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 เ ดื อ น มีนาคม  2 563  ใ นภา ค
ตะวันออกเรา ช่วงน้ีเป็นระยะเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยว
ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุดทั้ง 3 จังหวัด 
ระยอง จันทบุรี และตราด ปีน้ีผลผลิตของเกษตรกร 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว
ผลผลิตทั้ง 4 สินค้า ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง 
ทั้ง 3 จังหวัด จะมีผลผลิตรวมประมาณ 9.95 แสนตัน 
จากสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม มีความหนาวเย็น
ไม่มาก และเย็นนาน เหมาะกับช่วงออกดอก และ
ปริมาณฝนตก ช่วงจังหวะที่เหมาะสมส่งผลให้การ
ออกดอกได้ดี ออกดอกได้เต็มต้น ออกดอกได้หลายรุ่น 
อีกทั้งราคาผลไม้ในปีที่ผ่านมาราคาสูง จูงใจให้
เกษตรกรดูแลผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ให้มาก
ขึ้น แม้จะได้รับผลกระทบจากสภาวะความแห้งแล้ง 
ปริมาณน้ าในเขื่อน อ่าง แหล่งกักเก็บน้ าทั้งของ
ภาครัฐ และสวนของเกษตรกรจะมีปริมาณน้อย  
ท าให้ผลผลิตร่วงหล่นตามธรรมชาติของผลไม้ ที่ติด
ดอกออกผลมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตในภาพรวม
ปี 2563 น้ี ยังคงมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมังคุด
ผลผลิตเพิ่มมากสุดร้อยละ 18.23 รองลงมาจะเป็น 
ทุเรียน เงาะ และลองกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.00 
10.23 และ 8.53 ตามล าดับ ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2562 ร้อยละ 12.24 โดยผลผลิตออกมากช่วงหลัง
สงกรานต์ ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม 
 พี่ น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ 
ภาคตะวันออก ต้องควบคุมดูแลผลผลิต และการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่ได้คุณภาพ ตามอายุการเก็บเกี่ยว 
โดยเฉพาะทุเรียน ขอเน้นอย่าเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อน 
ออกสู่ตลาด เพราะจะเป็นส่ิงที่กลับมาท าลายตัวพี่น้อง
เกษตรกรเอง หากตลาดปลายทางตรวจพบและส่งคืน
สินค้าไม่ได้คุณภาพ ตลาดปลายทางประเทศจีน  
ยังต้องการสินค้าคุณภาพจากไทยอีกมาก 

บรรณาธกิารแถลง 
ประเด็นที่ส าคัญ                             หน้า  
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 ภาพรวมการผลิต เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2563 จ านวน 5,812,665 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.76 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ านวน 17,463,073 ตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.12  ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 3,004 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 0.34 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ปี 2563 อยู่ที่ 3.00 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 2,902 กก./ไร่) ต้นทุนภาคกลาง 
ปี 2563 อยู่ท่ี 3.10 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 ามันทั้งทะลาย น้ าหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน มีนาคม 2563 ของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 4.21 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.45 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 4.23  
บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมารอ้ยละ 15.57 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 4.46 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมารอ้ยละ 
13.57 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 4.10 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 21.90 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 4.06 บาท/
กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.65 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 4.10 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
13.50 จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 4.21 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.80 เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการ
ผลิตปาล์มน้ ามัน ปี 2563 ของภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไรทุกจังหวัด  
 ราคาปาล์มน้ ามันภาคตะวันออกในเดือนนี้ โดยภาพรวมปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับ
ลดลง ผู้ประกอบการแปรรูปจึงปรับลดราคาการรับซื้อจากเกษตรกร โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือนมีนาคม 63 รายละเอียดดัง
ภาพที่ 1 

  ปาลม์น ้ ามนั 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ภาพที่ 1  แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. 63 – มี.ค. 63 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + -
ประเทศ 5,602,017    5,812,665    3.76 16,772,430 17,463,073 4.12 2,994      3,004      0.34
รวม 9 จงัหวดั 310,528      311,879      0.44 814,272      817,174      0.36 2,622      2,620      -0.08
นครนายก 4,443          4,443          0.00 8,246 9,126 10.67 1,856      2,054      10.67
ปราจนีบรุี 16,299        16,304        0.03 32,794 32,266 -1.61 2,012      1,979      -1.64
ฉะเชิงเทรา 23,978        24,488        2.13 56,252 57,057 1.43 2,346      2,330      -0.68
สระแก้ว 39,696        39,961        0.67 85,029 82,759 -2.67 2,142      2,071      -3.32
จนัทบรุี 24,692        24,400        -1.18 54,199 52,192 -3.70 2,195      2,139      -2.55
ตราด 61,336        61,721        0.63 172,293 175,905 2.10 2,809      2,850      1.46
ระยอง 31,029        31,109        0.26 83,499 86,701 3.83 2,691     2,787      3.57
ชลบรุี 108,971      109,369      0.37 321,791 320,998 -0.25 2,953      2,935      -0.61
สมุทรปราการ 84              84              0.00 169 170 0.59 2,010     2,024      0.69

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อเน้ือทีใ่ห้ผล (กก./ไร)่ 
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 ภาพรวมการผลิตข้าวนาปรัง 2563 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศจ านวน 6,822,000 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
37.96 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ านวน 6,721,606 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 38.46 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 4,071,478 
ตั น  ล ด ล ง จ า ก ปี ที่ ผ่ า น ม า ร้ อ ย ล ะ  4 3 . 2 2  ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ เ นื้ อ ที่ เ ก็ บ เ กี่ ย ว  6 0 6  กิ โ ล ก รั ม / ไ ร่  ล ด ล ง จ า ก ปี ที่ ผ่ า น ม า 
ร้อยละ 7.73 ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2563 อยู่ที่ 7,878 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 639.85 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิต
ข้าวเจ้านาปรังภาคกลางอยู่ที่ 7,624 บาท/ตัน (ณ ผลผลิต 683.36 กก./ไร่) 
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว ตราด ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ มีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังความช้ืน 14-15% เดือนมีนาคม 2563 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 8,150บาท/ตัน จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 8,350 บาท/ตัน จังหวัดนครนายก ราคาเฉลี่ย 8,600 บาท/ตัน 
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาเฉลี่ย 7,800 บาท/ตัน เมื่อเปรียบเทียบราคากับต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังภาคกลาง เกษตรกรได้ก าไร
ทุกจังหวัด 
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวทั่วโลกปรับตัวขึ้น 20–50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือ
ประมาณ 600–1,500 บาทต่อตัน เนื่องจากหลายประเทศประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ความต้องการข้าวท่ัวโลก
ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับจีนเริ่มหยุดการส่งออกข้าว หลังจากในปี 2562 จีนส่งออกประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งขายในราคาที่ต่ ากว่าไทย 100 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ท าให้จีนต้องเก็บสต็อก 120 ล้านตัน ส ารองไว้ส าหรับการบริโภคใน
ประเทศแทน เพื่อลดปัญหาการแย่งอาหารในอนาคต 
 

  ขา้วนาปรงั 

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

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ปี 2562 ปี 2563 % + - ปี 2562 ปี 2563 % + - ปี 2562 ปี 2563 % + - ปี 2562 ปี 2563 % + -
ประเทศ 10,995,474  6,822,000     -37.96 10,922,437  6,721,606   -38.46 7,170,258    4,071,478    -43.22 656         606         -7.73

รวม 9 จังหวดั 661,574      551,370       -16.66 657,495      543,674      -17.31 442,107      337,036      -23.77 672         620         -7.81
นครนายก 160,554 140,480 -12.50 159,693 139,034 -12.94 104,670 85,651 -18.17 655         616         -6.01
ปราจีนบุรี 136,102 112,340 -17.46 135,295 111,217 -17.80 87,302 66,970 -23.29 645         602         -6.68
ฉะเชงิเทรา 293,386 230,760 -21.35 291,429 226,251 -22.36 202,937 142,938 -29.57 696         632         -9.27
สระแก้ว 8,116 7,910 -2.54 8,030 7,831 -2.48 4,656 3,717 -20.17 580         475         -18.14
ตราด 2,563 2,010 -21.58 2,553 1,990 -22.05 1,406 916 -34.85 551         460         -16.42
ระยอง 3,707 3,330 -10.17 3,691 3,265 -11.54 2,000 1,729 -13.55 542         530         -2.27
ชลบุรี 39,363 37,100 -5.75 39,090 36,717 -6.07 26,462 23,701 -10.43 677         646         -4.65
สมุทรปราการ 17,783 17,440 -1.93 17,714 17,369 -1.95 12,674 11,414 -9.94 715         657         -8.15

ภาค/จังหวดั
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร)่ เน้ือที่เก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร)่
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             ภาพรวมการผลิตมันส าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 8,738,865 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 0.83 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 29,493,339 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.10 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,375  กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.89 ต้นทุนการผลิตหัวมันส าปะหลังสดคละทั้งประเทศ  
ปี 2563 อยู่ที่ 1.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,560.59 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังสดคละ ภาคกลางอยู่ที่  2.00 
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 

  

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละ เดือนมีนาคม 2563 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
เฉลี่ย 1.85 บาท/กก.กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.14 จังหวัดปราจีนบุรี ราคาเฉลี่ย 1.88 บาท/กก.กก. ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.59 จังหวัดชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.71 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.93 จังหวัดระยอง 
ราคาเฉลี่ย 1.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.15 จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 1.78 บาท/กก. ทรงตัวลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้ว ราคาเฉลี่ย 1.83 บาทกก. ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.61 เมื่อเปรียบเทียบราคากบัต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลังภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้ผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้เปอร์เซ็นต์เช้ือแป้งต่ า 
และหัวมันส าปะหลังมีขนาดเล็ก โดยรวมแต่ราคาหัวมันส าปะหลังค่อนข้างปรับตัวลดลง โดยภาพรวมแสดงราคาเปรียบเทียบเดือน
มีนาคม 63 รายละเอียดดังภาพที่ 2  

มนัส าปะหลงั  

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ภาพที่ 2  แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. 63 – มี.ค. 63 (หน่วย:บาท/กก.) 
 

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

ประเทศ 8,666,596 8,738,865 0.83 31,079,966 29,493,339 -5.10 3,586 3,375 -5.89
รวม 6 จงัหวดั 888,735 866,262 -2.53 3,415,285 3,171,008 -7.15 4,510 3,661 -18.83
ปราจนีบรุี 110,849 108,439 -2.17 408,963 378,561 -7.43 3,689 3,491 -5.38
ฉะเชิงเทรา 212,911 210,813 -0.99 833,373 780,430 -6.35 3,914 3,702 -5.42
สระแก้ว 370,601 351,221 -5.23 1,359,712 1,226,464 -9.80 3,669 3,492 -4.82
จนัทบรุี 18,927 18,330 -3.15 66,701 62,249 -6.67 3,524 3,396 -3.63
ระยอง 31,272 31,938 2.13 143,736 140,783 -2.05 4,596 4,408 -4.10
ชลบรุี 144,175 145,521 0.93 602,800 582,521 -3.36 4,181 4,003 -4.26

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตสับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2563 รวมทั้งประเทศจ านวน 430,201 ไร่ ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 7.78 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ านวน 1,465,347 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.76 ผลผลิต 
ต่อเนื้อที่ให้ผล 3,406 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.40 ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ ปี 2563   
อยู่ที่ 3.81 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 3,456.30 กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงาน ภาคตะวันออกอยู่ที่ 4.24  
บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 4,967 กก/ไร)่  

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

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนมีนาคม 
2563 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาเฉลี่ย 10.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 9.77  จังหวัดชลบุรี ราคา
เฉลี่ย 10.48บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.64 จังหวัดระยอง ราคาเฉลี่ย 10.55 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.79 จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 10.25 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.33 เมื่อ
เปรียบเทียบราคากับ ต้นทุนการผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรกรได้ก าไรทุกจังหวัด  
 ในช่วงเดือนนี้ราคาสับปะรดปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบภาวะสภาพ
อากาศแล้ง มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย อย่างไรก็ตามโรงงานแปรรูปต้องผลิตให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของตลาด ส่งผล
ให้ ราคารับซื้ อสับปะรดโรงงานปรับตั ว เพิ่ มขึ้ นจากช่ ว งที่ ผ่ านมา โดยภาพรวมแสดงราคา เปรียบ เทียบเดือน  
มีนาคม 63 รายละเอียดดังภาพที่ 3 
 

   สบัปะรดโรงงาน 

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ภาพที่ 3  แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. 63 – มี.ค. 63 (หน่วย:บาท/กก.) 

ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + - ป ี2562 ป ี2563 % + -
ประเทศ 466,497 430,201 -7.78 1,679,668 1,465,347 -12.76 3,601 3,406 -5.40
รวม 5 จงัหวัด 66,046      62,028      -6.08 347,017    308,279       -11.16 5,254 4,970 -5.41
ฉะเชิงเทรา 7,571 6,957 -8.11 34,589 28,705 -17.01 4,569 4,126 -9.69
จนัทบรุี 527 482 -8.54 2,067 1,817 -12.09 3,922 3,770 -3.89
ตราด 6,098 5,618 -7.87 20,739 18,455 -11.01 3,401 3,285 -3.41
ระยอง 33,455 31,875 -4.72 182,675 163,838 -10.31 5,460 5,140 -5.87
ชลบรุี 18,395 17,096 -7.06 106,947 95,464 -10.74 5,814 5,584 -3.95

ภาค/จงัหวัด เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเน้ือที่เก็บเก่ียว (กก./ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตเงาะ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้น ปี 2563 จ านวน 
112,768 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.21 เนื้อที่ให้ผลจ านวน 108,765 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.39 ผลผลิตรวม
210,637 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.23 ผลผลิตต่อไร่ 1,937 กก. เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.69 ต้นทุนการผลิต
เงาะทั้งประเทศ ปี 2563  อยู่ที่ 9.12 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,284.71 กก/ไร)่ ต้นทุนการผลิตเงาะ ภาคตะวันออกอยู่ที่ 7.65 
บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,935.78 กก/ไร)่     
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง เนื้อที่ยืนต้น มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร)่ รายละเอียดตามตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 เงาะ: เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 สถานการณ์การผลิต เงาะออกดอกแล้วร้อยละ 100  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะผลเล็ก ถึงระยะผล
กลาง เงาะของ ๓ จังหวัด ภาคตะวันออก ปี 2563  มีเนื้อที่ยืนต้น 112,768 ไร่ ลดลง 236 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.21 
เนื้อที่ให้ผล 108,764 ไร่ ลดลง 431 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.39  และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1,937  กิโลกรัม เพ่ิมขึ้น 187  
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10.69 ท าให้มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 210,637 ตัน เพ่ิมขึ้น 19,548  ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.23  
 ผลผลิตเงาะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้ที่มีความเย็นเพียงพอเหมาะสมส่งผลให้เงาะออก
ดอกเร็ว และมีฝนตกพอเหมาะในช่วงระยะการออกดอกท าให้การติดดอก ออกช่อสมบูรณ์เต็มต้น เกษตรกรมีการตัด
แต่งบ ารุงต้นให้สมบูรณ์เพ่ือบังคับออกผลให้ทันในฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้  ส าหรับปีนี้เงาะที่ดอกบานในช่วงปีใหม่ได้รับ
ผลกระทบกับน้ าค้างลงจัดช่วงดังกล่าวท าให้ดอกเงาะแห้งด าไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลผลิตได้ส่งผลให้เงาะผลผลิต
ลดลงในบางพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้เงาะยังติดดอกออกผลได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกลางเดือน
สิงหาคม โดยเดือน มกราคม เป็นผลผลิตของจังหวัดระยองในพ้ืนที่ อ.บ้านค่าย และ อ.เมือง ที่เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าทุก
พ้ืนที่ ส่วนใหญ่ผลผลิตทั้ง 3 จังหวัดจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
 

     เงาะ 

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 113,004  112,768  0.21-    109,196  108,765  0.39-    191,089  210,637    10.23  1,750  1,937  10.69
จันทบรุี 55,211 54,130 -1.96 54,757 53,255 -2.74 96,326 98,063 1.80 1,759 1,841 4.66
ตราด 52,590 53,526 1.78 49,331 50,472 2.31 86,886 104,248 19.98 1,761 2,065 17.26
ระยอง 5,203 5,112 -1.75 5,108 5,038 -1.37 7,877 8,326 5.70 1,542 1,653 7.20

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)เน้ือที่ยนืต้น  (ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตทุเรียน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง  เนื้อที่ยืนต้น ปี 2563 จ านวน 
364,389 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.37 เนื้อที่ให้ผล 289,191 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.79 ผลผลิตรวม 
550,035 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.00 ผลผลิตต่อไร่ 1,902 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.01 ต้นทุน 
การผลิตทุเรียนทั้งประเทศ ปี 2563 อยู่ที่ 12.85 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,395.14 กก/ไร่) ต้นทุนการผลิตทุเรียน 
ภาคตะวันออกอยู่ที่ 11.18 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,901.96 กก/ไร)่  

 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ระยอง เนื้อที่ยืนต้น มีเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก./ไร)่ รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 ตารางท่ี 6 ทุเรียน : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

 สถานการณก์ารผลติ  ทเุรยีนออกดอกแลว้รอ้ยละ 100 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเตบิโตทางผลต ัง้แต่ผลเลก็ถงึผลแก่ทยอยเก็บ

เกี่ยว โดยทเุรยีนทีเ่ก็บเกีย่วผลผลติไปบา้งแลว้ คอืทเุรยีนพนัธุเ์บาและทเุรยีนทีบ่งัคบัสารออกดอกโดยจะเป็นพนัธุก์ระดุมและหมอนทองบางส่วน 

ผลผลติจะออกสู่ตลาดต ัง้แต่ปลายเดอืนมกราคม ถงึกรกฏาคม ทุเรียนของ ๓ จงัหวดัภาคตะวนัออก ปี ๒๕63 มเีนื้อที่ยืนตน้ 364,389 ไร่ 

เพิ่มขึ้น 25,027  ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 7.37 เนื้อที่ใหผ้ล 289,191 ไร่ เพิ่มขึ้น 7,861 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 2.79 และผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 1,902 

กโิลกรมั เพิม่ขึ้น 141 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 8.01 ท าใหม้ปีรมิาณผลผลติโดยรวม 550,035 ตนั  เพิม่ขึ้น 54,492 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 

 ผลผลติต่อไร่ทเุรียนเฉลีย่เพิม่ขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้ทีม่คีวามหนาวเย็น มแีสงแดด มฝีนเหมาะสม ส่งผลดต่ีอ

การออกดอกของทเุรียนไดเ้ร็วขึ้น ช่วงออกดอกไม่กระทบพายุฝนท าใหด้อกร่วง การออกดอกดสีม  า่เสมอ มทียอยออกดอกหลายรุ่น  ทุเรียน  

อยู่ในช่วงอายุใหผ้ลผลติไดเ้พิม่ขึ้น อกีท ัง้มทีเุรียนใหม่เริ่มใหผ้ลผลติไดปี้แรก  และทุเรียนยงัเป็นพชืทีม่รีาคาคุม้ค่าต่อการลงทุ น เกษตรกรจึง

ดูแลรกัษาเต็มที่เพือ่ใหไ้ดป้ริมาณผลผลติเพิม่มากขึ้น แต่ในปี 2563 ผลผลติเพิม่ขึ้นไม่มาก เนื่องจากส่วนหนึ่งทเุรียนร่วงหล่นจากภาวะขาด

แคลนน า้ ทีปี่นี้น า้ตามแหล่งคลองธรรมชาติ น า้ในบ่อสระและแหล่งน า้ดิบตามคลองชลประทานมปีริมาณลดลงเร็วมากตอ้งรอน า้ฝนช่วยเพิ่ม

ปรมิาณในบ่อสระและแหล่งชลประทาน เกษตรกรรายย่อยทีไ่ม่มแีหล่งน า้ส  ารองไวไ้ดร้บัผลกระทบจะไม่มนี า้เพยีงพอเลี้ยงผลผลติถงึเก็บเกี่ยว  

ไดใ้นช่วงพฤษภาคม ถงึ มถินุายน  

 ส าหรบัการกระจายตวัของผลผลติทเุรยีนทีจ่ะออกสู่ตลาด เริ่มต ัง้แต่ปลายเดอืนมกราคม ถงึตน้เดอืนสงิหาคม โดยจะออก

กระจกุตวัสูงสุดช่วงปลายเดอืนเมษายน ถงึกลางเดอืนเดอืนพฤษภาคม  จะเป็นระยะกระจกุ 2 ช่วงใน 2 เดอืนนี้ 

 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาทุเรียนหมอนทองคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนมีนาคม 2563 
ของ จังหวัดจันทบุรี ราคาเฉลี่ย 140 บาท/กก. จังหวัดตราด ราคาเฉลี่ย 138 บาท/กก. 
 

 

 

     ทเุรยีน 

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 339,362  364,389  7.37    281,330     289,191     2.79    495,543     550,035    11.00  1,761  1,902  8.01
จันทบรุี 225,273 243,594 8.13 190,728 195,126 2.31 339,292 380,446 12.13 1,779  1,950  9.61
ตราด 40,439 45,239 11.87 26,133 27,683 5.93 48,158 55,176 14.57 1,843  1,993  8.14
ระยอง 73,650 75,556 2.59 64,469 66,382 2.97 108,093 114,413 5.85 1,677  1,724  2.80

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)เน้ือที่ยนืต้น  (ไร)่
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 ภาพรวมการผลิตมังคุด 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้น ปี 2563 จ านวน 
197,349 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.75 เนื้อที่ให้ผลรวม 194,640 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.16 ผลผลิตรวม 
212,345 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 18.23  ผลผลิตต่อไร่ 1,091 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 18.46 ต้นทุน 
การผลิตมังคุดทั้งประเทศ ปี 2563 อยู่ที่ 12.99 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 792.29 กก/ไร)่ ต้นทุนการผลิตมังคุด ภาคตะวันออก
อยู่ที่ 10.88 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 1,091.39 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 

 สถานการณก์ารผลติ  มงัคุดออกดอกแลว้รอ้ยละ 100  ส่วนใหญ่อยู่ในระยะตดิผลกลางเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลติไดแ้ต่ยงั

ไม่มาก  มงัคุดของ ๓ จงัหวดัภาคตะวนัออกปี 25๕63  มเีนื้อทีย่นืตน้ 197,349 ไร่ ลดลง  1,484 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.75   เนื้อทีใ่หผ้ล 194,640 

ไร่ ลดลง 320 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 0.16  ส่วนผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 1,091  กโิลกรมั เพิม่ขึ้น  170  กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 18.46 มปีริมาณผลผลติ

โดยรวม 212,345  ตนั เพิม่ขึ้น 32,735 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 18.23 

 ผลผลติต่อไร่มงัคุดเพิม่ขึ้นจากปี 2562  เนื่องจากตน้มงัคุดมเีวลาพกัสะสมอาหาร ตน้สมบูรณ์ ประกอบกบัสภาพอากาศ 

ช่วงปลายปีระยะการออกดอกมคีวามเหมาะสมความหนาวเยน็ไม่มากแต่มรีะยะเวลาหนาวเยน็นาน และมฝีนตกระยะออกดอกท าใหม้งัคุดตดิดอก

ไดเ้ร็วส่งผลใหม้งัคุดออกดอกมากกว่าการออกใบอ่อน ท าใหม้งัคุดออกดอกไดเ้ตม็ตน้มดีอกไดห้ลายรุ่น โดยผลผลติเพิม่ขึ้นทกุจงัหวดั แต่ปริมาณ

น า้ทีข่าดแคลนในปีนี้ ส่งผลใหส่้วนหนึ่งมงัคุดสลดัผลร่วงหลน่ และมงัคุดออกผลมากเป็นช่อท าใหม้งัคุดมขีนาดผลเลก็ และมงัคุดขาดน า้บางพื้ นที ่

มงัคุดมผีลไม่กลมสมบูรณ์ มลีกัษณะเป็นจบีบริเวณฐานผลมงัคุด คุณภาพของผลมงัคุดอาจจะเป็นปญัหากบัการส่งออกทีผ่ลผลติไม่ไดคุ้ณภาพ

ตามตลาดตอ้งการ ส  าหรบัการกระจายตวัของผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาด เริ่มต ัง้แต่กลางเดอืนมนีาคม ถงึ ตน้เดอืนสงิหาคม โดยจะออกกระจกุตวั

สูงสุดในช่วงกลางเดอืน 

 ราคาที่เกษตรกรขายได ้ณ ไร่นา ราคามงัคุดคละที่เกษตรกรขายได ้ณ ไร่นา เดือนมนีาคม 2563 ของ จงัหวดัจนัทบุรี  

ราคาเฉลีย่ 131 บาท/กก. จงัหวดัตราด ราคาเฉลีย่ 120 บาท/กก. 

 

  

      มงัคุด 

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 198,833 197,349  0.75-    194,960  194,640  0.16-    179,610  212,345    18.23  921    1,091  18.46
จันทบรุี 131,784 129,907 -1.42 130,133 129,711 -0.32 125,834 146,375 16.32 967    1,128  16.65
ตราด 38,923 39,547 1.60 37,233 37,618 1.03 34,627 41,880 20.95 930    1,113  19.68
ระยอง 28,126 27,895 -0.82 27,594 27,311 -1.03 19,149 24,090 25.80 694    882    27.09

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)เน้ือที่ยนืต้น  (ไร่)
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 ภาพรวมการผลิตลองกอง 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง เนื้อที่ยืนต้นป ี2563 รวมทั้ง
จ านวน 41,440 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.78 เนื้อที่ให้ผลจ านวน 41,045 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.24 ผลผลิต
รวมจ านวน 22,484 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.53 ผลผลิตต่อไร่ 548 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.16 
ลองต้นทุนการผลิตกองทั้งประเทศ ปี 2563 อยู่ที่ 22.88 บาท/กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 453.06 กก/ไร)่ ต้นทุนการผลิตลองกองภาค
ตะวันออกอยู่ที่ 19.94 บาท/ กิโลกรัม (ณ ผลผลิต 547.87 กก/ไร)่    
 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง มีเนื้อที่
ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

 สถานการณ์การผลติ ลองกองออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะติดผลอ่อน เนื่องจากต ัง้แต่ช่วง

ปลายปี 2562 มปีริมาณฝนตกค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลใหต้น้ลองกองสลด (ใบเหลอืงสลด) สามารถออกดอกไดเ้ร็วกว่าปีทีผ่่านมา  ลองกองของ ๓ 

จงัหวดัภาคตะวนัออกปี ๒563  มเีนื้อทีย่นืตน้ 41,440  ไร่ ลดลง 1,183  ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ  2.78  เนื้อทีใ่หผ้ล 41,045 ไร่ ลดลง  940  ไร่ คิด

เป็นรอ้ยละ 2.24  ผลผลติต่อไร่เฉลีย่ 548  กิโลกรมั เพิม่ขึ้น  55  กิโลกรมั คิดเป็นรอ้ยละ 11.16  ท  าใหม้ปีริมาณผลผลติโดยรวม 22,484 ตนั 

เพิม่ขึ้น 1,767 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 8.53 

 ผลผลิตลองกองคาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาลองกองออกผลนอ้ยมากเนื่องจากปี 2562 อากาศ

แปรเปลีย่นมากในหนึ่งวนัท ัง้ฝนตก แดดรอ้น และอากาศหนาว ตน้ลองกองจงึออกดอกไม่สม  า่เสมอ และออกดอกลา่ชา้เกษตรกรจงึปล่อยทิ้งไม่ได ้

แต่งช่อดอกสวย ผลผลติทีไ่ดจ้งึนอ้ย แต่ส  าหรบัปีนี้ดว้ยสภาพอากาศของช่วงปลายปีทีผ่่านมา มปีริมาณฝนตกนอ้ยตน้ลองกองสลด ส่งผลใหด้อก

ไดเ้ร็วและมปีรมิาณการตดิดอกออกผลมากกวา่ปีทีผ่่านมา เกษตรกรสามารถแต่งช่อดอกไดเ้ร็วขึ้น และลองกองยงัสามารถออกดอกไดอ้กีหลงัจากนี้  

ในช่วงเดอืน เมษายน – พฤษภาคม หลงัจากมฝีนตก 

 ส าหรบัการกระจายตวัของผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาด คาดว่าปี 2563 นี้  ลองกองจะออกดอกตลอดต่อเนื่องไดท้ ัง้ปี โดยส่วน

ใหญ่จะออกดอกไดอ้กีช่วงเดือน เมษายน -พฤษภาคม หลงัจากที่มฝีนตก  ผลผลติเริ่มจะเก็บเกี่ยวไดต้ ัง้แต่ปลายเดอืนเมษายน ถงึปลายเดอืน

ตลุาคม โดย จะออกกระจกุตวัในช่วงปลายเดอืนมถินุายน ต่อเนื่องถงึกลางเดอืนกรกฎาคม  

 

    ลองกอง 

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ตารางท่ี 8 ลองกอง : เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6 

ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ ป ี2562 ป ี2563 ร้อยละ
3 จ.ตะวันออก 42,623   41,440   2.78-   41,985   41,045   2.24-    20,717   22,484      8.53   493    548    11.16
จันทบรุี 30,463 30,188 -0.90 29,913 29,934 0.07 15,083 16,534 9.62 504    552    9.52
ตราด 8,297 7,530 -9.24 8,281 7,511 -9.30 3,843 4,056 5.54 464    540    16.38
ระยอง 3,863 3,722 -3.65 3,791 3,600 -5.04 1,791 1,894 5.75 472    526    11.44

จังหวดั
เน้ือที่ให้ผล  (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)เน้ือที่ยนืต้น  (ไร่)
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ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลอืกหอมมะลจิงัหวดั - - - - 11,500.00

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 14-15% เกวยีน 8,150.00 8,350.00 8,600.00 - - 7,800.00 - - -

ขา้วเปลอืกเจา้นาปี ความชื้น 24-25% เกวยีน 7,150.00 7,350.00 7,600.00 - - 6,800.00 - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 1.85 1.88 - 1.71 1.90 - 1.78 - 1.83

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 1,175.00 - - 1,375.00 1,075.00 - - 1,300.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 700.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ขึ้นไป กโิลกรมั 4.21 4.23 - 4.46 4.10 - 4.06 4.10 4.21

 ยางแผ่นดบิช ัน้  3 กโิลกรมั  - - - 43.50 - - - - -

 ยางแผ่นดบิคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 39.50 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 17.50 17.13 - 17.75 17.50 - 17.04 17.90 -

 น า้ยางสดคละ กโิลกรมั - - - 22.50 25.00 - 29.25 33.63 -

 สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 10.90 - - 10.48 10.55 - - 10.25 -

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

ทเุรียนพนัธุห์มอนทองเกรดคละ กโิลกรมั - - - - - - 140.00 138.00 -

ทเุรียนพนัธุช์ะนีเกรดคละ กโิลกรมั - - - - - - 111.00 - -

มงัคุดผวิมนัผลขนาดคละ กโิลกรมั - - - - - - - - -

มงัคุดคละ กโิลกรมั - - - - - - 131.00 120.00 -

เงาะโรงเรียน(ตะกรา้) กโิลกรมั - - - - - - - - -

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

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

โคเน้ือ ขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - - 47,500 - - - - -

 สุกรมชีวีติพนัธุผ์สม นน.100 กก.ขึ้นไป กโิลกรมั 76.00 - 71.00 79.00 - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์อสิระ) กโิลกรมั - - - 40.00 - - - - -

 ไก่รุ่นพนัธุเ์น้ือมชีวิติ  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - - - - - - - - -

ไก่เน้ือ กโิลกรมั - -

 ไขไ่ก่คละ รอ้ยฟอง 260.00 260.00 - 263.00 260.00 - - - -

ไขไ่ก่เบอร ์3 รอ้ยฟอง - - 250.00 - - -

ปลานิลขนาดใหญ่ กโิลกรมั - - 45.00 - - -



12 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

             นางอญัชนา  ตราโช รองเลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลส ารวจ

ขอ้มูลเอกภาพของไมผ้ลตะวนัออก (จนัทบุร ีระยอง ตราด) ปี 2563 (ขอ้มูล ณ 26 มีนาคม 2563) โดย สศก. ร่วมกบัคณะท างานส ารวจ

ขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกจิภาคตะวนัออก พบว่า ไมผ้ลทัง้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรยีน มงัคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม จ านวน 995,501ตนั 

เพิม่ข้ึนจากปี 2562 ที่มีจ านวน 886,959 ตนั (เพิม่ข้ึน 108,542 ตนั หรอืรอ้ยละ12) โดย ทุเรียน ใหผ้ลผลิต 550,035 ตนั เงาะ 210,637 

ตนั  มงัคุด 212,345 ตนัและลองกอง 22,484 ตนั ท ัง้น้ี ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนเมษายน ต่อเน่ืองถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

2563 

          ส าหรบัสถานการณ์ไมผ้ลทั้ง 4 ชนิด พบว่า ทุเรียน เงาะ มงัคุด ออกดอกแลว้รอ้ยละ100 ส่วนลองกองออกดอกรอ้ยละ 60 

ในขณะที่ มงัคุด ผลผลิตเพิ่มมากที่สุดรอ้ยละ 18ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเติบโต ผลผลิตรุ่นแรกเก็บไดต้ ัง้แต่กลางเดือนมีนาคม 2563 

และจะออกชุกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ต่อเน่ืองถงึตน้เดือนมิถนุายน 2563 รองลงมาไดแ้ก่ ทุเรยีน ผลผลติเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 11 ผลผลิตที่

เกบ็เกี่ยวในช่วงแรกเป็นทุเรยีนพนัธุเ์บาและทุเรยีนที่ใชส้ารกระตุน้การออกดอก โดยจะเป็นพนัธุก์ระดุมและหมอนทอง ซ่ึงทยอยเก็บเกี่ยว

ผลผลติไดต้ ัง้แต่ปลายเดือนมกราคมแลว้ไปสิ้นสุดฤดูตน้เดือนสงิหาคม 2563 ส่วนผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนเมษายน หลงัสงกรานต ์

ต่อเน่ืองไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เงาะ ผลผลิตเพิ่มข้ึนรอ้ยละ10 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะข้ึนลูกและเติบโต โดยเงาะพนัธุส์ทีอง  

ซ่ึงแหล่งผลติอยู่ที่จงัหวดัตราด จะออกสูต่ลาดตัง้แต่กลางเดือนมีนาคม 2563  และเงาะพนัธุโ์รงเรียนของภาคตะวนัออกจะเก็บเกี่ยวมาก

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 สว่น ลองกอง ผลผลติเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 9 โดยคาดว่าจะมีผลผลติออกมากในช่วงเดือนมิถนุายน 

          อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ยงัยืดเยื้ ออยู่ ส่งผลใหร้ะบบขนส่งภายในประเทศ มีความ

ยากล าบาก ถึงแมต้ลาดปลายทางของจนีจะมีสญัญานความตอ้งการสนิคา้จากไทยโดยเฉพาะทุเรียนและมงัคุด นอกจากน้ี ยงัพบว่าลง้

ปรบัเปลี่ยนการรบัซ้ือผลผลิตทุเรียนแบบเหมาสวน เป็นการเหมาแบบตีราคากนัเดือนต่อเดือน ซ่ึงเดือนมีนาคม 2563 ราคาเหมาอยู่ที่ 

130-155 บาท/กก. ส่วนราคาเหมาล่วงหนา้เดือนเมษายน ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 115-130 บาท/กก.ซ่ึงราคาอยู่ในเกณฑสู์ง

เกษตรกรพงึพอใจ ทัง้น้ี ภาครฐัไดแ้จง้ใหล้ง้มีมาตรการป้องกนัควบคุมการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 ที่อาจเกิดข้ึนกบัคนงานและลูกคา้อย่าง

รดักมุแลว้ 

             ดา้นนายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผูอ้ านวยการ สศท.6 กล่าวเสริมว่า ขณะน้ี ตลาดปลายทางต่างประเทศยงัไม่ม ัน่ใจกบั

สถานการณ์ไวรสัโควิด-19 ในไทย อาจมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติม นอกเหนือจาก GAP และ GMP เช่น มาตรฐานตรวจรบัรองการปลอดเช้ือ

ของสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการรองรบัการบริหารจดัการหากเกิดปญัหา

การส่งออก โดย ส่งเสริมการบริโภคสดภายในประเทศ เน้นจ าหน่ายตรงกบัผูบ้ริโภค การจ าหน่ายผ่านหน่วยงานราชการหรือวิสาหกิจ

ชุมชนต่างๆ การแปรรูปสนิคา้ ซ้ือขายผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตร รวมถงึตลาด Modern Trade ตลาดกลางสนิคา้เกษตรต่างๆ และการ

ซ้ือขายผ่านระบบ online ทัง้น้ีขอ้มูลเอกภาพของไมผ้ลตะวนัออก ปี 2563 ไดน้ าไปใชบ้ริหารจดัการผลไมแ้ต่ละจงัหวดัแลว้ การบริหาร

จดัการผลไมปี้น้ีคงตอ้งติดตามสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 อย่างใกลชิ้ด ส าหรบัท่านที่สนใจ สามารถสอบถามขอ้มูลไมผ้ลภาคตะวนัออก

เพิม่เติมไดท้ี่ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6 จงัหวดัชลบุรโีทร. 0 3835 2435 หรอือเีมลzone6@oae.go.th 

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

ข่าว : สว่นประชาสมัพนัธ ์

ขอ้มูล : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6 จงัหวดัชลบุร ี

ตวัเลขเอกภาพไมผ้ลตะวนัออก ปี 63 ผลผลติรวมกว่า 9.95 แสนตนั พรอ้มออกสูต่ลาด เม.ย. - พ.ค. 63 


