
ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 4/2558

ปณฝ.ทุ่งสุขลำ

เลขที่ 184/9 ม.8 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 โทร./โทรสำร 0-3835-2435, 0-3835-1261

ใช้ในราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาส่ง

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 184/9 ม.8 ต าบลทุ่งสุขลา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุี  20230 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3835-2435, 0-3835-1261
ปีที่ 17  ฉบับที่  6  ประจ าเดือน มีนาคม 2562 http://www.zone6.oae.go.th E-mail : zone6@oae.go.th

(นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์)
ผู้อ านวยการส านักงาน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ค าขวัญ  : รวมใจเป็นหนึ่ง  เข้าถึงปัญหา  สร้างแนวทางพัฒนา  น าพาเกษตรไทย 



บรรณาธิการแถลง                                 2
ภาวะการผลิต  และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ                         

- ปาล์มน  ามัน              3

- ข้าวนาปรัง 4

- มันส าปะหลัง              5

- สับปะรดโรงงาน 6

- เงาะ 7

- ทุเรียน 8

- มังคุด 9

- ลองกอง 10

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา         11

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12-13

2

ที่ปรึกษา : นำยสุชัย กิตตินันทะศิลป์
บรรณาธิการ : นำงติณณำ คัญใหญ่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: นำยนรำยุทธ อินทสุวรรณ

นำงสำวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์

กองบรรณาธกิาร : ส่วนสำรสนเทศกำรเกษตร          

เจ้าของ : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6   
จังหวัดชลบุรี เลขที่ 184/9 หมู่ 8 ต าบลทุ่งสุขลา      
อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี         

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

E-mail : zone6@oae.go.th

ในเดือนมีนาคม 2562 น้ี 

เป็นเดือนที่เขา้สู่ช่วงฤดูรอ้นอย่างสมบูรณ์ 

ฤดูรอ้นน้ีภาคตะวนัออกของเรามีผลไม ้

ฤดูร ้อนที่ เ ป็นแหล่งผลิตใหญ่ในพื้ นที่ 

3 จงัหวดั หลกัๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี ตราด 

และระยอง เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด และ

ลองกอง ในแต่ละปีมีมูลค่าส่งออกสร ้าง

รายไดใ้หก้บัเกษตรกรภาคตะวนัออกของ

เราจ านวนมาก โดยเฉพาะปี 2562 น้ี 

ผลไมต้ิดดอกออกผลไดดี้มากจากดินน ้ า

อากาศเอื้ออ านวย

ผูบ้ริโภคเองก็สามารถเลือก

บริโภคผลไมไ้ดม้ากข้ึน อย่างไรก็ตามช่วย

อดุหนุนผลไมภ้าคตะวนัออกของเราใหม้าก

นะคะ ปีน้ีราคาผูบ้ริโภคน่าจะหาซ้ือบริโภค

ไดไ้ม่ยากช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผลไม้

ภาคตะวนัออกของเราค่ะ

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นท่ีส าคัญ หน้า

แอพพลิเคชั่น ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร : ฟำร์ม D
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ภำพรวมกำรผลิต เน้ือที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ ำนวน 5,448,908 ไร่ เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 7.08 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 16,734,322 ตัน  เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.74  ผลผลิตต่อเน้ือที่ให้ผล 3,071 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำน
มำร้อยละ 1.55 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนภำคกลำงปี 2561 อยู่ที่ 3.21
บำท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,071 กก./ไร่)

ในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ 
สระแก้ว จันทบุรี ตรำด ระยอง ชลบุรี สมุทรปรำกำร มีเน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเน้ือที่ให้ผล รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ตารางท่ี 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน มีนำคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 1.87 
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.50 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.97 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.48 
จังหวัดชลบุ รี  รำคำ เฉลี่ ย  2 . 02  บำท/กก.  ลดลงจำกเ ดือนที่ ผ่ ำ นมำ ร้อยละ 2 .4 2  จั งหวั ดระยอง รำคำ เฉลี่ ย  1 .94 บำท/กก . 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.96 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.98 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.98 จังหวัดตราด 
รำคำเฉลี่ย 1.93 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.93 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 1.91 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำน
มำร้อยละ 2.05  เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน ปี 2562 ของภำคกลำง 3.21 บำท เกษตรกรขำดทุนทุกจังหวัด รำคำปำล์ม
น้ ำมันในเดือนน้ีปรับตัวลดลง เน่ืองจำกรำคำน้ ำมันปำล์มดิบในตลำดโลกปรับตัวลดลงเน่ืองจำกคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรน ำเข้ำจะลดลง ประกอบ
กับประเทศผู้ผลิตที่ส ำคัญมีกำรสต็อกสินค้ำ ซึ่งสอดคล้องกับรำคำน้ ำมันปำล์มดิบของไทยที่ปรับตัวลดลงเน่ืองจำกอยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่
ตลำดได้มำก ท ำให้สต็อกปำล์มภำยในประเทศสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมทิศทำงรำคำปำล์มน้ ำมันน่ำจะปรับไปในทิศทำงที่ดีขึ้นจำกมำตรกำรของรัฐบำลที่
จะสนับสนุนให้น ำน้ ำมันปำล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงงำนไฟฟ้ำ บำงปะกง และส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซล B20 โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบ
เดือนมีนำคม 62 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพท่ี 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค.-มี.ค. 2562

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 5,088,617   5,448,908   7.08 15,389,225 16,734,322 8.74 3,024      3,071     1.55
รวม 9 จงัหวดั 309,950      312,870      0.94 768,327      809,297      5.33 2,479      2,587     4.35
นครนายก 7,036          7,045          0.13 12,630 13,266 5.04 1,795      1,883     4.90
ปราจีนบุรี 16,091        16,167        0.47 22,978 25,107 9.27 1,428      1,553     8.75
ฉะเชงิเทรา 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 85,066 5.88 1,839      1,932     5.06
จันทบุรี 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
ชลบุรี 105,343      105,708      0.35 300,228 311,204 3.66 2,850      2,944     3.30
สมุทรปราการ 77              84              9.09 145 166 14.48 1,885      1,971     4.56

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปรัง 2562 มีเน้ือท่ีเพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 11,678,861 ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.22 มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวท้ังประเทศจ ำนวน 11,629,575 ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 3.37 ผลผลิตรวมท้ังประเทศ
จ ำนวน 7,753,575 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.65 ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเกี่ยว 667 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อย
ละ 0.75 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังเฉลี่ยท้ังประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 7,538 บำท/ตัน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปรังภำคกลำง
อยู่ท่ี 7,501 บำท/ตัน (ณ ผลผลิต 667 กก./ไร)่

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ตรำด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปรำกำร มีเน้ือท่ีเพำะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยว รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 14-15% เดือนมีนำคม 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,600 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.65 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,540 บำท/ตัน ปรับตัว
ลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.79 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,540 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.79
เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับกับต้นทุนกำรผลิตข้ำวนำปรังภำคลำง เกษตรกรยังมีก ำไร  รำคำข้ำวในเดือนน้ีรำคำยังคงปรับตัวลดลงจำกเดือนที่
ผ่ำนมำ เน่ืองจำกควำมต้องกำรของตลำดชะลอตัว โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนมีนำคม 62 รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปรัง

ตารางท่ี 2 ข้าวนาปรัง : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพท่ี 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14-15% เฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ก.พ.-มี.ค. 62

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
ปราจีนบุรี 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
ชลบุรี 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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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ปี 2562 รวมท้ังประเทศจ ำนวน 8,722,692 ไร่ เพิ่มข้ึนจำก
ปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.75 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจ ำนวน 31,549,509 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 7.43 ผลผลิต
ต่อเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 3,617  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.56 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละท้ังประเทศ 
ปี 2562 อยู่ท่ี 1.86 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำงอยู่ท่ี 2.03 บำท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 
3,617 กก./ไร)่  

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ต่อเน้ือที่เก็บเกี่ยว รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนมีนำคม 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำ
เฉลี่ย 2.05 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.99 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 1.97 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือน
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.51 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.15 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.90 จังหวัดระยอง รำคำ
เฉลี่ย 2.14 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.94 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 1.88 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำก
เดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.34 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.01 บำท ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อย 2.43 เมื่อเปรียบเทียบรำคำ
กับ ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังภำคกลำง เกษตรกรในจังหวัดปรำจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ขำดทุน จังหวัดฉะเชิงเทรำ ระยอง ชลบุรี 
ได้ก ำไร ปริมำณผลผลิตมันส ำปะหลังที่ออกสู่ตลำดช่วงน้ีเริ่มมีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้รำคำมันส ำปะหลังปรับในแต่ละจังหวัดปรับรำคำรับซื้อ
ตำมควำมต้องกำรของผลผลิต จุดรับซื้อบำงจังหวัดหยุดรับซื้อ เน่ืองจำกปริมำณไม่เพียงพอในกำรแปรรูป โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนมีนำคม 62 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มนัส าปะหลงั

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพที่ 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 61 – มี.ค. 62 

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

ประเทศ 8,327,370 8,722,692 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
ปราจีนบุรี 114,831 118,609 3.29 403,218 426,637 5.81 3,511 3,597 2.44
ฉะเชงิเทรา 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
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/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว)(กก.)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ ำนวน 495,060 ไร่ ลดลงจำกปีท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 13.33 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจ ำนวน 1,838,391 ตัน ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 22.24 ผลผลิต
ต่อเน้ือท่ีให้ผล 3,713 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 10.28 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำนท้ังประเทศ ปี 2562
อยู่ท่ี 3.84 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำน ภำคกลำงอยู่ท่ี 3.85 บำท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,713 กก/ไร่)

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ตรำด 
ระยอง ชลบุรี มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนมีนำคม 
2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 4.00 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 19.40 จังหวัดชลบุรี รำคำ
เฉลี่ย 4.24 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 14.91 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 4.35 บำท/กก. ปรับตัว
เพิ่มข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.38 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.99 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 
25.08 เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับ ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำนภำคกลำง เกษตรได้ก ำไร  ผลจำกเน้ือท่ีปลูกท่ีลดลง ในเดือนน้ี
โรงงำนแปรรูปสับปะรดมีควำมต้องกำรผลผลิตเพื่อผลิตให้สอดคล้องตำมภำวะตลำดกำรส่งออกที่เพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้รำคำกำรรับ
ซื้อสับปะรดในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน มีนำคม 62 รำยละเอียดดังภำพท่ี 4

สบัปะรดโรงงาน

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพที่ 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค.- มี.ค. 62

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 571,183 495,060 -13.33 2,364,070 1,838,391 -22.24 4,139 3,713 -10.28
รวม 5 จงัหวัด 75,232      68,615      -8.80 440,364    390,674       -11.28 5,853 5,694 -2.73
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 -9.37 240,037 213,013 -11.26 6,263 6,132 -2.08
ชลบุรี 21,768 19,956 -8.32 134,619 120,095 -10.79 6,184 6,018 -2.69

ภาค/จงัหวัด เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลติตอ่เน้ือทีใ่หผ้ล (กก./ไร่)
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ภำพรวมกำรผลิตเงำะ 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง เน้ือท่ียืนต้น ปี 2562 จ ำนวน 
133,004 ไร่ ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.10 เน้ือท่ีให้ผลจ ำนวน 109,196 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.43 ผลผลิตรวม
191,089 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.31 2.43 ผลผลิตต่อไร่ 1,750 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13.05 ต้นทุนกำร
ผลิตเงำะท้ังประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 9.17 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตเงำะ ภำคตะวันออกอยู่ ท่ี 7.95 บำท/ กิโลกรัม 
(ณ ผลผลิต 1,750 กก/ไร)่  ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตรำด ระยอง 
มีเน้ือท่ียืนต้น เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5

ตารางท่ี 5 เงาะ: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมีนำคม 62 ผลผลิตเงำะของภำคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตรำดและระยอง เริ่มออกสู่ตลำด
เป็นเดือนแรกประมำณ 1,790 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.94 เดือนมีนำคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลำดประมำณ 1,790 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 0.94 ผลผลิตเงำะยังคงออกสู่ตลำดน้อย และจะทยอยออกมำกขึ้นในเดือนถัดไป คำดกำรณ์ว่ำในเดือน พ.ค. 
62 จะมีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับ ต้นทุนกำรผลิตเงำะ เกษตรได้ก ำไร 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนมีนำคม 
2562 ของ จังหวัดตราด รำคำเฉล่ีย 38.00 บำท/กก.  

เงาะ

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพที่ 5 แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มีนาคม 62

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  13.06
จันทบรุี 55,964 55,211 -1.35 55,455 54,757 -1.26 85,915 96,326 12.12 1,549 1,759 13.55
ตราด 51,904 52,590 1.32 49,021 49,331 0.63 76,181 86,886 14.05 1,554 1,761 13.34
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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ภำพรวมกำรผลิตทุเรียน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง  เน้ือท่ียืนต้น ปี 2562 จ ำนวน 
339,362 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.20 เน้ือท่ีให้ผล 281,330 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.31 ผลผลิตรวม 
495,543 ตัน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 22.69 ผลผลิตต่อไร่ 1,761 ตัน/ไร่ ต้นทุนกำรผลิตทุเรียนท้ังประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 
13.84 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตทุเรียนภำคตะวันออกอยู่ท่ี 11.33 บำท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,761 กก/ไร่) ในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด เน้ือท่ียืนต้น เน้ือท่ีให้ผล 
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 6

ตารางท่ี 6 ทุเรียน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมีนำคม 62 ผลผลิตทุเรียนของภำคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตรำด และระยอง ออกสู่ตลำด
ต้ังแต่ต้นฤดูกำล ประมำณ 32,508 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.56 เดือนมีนำคม 62 ผลผลิตออกสู่ตลำดประมำณ 30,651 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 6.19 เดือนนี้ปริมำณผลผลิตทุเรียนยังคงออกสู่ตลำดน้อย และจะทยอยออกมำกขึ้นในเดือนถัดไป 
คำดกำรณ์ว่ำในเดือน เม.ย. 62 จะมีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับ ต้นทุนกำรผลิต
ทุเรียน เกษตรได้ก ำไร 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือน
มีนำคม 2562 ของ จังหวัดระยอง รำคำเฉล่ีย 114 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉล่ีย 124 บำท/กก. จังหวัดตราด 
รำคำเฉล่ีย 117 บำท/กก. ราคาทุเรียนชะนีเกรดคละ ท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนมีนำคม 2562 ของ จังหวัด
ระยอง รำคำเฉล่ีย 97 บำท/กก. จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉล่ีย 100 บำท/กก.  จังหวัดตราด รำคำเฉล่ีย 96 บำท/กก. 

ทเุรียน

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพที่ 6 แสดงราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มีนาคม 62

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  16.50
จันทบรุี 212,213 225,273 6.15 181,960 190,728 4.82 279,075 339,292 21.58 1,534  1,779  15.99
ตราด 36,893 40,439 9.61 24,187 26,133 8.05 38,951 48,158 23.64 1,610  1,843  14.43
ระยอง 70,441 73,650 4.56 61,005 64,469 5.68 85,880 108,093 25.87 1,408  1,677  19.10

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร)่
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ภำพรวมกำรผลิตมังคุด 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง เน้ือท่ียืนต้น ปี 2562 จ ำนวน 
198,833 ไร่ ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.28 เน้ือท่ีให้ผลรวม 194,960 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.69 ผลผลิตรวม 
179,610 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 144.11 ผลผลิตต่อไร่ 921 ตัน/ไร่ ต้นทุนกำรผลิตมังคุดทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 
13.57 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมังคุด ภำคตะวันออกอยู่ท่ี 12.12 บำท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 921 กก/ไร)่ ใ น พื้ น ท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตรำด และระยอง เน้ือท่ียืนต้น เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 7

ตารางที่ 7 มังคุด : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมีนำคม 62 ผลผลิตมังคุดของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด เริ่มออกสู่ตลำด
เป็นเดือนแรกประมำณ 8,708 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.85 มีปริมำณไม่มำกนัก จะทยอยออกสู่ตลำดเพิ่มข้ึนในเดือนถัดไป 
คำดกำรณ์ว่ำในเดือน เม.ย. 62 จะมีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด และราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำ
มังคุดคละท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนมีนำคม 2562 ของจังหวัดระยอง รำคำเฉล่ีย 100 บำท/กก.  จังหวัดจันทบุรี 
รำคำเฉล่ีย 95 บำท/กก.  จังหวัดตราด รำคำเฉล่ีย 92 บำท/กก. 

มงัคุด

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ภาพที่ 7 แสดงราคามังคุดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มีนาคม 62

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    142.44
จันทบรุี 132,361 131,784 -0.44 129,807 130,133 0.25 50,719 125,834 148.10 391    967    147.48
ตราด 38,863 38,923 0.15 36,675 37,233 1.52 14,583 34,627 137.45 398    930    133.89
ระยอง 28,163 28,126 -0.13 27,141 27,594 1.67 8,274 19,149 131.44 305    694    127.64

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร่)
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ภำพรวมกำรผลิตลองกอง 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ระยอง เน้ือท่ียืนต้นปี 2562 รวมท้ัง
จ ำนวน 42,623 ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.44 เน้ือท่ีให้ผล ปี 2562 จ ำนวน 41,985 ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.01 
ผลผลิตรวมจ ำนวน 20,717 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 22.54 ผลผลิตต่อไร่ 493 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อย
ละ 29.01  ต้นทุนกำรผลิตลองกองท้ังประเทศ ปี 2562  อยู่ท่ี 24.77 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตลองกองภำคตะวันออกอยู่ท่ี 
19.52 บำท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 493 กก/ไร)่ ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัด
จันทบุรี ตรำด ระยอง มีเน้ือท่ียืนต้น เน้ือท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 8

ตารางท่ี 8 ลองกอง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ในเดือนมีนำคม 62 ผลผลิตลองกองของภำคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด เริ่มออกสู่
ตลำดเป็นเดือนแรกประมำณ 1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยังไม่มีรำยงำนรำคำลองกอง คำดกำรณ์ว่ำลองกองจะออกสู่
ตลำดมำกในช่วงเดือนกรกฎำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำมลองกองในปี 2562 นี้ จะทยอยออกดอก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้จนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2562

ลองกอง

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2562

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    29.01
จันทบรุี 32,400 30,463 -5.98 31,691 29,913 -5.61 12,148 15,083 24.16 383    504    31.54
ตราด 8,987 8,297 -7.68 8,418 8,281 -1.63 2,971 3,843 29.35 353    464    31.49
ระยอง 4,171 3,863 -7.38 4,092 3,791 -7.36 1,787 1,791 0.22 437    472    8.18

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร่)
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ชนิดสนิคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 14-15%เกวียน 7,600.00 7,540.00 7,540.00 - - - - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปรงั ความชื้น 24-25%เกวียน 6,540.00 6,540.00 6,540.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กิโลกรมั 2.05 1.97 - 2.15 2.14 - 1.88 - 2.01

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 620.00 - - 600.00 720.00 800.00 - 600.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กิโลกรมั 1.87 1.97 - 2.02 1.94 - 1.98 1.93 1.91

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กิโลกรมั 45.85 - - - 44.50 - - 46.58 -

 ยางแผ่นดบิคละ กิโลกรมั  - - - - - - - - -

 เศษยางพารา กิโลกรมั 19.50 18.50 - - 20.10 - 19.90 20.62 18.50

 น า้ยางสดคละ กิโลกรมั - - - 32.40 32.30 - 30.60 30.80 -

 สบัปะรดบรโิภค กิโลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กิโลกรมั 4.00 - - 4.24 4.35 - - 3.99 -

ล าไยเกรด เกรด AA กิโลกรมั - - - - - 34.20 -

ทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 114.00 - 124.00 117.00 -

ทเุรยีนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กิโลกรมั - - - - 97.00 - 100.00 96.00 -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - 100.00 - 95.00 92.00 -

มงัคุดคละ กิโลกรมั - - - - - - - - -

เงาะโรงเรยีน กิโลกรมั - - - - - - - 38.00 -

ลองกองเบอร ์1 กิโลกรมั - - - - - - - - -

ลองกองเบอร ์2 กิโลกรมั - - - - - - - - -

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กิโลกรมั - - - 40,000 - - - - -

 สุกรมชีีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไปกิโลกรมั 74.00 - 69.00 74.00 71.80 - - - -

 ไข่ไก่คละ รอ้ยฟอง 226.00 234.00 220.00 232.00 210.00 - - - -
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สรุปสถานการณ์การผลติและขอ้มูลเอกภาพไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2562

คณะท ำงำนส ำรวจขอ้มลูไมผ้ลเศรษฐกิจภำคตะวนัออก  ประกอบดว้ยผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที่ 3

จ.ระยอง (สสก.3) ผูแ้ทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี (สศท.6)  ผูแ้ทนกลุม่ส่งเสริมกำรผลติไมผ้ล ส ำนกัส่งเสริมกำรจดักำร

สนิคำ้เกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี  เกษตรจงัหวดัระยอง เกษตรจงัหวดัตรำด  ผูแ้ทนส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที่ 3 

จ.ระยอง  ผูแ้ทนส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี  และผูแ้ทนเกษตรอ ำเภอทุกอ ำเภอในเขตพื้นที่ 3 จงัหวดัภำคตะวนัออก กรมส่งเสริม

กำรเกษตร ไดร่้วมกนัประชมุวเิครำะหข์อ้มลูเอกภำพปริมำณกำรผลติไมผ้ลภำคตะวนัออก(ทุเรียน เงำะ มงัคุด และลองกอง) ปี 2562 (คร ัง้ที่ 4/2562) 

ประกอบดว้ยจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตรำด ในวนัที่  27 มนีำคม 2562 ณ ศูนยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี สรุปผลกำร

ประชมุภำพรวมไมผ้ลภำคตะวนัออก ปี 2562 ตำมรำยละเอียดดงัน้ี

ไมผ้ลรวมท ัง้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน เงำะ มงัคุด และลองกอง ของ 3 จงัหวดัภำคตะวนัออก มเีน้ือที่ยืนตน้รวม 693,822 ไร่  

เพิ่มขึ้น 13,901 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 2.04  มเีน้ือที่ใหผ้ลรวม 627,471 ไร่  เพิ่มขึ้น 10,581 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 1.72  มปีริมำณผลผลติโดยรวม 886,959  

ตนั เพิ่มขึ้น 219,347 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 32.86 โดยผลผลติไมผ้ลท ัง้ 4 ชนิดเพิ่มขึ้นทุกชนิด  ส ำหรบักำรกระจำยตวัของผลผลติที่จะออกสู่ตลำด 

เริ่มตัง้แต่ปลำยเดอืนมกรำคม ถงึ ปลำยเดอืนพฤศจิกำยน โดยจะออกกระจุกตวัสูงสุดในช่วงกลำงเดอืนเมษำยน ถงึเดอืนพฤษภำคม 2562

ทเุรยีน

สถำนกำรณ์กำรผลติ  ทุเรียนออกดอกแลว้ท ัง้หมด ส่วนใหญ่อยู่ในระยะติดผลเลก็ และผลขนำดกลำง โดยเป็นทุเรียนพนัธุเ์บำ

และทุเรียนที่บงัคบัสำรออกดอกจะเป็นพนัธุก์ระดุมและหมอนทองบำงส่วน ผลผลติทยอยออกสู่ตลำดตัง้แต่ปลำยเดือนมกรำคม เรื่ อยมำถึงตน้เดือน

สงิหำคม  ทุเรียนของ ๓ จงัหวดัภำคตะวนัออกปี 2562 มเีน้ือที่ยนืตน้ 339,362 ไร่ เพิ่มขึ้น 19,815 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 6.20 เน้ือที่ใหผ้ล 281,330 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 14,178 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 5.31 และผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 1,761 กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 249 กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 16.47 ท ำใหม้ปีริมำณผลผลติ

โดยรวม 495,543 ตนั  เพิ่มขึ้น 91,637 ตนั   คิดเป็นรอ้ยละ 22.69

ผลผลติต่อไร่ทุเรียนเฉลีย่เพิ่มขึ้น เน่ืองจำกสภำพอำกำศปลำยปี 2561 ที่ผ่ำนมำหนำวเย็นเหมำะสม ส่งผลดีต่อกำรออกดอกของ

ทุเรียนไดเ้ร็วขึ้น และกำรออกดอกด ีออกดอกไดห้ลำยรุ่น ทุเรียนมอีำยุตน้ที่เริ่มใหผ้ลผลติไดม้ำกขึ้น  และทุเรียนยงัเป็นพืชที่มรีำคำคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 

เกษตรกรจึงดูแลรกัษำเต็มที่เพื่อใหไ้ดป้ริมำณผลผลติใหม้ำกขึ้น และมกีำรท ำตลำดซื้อขำยล่วงหนำ้ของเกษตรกรบำงกลุ่มท ำ ใหต้อ้งควบคุมคุณภำพ

ผลผลติทุเรียนใหไ้ดป้ริมำณที่ตกลงลว่งหนำ้ไวแ้ละเป็นไปตำมมำตรฐำน ไดน้ ำ้หนกัและรูปทรงที่ตลำดตอ้งกำร

ส ำหรบักำรกระจำยตวัของผลผลติทุเรียนที่จะออกสู่ตลำด เริ่มตัง้แต่ปลำยเดอืนมกรำคม ถงึตน้เดือนสิงหำคม โดยจะออกกระจุก

ตวัสูงสุดช่วงกลำงเดอืนเมษำยน ถงึตน้เดอืนเดอืนพฤษภำคม  ซึ่งกำรกระจุกตวัของทุเรียนช่วงสงกรำนต ์จะเป็นปญัหำในเรื่องแรงงำนที่จะหยุดและลง้

ต่ำงๆจะหยุดรบัซื้อสนิคำ้อำจจะส่งผลกระทบกบัผลผลติที่จะเก็บเกี่ยวไดใ้นช่วงนัน้ท ัง้ไมม่แีรงงำนเก็บผลผลติและไมม่ีพ่อคำ้รบัซื้อได ้

มงัคุด

สถำนกำรณ์กำรผลติ  มงัคุดออกดอกท ัง้หมดแลว้ ซึ่งอยู่ในระยะผลเลก็ถงึผลขนำดกลำงเป็นส่วนใหญ่  กำรออกดอกของมงัคุดมี

กระจำยหลำยรุ่น กำรเก็บเกี่ยวเริ่มตัง้แต่เดือนมนีำคม และจะยำวไปถึงเดือนสิงหำคม มงัคุดของ 3 จงัหวดัภำคตะวนัออกปี 2562 มเีน้ือที่ยืนตน้ 

198,833 ไร่ ลดลง 554 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.28 เน้ือที่ใหผ้ล 194,960 ไร่ เพิ่มขึ้น 1,337 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.69  ส่วนผลผลติต่อไร่เฉลี่ย 921  

กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 541 กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 142.37 มปีริมำณผลผลติโดยรวม 179,610 ตนั เพิ่มขึ้น 106,034 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 144.11

ท ัง้น้ีเน่ืองจำกปี 2561  มงัคุดใหผ้ลผลติต ำ่กว่ำปีปกติมำก  เน่ืองจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวนทัง้ฝนชกุและอำกำศหนำว สลบัอำกำศรอ้นกระทบต่อกำร

ออกดอกของมงัคุด  โดยผลผลติลดลงจำกปี 2560 ถงึรอ้ยละ 52.12 (ผลผลติมงัคุดปี 2560 มจี ำนวนเท่ำกบั 153,678 ตนั ) 

ปี 2562 ผลผลติต่อไร่มงัคุดเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 มำก  เน่ืองจำกในปีที่ผ่ำนมงัคุดติดดอกออกผลนอ้ยมำก จึงท ำใหต้น้มงัคุด

สำมำรถพกัตน้สะสมอำหำร ตน้ ใบสมบูรณ์  ออกดอกไดเ้ต็มตน้ในปีน้ี  โดยผลผลติเพิ่มขึ้นทุกจงัหวดัและผลผลติบำงส่วนจะมีขนำดลูกเลก็ ซึ่งอำจจะ

เป็นปญัหำส่วนหน่ึงทำงดำ้นกำรตลำดมขีนำดไซดไ์มเ่ป็นตำมมำตรฐำนตลำดต่ำงประเทศ 
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(ต่อ) ซึ่งอำจจะมรีำคำที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรในช่วงที่ออกกกระจุกตวั ส ำหรบักำรกระจำยตวัของผลผลติที่จะ

ออกสู่ตลำด เริ่มตัง้แต่กลำงเดอืนมนีำคม ถึง ตน้เดือนสิงหำคม โดยจะออกกระจุกตวัสูงสุดในช่วงปลำยเดือนเมษำยน และกลำงเดือน

มถินุำยน ซี่งปริมำณผลผลติมงัคุดจะกระจุกตวัช่วงปลำยเดอืนเมษำยน เช่นเดยีวกบัผลผลติทุเรียน และจะมมีงัคุดออกสู่ตลำดถงึ มำก 3 รุ่น

เงาะ

สถำนกำรณ์กำรผลติ  เงำะออกดอกทัง้หมดแลว้ เงำะในปีน้ีตน้เดยีวมกีำรพฒันำดอกผลหลำยรุ่นท ัง้ ระยะดอกบำน 

เริ่มติดผล  ผลเลก็และระยะสรำ้งเน้ือสรำ้งลูก  ส่วนใหญ่อยู่ในเริ่มติดผลอ่อนและผลเลก็ เงำะของ 3 จงัหวดั ภำคตะวนัออก ปี 2562

มเีน้ือที่ยนืตน้ 113,004 ไร่ ลดลง 2,425 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 โดยเฉพำะในเขตพื้นที่จงัหวดัระยองที่มกีำรโค่นทิ้งเงำะจ ำนวนมำกเพื่อ

ปรบัเปลีย่นพื้นที่ไปปลูกทุเรียนทดแทน เน้ือที่ใหผ้ล 109,196 ไร่ ลดลง 2,718 ไร่  คิดเป็นรอ้ยละ 2.43 และผลผลติต่อไร่เฉลี่ย 1,750  

กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 202 กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 13.05ท ำใหม้ปีริมำณผลผลติโดยรวม 191,089ตนั เพิ่มขึ้น 17,865ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 10.31

ผลผลติเงำะเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกมเีงำะที่ปลูกในปี 2558 เริ่มใหผ้ลในปีแรกไดเ้พิ่มขึ้น และสภำพอำกำศในปีน้ีส่งผลดี

ต่อกำรติดดอกเงำะไดม้ำกขึ้น เน่ืองจำกมฝีนตกอย่ำงสม ำ่เสมอ เกษตรกรมกีำรตดัแต่งบ ำรุงตน้ใหส้มบูรณ์เพื่อบ ังคบัออกผลใหไ้ดท้นัในปี

น้ี และสภำพอำกำศฤดูหนำวในปีน้ี มนี ำ้คำ้งไมม่ำกไมก่ระทบดอกเงำะแหง้ด ำ ดอกเงำะสมบูรณ์ออกดอกไดเ้ต็มตน้

ส ำหรบักำรกระจำยตวัของผลผลติที่จะออกสู่ตลำด เริ่มตัง้แต่ปลำยเดือนมนีำคม ถึง เดือนสิงหำคม โดยจะออก

กระจุกตวัสูงสุดในช่วงกลำงเดอืนพฤษภำคม  ต่อเน่ืองถงึตน้เดอืนมถินุำยน  

ลองกอง

สถำนกำรณ์กำรผลติ ลองกอง ออกดอกแลว้ประมำณรอ้ยละ 60  ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระยะเริ่มตัง้ช่อเขยีว เตรียมที่จะ

เป็นช่อดอกใหเ้หน็ไดม้ำกขึ้น  ซึ่งมองกำรออกดอกจะชดัเจนยิ่งขึ้นหลงัจำกลองกองไดร้บัน ำ้ฝนในปริมำณที่เพียงพอ หลงัตน้ลองกองขำด

น ำ้ ท ำใหต้น้ และใบสลด  คำดว่ำในปีน้ีลองกองจะออกดอกลำ่ชำ้โดยจะเป็นลองกองรอน ำ้ฝนในช่วงเดอืนเมษำยน ถึง พฤษภำคม ซึ่งกำร

เก็บเกี่ยวลองกองจะยำวไปถงึปลำยปี ซึ่งจะตรงกบัระยะเก็บเกี่ยวของลองกองภำคใต ้ ลองกองของ 3 จงัหวดัภำคตะวนัออก ปี 2562

มเีน้ือที่ยนืตน้ 42,623 ไร่ ลดลง 2,935  ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 6.44  เน้ือที่ใหผ้ล 41,985 ไร่ ลดลง 2,216 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 5.01  ผลผลติ

ต่อไร่เฉลีย่ 493 กิโลกรมั เพิ่มขึ้น 111 กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 29.06 ท ำใหม้ปีริมำณผลผลติโดยรวม 20,717 ตนั เพิ่มขึ้น 3,811 ตนั 

คิดเป็นรอ้ยละ  22.54

ผลผลติลองกองคำดว่ำจะมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกปีที่ผ่ำนมำลองกองออกผลนอ้ยมำกเน่ืองจำกปี 2561 มฝีน

ชกุ และอำกำศแปรเปลีย่นมำกตน้ลองกองจึงออกดอกไมส่ม  ำ่เสมอ และออกดอกล่ำชำ้เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไม่ไดแ้ต่งช่อสวย ผลผลติที่

ไดจ้ึงนอ้ย  ลองกอง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเป็นพชืแซมพชือื่น กำรบงัคบัดูแลรกัษำเพื่อใหอ้อกดอกจะท ำไดล้  ำบำกเน่ืองจำกลองกอง

จะออกดอกไดต้น้จะตอ้งมสีภำพใบเหลอืงสลดขำดน ำ้ ในขณะที่ปลูกแซมกบัพชือื่นที่จะตอ้งใหน้ ำ้ ท ำใหต้น้ลองกองไดร้บัน ำ้ตลอด เวน้แต่

สวนเดี่ยวที่ปลูกลองกองลว้นสำมำรถบงัคบัผลผลติได ้

ส ำหรบักำรกระจำยตวัของผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด คำดว่ำปี 2562 น้ี ลองกองจะออกดอกล่ำชำ้เช่นปี 2561  

ผลผลติมอีอกกระจำยทุกเดอืน เริ่มจะเก็บผลผลติไดต้ ัง้แต่ปลำยเดอืนมนีำคม ถึงกลำงเดือนพฤศจิกำยน โดย จะออกกระจุกตวัในช่วง 

ปลำยเดอืน กรกฎำคม

สรุปสถานการณ์การผลติและขอ้มูลเอกภาพไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2562 (ต่อ) 


