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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีเดือน มิถุนายน 2557 ในเดือนนี้มีวันสาคัญคือ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ในสภาวะปัจจุบันเราให้ความสาคัญกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนับเป็นข่าวที่น่ายินดี จะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากทาง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้เราทุกคนสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากตัวเรา เช่น “กินข้าวให้หมดจาน
ดื่มน้าให้หมดแก้ว” นะคะ
บก. สศข.6

เกร็ดอาเซียน

ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ

นายพลเชษฐ์ ตราโช นายบุญลาภ โสวัณณะ นางธีรารัตน์ สมพงษ์
นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด
นางติณณา คัญใหญ่
นายนรายุทธ อินทสุวรรณ นางสาวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
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ข้าวนาปรัง

การผลิตการตลาดและราคา
เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 15.847 ล้านไร่ ลดลง จากปีที่แ ล้ว 240,525 ไร่ หรือ ลดลงร้อยละ 1.50
เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 15.279 ล้านไร่ ลดลง จากปีที่แ ล้ว 684,754 ไร่ หรือ ลดลงร้อยละ 4.29
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 10.225 ล้านตัน ข้าวเปลือ ก ลดลง จากปีที่แ ล้ว 541,163 ตัน ข้าวเปลือ ก หรือ ลดลงร้อ ยละ
5.03 ในภาคตะวันออก ปี 2557 มีเ นือ้ ที่เ พาะปลูก รวมทั้งหมด 1.006 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แ ล้ว 0.064 ล้านไร่ หรือ คิด
เป็นร้อยละ 5.99 เนือ้ ที่เก็บเกี่ยวประมาณ 0.975 ล้านไร่ เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 0.091 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.51 ผลผลิตประมาณ
0.683 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 0.045 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 6.14
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 ผลผลิตข้าวในช่วงนีอ้ อกสู่ตลาดน้อ ย เพราะอยู่
ในช่วงเพาะปลูก และเจริญเติบโต ของข้าวนาปี ราคาที่เกษตรกรได้รับยังคงเป็นไปตามคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ความชืน้ ของข้าว
โดยราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชืน้ 14-15% เฉลี่ยเกวียนละ 7,093.33 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 90.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.25
2.ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชืน้ 24-25%เฉลี่ยเกวียนละ 6,186.67 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 42.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.68
3. ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชืน้ >25% เฉลี่ยเกวียนละ 5,560.00 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 96.25 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.70
เมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีความชืน้ 14-15% ที่เกษตรกรขายได้เกวียนละ 7,093.33 บาท กับ
ราคาต้นทุนการผลิตข้าวของภาคกลางเฉลี่ยเกวียนละ 8,782 บาท เกษตรกรขาดทุน ประมาณเกวียนละ 1,688.67 บาท

มันสาปะหลัง

การผลิตการตลาดและราคา
เนือ้ ที่เพาะปลูก รวมทัง้ ประเทศ 15.847 ล้านไร่
ลดลง จากปีที่แล้ว 240,525 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.50
เนือ้ ที่เก็บเกีย่ ว รวมทัง้ ประเทศ 8.316 ล้านไร่
ลดลง จากปีที่แล้ว 341,360 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.94
ผลผลิต รวมทัง้ ประเทศ 29.199 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ลดลง จากปีที่แล้ว 1,028,051 ตันข้าวเปลือก หรือ
ลดลงร้อยละ 3.40
ผลผลิตมันสาปะหลัง ปี 2557 เริ่มออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 คาดว่ามีเนือ้ ที่
เก็บเกี่ยว 8.32 ล้านไร่ และผลผลิต 29.20 ล้านตัน เมื่อเทียบ
กับปี 2556 ที่มีเนือ้ ที่เก็บเกี่ยว 8.66 ล้านไร่ และผลผลิต
30.23 ล้านตัน พบว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ 3.93
ผลผลิตลดลงร้อยละ 3.41 โดยผลผลิตมันสาปะหลัง ปี 2557
ออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5.38 ล้าน
ตัน (ร้อยละ 18.81 ของผลผลิตทั้งหมด) และเดือนมิถุนายน
2557 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.62 ล้านตัน (ร้อยละ
2.13 ของผลผลิตทั้งหมด)
ในภาคตะวันออกปี 2557 คาดว่าจะมีเ นือ้ ที่เ ก็บ
เกี่ยว 1.362 ล้านไร่ ผลผลิต 5.011 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี
2556 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.429 ล้านไร่ และผลผลิต 5.272
ล้านตัน พบว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตรวมลดลง ร้อยละ
4.69 และ 4.95 ตามลาดับ

สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือน
มิถุนายน 2557 สถานการณ์ก ารผลิตมัน สาปะหลัง
ปริมาณมันสาปะหลังออกสู่ตลาดน้อย อีกทั้งช่วงนีม้ ฝี นชุก
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช่วงนีส้ ่วนหนึ่งเป็นเป็นมันสาปะหลังที่
ขุดหนีน้า ราคาที่เกษตรกรได้รับเป็นไปตามคุณภาพของ
ผลผลิต โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยเป็นดังนี้
1. หัวมันสาปะหลังสดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.82
บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 0.10 บาทหรือ ลดลงร้อยละ
5.38
2. หัวมันสาปะหลังสดเชือ้ แป้ง 30% เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 2.16 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 0.13 บาท หรือลดลง
ร้อยละ 5.47
3. มันเส้นคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.81 บาท
เพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้ว 0.06 บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.26
เมื่อเปรียบเทียบราคามันสาปะหลังสดคละที่
เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กิโลกรัม ละ 1.82 บาท กับ ราคา
ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังภาคกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ
1.93 บาท เกษตรกรขาดทุน ประมาณกิโลกรัมละ 0.11 บาท
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สับปะรด

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 0.559 ล้านไร่ ลดลง จากปีที่แล้ว 14,038 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.45
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 2.175 ล้านตัน ลดลง จากปีที่แล้ว 34,501 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.56
ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั้งประเทศ 3,890 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 35 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.91
ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายน 2557 ประมาณ 0.236 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.69 ของปริมาณ
ผลผลิตรวม 2.019 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จาก 0.213 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 10.80 และเพิ่มขึน้ จาก 0.176 ล้านตัน ในช่วงเดียวกัน
ของปีท่ผี ่านมาร้อยละ 34.09 ในส่วนของการส่งออก เพิ่มขึน้ โดยปี 2557 (เดือนมกราคม – เมษายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณรวม 0.754 ล้านตันสด เพิ่มขึน้ จากปริมาณ 0.718 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 5.01
ในภาคตะวันออก ปี 2557 มีเ นือ้ ที่เ ก็บ เกี่ย วได้ 83,874 ไร่ ลดลงจากปีที่แ ล้ว 3,403 ไร่ หรือ ลดลงร้อยละ 3.90
มีผลผลิตรวม 522,035 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 8,158 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.54
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 ในภาคตะวันออกมีฝนตกชุก ทาให้สับปะรดมีความ
สมบูรณ์ ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดมากขึน้ ส่งผลให้ราคาสับปะรดปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผา่ นมา โดยราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้
ณ ไร่นาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นดังนี้
1. สับปะรดโรงงานผลขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.93 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 1.12 บาท หรือลดลงร้อยละ 15.82
2. สับปะรดโรงงานผลขนาดเล็ก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.48 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 0.29 บาท หรือลดลงร้อยละ 16.17
3. สับปะรดบริโภคพันธุป์ ัตตาเวียขนาดใหญ่ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 7.43 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 0.63 หรือลดลงร้อยละ 7.76
เมื่อเปรียบเทียบราคาสับปะรดโรงงานผลขนาดใหญ่ ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กิโลกรัม ละ 5.93 บาท กับราคาต้น ทุน
การผลิตสับปะรดภาคตะวันออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.04 บาท เกษตรกรได้กาไรกิโลกรัมละ 1.89 บาท
ปาล์มน้ามัน

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่ให้ผล รวมทั้งประเทศ 4.096 ล้านไร่ เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 0.181 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.63
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 13.201 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 0.389 ล้านตัน หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.03
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล ทั้งประเทศ 3,223 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง จากปีที่แล้ว 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.53
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2557 ผลผลิตปาล์มน้ามันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.237 ล้านตัน คิดเป็นน้ามัน
ปาล์มดิบ 0.210ล้านตัน สูงขึน้ จากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.247 ล้านตัน น้ามันปาล์มดิบ 0.212 ล้านตัน ของเดือนพฤษภาคม 2557 คิด
เป็นร้อยละ 0.80 และร้อยละ 0.94ตามลาดับ
ในภาคตะวันออก ผลผลิตปี 2557 มีผ ลผลิตประมาณ 645,934 ตัน ผลผลิตเพิ่ม ขึน้ 68,983 ตัน หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ
11.96
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 ยังคงมีผ ลผลิตปาล์ม น้ามัน ออกสู่ตลาดอย่างต่อ เนื่อ ง
ราคาโดยภาพรวมราคาปรับเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากเดือนที่ผา่ นมา โดยราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเป็นดังนี้
ผลปาล์มน้ามันทั้งทะลายน้าหนัก 15 กก. ขึน้ ไป เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.42 บาท เพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้ว 0.08 บาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.47
เมื่อเปรียบเทียบราคาปาล์มน้ามันทั้งทะลายน้าหนัก 15 กก. ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้ เฉลีย่ กิโลกรัม ละ 3.42 บาท
กับราคาต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามันภาคกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.42 บาท เกษตรกรเสมอทุนพอดี
ยางพารา

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่กรีดได้ รวมทั้งประเทศ 15.842 ล้านไร่ เพิ่มขึน้ จากปีที่แ ล้ว 0.712 ล้านไร่ หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.70
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 4.027 ล้านตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 0.164 ล้านตัน หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.25
ผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้ ทั้งประเทศ 254 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ ลดลง จากปีที่แ ล้ว 1 กิโ ลกรัม ต่อไร่ หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.39
สถานการณ์การผลิตและราคาในภาคตะวันออก การผลิตภาคตะวัน ออกปี 2557 เนือ้ ที่ก รีดได้ทั้งสิน้ 1.631 ล้านไร่ เพิ่มขึน้
จากปีที่แล้ว 0.080 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.16 ผลผลิตรวม 0.455 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 19,336 ตัน หรือเพิ่มขึน้ ร้อ ยละ 4.44
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถนุ ายน 2557 ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดแต่นอ้ ยกว่าเดือ นที่ผ ่านมา
ส่วนหนึ่งมาจากมีฝนตกชุกในพืน้ ที่ ปริมาณผลผลิตจึงมีปริมาณลดลง ดังนั้นราคาที่เกษตรกรได้รับเพิม่ ขึน้ จากเดือนที่ผา่ นมา โดยราคา
ยางพาราที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออก เป็นดังนี้
1. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.58 บาท เพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้ว 6.26 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.73
2. เศษยางคละ (ขีย้ าง) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.78 บาท เพิม่ ขึน้ จากเดือนที่แล้ว 1.33 บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.04
3. น้ายางสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.80 บาท เพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้ว 2.59 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.06
เมื่อเปรียบเทียบราคายางพาราแผ่นดิบชั้นที่ 3 ที่เกษตรกรขายได้ เฉลีย่ กิโลกรัม ละ 64.58 บาท กับราคา ต้นทุน การผลิต
ยางพาราแผ่นดิบแห้งของ ภาคกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.70 บาท เกษตรกรขาดทุน ประมาณกิโลกรัมละ 3.12 บาท

ข่ า วภาวะการผลิ ต การตลาด

หน้ า 5

ทุเรียน

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่ยืนต้นภาคตะวันออก ปี 2557 282,674 ไร่
เนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 243,851 ไร่
ผลผลิตภาคตะวันออก ปี 2557 348,201 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนือ้ ที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557
1,428 กิโลกรัม
ปริมาณผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่
ช่วงต้นฤดูกาลออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 338,296.00 ตัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 97.16
ในเดือนมิถุนายน 57 ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด
ประมาณ 85,516.00 ตัน หรือร้อยละ 24.56 โดยแบ่งตาม
จังหวัดได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 52,444 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.61
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 8,959 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.08
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 24,113 ตัน คิดเป็นร้อยละ 31.84

ในช่วงเดือนนีเ้ ป็นอีกช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ราคาผลผลิตปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของ
ตลาดยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง โดยราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้
ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.13
บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 13.87 บาท หรือลดลงร้อยละ 26.67
2. ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลขนาดเล็ก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.20
บาทลดลงจากเดือนที่แล้ว 1.80 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.63
3. ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลขนาดคละเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.53
บาทลดลงจากเดือนที่แล้ว 13.88 บาท หรือลดลงร้อยละ 31.98
4. ทุเรียนพันธุ์ชะนีผลขนาดใหญ่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.73 บาท

มังคุด

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่ยืนต้นภาคตะวันออก ปี 2557 203,066 ไร่
เนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 182,521 ไร่
ผลผลิตภาคตะวันออก ปี 2557 143,549 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557
786 กิโลกรัม
ปริมาณผลผลิตมังคุดปี 2557 ภาคตะวันออกที่ออก
สู่ตลาดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลออกสู่ตลาดแล้วประมาณ
123,969.00 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.36
ในเดือนมิถุนายน 57 ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด
ประมาณ 81,046.00 ตัน หรือร้อยละ 56.46 โดยแบ่งตามจังหวัด
ได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 36,731 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 61.93
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 8,761 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 36.61
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 8,554 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 51.19
ในช่วงเดือนนีป้ ริมาณผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมาก
ราคาการรับซือ้ ปรับลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คุณภาพผลผลิต
ในช่วงเดือนนีเ้ ริ่มมีฝนตกชุก ส่งผลให้มังคุดบางส่วนเริ่มเป็นแก้ว
โดยราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. มังคุดผิวมันใหญ่ส่งออก ขนาดคละ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.11 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 74.72 บาท
หรือลดลงร้อยละ 69.94

ลดลงจากเดือนที่แล้ว 9.43 บาท หรือลดลงร้อยละ 28.44
5. ทุเรียนพันธุ์ชะนีผลขนาดคละเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.50 บาท

ลดลงจากเดือนที่แล้ว 10.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 33.90

เงาะ

การผลิตการตลาดและราคา
เนื้อที่ยืนต้นภาคตะวันออก ปี 2557 282,674 ไร่
เนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 243,851 ไร่
ผลผลิตภาคตะวันออก ปี 2557 348,201 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 1,669 กิโลกรัม

ปริมาณผลผลิตเงาะ ปี 2557 ภาคตะวันออกที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 178,229.00 ตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.68
ในเดือนมิถุนายน 57 ผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดประมาณ 121,413 ตัน หรือร้อยละ 52.91 โดยแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 71,587 ตัน คิดเป็นร้อยละ 51.68
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 42,770 ตัน คิดเป็นร้อยละ 56.27
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 7,056 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47.27
ในช่วงเดือนนี้ปริมาณผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดมากขึน้ กว่าเดือนที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ราคาปรับลดลง โดยราคาเงาะที่
เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้

ข่ า วภาวะการผลิ ต การตลาด

หน้ า 6

ลองกอง

การผลิตการตลาดและราคา

เนื้อที่ยืนต้นภาคตะวันออก ปี 2557 106,643 ไร่
เนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 96,935 ไร่
ผลผลิตภาคตะวันออก ปี 2557 56,325 ตัน
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่ให้ผลภาคตะวันออก ปี 2557 56,325 กิโลกรัม
ปริมาณผลผลิตลองกองปี 2557 ภาคตะวันออกที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 7,303 ตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.96
ในเดือนมิถุนายน 57 ผลผลิตลองกองปี 2557 ออกสู่ตลาดประมาณ 6,623 ตัน หรือร้อยละ 11.76 โดยแบ่งตามจังหวัดได้
ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 3,654 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.04
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 2,335 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.59
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 634 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.05
ในช่วงเดือนนี้ปริมาณผลผลิตลองกองยังเป็นช่วงเริ่มออกสู่ตลาดมาก มากขึน้ กว่าเดือนที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ราคาปรับลด
โดยราคาลองกองที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. ลองกองเบอร์ 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.40 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 20.23 บาท หรือลดลงร้อยละ 36.36
2. ลองกองเบอร์ 2 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.20 บาท ลดลงขึน้ จากเดือนที่แล้ว 13.68 บาท หรือลดลงร้อยละ 32.66
3. ลองกองเบอร์ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.30 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 12.20 บาท หรือลดลงร้อยละ 37.54
สุกร

การผลิตการตลาดและราคา

จานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 รวมทัง้ ประเทศ 8.047 ล้านตัว เพิ่มขึ้น จากปีท่ีแล้ว 123,456 ตัว
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.56
ปริมาณการผลิต รวมทั้งประเทศ 13.282 ล้านตัว เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 0.210 ล้านตัว หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.61
ปริ ม าณผลผลิ ต (ตั ว ) ของสุ ก ร ภาคตะวั น ออก ปี 2557 มี ป ระม าณ 1.857 ล้ า นตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว
16,564 ตัว เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.90
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 เนื่อ งจากความต้อ งการของตลาดเพิ่ม มากขึ้น
จึงส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้วเล็กน้อย โดยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มเฉลี่ย กิโลกรัมละ 80.13 บาท เพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แล้ว 0.47 บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.59
เมื่อเปรียบเทียบราคาสุกรมีชีวิตพันธุ์ลูกผสมน้าหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กิโ ลกรัม ละ
80.13 บาท เมื่อเทียบกับราคาต้นทุน การผลิตสุกรขุนของทั้งประเทศ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.95 บาท เกษตรกรได้ กาไรประมาณ
กิโลกรัมละ 18.18 บาท

ไก่เนื้อ

การผลิตการตลาดและราคา

จานวนไก่เนือ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 รวมทัง้ ประเทศ 153.399 ล้านตัว เพิ่มขึ้น จากปีท่ีแล้ว
3.498 ล้านตัว หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.33
ปริมาณการผลิต ปี 2557 รวมทั้งประเทศ 1141.026 ล้า นตัว เพิ่ม ขึ้น จากปีที่แ ล้ว 37.703 ล้า นตัว หรือ เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 3.42
ปริมาณการผลิต (ตัว) ของไก่เนื้อภาคตะวันออก ปี 2557 จ านวนไก่เ นื้อ ประมาณ 74,351,680 ล้า นตัว เพิ่ม ขึ้น
จากปีที่แล้ว 2.098 ล้านตัว เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.90
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 ยังคงมีไก่เ นือ้ ออกสู่ตลาดต่อ เนื่อ งความต้องการ
ของตลาดยังคงทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา โดยราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มเฉลี่ย กิโลกรัมละ 43.30 บาท เพิ่มขึน้ จากเดือนที่
แล้วร้อยละ 0.42 หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.98
เมื่อเปรียบเทียบราคาไก่เนือ้ ฟาร์มอิสระที่เกษตรกรขายได้ เฉลีย่ กิโลกรัม ละ 43.30 บาท กับ ราคาต้น ทุน การผลิต
ไก่เนือ้ แบบโรงเรือนปิดของทั้งประเทศเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.05 บาท เกษตรกรได้กาไรประมาณกิโลกรัมละ 8.25 บาท

หน้ า 7

การผลิตการตลาดและราคา
จานวนไก่ไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม รวมทั้งประเทศ 45.563 ล้านตัว เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 1.263
ล้านตัว หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.85 ปริมาณการผลิตไข่ไก่ รวมทั้งประเทศ 11,534 ล้านฟอง เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 386
ล้านฟอง หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.46 อัตราการให้ไข่ รวมทั้งประเทศ 295 ฟองต่อตัวต่อปี เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 2 ฟองต่อ
ตัวต่อปี หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.68
ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของภาคตะวันออก ปี 2557 มีป ระมาณ 3,515.028 ล้านฟอง เพิ่ม ขึน้ จาก
ปีที่แล้ว 144.827 ล้านฟอง หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.30
สถานการณ์โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2557 ราคาไข่ไก่คละ ในเดือ นนีล้ ดลงจากเดือ น
ที่ผา่ นมา เพราะความต้องการของตลาดน้อยลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม เฉลี่ยร้อยฟองละ 304.00
บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 13.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.25
เมื่อเปรียบเทียบราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรในภาคตะวันออกขายได้ เฉลี่ย 3.04 บาท/ฟอง กับ ต้น ทุน เฉลี่ย
ไข่ไก่ทั้งประเทศ (โรงเรือนปิดทั้งประเทศ) ราคา 2.99 บาท/ฟอง เกษตรกรได้กาไร 0.05 บาท/ฟอง
ไข่ไก่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 6 (สศข.6) จะดำเนินกำรสำรวจข้อมูลปริมำณกำรผลิตปศุสัตว์เป็น
กำรค้ำปี 2557 (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และโคนม) ปศุสัตว์ไม่เป็นกำรค้ำ ปี 2557 (โคเนื้อ) และสถำบันโคนม
เพื่อให้ทรำบปริมำณกำรผลิต และผลผลิตรวมของปศุสัตว์ ปี 2557 ตลอดจนเพื่อทรำบแนวโน้มกำรผลิตปศุสัตว์ของ
เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบรวม 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก
ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร ในระหว่ำงวันที่ 4 – 31 กรกฎำคม 2557
โดยจะทำกำรสำรวจข้อมูลปริมำณกำรผลิตรำยหมู่บ้ำนของปศุสัตว์ไม่เป็นกำรค้ำ ปี 2557 (โคเนื้อ) และ
ปศุสัตว์เป็นกำรค้ำ ปี2557 รำยครัวเรือน (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และโคนม) โดยเป็นกำรสุ่มสัมภำษณ์ครัวเรือน
เกษตรกรทีเ่ ลี้ยงปศุสัตว์ดังกล่ำว ในท้องที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก
ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร
สศข.6 จึงขอควำมร่วมมือเกษตรกร ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ของ สศข.6 ที่จะเข้ำ
ไปสัมภำษณ์ข้อมูลกับเกษตรกรด้วยตนเองถึงในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงตำมข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อควำมถูกต้อง
ของข้อมูล และสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเกษตรได้อย่ำงถูกต้อง
ต่อไป

หน้ า 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดที่ทาการ สศข.16 ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 16 (สศข.16 ฉะเชิงเทรา) เปิด
ที่ทาการสานักงานแห่งใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดูแลรับผิดชอบงานในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง จานวน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ
สาหรับพิธีการเปิดที่ทาการ นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ได้กล่าว
รายงานการจัดตั้งสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 16 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิดที่ทาการ “สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 16” โดยภาคเช้าร่วม
ถวายภัตราหารพระสงฆ์ 9 รูป และรับประพรมน้าพระพุทธมนต์ จากนั้นทาพิธีเปิดแพรคลุมป้าย “สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 16” พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายมณฑล เจียมเจริญ ที่ปรึกษาสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร นางอัญชนา ตราโช ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผชช.ยูลิต ธนะพานิช
ผชช.ราตรี เม่นประเสริฐ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา สภา
เกษตรกรฉะเชิงเทรา นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เศรษฐกิจการเกษตรอาสาจังหวัดฉะเชิงเทรา และอดีต
ผู้บริหาร สศข.6 หลังพิธีเปิดได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงบทบาท โครงสร้าง ภารกิจ สศข.16 และผลการ
ดาเนินงานของ สศข.6 ในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และการรับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีใน
การเปิด สศข.16 ปิดท้ายด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกลจาก นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อมอบนโยบายและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ สศข. บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
ปลืม้ ปิตเิ ป็นอย่างยิ่ง

หน้ า 9

สาระน่ารู้ “ สรรพคุณของลองกอง”

เมล็ดลองกองมีสำรสำคัญที่ใช้เป็นยำบำรุงร่ำงกำย (เมล็ด)
ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำย หำกรับประทำนเป็นประจำจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ตัวร้อน และ
ยังช่วยลดอำกำรร้อนในช่องปำกได้ด้วย (เนื้อลองกอง)
ลองกอง สรรพคุณของเมล็ดรักษำอำกำรไข้ (เมล็ด)
มีกำรนำเปลือกต้นมำสกัดเพื่อใช้เป็นยำรักษำโรคมำลำเรีย (เปลือกต้น)
ใบลองกอง สรรพคุณมีฤทธิ์ต้ำนเชื้อมำลำเรียได้ถึง 50% (ใบ)เมล็ดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมำลำเรีย
และยับยั้งกำรเจริญของปำรำสิตมำลำเรีย (Plasmodium falciparum) ได้ถึง
50% (เมล็ด)
เปลือกผลนำไปตำกแห้ง แล้วเผำให้เกิดควันใช้สูดดมเพื่อช่วยบรรเทำอำกำรของผู้ป่วยที่เป็น
วัณโรค (เปลือกผล)
น้ำจำกผลมีกำรนำไปใช้หยอดตำเพื่อช่วยรักษำอำกำรตำอักเสบ (น้ำจำกผล)
เปลือกต้นลองกอง สำมำรถนำมำใช้เป็นยำต้มกินเพื่อช่วยรักษำโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้
(เปลือกต้น)
สรรพคุณของลองกอง ใช้เป็นยำรักษำโรคกระเพำะ (กิ่ง)
ใช้ในกำรรักษำอำกำรท้องเสีย และอำกำรลำไส้เกร็ง (เมล็ด)
เปลือกต้นและใบใช้เป็นยำต้มสำหรับรักษำโรคบิด (เปลือกต้น,ใบ)
ในเปลือกมีสำรประเภท Oleoresin จำนวนมำก จึงมีกำรนำมำใช้ในกำรรักษำโรคท้องร่วง
อำกำรปวดท้อง (เปลือกผล)
เมล็ดใช้เป็นยำขับพยำธิ (เมล็ด)
สำรสกัดจำกเปลือกต้นสำมำรถช่วยแก้พิษแมงป่องได้ (เปลือกต้น)
ใช้เป็นยำสมำนแผล (เปลือกต้น)[1] ส่วนเมล็ดมีฤทธิ์เป็นยำฝำดสมำน
(เมล็ด)

หน้ า 10

ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ประจาเดือน มิถุนายน 2557

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6
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ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ประจาเดือน มิถุนายน 2557

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6
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ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ประจาเดือน มิถุนายน 2557

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

