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 ในช่วงนี้ภาคตะวันออกของเรา  
พ่ีน้องเกษตรกรก าลังดูแลเอาใจใส่กับเร่ืองผลไม้ ที่อยู่ใน
ระยะเร่ิมทยอยติดดอกออกผลบ้างแล้ว โดยเฉพาะ
ทุเรียนพันธุ์ เบา เช่นพันธุ์กระดุม และหมอนทอง          
ที่บังคับสารออกดอก เร่ิมติดผลสามารถจะเก็บเกี่ยวได้
รุ่นแรกในปลายปีใหม่ 2563 นี้ ทุเรียนเป็นไม้ผลที่
เกษตรกรให้ความสนใจ มีการขยายพ้ืนที่ปลูกเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากราคาที่ เกษตรกรขายได้สูง
ต่อเนื่องมา 6-7 ปี 
 จากสภาพอากาศที่ ผ่านมามีฝน
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายนสลับ
กับอากาศร้อนชื้น กลางวันแดดจัด กลางคืนและเช้ามี
น้ าค้ าง ในบางพ้ืนที่ กรมวิชาการเกษตรแนะน า 
ให้เกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ใบติด ซ่ึงสามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางล า
ต้น อาการเร่ิมแรกพบแผลคล้ าคล้ายถูกน้ าร้อนลวกบน
ใบ ต่อมาขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ขนาดและ
รูปร่างไม่แน่นอน จากนั้นจะลุกลามไปยังใบปกติ
ข้างเคียง ถ้าความชื้นสูงเชื้อราเป็นสาเหตุของโรคจะ
สร้างเส้นใยมีลักษณะคล้ายใยแมงมุม ยึดใบให้ติดกัน ใบ
ที่เป็นโรคจะแห้งติดกับกิ่งก่อนหลุดร่วง ไปสัมผัสกับใบที่
อยูด้่านล่าง โรคจะลุกลามท าให้ใบไหม้ เห็นเป็นหย่อมๆ 
ใบจะร่วง เหลือแต่กิ่ง กิ่งแห้ง ท าให้ต้นทุเรียนเสีย
รูปทรง เรามีวิธีป้องกันเพ่ือพ่ีน้องชาวสวนทุเรียน ได้
รักษาต้นทุเรียนจากกรมวิชาการในฉบับนี้ 

บรรณาธิการแถลง 
ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2562 จ านวน 5,602,017 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.66 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 16,772,430 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.97  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,994 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 3.16 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 3.00 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,902 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2562 อยู่ท่ี 3.09 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,578 กก./ไร่) 
 ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 ตารางที่ 1  ปาล์มน้ ามัน : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร)่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาปาล์มน้ ามันท้ังทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน พฤศจิกายน 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 2.99 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 35.91 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 2.90 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 22.88 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 2.98 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 17.79 จังหวัดระยอง 
ราคาเฉลี่ย 2.91 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 19.75 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 2.81 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ี
ผ่านมาร้อยละ 21.65 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 2.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 23.40 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 2.92 
บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 21.16 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2562 ของภาคกลาง เกษตรกร
ขาดทุนทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันภาคตะวันออกในเดือนน้ี โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากนโยบายจากการส่งเสริม
การใช้น้ ามันดีเซลบี 10  เป็นน้ ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปน้ัน ส่งผลให้ราคาปาล์ม
น้ ามันขณะน้ีขยับสูงขึ้น โดยในภาคตะวันออกราคาการรับซ้ือปรับเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด และเชื่อว่าราคามีแนวโน้มจะปรับตัวสูงต่อเน่ืองอี ก หลังจาก
ดีเซลบี 10 มีผลบังคับใช้ โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 62 รายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 ปาล์มน้ ามัน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

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

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 5,352,641    5,602,017    4.66 15,534,984 16,772,430 7.97 2,902      2,994      3.16
รวม 9 จงัหวดั 303,556      310,528      2.30 769,827      814,272      5.77 2,536      2,622      3.40
นครนายก 2,680          4,443          65.78 5,931 8,246 39.03 2,213      1,856      -16.14
ปราจนีบรุี 14,610        16,299        11.56 27,255 32,794 20.32 1,866      2,012      7.85
ฉะเชิงเทรา 23,356        23,978        2.66 50,635 56,252 11.09 2,168      2,346      8.21
สระแก้ว 39,153        39,696        1.39 80,108 85,029 6.14 2,046      2,142      4.69
จนัทบรุี 24,382        24,692        1.27 52,058 54,199 4.11 2,135      2,195      2.81
ตราด 61,629        61,336        -0.48 170,223 172,293 1.22 2,762      2,809      1.70
ระยอง 29,629        31,029        4.73 74,812 83,499 11.61 2,525      2,691      6.57
ชลบรุี 108,040      108,971      0.86 308,655 321,791 4.26 2,857      2,953      3.36
สมุทรปราการ 77              84              9.09 150 169 12.67 1,948      2,010     3.18

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปี 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 59,666,600 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.52 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 54,773,427 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.53 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ
จ านวน 24,481,466 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.77 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 447 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 1.32 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปเีฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2562 อยู่ที่ 7,855 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 595.36 กก./ไร)่ ต้นทุนการ
ผลิตข้าวเจ้านาปีภาคกลางอยู่ที่ 7,440 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 655.11 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 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความช้ืน 14-15% เดือนพฤศจิกายน 2562 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7,250 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.05 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 7,440 บาท/ตัน 
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.69 จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 7,520 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.59  
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7,620 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.31 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิต
ข้าวเปลือกเจ้านาปีภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไรบางจังหวัด 
 ในช่วงเดือนนี้พื้นที่โดยทั่วไปขณะที่ตลาดข้าวในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ปรับลดลงเช่นกัน ปีนี้การ
ส่งออกไทยลดลง 2-3 ล้านตัน เหลือ 8 ล้านตัน จากปีก่อนที่ท าได้ 11 ล้านตัน ขณะที่ภาพรวมการค้าข้าวโลกยังคงเท่าเดิมประมาณปีละ 
40 ล้านตัน เท่ากับว่าไทยเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่ง ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์ว่าเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวใด เพราะเหตุใด 
เช่น จากค่าเงินบาทของเราท่ีแข็งกว่าคู่แข่ง การแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดขา้ว
โลกไปแบบถาวร โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

  ข้าวนาปี 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

ภาพที่ 2  แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ก.ย. – พ.ย. 62  (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + - ป ี2561/62 ป ี2562/63 % + -
ประเทศ 59,980,731  59,666,600    -0.52 55,627,198  54,773,427  -1.53 25,177,856  24,481,466  -2.77 453         447         -1.32
รวม 9 จงัหวัด 2,227,121   2,106,737     -5.41 2,143,888   2,031,223   -5.26 1,055,150    1,000,182    -5.21 492         492         0.05
นครนายก 371,935 364,434 -2.02 368,139 360,715 -2.02 207,797 202,472 -2.56 564         561         -0.53
ปราจีนบรีุ 381,015 371,565 -2.48 371,856 362,634 -2.48 154,154 149,204 -3.21 415         411         -0.96
ฉะเชิงเทรา 632,269 619,630 -2.00 627,400 614,859 -2.00 406,957 396,758 -2.51 649         645         -0.62
สระแกว้ 716,502 628,010 -12.35 658,212 576,919 -12.35 227,227 194,160 -14.55 345         337         -2.32
จันทบรีุ 14,138 13,760 -2.67 13,697 13,330 -2.68 5,048 4,880 -3.33 369         366         -0.81
ตราด 14,515 14,415 -0.69 14,233 14,135 -0.69 6,445 6,361 -1.30 453         450         -0.66
ระยอง 10,893 10,650 -2.23 10,722 10,482 -2.24 5,190 5,039 -2.91 484         481         -0.62
ชลบรีุ 67,353 66,258 -1.63 61,158 60,163 -1.63 29,084 28,478 -2.08 476         473         -0.63
สมุทรปราการ 18,501 18,015 -2.63 18,471 17,986 -2.63 13,248 12,830 -3.16 717         713         -0.56

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,909,446 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 2.38 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 31,474,476 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.15 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,533  กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.93 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2563 อยู่ที่ 1.86 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,539.34 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.05 
บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,490 กก./ไร)่      
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร่) รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 ตารางท่ี 3  มันส าปะหลัง : เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (กก/ไร่)  ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

  

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนพฤศจิกายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ราคาเฉลี่ย 1.74 บาท/กก.กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมาจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 8.75 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.83 
บาท/กก.กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมารอ้ยละ 10.91 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.72 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.18 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 1.69 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.42 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.66 
บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.41 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.75 บาทกก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 9.37 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส าหรับราคาหัวมันส าปะหลังสดมีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น ราคาที่เกษตรกรได้รับเป็นไปตามคุณภาพผลผลิตแต่ละพื้นที่ โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 62 
รายละเอียดดังภาพที่ 3  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

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

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

ประเทศ 8,717,936 8,909,446 2.20 30,994,935 31,474,476 1.55 3,555 3,533 -0.64
รวม 6 จงัหวดั 888,735 919,462 3.46 3,415,285 3,304,674 -3.24 4,510 3,594 -20.31
ปราจนีบรุี 110,849 116,185 4.81 408,963 412,224 0.80 3,689 3,548 -3.83
ฉะเชิงเทรา 212,911 221,088 3.84 833,373 774,913 -7.01 3,914 3,505 -10.45
สระแก้ว 370,601 354,221 -4.42 1,359,712 1,211,790 -10.88 3,669 3,421 -6.76
จนัทบรุี 18,927 49,684 162.50 66,701 165,796 148.57 3,524 3,337 -5.31
ระยอง 31,272 32,628 4.34 143,736 148,588 3.38 4,596 4,554 -0.92
ชลบรุี 144,175 145,656 1.03 602,800 591,363 -1.90 4,181 4,060 -2.89

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2562 รวมทั้งประเทศจ านวน 486,680 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 14.38 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,681,303 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.48 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,455 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.47 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2562   
อยู่ที่ 3.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,455.81 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.09 บาท/
กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 5,305.56 กก/ไร)่  

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

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน
พฤศจิกายน 2562 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 7.05 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.83  จังหวัด
ชลบุรี ราคาเฉลี่ย 7.25 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4.62 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 7.01 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 7.01 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.53 
เมื่อเปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไรทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้ราคาสับปะรดปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสับปะรดตกต่ าในช่วง 2 ปี  
ที่ผ่านมา เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกเนื่องจากปลูกแล้วขาดทุน จึงชะลอการบังคับผลผลิต จากความแห้งแล้งในปีนี้เกษตรกรจึงแบ่ง
แปลงบังคับ เฉพาะแปลงที่ต้นสมบูรณ์ และมีแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้ เกษตรกรบางรายปล่อยทิ้งแปลงไม่ดูแลต้นสับปะรด จึงมีปริมาณ
ผลผลิตน้อย โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 62 รายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

    สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

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

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -
ประเทศ 568,394 486,680 -14.38 2,350,887 1,681,303 -28.48 4,136 3,455 -16.47
รวม 5 จงัหวัด 75,213      69,262      -7.91 441,584    367,457       -16.79 5,871 5,305 -9.64
ฉะเชิงเทรา 8,563 7,843 -8.41 43,986 34,750 -21.00 5,137 4,425 -13.86
จนัทบรุี 653 611 -6.43 2,748 2,430 -11.57 4,208 3,977 -5.49
ตราด 6,617 6,114 -7.60 25,228 22,175 -12.10 3,813 3,627 -4.87
ระยอง 38,058 34,738 -8.72 237,088 191,719 -19.14 6,230 5,510 -11.55
ชลบรุี 21,322 19,956 -6.41 132,534 116,383 -12.19 6,216 5,832 -6.18

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลือกหอมมะลิจงัหวดั เกวียน 11,233.00 - - - - 11,150.00

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,520.00 7,440.00 7,520.00 - - 7,620.00 - - -

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,520.00 6,440.00 6,520.00 - - 6,620.00 - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 1.74 1.83 - 1.72 1.69 - 1.66 - 1.75

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 620.00 - - 820.00 820.00 700.00 - 700.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 320.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กโิลกรมั 2.99 2.90 - 2.98 2.91 - 2.81 2.90 2.92

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กโิลกรมั 38.73 - - 39.49 35.20 - - - -

 ยางแผ่นดิบคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 34.90 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 16.70 16.70 - 18.27 15.67 - 16.65 15.86 19.00

 น ้ายางสดคละ กโิลกรมั - - - - 23.90 - - 29.60 -

 สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 7.05 - - 7.25 7.01 - - 7.01 -

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

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - 44,000 - - - - -

 สุกรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กโิลกรมั 62.00 - 62.00 61.00 62.00 - - - -

 ไกรุ่น่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 36.00 - - - - -

 ไกรุ่น่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - - - - - - - - -

ไกเ่น้ือ กโิลกรมั - - - - - - - - -

 ไข่ไกค่ละ รอ้ยฟอง 282.00 286.00 286.00 278.00 286.00 - - - -

ไข่ไกเ่บอร ์3 รอ้ยฟอง - - - - - 276.00 - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - - - 45.00 - - -
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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ “เตอืนระวงัโรคใบตดิระบาดสวนทเุรยีน” 

” 

 สภาพอากาศร้อนช้ืน เวลากลางวันมีแดดจัด และมีฝนตกในบางพื้นท่ีช่วงนี้ กรมวิชาการ
เกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบติด สามารถพบได้ในระยะการ
เจรญิเตบิโตทางล้าต้น อาการเร่ิมแรกพบแผลคล้ายถูกน้้าร้อนลวกบนใบ ต่อมาแผลขยายตัวและเปลี่ยนเป็น
สีน้้าตาล ขนาดและรูปร่างไม่แนน่อน จากนั้นลุกลามไปยังใบปกติขา้งเคยีง ถ้ามีความช้ืนสูงเชื้อราสาเหตุโรค
จะสร้างเส้นใยมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมยึดใบให้ติดกัน ใบท่ีเป็นโรคจะแห้งติดอยู่กับกิ่ง ก่อนหลุดร่วงไป
สัมผัสกับใบท่ีอยูด่้านล่าง โรคจะลุกลามท้าให้ใบไหม้เห็นเป็นหย่อมๆ ใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตาม
กิ่ง ต่อมาใบจะร่วงจนเหลอืแต่กิ่ง และกิ่งแหง้ในท่ีสุด ท้าให้ต้นเสียรูปทรง 
 
วิธีการป้องกันก าจัด 
 ๑. ก้าจัดวัชพชืในแปลงปลูก เพื่อให้อากาศถา่ยเทได้ดี เป็นการลดความชืน้สะสม 
 ๒. หมั่นส้ารวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ หากพบว่าเร่ิมมีการระบาดของโรค ตัดส่วนท่ี
เป็นโรคและเก็บเศษพืชท่ีเป็นโรคและใบท่ีร่วงหล่น ไปท้าลายนอกแปลงปลูก และพ่นสารป้องกันก้าจัดโรค
พืช ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน ๕๐% + ๒๕% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ 
เพนทิโอไพแรด ๒๐% เอสซี อัตรา ๑๐ มลิลลิิตรตอ่น้้า ๒๐ ลิตร หรือ ฟลูไตรอะฟอล ๑๒.๕% เอสซี อัตรา 
๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ 
คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ๖๕.๒% ดับเบ้ิลยูจ ีอัตรา ๒๐ กรัมตอ่น้้า ๒๐ ลิตร หรือ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 
๘๕% ดับเบิล้ยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมตอ่น้้า ๒๐ ลิตร หรอื คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ๗๗% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 
๒๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ ๘๖.๒% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๑๐-๒๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร  
ทุก ๗-๑๐ วัน โดยพน่ท่ีใบให้ท่ัวท้ังต้น 
 ๓. ในแปลงปลูกท่ีมีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจ้า ไม่ควรใส่ปุ๋ยท่ีมี
ไนโตรเจนสูง เพ่ือลดการแตกใบ 
 ๔. ช่วงการตัดแต่งกิ่ง ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้
ทุเรียนได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ท้าให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ
ระบาดของโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

โดย : กรมวชิาการเกษตร 


