
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เผย ไม้ผลภาคใต้ และลำไยภาคเหนือ ปีนี้ผลผลิตเพิ่ม เตรียมพร้อมออกตลาดสิงหาคมนี้” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน  2563 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผย ไม้ผลภาคใต้ และลำไยภาคเหนือ ปีนี้ผลผลิตเพ่ิม 
เตรียมพร้อมออกตลาดสิงหาคมนี้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายพลเชษฐ์  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยถึงสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และ ลำไย ของภาคเหนือ ปี 2563   ซ่ึงคณะทำงาน
สำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ข้อมูลไม้ผลปี 2563 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 
2563) พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) รวม 14 จังหวัดภาคใต้  มีจำนวน 
887,852 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 844,042 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 43,810 ไร่ หรือร้อยละ 5.19) โดยทุเรียน เพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 13.80 มังคุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.57 ส่วนเงาะ ลดลงร้อยละ 5.27 และลองกอง ลดลงร้อยละ 5.65 

ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 844,003 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 796,751 ตัน                
(เพ่ิมขึ้น 47,252 ตัน หรือ ร้อยละ 5.93) สำหรับการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ผลผลิตของทุเรียน มังคุด และเงาะ             
จะออกมากในเดือนสิงหาคม และลองกองจะออกมากในเดือนกันยายน  โดยผลผลิตรวมของทุเรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 22.03                
ส่วนไม้ผลชนิดอ่ืน ๆ มีผลผลิตลดลง โดยเงาะ ลดลงร้อยละ 29.52 ลองกอง ลดลงร้อยละ 27.99 และมังคุด ลดลงร้อยละ 
10.30 ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแล
รักษาดี มีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองเพ่ือใช้ในการดูแลต้นทุเรียน ส่วนมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง
เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ และจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้สำหรับดูแลต้นทุเรียน
ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า 

 สำหรับลำไยของแหล่งผลิตหลัก 8 จังหวัดภาคเหนือ คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ             
มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ข้อมูลลำไย ปี 2563 ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ 2 มิถุนายน 2563) คาดการณ์เนื้อที่ให้ผล 854,615 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 849,710 ไร่  (เพ่ิมขึ้น 4,905 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่ให้ผล 8 จังหวัดภาคเหนือ) 
แบ่งเป็นเนื้อที่ให้ผลในฤดูช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 637,588 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 74.61) และเนื้อที่ให้ผลนอกฤดู 
217,027 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 25.39) และคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 635,394 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ให้ผลผลิต 
620,379 ตัน (เพ่ิมขึ้น 15,015 ตัน หรือร้อยละ 2.42) แบ่งเป็นผลผลิตในฤดู 386,065 ตัน (ร้อยละ 60.76) และผลผลิต
นอกฤดู 249,329 ตัน (ร้อยละ 39.24) โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 35.41             
ของผลผลิตทั้งปี ด้านผลผลิตต่อไร่ของลำไย เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม โดยในช่วงที่ลำไยติดดอก มีความ
หนาวเย็นพอเหมาะ ส่งผลให้ลำไยในปีนี้ออกดอกและติดผลมากกว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้ สศก. จะได้ติดตามสถานการณ์การผลิต
และปริมาณการผลิตไม้ผล ภายใต้คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม 
และจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบายต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,897 บาท สัปดาห์ก่อน 14,895 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,092 บาท สัปดาห์ก่อน 9,099 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.90 บาท สัปดาห์ก่อน 7.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.88 บาท สัปดาห์ก่อน 5.81 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

 

 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.70 บาท สัปดาห์ก่อน 59.85 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.34 บาท สัปดาห์ก่อน 28.85 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.25 บาท สัปดาห์ก่อน 20.00 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.13 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.62 บาท สัปดาห์ก่อน 1.64 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 5.96 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,809 บาท สัปดาห์ก่อน 1,805 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,502 บาท สัปดาห์ก่อน 1,508 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 867 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.44 บาท  สัปดาห์กอ่น 14.02 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.60 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.01 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.07 บาท  สัปดาหก่์อน  37.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.57 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.95 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.07 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.48 บาท  สัปดาหก่์อน  16.52 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  14.24 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.27 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.61 บาท  สัปดาหก์่อน 67.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.33 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.82 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 269 บาท  สัปดาห์ก่อน 271 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 352 บาท  สัปดาห์กอ่น 353 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.14 บาท  สัปดาหก่์อน 69.42 บาท 

ราคาสินค้าประมง 



 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท สัปดาห์กอ่น 48.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.78 บาท สัปดาห์กอ่น 83.21 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.68 บาท  สัปดาห์กอ่น 142.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.36 บาท  สัปดาห์กอ่น 69.34 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.91 บาท สัปดาห์ก่อน 8.14 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. เผย ไม้ผลภาคใต้ และลำไยภาคเหนือ ปีนี้ผลผลิตเพ่ิม 
เตรียมพร้อมออกตลาดสิงหาคมนี้ และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ ทีร่ายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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 สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

