
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง  “ปีนี้อากาศดี ไม้ผลติดดอกมาก ดันผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออกรอบ 2 เพิ่มขึ้นที่ 1.05 ล้านตัน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ปีนี้อากาศดี ไม้ผลติดดอกมาก ดันผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออกรอบ 2 
เพ่ิมข้ึนที่ 1.05 ล้านตัน ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง               
ผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด) ปี 2563 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2563) โดย สศก. ร่วมกับ
คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง           
มีผลผลิตรวม จำนวน 1,053,016 ตัน เพ่ิมขึ้นจากผลพยากรณ์ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 18.78 เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออำนวย มี
ความหนาวเย็นไม่มาก และหนาวเย็นนาน มีฝนตกเหมาะสมกับช่วงระยะการออกดอก ส่งผลให้การติดดอกออกช่อของ
ผลผลิตได้ดี ออกดอกได้เต็มต้น ประกอบราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านมาจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษามากข้ึน ส่งผลให้
ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลทุกชนิดมีทิศทางเพ่ิมมากขึ้น  

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด พบว่า ทุเรียน เพ่ิมมากขึ้นที่สุดร้อยละ 21 รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 19 เงาะ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 และมังคุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 ในขณะนี้ ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 92            
ซึ่งผลผลิตที่ติดในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก คือ พันธุ์กระดุมและหมอนทอง 
บางส่วนจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ถึงปลายกรกฏาคม ส่วนผลผลิตจะออก
มากช่วงกลางเมษายนและกลางพฤษภาคม เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 97 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวมากในช่วงพฤษภาคม มังคุด ออกดอกแล้ว
ประมาณร้อยละ 87 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะดอกกลมถึงดอกบาน เริ่มติดผลเล็กได้บ้าง ทั้งนี้ สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จะออกชุกช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นมิถุนายน ส่วนลองกอง ออกดอกแล้ว
ประมาณร้อยละ 33 ออกดอกได้ตลอดทั้งปีซึ่งในช่วงต้นปีปริมาณฝนลดลง ทำให้ต้นลองกองเริ่มใบสลด สามารถออกดอกได้
มากขึ้น และการพัฒนาช่อดอกยืดยาวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงการเจริญเติบโตของผลก่อนการเก็บเกี่ยว อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของไม้ผล อย่างไรก็ตาม ชาวสวนใน          
ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ จะเตรียมการลงทุนขุดบ่อสระและต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำมากักเก็บน้ำไว้ให้พอใช้ในสวน  โดย 
สศท.6 ได้กำหนดแผนการติดตามสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะประชุมคณะทำงานสำรวจฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูลเอกภาพของไม้ผลตะวันออก ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาค
ตะวันออกเพ่ิมเติมได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  6  จั งหวัดชลบุ รี  โทร. 0 3835 2435 หรืออี เมล 
zone6@oae.go.th 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,675 บาท สัปดาห์ก่อน 13,812 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,880 บาท สัปดาห์ก่อน 7,744 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.76 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.04 บาท สัปดาห์ก่อน 6.24 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาหก์่อน  

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.50 บาท สัปดาห์ก่อน 55.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.57 บาท สัปดาห์ก่อน 33.39 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.83 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.15 บาท สัปดาห์ก่อน 5.10 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,792 บาท สัปดาห์ก่อน 1,719 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,462 บาท สัปดาห์ก่อน 1,393 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 9.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.51 บาท  สัปดาห์กอ่น 10.55 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.45 บาท  สัปดาหก์่อน  40.21 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.94 บาท  สัปดาห์กอ่น  39.71 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.21 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.11 บาท  สัปดาหก่์อน  18.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.69 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.37 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.68 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.41 บาท  สัปดาห์กอ่น 39.43 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 335 บาท  สัปดาห์กอ่น 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.31 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.93 บาท สัปดาห์ก่อน 83.62 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.93 บาท  สัปดาห์กอ่น 142.79 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.62 บาท  สัปดาห์กอ่น 78.33 บาท 



ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.00 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท สัปดาห์กอ่น 24.40 บาท 

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

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

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี  เรื่อง ปีนี้อากาศดี ไม้ผลติดดอกมาก ดันผล
พยากรณ์ไม้ผลตะวันออกรอบ 2 เพ่ิมขึ้นที่ 1.05 ล้านตัน และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทกุสปัดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกจิการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 
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