
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ส่องเส้นทางตลาดทุเรียนในภาคตะวันออก จากเกษตรกรสู่ล้งและสหกรณ์ เพื่อกระจายผลผลิต” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ส่องเส้นทางตลาดทุเรียนในภาคตะวันออก จากเกษตรกรสู่ล้ง          
และสหกรณ์ เพ่ือกระจายผลผลิต ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลทุเรียน ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่ มีต่อผลไม้ไทย ในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด  ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 พบว่า ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจะ
จ าหน่ายแบบเหมาสวนให้กับล้ง และเลือกจ าหน่ายทุเรียนแก่ล้งที่ให้ราคาดีกว่า เพ่ือส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งขณะนี้ยังมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียน (ล้ง) ได้เปิดท าการรับซื้อทุเรียนตั้งแต่ช่วงประมาณ
กลางเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา  

ส าหรับผลผลิตที่มีคุณภาพเกรด A และเกรด B ส่วนใหญ่บรรจุกล่องส่งออกตลาดจีน และเกรดพรีเมี่ยมส่ง
ห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ เช่น Tops , Makro และ The Mall โดยผลผลิต เกรด A และ เกรด B ราคารับซื้อเหมาสวน 
อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ  115 – 130 บาท เกรด C กิโลกรัมละ 90 บาท และ เกรดรวม (คละไซส์ทุกลูก) กิโลกรัมละ 120 บาท 
ในขณะที่  เกรดพรีเม่ียม กิโลกรัมละ 135 - 140 บาท  ทั้ งนี้  ส าหรับ ผลผลิตตกเกรด ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตลาด
ภายในประเทศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท  

นอกจากนี้  เกษตรกร มีแนวโน้มการขายทุ เรียนแบบออนไลน์ผ่ าน Facebook และ Line มากขึ้น โดยมี            
การรับประกันคุณภาพและมีบริการจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัท เคอรี่ จ ากัด ท าให้เกษตรกรได้รับราคา
จ าหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากขายยกกล่องตามน้ าหนักสามารถคละเกรดในการจ าหน่ายได้ด้วย รวมถึงการขายแบบ
เหมา         ต้นทุเรียนในสวนราคากิโลกรัมละ 150 บาททุกลูก เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม นอกจากล้งจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่จากเกษตรกรในพ้ืนที่แล้ว สหกรณ์การเกษตร                
หลายสหกรณ์ในภาคตะวันออกก็มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรสมาชิก เป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายผลผลิต และการคัดคุณภาพระหว่างเกษตรกร และบริษัทคู่ค้าด้วย โดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ท าให้ราคาที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากเกษตรกรรายใดที่มี GAP จะได้รับราคา
จ าหน่ายเพ่ิมอีกกิโลกรัมละ 2 บาท นอกจากนี้ บางสหกรณ์ยังมีห้องเย็นในการแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง และแกะเปลือก
ส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และสหรัฐอเมริกา อีกท้ังสามารถรองรับผลผลิตที่ตกเกรดจากการส่งออกได้ โดยราคา           
รับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 50 - 60 บาท รวมไปถึงการรับจ้างบรรจุภัณฑ์ (Packing) และให้เช่าสถานที่ในการคัดบรรจุ
กับบริษัทส่งออก ซึ่งในอนาคต คาดว่า การส่งออกทุเรียนแช่แข็งจะสามารถขยายตลาดต่อไปได้อีก  

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า จากที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้ประกอบการ และเกษตรกรถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ของจีน ซึ่งจะมีความเข้มงวดมากขึ้นนั้น ท าให้
เกษตรกรมีความตื่นตัวในการขึ้นทะเบียน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือยื่นยืนยันที่โรงคัด
บรรจุมากข้ึน โดยปี 2562 (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี ) 
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พบว่า มีจ านวนเกษตรกรภาคตะวันออกที่จดทะเบียนรับรองแหล่งผลิต (GAP) ทุเรียนแล้ว 4,121 ราย รวมพ้ืนที่ 55,953.12 ไร่ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ถึงร้อยละ 77 ส่วนด้านโรงคัดบรรจุ จะต้องผ่านมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) 
เพ่ือยืนยันส าหรับการส่งออก โดยระบุรหัสโรงคัดบรรจุลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ปัญหาของเกษตรกร คือ แรงงานภาคเกษตรที่มีค่าแรงที่เพ่ิมข้ึน และการขาดแคลนแรงงานในสวนผลไม้และ          
ที่โรงคัด ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการดูแลรักษาต้นทุเรียน และค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามารดสวนเนื่องจากภัยแล้ง ดังนั้น เกษตรกร
ควรลดต้นทุน โดยการใช้ยาและสารเคมีตามความจ าเป็น รวมทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการวางแผนให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในแต่ละเดือน และบ ารุงรักษาต้น เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตลอดจน
การนับวันดอกบาน และก าหนดวันเก็บเกี่ยว เพ่ือไม่ให้มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับก าไร
มากขึ้น และสามารถท าสวนผลไม้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,668 บาท สัปดาห์ก่อน 15,675 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท สัปดาห์ก่อน 7,712 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.71 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 6.23 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.98 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.16 บาท สัปดาห์ก่อน 62.73 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.64 บาท สัปดาห์ก่อน 26.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.85 บาท สัปดาห์ก่อน 23.98 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.12 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.12 บาท สัปดาห์ก่อน 2.15 บาท 

 



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.20 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,607 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,612 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,294 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,301 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.05 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.50 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.50 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.34 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.07 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.88 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.75 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 266 บาท  สัปดาห์ก่อน 263 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 326 บาท 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.24 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.13 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.51 บาท สัปดาห์ก่อน 85.01 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 152.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 153.07 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 82.35 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 146.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท สัปดาห์ก่อน 8.06 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.29 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ส่องเส้นทางตลาดทุเรียนในภาคตะวันออก จากเกษตรกรสู่ล้ง
และสหกรณ์ เพ่ือกระจายผลผลิต และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

http://www.oae.go.th/

