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 ใน ช่ ว ง น้ี เ กษต รก รที่ ป ลู ก

ขา้วโพดเลี้ ยงสตัว ์ของจงัหวดัสระแกว้ ไดร้บั

ผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู ้

ระบาดกินล าตน้ ใบ ยอดของตน้ขา้วโพดเลี้ยง

สตัว ์ที่เกษตรกรปลูกไว ้

 พี่นอ้งเกษตรกรที่ปลูกขา้วโพด

เลี้ ยงสตัว ์ควรหมัน่ตรวจแปลงปลูกของท่าน

เพื่อไม่ใหมี้การระบาดเข ้ามาในพื้ นที่แปลง

ขา้วโพดเลี้ยงสตัวข์องท่าน 

 ในพื้นที่ภาคตะวนัออกของเรา 

แหล่งปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์จะปลูกมากอยู่ใน

จงัหวดัสระแกว้ ส่วนจงัหวดัอื่น ๆ มีปลูกแต่

ปริมาณไม่มาก เ ช่น จ ันทบุ รี  ปราจีนบุ ร ี

ฉะเ ชิ ง เทรา หากเกษตรกรตรวจสอบพบ 

การระบาด ขอใหแ้จง้เจา้หน้าที่เกษตรอ าเภอ 

เกษตรต าบลในพื้นที่ของท่านเพื่อใหค้ าแนะน า

ในการป้องกนั และท าลาย ต่อไป 

บรรณาธิการแถลง 

ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,448,908 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.08 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,734,322 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.74  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,071 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 1.55  ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 3.01 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,074 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลางปี 
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 รายละเอียดตามตารางท่ี 1   
 ตารางที่ 1  ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน เมษายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 1.86 
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ  จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.85 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 6.09 
จั งหวัดชลบุ รี  ราคา เฉลี่ ย  2 .00  บาท/กก .  ลดลงจาก เดื อนที่ ผ่ านมาร้ อยละ  0 . 99  จั งหวัด ระยอง  ราคา เฉลี่ ย  1 .90 บาท/กก .  
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.06 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.95 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 1.52 จังหวัดตราด 
ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 1.55 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.85 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่าน
มาร้อยละ 3.14  เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง 3.21 บาท เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด ราคาปาล์ม
น้ ามันในเดือนน้ียังคงปรับตัวลดลง เน่ืองจากราคาน้ ามันดิบยังคงราคาลดลง ในเดือนหน้าคาดการณ์ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคาดว่ าราคา
น้ ามันปาล์มดิบของมาเลเซียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการน าเข้าเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนท่ีจะเริ่มในต้นเดือนพฤษภาคม 2562 
อีกท้ังนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ท่ีต้องการให้ กฟผ. รับซ้ือน้ ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า น่าจะท าให้ราคาน้ ามันปาล์มปรับเพิ่มขึ้นมาได้  โดย
ภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 3  
  

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค.- เม.ย. 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
ปราจีนบรีุ 16,091        16,167        0.47 22,978 36,537 59.01 1,428      2,260     58.26
ฉะเชงิเทรา 23,383        24,275        3.81 53,594 57,265 6.85 2,292      2,359     2.92
สระแกว้ 43,686        44,030        0.79 80,339 100,829 25.50 1,839      2,290     24.52
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 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 มีเนื้อที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศจ านวน 11,629,575 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.37 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 7,753,575 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.65 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 667 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ 0.75 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลีย่ทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 7,573 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 760 กก./ไร)่ ต้นทุนการผลิต
ข้าวเจ้านาปรังภาคกลางอยู่ที่ 7,429 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 705 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 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15% เดือนเมษายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 
7,567 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.43 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,633 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่
ผ่านมาร้อยละ 1.23 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,567 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.36  เมื่อเปรียบเทียบราคา
กับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังภาคลาง เกษตรกรยังมีก าไร จากสถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซียจะน าเข้าข้าวลดลงประมาณ
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และการที่อินโดนีเซียเป็นผูน้ าเข้าข้าวรายใหญแ่ต่กลับน าเข้าลดลงนั้น อาจจะส่งผลต่อการค้าข้าวโลกใน
ปี 2562 ด้วย นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ เช่น ไทย และเวียดนาม และในฐานะที่อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ 
อันดับ 4 ของโลก แต่การน าเข้าเพียงเล็กน้อยของอินโดนีเซีย สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดโลก โดยปกติการน าเข้าของอินโดนีเซียจะมี
สาเหตุมาจากการขาดแคลนผลผลิต และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียพยายามรับซื้อผลผลิตจากต่างประเทศ เพื่อ
ชดเชยสต็อก จะส่งผลให้ราคาในประเทศสูงขึ้นได้ ส่วนราคาข้าวในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตลดลง โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปรัง 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ก.พ.- เม.ย. 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
ปราจีนบรีุ 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
สระแกว้ 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
ชลบรีุ 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 เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 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./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.03 
บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,499 กก./ไร)่      
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนเมษายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 2.05 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนท่ีผ่านมา จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.00 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 
1.52 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.15 บาท/กก. ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา  จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.80 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.06 จังหวัด
สระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.00 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อย 0.50 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาค
กลาง เกษตรกรบางจังหวัดมีก าไร บางจังหวัดขาดทุน เดือนนี้ผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ราคามันส าปะหลังยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทั้งนี้หัวมันส าปะหลังส่วนใหญ่เข้าสู่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง ส าหรับลานมันเส้นเปิดด าเนินการไม่มาก โดยภาพรวมแสดงราคา
เปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 3  

บาท : กก. 

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 3  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ต.ค. 61 – เม.ย. 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
ปราจีนบรีุ 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
สระแกว้ 340,547 329,139 -3.35 1,187,362 1,152,974 -2.90 3,487 3,503 0.47
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 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./ไร)่ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.08 บาท/ กิโลกรัม  
(ณ ผลผลิต 5,699 กก/ไร่)  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด 
ระยอง ชลบุรี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 ตารางท่ี 4 สับปะรด: เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนเมษายน 
2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 5.00 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 25.00 จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 5.07 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 19.58 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 5.08 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.78 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 4.63 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
16.04 เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไร  ในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
กอปรกับอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ผลผลิตสับปะรดในหลายพื้นที่คุณภาพลดลง ขณะที่โรงงานแปรรูปยังคงต้องการผลผลิตต่อเนื่อง
จึงปรับราคารับซื้อสับปะรดเพิ่มขึ้น แนวโน้มทิศทางราคารับซื้อของโรงงานมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีกตามความต้องการผลผลิต
ของโรงงาน โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน เมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 4  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค.- เม.ย. 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
จันทบรีุ 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
ชลบรีุ 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
เงาะทั้งประเทศ ปี 2562  อยู่ที่  9.17 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตเงาะ ภาคตะวันออกอยู่ที่  7.95 บาท/ กิโลกรัม  
(ณ ผลผลิต 1,750 กก/ไร)่  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง 
มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 ตารางที่ 5 เงาะ: เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  ในเดือนเมษายน 62 ผลผลิตเงาะของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราดและระยอง เริ่มออกสู่ตลาด
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 42,591 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.29 เดือนเมษายน 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 40,801 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 21.35 ผลผลิตเงาะยังคงออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 62 คาดการณ์ 
เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตเงาะ เกษตรได้ก าไร  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาเงาะโรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนเมษายน 
2562 ของ จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 20 บาท/กก. จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 26 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ 31.58  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 5 
 

     เงาะ 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 5  แสดงราคาเงาะโรงเรียนคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – เม.ย. 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 
การผลิตทุเรียนทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 13.84 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกอยู่ที่ 11.33 บาท/ กิโลกรัม 
(ณ ผลผลิต 1,761 กก/ไร่) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 ตารางท่ี 6 ทุเรียน : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ในเดือนเมษายน 62 ผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง ออกสู่ตลาด
ตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 257,439 ตัน คิดเป็นร้อยละ 51.95 เดือนเมษายน 62 ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
224,931 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.39 เดือนนี้ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย และ
ในเดือนถัดไปปริมาณผลผลิตจะเริ่มลดลง เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตทุเรียน เกษตรได้ก าไร  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทอง ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนเมษายน 
2562 ของ จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 88 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 22.81 จังหวัดจันทบุรี 
ราคาเฉลี่ย 90 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 27.42 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 87 บาท/กก. ปรับตัว
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 25.64  โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 6 
 

     ทเุรยีน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 6  แสดงราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – เม.ย.  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 
การผลิตมังคุดทั้งประเทศ ปี 2562  อยู่ที่ 13.57 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตมังคุด ภาคตะวันออกอยู่ที่ 12.12 บาท/ กิโลกรัม 
(ณ ผลผลิต 921 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 

  ในเดือนเมษายน 62 ผลผลิตมังคุดของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่ตลาด
ตั้งแต่ต้นฤดูกาล ประมาณ 75,829 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.22  ในเดือนนี้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด  ราคาที่
เกษตรกรขายได้จึงปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา และในช่วงนี้มีฝนตกในภาคตะวันออก ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตมังคุด
อาจเป็นเนื้อแก้วได้บ้าง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนเมษายน 
2562 ของจังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 50 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 50.00 จังหวัดจันทบุรี ราคา
เฉลี่ย 47 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 50.53 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 46 บาท/กก. ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 50.00 โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนเมษายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 7  

      มงัคุด 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ภาพที่ 7  แสดงราคามังคุดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  มี.ค. – เม.ย. 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    147.31
ตราด 38,863 38,923 0.15 36,675 37,233 1.52 14,583 34,627 137.45 398    930    133.67
ระยอง 28,163 28,126 -0.13 27,141 27,594 1.67 8,274 19,149 131.44 305    694    127.54

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตนั)เน้ือที่ยนืตน้  (ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตลองกอง 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้นป ี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 เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.54 ผลผลิตต่อไร่ 493 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ 29.06 ต้นทุนการผลิตลองกองทั้งประเทศ ปี 2562  อยู่ที่ 24.77 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตลองกองภาคตะวนัออกอยู่ที่ 
19.52 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 493 กก/ไร)่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด
จันทบุรี ตราด ระยอง มีเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

 ในเดือนเมษายน 62 ผลผลิตลองกองของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ออกสู่ตลาด
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลประมาณ 13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ยังไม่มีรายงานราคาลองกอง คาดการณ์ว่าลองกองจะออกสู่ตลาด
มากในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตามลองกองในปี 2562 นี้ จะทยอยออกดอก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

 

    ลองกอง 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน เมษายน 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 เมษายน 2562 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลือกเจา้นาปรงั ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,567.00 7,633.00 7,567.00 - - - - - -

ขา้วเปลือกเจา้นาปรงั ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,567.00 6,633.00 6,567.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 2.05 2.00 - 2.15 2.20 - 1.90 - 2.00

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 600.00 - - 600.00 700.00 800.00 - 600.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กโิลกรมั 1.86 1.85 - 2.00 1.90 - 1.95 1.90 1.85

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กโิลกรมั - - - - - - 49.25 -

 ยางแผ่นดิบคละ กโิลกรมั  - - - - - - - - -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 21.92 19.83 - - 22.83 - 21.50 23.17 21.17

 น ้ายางสดคละ กโิลกรมั - - - 33.50 34.17 - 34.50 33.33 -

 สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 5.00 - - 5.07 5.08 - - 4.63 -

ล าไยเกรด เกรด AA กโิลกรมั - - - - - 35.00 -

ทเุรียนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กโิลกรมั - - - - 88.00 - 90.00 87.00 -

ทเุรียนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กโิลกรมั - - - - 62.00 - 62.00 61.00 -

มงัคดุผิวมนัผลขนาดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคดุคละ กโิลกรมั - - - - 50.00 - 47.00 46.00 -

เงาะโรงเรียน(ตะกรา้) กโิลกรมั - - - - - - 20.00 26.00 -

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

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

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - 40,000 - - - - -

สุกรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กโิลกรมั 74.00 - 70.00 74.00 71.00 - - - -

 ไข่ไกค่ละ รอ้ยฟอง 240.00 243.00 237.00 240.00 220.00 - - - -



12 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รมว.เกษตรฯ พรอ้มร่วมเวทสีุดยอดผูน้ า G20 ไทยเตรยีมโชวผ์ลส าเรจ็ ‘สานพลงัประชารฐั - ตลาดน าการผลติ’  

ช่วยลดความเหลื่อมล ้า ดนัเกษตรไทยสูค่วามมัน่คง  

            นายกฤษฎา  บุญราช  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถงึการประชุม G20 ทีจ่ะมขีึ้นระหว่างวนัที่ 11-12 

พฤษภาคม 2562 ณ เมอืงนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่ น ซึง่เป็นการประชุมกลุม่ประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง 

ประกอบดว้ย สหภาพยุโรป กบั 19 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอตุสาหกรรมช ัน้น า 8 ประเทศ (สหราชอาณาจกัร แคนาดา ฝร ัง่เศส อติาล ีญี่ปุ่ น 

เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี) และกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาขนาดใหญ่ 11 ประเทศ (อารเ์จนตินา บราซลิ จนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

เมก็ซโิก รสัเซยี ซาอดุอิาระเบยี แอฟรกิาใต ้เกาหลใีต ้และตรุกี) 

           ส  าหรบัปีนี้ ประเทศไทย โดยนายกรฐัมนตร ี(พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา)  ในฐานะประธานอาเซยีน ไดร้บัเชญิจากประเทศญี่ปุ่ นซึง่

เจา้ภาพการจดังาน เพือ่ร่วมกนัสรา้งเศรษฐกจิและเสถยีรภาพ เพิม่ความแขง็แกร่งของโครงสรา้งทางการเงนิ และส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศของประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึง่ในส่วนของภาคเกษตร จะมกีารรบัรองปฏิญญารฐัมนตรี

เกษตรของกลุม่ 20 ซึง่ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั คือ 1) นวตักรรมดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของภาคเกษตรและอาหาร  2) การมุ่งเนน้ห่วงโซ่

มูลค่าสนิคา้เกษตรและอาหารต่อการเติบโตทีค่รอบคลุมและย ัง่ยนื (Food Value Chains: FVCs)  ซึง่เป็นเรื่องทีส่  าคญัมากส าหรบัทุก

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันาทีจ่ะสามารถสรา้งความเขม้แขง็ และย ัง่ยนื เนื่องจากการบรหิารจดัการทีด่ขีอง FVC จะช่วยเพิม่มูลค่า

ตลอดห่วงโซ่ (ท ัง้การผลติ การแปรรูป  การจดัจ าหน่าย และอื่นๆ) รวมท ัง้เป็นการลดความเหลือ่มล  า้ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตลอดห่วงโซ่

มูลค่าอาหาร ซึ่งเป็นการแบ่งปนัผลประโยชน์ใหเ้หมาะสมเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และ 3) การประสานความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณใ์นการแกไ้ขปญัหาความทา้ทายระดบัโลก ซึง่จะตอ้งมกีารประสานความร่วมมอืในประเด็นเชิงนโยบายเพือ่แกป้ญัหาความทา้ทาย

และมุง่สูก่ารบรรลตุามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SGDs) อนัเป็นกรอบทศิทางการพฒันาของโลก 

            นอกจากนี้ ไทยจะน าเสนอถงึผลส าเร็จของด าเนินโครงการสานพลงัประชารฐั เพือ่ลดความเหลือ่มล  า้ทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

ท ัว่ถงึ ช่วยกระจายรายได ้และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั รวมไปถงึการใชแ้นวทางตลาดน าการผลติ  ซึง่เป็นแนวคิดดา้นการบริหาร

จดัการสนิคา้เกษตรแบบใหม ่ช่วยใหป้รมิาณการผลติและความตอ้งการสนิคา้เกษตรเกิดความสมดุลกนั โดยเกษตรกรเชื่อมโยงกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ท ัง้ภาครฐั เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผูค้า้ร่วมกนั พรอ้มนี้  ไทยจะไดร่้วมประชุมหารือระดบัทวิภาคีกบักลุ่มประเทศ G20  

เพือ่เสริมสรา้งความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตร อาท ิการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  ต่อภาคเกษตร การป้องกนัศตัรูพชื และโรค

ระบาดในปศุสตัว ์ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การเกษตรในยุคดจิทิลั 

             ดา้นนายฉนัทานนท ์ วรรณเขจร รองเลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเสริมว่า หากมองถงึสถานการณ์

การคา้ของกลุม่ประเทศ G20 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา (ปี 2557 - 2561) กลุม่ประเทศ G20 มมีูลค่าการคา้สนิคา้เกษตร เฉลีย่ 2.57 

ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั (รอ้ยละ 76 ของมลูค่าการคา้สนิคา้เกษตรของโลก) โดยแบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกสนิคา้เกษตร 1.29 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรฐั (รอ้ยละ 77 ของมูลค่าการคา้ส่งออกสนิคา้เกษตรของโลก) ซึง่ประเทศส่งออก   5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา (สดัส่วนรอ้ยละ 

9.4) เนเธอรแ์ลนด ์(รอ้ยละ 6.3) เยอรมนี (รอ้ยละ 6.1) จนี (รอ้ยละ 5.5) และ บราซลิ (รอ้ยละ 4.7) และเป็นมูลค่าการน าเขา้สนิคา้เกษตร  

1.28 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั  (รอ้ยละ 75 ของมูลค่าน าเขา้สนิคา้เกษตรของโลก) ประเทศน าเขา้ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา (สดัส่วน

รอ้ยละ 10.3) จีน (รอ้ยละ 7.5) เยอรมนี (รอ้ยละ 6.9) ญี่ปุ่ น (รอ้ยละ 4.31) และเนเธอรแ์ลนด ์(รอ้ยละ 4.27) ท ัง้นี้  ส  าหรบัประเทศไทย  

มกีารคา้สนิคา้เกษตรกบั G20 ช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557 - 2561) เฉลีย่ 0.04 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั (รอ้ยละ 67 ของมูลค่าการคา้โลก) 

แบง่เป็นมลูค่าการสง่ออก 0.03 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั และมลูค่าน าเขา้ 0.01 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 

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