 

ในชวงน้ีผลผลิตออกสูตลาดนอย กอปรกับในชวงท่ีผานมาสภาวะอากาศแหงแลงเกษตรกรไมสามารถบังคับ

ผลผลิตใหออกสูตลาดไดในชวงน้ี ทําใหผลผลิตสับปะรดในหลายพื้นท่ีมีนอยและขนาดผลเล็กคุณภาพลดลง ขณะท่ีโรงงานแปร

รูปยังคงตองการผลผลิตตอเน่ืองจึงปรับราคารับซื้อสับปะรด โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน มิถุนายน 62 

รายละเอียดดังภาพท่ี 4

สบัปะรดโรงงาน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  เม.ย. – มิ.ย. 62 (หนวย: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 จังหวัด 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
จันทบุรี 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
ชลบุรี 21,768 19,956 -8.32 134,619 120,095 -10.79 6,184 6,018 -2.69

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร)
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ภาพรวมการผลิตเงาะ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง เน้ือท่ียืนตน ป 2562 จํานวน 

113,004 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 2.10 เน้ือท่ีใหผลจํานวน 109,196 ตัน ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 2.43 ผลผลิตรวม

191,089 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 10.31 ผลผลิตตอไร 1,750 กก. เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 13.05 ตนทุนการผลิต

เงาะภาคตะวันออกอยูท่ี 7.95 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,735.23 กก/ไร)  ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเน้ือท่ียืนตน เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 เงาะ: เนื้อท่ียืนตน เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตเงาะของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราดและระยอง เริ่มออกสู

ตลาดต้ังแตตนฤดูกาลประมาณ 165,493 ตัน คิดเปนรอยละ 86.60 เดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 

54,851 ตัน คิดเปนรอยละ 28.70 ผลผลิตเงาะยังคงออกสูตลาดตอเนื่อง และมีผลผลิตออกมากท่ีสุดในเดือนท่ีผานมา 

และจะทยอยลดลงอยางตอเนื่อง 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 

2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 28.50 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 16.67 จังหวัดจันทบุรี

ราคาเฉล่ีย 28 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 21.74 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 28 บาท/กก. 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 16.67 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ตนทุนการผลิตเงาะ เกษตรไดกําไร โดย

ภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 5

เงาะ

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 5 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  มี.ค. – มิ.ย. 62 (บาท/กก.) (หนวย:บาท/กก.)

ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ

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

จันทบุรี 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

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)เนื้อที่ยืนตน  (ไร)
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ภาพรวมการผลิตทุเรียน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง  เน้ือท่ียืนตน ป 2562 จํานวน 

339,362 ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 6.20 เน้ือท่ีใหผล 281,330 ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 5.31 ผลผลิตรวม 

495,543 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 22.69 ผลผลิตตอไร 1,761 กก./ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 16.47 ตนทุน

การผลิตทุเรียนภาคตะวันออกอยูท่ี 11.33 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,816.33 กก/ไร) ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เน้ือท่ียืนตน เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร 

รายละเอียดตามตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 ทุเรียน : เนื้อท่ียืนตน เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง ออกสู

ตลาดต้ังแตตนฤดูกาล ประมาณ 474,680 ตัน คิดเปนรอยละ 95.79  เดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 

55,491 ตัน คิดเปนรอยละ 11.20 เดือนนี้ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสูตลาดลดลง ราคาปรับตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตลดลง แตความตองการของตลาดยังคงมีตอเนื่อง และในเดือนถัดไปปริมาณผลผลิตจะทยอยลดลงอยาง

ตอเนื่อง

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือน

มิถุนายน 2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 121 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 23.47

จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 123 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 18.27 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 

120 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 37.93 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ตนทุนการผลิตทุเรียน เกษตร

ไดกําไร  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 6

ทเุรียน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 6 แสดงราคาทุเรียนพันธุหมอนทองคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  มี.ค. – มิ.ย.  62  (หนวย:บาท/กก.) 

ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ

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

จันทบุรี 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

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)เนื้อที่ยืนตน  (ไร)
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ภาพรวมการผลิตมังคุด 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง เน้ือท่ียืนตน ป 2562 จํานวน 

198,833 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 0.28 เน้ือท่ีใหผลรวม 194,960 ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 0.69 ผลผลิตรวม 

179,610 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 144.11 ผลผลิตตอไร 921 กก./ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 142.37 ตนทุน

การผลิตมังคุด ภาคตะวันออกอยูท่ี 12.12 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 929.32 กก/ไร)

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เน้ือท่ี

ยืนตน เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร รายละเอียดตามตารางท่ี 7

ตารางที่ 7 มังคุด : เนื้อที่ยืนตน เนื้อที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสูตลาด

ต้ังแตตนฤดูกาล ประมาณ 152,665 ตัน คิดเปนรอยละ 85.00 เดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 44,002 

ตัน คิดเปนรอยละ 24.50 ในเดือนนี้ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง หลายพื้นท่ีมีฝนตกชุก สงผลใหคุณภาพของ

ผลผลิตไมดี มังคุดเปนเนื้อแกว ยางไหลในเนื้อ ราคาของผลผลิตจึงปรับตัวลงตามคุณภาพของผลผลิต

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคามังคุดคละท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 2562 

ของจังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 15.25 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉล่ีย 

51 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผานมารอยละ 13.56 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 47.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง

จากเดือนท่ีผานมารอยละ 17.45 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 7 

มงัคุด

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ภาพท่ี 7 แสดงราคามังคุดคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  มี.ค. – มิ.ย. 62 (หนวย:บาท/กก.)

ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ

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

จันทบุรี 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

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)เนื้อที่ยืนตน  (ไร)
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ภาพรวมการผลิตลองกอง 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง เน้ือท่ียืนตนป 2562 รวมท้ัง

จํานวน 42,623 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 6.44 เน้ือท่ีใหผล ป 2562 จํานวน 41,985 ไร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 5.01

ผลผลิตรวมจํานวน 20,717 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 22.54 ผลผลิตตอไร 493 กิโลกรัม/ไร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา

รอยละ 29.06 ตนทุนการผลิตลองกองภาคตะวันออกอยูท่ี 19.52 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 560 กก./ไร) ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเน้ือท่ียืนตน เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอ

ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 8

ในเดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู

ตลาดต้ังแตตนฤดูกาลประมาณ 6,165 ตัน คิดเปนรอยละ 29.76 เดือนมิถุนายน 62 ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 

4,426 ตัน คิดเปนรอยละ 21.36 คาดการณวาลองกองจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนกรกฎาคม 2562 ผลผลิตยังคง

เปนท่ีตองการของตลาด อยางไรก็ตามลองกองในป 2562 นี้ทยอยออกดอก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตไดจนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2562

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ราคาลองกองเบอร 1 ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา เดือนมิถุนายน 

2562 ของจังหวัดระยอง ราคาเฉล่ีย 48 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 11.63  จังหวัดจันทบุรี 

ราคาเฉล่ีย 47 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 6.82 จังหวัดตราด ราคาเฉล่ีย 48 บาท/กก. ปรับตัว

เพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผานมารอยละ 17.07 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 8

ลองกอง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ตารางที่ 8 มังคุด : เนื้อที่ยืนตน เนื้อที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของจังหวัดภายใตความรับผิดชอบของ สศท.6

ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ ป 2561 ป 2562 รอยละ

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

จันทบุรี 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

จังหวัด
เนื้อที่ใหผล  (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ตัน)เนื้อที่ยืนตน  (ไร)

ภาพท่ี 8 แสดงราคาลองกองเบอร 1 เฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายไดเดือน  มี.ค. – มิ.ย. 62 (หนวย:บาท/กก.)
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ ณ ไรนา ประจําเดือน มิถุนายน 2562

ชนิดสินค้า หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด สระแก้ว

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 14-15% เกวียน 7,675.00 7,750.00 7,700.00 - - - - - -

ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื�น 24-25% เกวียน 6,675.00 6,750.00 6,700.00 - - - - - -

หัวมันสําปะหลังสดคละ กิโลกรัม 1.59 1.66 - 1.76 1.80 - 1.55 - 1.65

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่ ร้อยผล 600.00 - - 500.00 700.00 600.00 - 500.00 -

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง ร้อยผล 300.00 - - - - - - - -

ปาล์มทั�งทะลาย นน.15 กก. ขึ�นไป กิโลกรัม 2.45 2.45 - 2.58 2.43 - 2.44 2.48 2.40

ยางแผ่นดิบชั�น  3 กิโลกรัม 53.73 - - 58.02 50.25 - - - -

ยางแผ่นดิบคละ กิโลกรัม  - - - - - - - 47.75 -

เศษยางพารา กิโลกรัม 24.13 25.00 - - 24.50 - 23.50 24.50 22.50

นํ�ายางสดคละ กิโลกรัม - - - 39.00 44.63 - 42.50 40.88 -

สับปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรัม 6.75 - - 7.18 6.16 - - 6.35 -

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรดคละ กิโลกรัม - - - - 121.00 - 123.00 120.00 -

ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกรดคละ กิโลกรัม - - - - 80.00 - 79.00 - -

มังคุดคละ กิโลกรัม - - - - 50.00 - 51.00 47.88 -

เงาะโรงเรียน(ตะกร้า) กิโลกรัม - - - - 28.50 - 28.00 28.00 -

ลองกองเบอร์ 1 กิโลกรัม - - - - 48.00 - 47.00 48.00 -

ลองกองเบอร์ 2 กิโลกรัม - - - - 35.00 - 39.00 41.00 -

โคเนื�อ ขนาดใหญ่ กิโลกรัม - - - 42,500 - - - - -

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก.ขึ�นไป กิโลกรัม 74.00 - 74.00 77.00 73.00 - - - -

ไก่รุ่นพันธุ์เนื�อมีชิวิต  (ฟาร์มอิสระ) กิโลกรัม - - - 36.00 - - - - -

ไข่ไก่คละ ร้อยฟอง 275.00 283.00 275.00 280.00 285.00 - - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กิโลกรัม 41.00
  ี�   ี� 
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เคาะตวัเลข 4 สนิคา้เศรษฐกจิ แจงขอ้มูล ขา้ว-สบัปะรด-ยาง-ปาลม์ ปี 61 ภาคตะวนัออก

นายสุชยั กิตตินนัทะศิลป์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จงัหวดัชลบุรี (สศท.6) สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

เปิดเผยถงึผลการประชมุคณะทาํงานพฒันาคุณภาพขอ้มลูดา้นพชืภาคตะวนัออก ซึ่ง สศก. ไดร่้วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัเก็บและสาํรวจขอ้มูลจาก

เกษตรจงัหวดั เกษตรอาํเภอ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในขอ้มูลของแต่ละกรมที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่แต่ละจงัหวดั เช่นกรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร 

กรมการขา้ว และการยางแห่งประเทศไทย จาํนวน 4 สนิคา้ ได ้ขา้วนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 สบัปะรดโรงงาน  ยางพารา และปาลม์นํา้มนั ปี 2561

คณะทาํงานฯ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบรบัรองขอ้มลู (ณ 14 มถินุายน 2562) ดงัน้ี ขา้วนาปีภาคตะวนัออก ปีเพาะปลูก 2561/62 รวม 9 จงัหวดั 

(ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมทุรปราการ) มเีน้ือที่เพาะปลูก 2,227,121 ไร่  ลดลงจากปี 2560/61 

รอ้ยละ 0.66 เน่ืองจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตอ้งการลดพื้นที่ปลูกขา้วในพื้นที่นาไมเ่หมาะสม  และเกษตรกรส่วนหน่ึงที่มพีื้นที่เป็น

นาดอนปรบัเปลีย่นปลูกพชือื่นทดแทน เช่น ไมผ้ลออ้ยโรงงาน  ยูคาลปิตสั  หมาก  ส่วนที่นาลุม่ปรบัเปลีย่นเป็นบ่อเลี้ยงปลา  และบางส่วนนายทุนไม่ให ้

เช่าที่ อีกท ัง้ปรบัเป็นที่อยู่อาศยั   เน้ือที่เก็บเกี่ยว 2,143,888 ไร่ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  0.15  ผลผลติรวม 1,055,150  ตนั เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.83  ผลผลติต่อไร่

ต่อเน้ือที่เก็บเกี่ยวไดจ้รงิ ณ ความช้ืน 15%  อยู่ที่ 492 กิโลกรมั เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 รอ้ยละ 0.16 เน่ืองจากสภาพที่ปริมาณนํา้ฝนมเีพียงพอในช่วง

เจริญเติบโต และประสบปญัหาโรคแมลงระบาดค่อนขา้งนอ้ย 

สบัปะรด ภาคตะวนัออกปี 2561  รวม 5 จงัหวดั (ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา) มเีน้ือที่เพาะปลูก 76,715 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 

2560 รอ้ยละ  2.19   เน้ือที่เก็บเกี่ยว  75,213  ไร่  เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  1.50  เน่ืองจากราคาสบัปะรดที่สูงจากปี 2559 ต่อเน่ืองถึงตน้ปี 2560  ทาํให ้

เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้นและสามารถบงัคบัผลผลติเก็บเกี่ยวไดใ้นปี 2561  ผลผลติต่อไร่เฉลี่ย  5,871  กิโลกรมั เพิ่มขึ้นจากปี 2560 รอ้ยละ  0.60  

ผลผลติรวม  441,584 ตนั  เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.11 เน่ืองจากสภาพอากาศที่หนาวเหมาะสม ปริมาณนํา้ฝนตามธรรมาติมเีพียงพอ ทาํใหส้บัปะรดปี 

ที่ออกตามธรรมชาติในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม เก็บเกี่ยวไดจ้าํนวนมาก 

ยางพารา ภาคตะวนัออก ปี 2561 รวม 8 จงัหวดั (ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา) มเีน้ือที่ยืน

ตน้ 2,070,491 ไร่ ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ  1.37  เน่ืองจากราคายางพาราตกตํา่เกษตรกรปรบัเปลี่ยนปลูกไมผ้ล และปลูกพืชอื่นที่ใหผ้ลตอบแทน

ดกีว่า   เน้ือที่กรีดได ้ 1,824,403  ไร่  เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  2.00   ผลผลติต่อไร่เฉลี่ย 212 กิโลกรมั เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  2.42 ผลผลติรวม 386,198 ตนั  

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  4.38  เน่ืองจากมยีางพาราที่ปลูกในปี 2555 เริ่มเปิดกรีดไดใ้นปี 2561 เป็นปีแรกเพิ่มขึ้น  เน้ือที่กรีดได ้ ผลผลติต่อไร่ และผลผลติ

รวมจึงเพิ่มขึ้น 

ปาลม์นํา้มนั ภาคตะวนัออก ปี 2561  รวม 9 จงัหวดั (ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี นครนายก  ฉะเชิงเทรา และ

สมทุรปราการ)  เน้ือที่ยนืตน้ 320,745  ไร่  เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560  รอ้ยละ  0.77  เน้ือที่ใหผ้ล  303,556  ไร่  เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.95  ผลผลติต่อไร่เฉลี่ย  

2,536 กิโลกรมั เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  5.71  ผลผลติรวม  769,827 ตนั เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  7.77  โดยเน้ือที่ยืนตน้  เน้ือที่ใหผ้ล  ผลผลติต่อไร่ ผลผลติรวม

เพิ่มขึ้นทุกชนิดเน่ืองจากมกีารปลูกปาลม์นํา้มนัเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2560 มากกว่าการโค่นทิ้ง  เพราะราคา   ยงัจูงใจใหข้ยายพื้นที่เพิ่ม  และปาลม์ที่ปลูก

ในปี 2558 เริ่มใหผ้ลผลติไดใ้นปี 2561 เป็นปีแรกเพิ่มขึ้น อีกท ัง้สภาพนํา้ฝนในปี 2560 มเีพียงพอสมํา่เสมอทาํใหป้าลม์สรา้งทะลายไดส้มบูรณ์  มี

ปาลม์นํา้มนัขาดทะลายนอ้ย (ปาลม์ขาดคอ)

ทัง้น้ี คณะทาํงานพฒันาคุณภาพขอ้มลูดา้นพชืภาคตะวนัออก จะนาํขอ้มูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพขอ้มูล ดา้นการเกษตร

ดา้นพชืเพื่อเป็นขอ้มลูระดบัประเทศ  สาํหรบัท่านที่สนใจขอ้มลูสถติิและสถานการณ์พืชเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกสามารถสอบถามไดท้ี่ สศท.6  โทร. 

038 351 398 หรืออีเมล zone6@oae.go.th

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

ขา่ว  :  ส่วนประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลู : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จงัหวดัชลบุรี
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