
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ผลสรุปตัวเลขไม้ผลตะวันออก 4 ชนิด สศก. เผย ปีนี้ ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน เพิ่มข้ึน 33%” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ผลสรุปตัวเลขไม้ผลตะวันออก 4 ชนิด สศก. เผย ปีนี้ ผลผลิตรวม 
8.8 แสนตัน เพิ่มข้ึน 33% ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงผลสรุปข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 2562 โดยคณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก             
ได้สรุปตัวเลขเอกภาพผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2562 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นท่ี 
3 จังหวัดตะวันออก จันทบุรี ระยอง และตราด โดยผลสรุปข้อมูลเอกภาพไม้ผล ปี 2562  (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 
2562) พบว่า  

เนื้อที่ยืนต้น ของไม้ผลท้ัง 4 ชนิด มีจ านวน  692,810 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีจ านวน  678 ,203  ไร่ (เพิ่มขึ้น 
14,607 ไร่  หรือร้อยละ 2.15)  โดยทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20  ส่วน เงาะ  ลดลงร้อยละ  2.10  มังคุด ลดลง ร้อยละ 0.28  
และ ลองกอง ลดลงร้อยละ 5.08  

เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลท้ัง 4 ชนิด มีจ านวน 626,339 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ านวน 615,172 ไร่ (เพิ่มขึ้น 11,167 
ไร่ หรือ ร้อยละ 1.82) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 มังคุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.69  ส่วนเงาะ ลดลง ร้อยละ 2.43 และ 
ลองกอง ลดลง ร้อยละ 3.84 

ผลผลิต รวมท้ัง 4 สินค้ามีจ านวน 886,535 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีจ านวน 667,025 ตัน (เพิ่มขึ้น 219,510 ตัน 
หรือ ร้อยละ 32.91)  โดยผลผลิตออกมากช่วงกลางเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่ง มังคุด เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด
อยู่ท่ีร้อยละ 144.11 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยต้นมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหารนานจึงออกดอกติดผลได้มากในปีนี้  
ต่างจากปี 2561 ท่ีติดผลน้อยมาก โดยปี 2561 ผลผลิตลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ 52.12 รองลงมาได้แก่  ลองกอง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.35  ทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.69  และเงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31  

ท้ังนี้ ผลผลิตต่อไร่ ของผลไม้ท้ัง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาไม้ผลบาง
ชนิดไม่ติดผลและผลผลิตน้อยท าให้มีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่ของมังคุด 
และลองกอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาติดดอกออกผลน้อยจึงคาดว่าต้นมังคุดได้พักสะสมอาหารเป็นระยะ
เวลานาน  อีกท้ังในช่วงปลายปี 2561 สภาพอากาศมีความเหมาะสมกระตุ้นให้ไม้ผล ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ  สามารถติดดอก
ออกผลได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น   

ด้านนายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) กล่าวเสริม
ถึงสถานการณ์ในขณะนี้ว่า  ทุเรียน ออกดอกแล้วร้อยละ 100  ส่วนใหญ่อยู่ในระยะติดผลขนาดกลาง  ผลผลิตท่ีติดผลใน
ช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนท่ีใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะเป็นพันธุ์กระดุมและหมอนทองบางส่วน  ทยอย
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้ังแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมา  และผลผลิตออกมากช่วงสงกรานต์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
เงาะ ออกดอกแล้วร้อยละ 100 อยู่ในระยะเริ่มผลและผลขนาดเล็ก ผลผลิตชุดแรกจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงปลายเดือน
มีนาคมในพื้นท่ีของจังหวัดตราด  และผลผลิตรวมท้ังหมดจะเก็บเกี่ยวได้ถึงต้นเดือนสิงหาคม และจะออกมากช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม  มังคุด ออกดอกแล้วร้อยละ 100 อยู่ในระยะผลเล็กถึงผลขนาดกลาง สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงเดือน
ปลายมีนาคม ออกชุกช่วงปลายเมษายน (หลังสงกรานต์) ต่อเนื่องถึงต้นพฤษภาคม   ส่วนลองกอง  ออกดอกแล้วร้อยละ 60 
ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้ังช่อเขียวถึงระยะช่อดอก ซึ่งลองกองสามารถออกดอกได้ตลอดท้ังปี  

02-5798511 



อย่างไรก็ตาม หากสภาพดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน และปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาต้นไม้ อาจส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และด้วยสภาพอากาศในช่วงปลายปี 2561 ส่งผลดีต่อการติดดอกออกผล
ของผลไม้ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะออกดอกได้เร็วขึ้น ท าให้ปี 2562 ผลไม้ในภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้เร็วขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่ง สศท.6 จะได้ติดตามสถานการณ์ไม้ผลกับเกษตรกรในพื้นท่ีท้ัง 3 จังหวัดต่อไป ท้ังนี้ สามารถ
สอบถามข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออกเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรือ
อีเมล zone6@oae.go.th 

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 6.16 บาท สัปดาห์ก่อน 6.03 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.88 บาท สัปดาห์ก่อน 7.71 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 5.21 บาท สัปดาห์ก่อน 5.34 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

mailto:zone6@oae.go.th


ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,621 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,607 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,297 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,294 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 848 บาท  สัปดาห์ก่อน 842 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.49 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.65 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.57 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.44 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.07 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.94 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.57 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.44 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.85 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.82 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.86 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.86 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.45 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.64 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 264 บาท  สัปดาห์ก่อน 266 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 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลสรุปตัวเลขไม้ผลตะวันออก 4 ชนิด สศก. 
เผย ปีนี้ ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน เพ่ิมขึ้น 33% และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน 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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

