
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563  

  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด 
ขอเชิญติดตามรบัฟงัได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ในขณะนี้ว่า ภาพรวมผลผลิตไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ภาคใต้ 14 จังหวัด 
(ข้อมูลเอกภาพภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 63) ปีนี้ให้ผลผลิตรวมประมาณ 727,824 ตัน ลดลงจากปี 2562 
ที่มีจำนวน 801,413 ตัน หรือลดลงร้อยละ 9.18 โดยผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดหลายรุ่น และคาดว่าจะออกสู่ตลาดมาก
ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่ง สศก.   ได้มีการติดตามสถานการณ์ไม้ผลมาโดยตลอด  

ล่าสุดจากการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้จากล้งรับซื้อผลไม้ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร     สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2563  พบว่า ทุเรียน มีผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น โดยจะออกสู่ตลาดมาก (Peak) ในเดือนกันยายน จากปกติที่ออกมากในเดือน
สิงหาคมทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับเกษตรกรที่มีศักยภาพบางราย ได้วางแผนให้ผลผลิตออก
ตามความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญของจีน เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และวันชาติ
ของจีน ซึ่งตรงกับช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ที่มีวันหยุดยาว จะขายได้ราคาดี ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเลื่อนการกระจุก
ตัวออกไป  

มังคุด มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแล้งทำให้การติดดอกออกผลลดลง โดยออกสู่ตลาด
ไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่นเช่นกัน ขณะนี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 กำลังออกสู่ตลาดในเดือน
สิงหาคม ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลมังคุดมีความสมบูรณ์สะสมอาหารได้เต็มที่ ประกอบกับเกษตรกร
บำรุงรักษาอย่างดี ทำให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 70 มีขนาดใหญ่ ผิวสวย ส่วนผิวลาย ผลดำ และขนาดจิ๋วมีประมาณร้อย
ละ 30 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้มังคุดเป็นเนื้อแก้ว ยางไหล และมี
หนอนผีเสื้อเจาะผลผลิต คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  

เงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณร้อยละ 60  
โดยผลผลิต รุ่นที่ 2 ออกสู่ตลาดประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม  มีคุณภาพดีกว่ารุ่นแรก ผิวสวย และผลมีขนาดใหญ่  
แต่ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกมากในพ้ืนที่ ทำให้ผลเงาะร่วงจากต้น และแตก ส่วนลองกอง ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563  

ด้านการตลาด ปีนี้ราคาของผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยทุเรียนเกรดส่งออก (เกรด AB) ราคากิโลกรัมละ 130 – 140 บาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน  
มังคุดผิวมันใหญ่ (เบอร์ 1 – 3) ราคากิโลกรัมละ 80 – 100 บาท  ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วน
มังคุดผิวลาย (ลายมังกร) ราคากิโลกรัมละ 50 – 55 บาท เงาะโรงเรียนเกรดส่งออก ราคากิโลกรัมละ 37 บาท โดย
ตลาดสำคัญ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง ส่วนราคาที่ขายตลาดในประเทศ ราคากิโลกรัมละ 32 – 35 บาท  

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันแนวโน้มการปลูกทุเรียนมีมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปาล์ม
น้ำมัน ยางพารา เงาะ และลองกอง โดยการปลูกแซมในสวนเดิมรวมถึงขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ ทำให้ภาคใต้เริ่มมีผลผลิต
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มังคุด เงาะ และลองกองลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม มีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ล้ง
ทุเรียนปิดรับซื้อมากกว่า  100 ราย โดยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม  ได้รับอิทธิพลจากลมพายุซินลากู ทำให้  
ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรที่จะเตรียมเก็บเก่ียวในเดือนกันยายน 2563 ได้รับความเสียหายเบื้องต้น
กว่า 300 ไร่ นอกจากนี้  ยังพบปัญหาแรงงานต่างด้าวย้ายงานหรือหนีนายจ้างไปทำงานอ่ืนหลังจากได้รับบัตรทำงาน
ถูกต้องตามกฎหมายจากนายจ้าง จึงทำให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างต้องจ้างแรงงานใหม่ และมีต้นทุน
ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาปรับกฎระเบียบสัญญาการทำงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าว
เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น หรือให้มีระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างด้าว ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจา้หอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,841 บาท สัปดาห์ก่อน 14,582 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,196 บาท สัปดาห์ก่อน 9,119 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.71 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 17.00 บาท สัปดาห์ก่อน 16.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 34.63 บาท สัปดาห์ก่อน 39.17 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.53 บาท สัปดาห์ก่อน 22.95 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.75 บาท สัปดาห์ก่อน 24.59 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทัง้ทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.60 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.70 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.72 บาท สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.08 บาท สัปดาห์ก่อน 5.99 บาท 

 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,730 บาท สัปดาห์ก่อน 1,792 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,420 บาท สัปดาห์ก่อน 1,472 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 883 บาท สัปดาห์ก่อน 875 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.11 บาท  สัปดาห์กอ่น 14.57 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 13.09 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.23 บาท  สัปดาหก่์อน  40.85 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.73 บาท  สัปดาห์กอ่น  40.35 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.23 บาท  สัปดาห์กอ่น  39.85 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.67 บาท  สัปดาหก่์อน  17.60 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.89 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.07 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.50 บาท  สัปดาหก์่อน 77.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.89 บาท  สัปดาหก์่อน 34.80 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท  สัปดาห์กอ่น 286 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 341 บาท  สัปดาห์ก่อน 338 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.41 บาท 

 



กระบอื 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.41 บาท  สัปดาหก่์อน 75.49 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

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

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.10 บาท สัปดาห์กอ่น 86.36 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.93 บาท  สัปดาห์กอ่น 142.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.12 บาท  สัปดาห์กอ่น 70.08 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.26 บาท สัปดาห์กอ่น 7.25 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

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

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

 ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออก               
สู่ตลาด และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และ
ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิง่สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ทีก่รุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทกุสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว 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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

