
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท.6 เผย ทเุรียนปราจีน GI จ.ปราจีนบรุี สรา้งกําไรปีละ 140,000 บาท 

พร้อมดันตลาดออนไลน์ เพิม่โอกาสทางการคา้” 
ออกอากาศ วันพธุที่ 21 กรกฎาคม 2564  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.6 เผย ทุเรียนปราจีน GI จ.ปราจีนบุรี สร้างกําไรปีละ 140,000 บาท 
พร้อมดันตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางการค้า ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ทุเรียนปราจีน” จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการค้าภายในประเทศจากกิจกรรมการประกวดงานวันทุเรียนโลก เมื่อปี 2558     
ทั้งนี้ ทุเรียนปราจีนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 50 ล้านบาท/ปี นับว่าเป็นโอกาสทาง
การค้า และยังเป็นการยกระดับทุเรียนให้เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานการผลิต สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค ผู้ค้า 
ในด้านของคุณภาพและความปลอดภัย  

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ปลูกทุเรียนปราจีน GI จํานวน 2,770 ไร่ เนื้อที่ให้ผล จํานวน 1,574 ไร่             
มีเกษตรกรผู้ปลูก จํานวน 521 ราย พ้ืนที่ปลูกครอบคลุมใน 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม 
ศรีมหาโพธิ และนาดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน ลักษณะสภาพดินชั้นบนเป็นดินร่วน
ปนทราย ดินชั้นล่างเป็นหินผุและศิลาแลงทําให้ระบายน้ําได้ดี น้ําไม่ขังในเนื้อดิน การกระจายตัวของธาตุอาหารทั่วถึง 
ประกอบกับมีลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และมีความช้ืนสัมพัทธ์ที่เหมาะสม สําหรับทุเรียนปราจีน GI มีสายพันธ์ุ
การค้า และสายพันธ์ุพ้ืนเมือง ซึ่งสายพันธ์ุการค้า ได้แก่ พันธ์ุก้านยาว พันธ์ุหมอนทอง พันธ์ุชะนี และพันธ์ุกระดุมทอง 
ส่วนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง ได้แก่ พันธ์ุกบชายน้ํา พันธ์ุชมพูศรี และพันธ์ุกําป่ัน ทั้งนี้ เกษตรกรจะนิยมปลูกพันธ์ุหมอนทอง   
มากที่สุด เนื่องจากเป็นพันธ์ุที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  จากการลงพื้นที่ของ สศท.6 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทุเรียนปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 25,521 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 5 - 6 และสามารถ
เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 25 - 30 ปี) เกษตรกรจะปลูกช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วง
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,031 กิโลกรัม/ไร่/ปี (ทุเรียน 1 ลูก มีน้ําหนักเฉลี่ย 2.50 – 3.50 กิโลกรัม) 
เกษตรกรได้ผลตอบแทน 166,400 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กําไร) 140,879 บาท/ไร่/ปี ราคาที่
เกษตรกรขายได้ ณ มิถุนายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 200 บาท/กิโลกรัม (ขายแบบคละทั้งหมด) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพของทุเรียน เกษตรกรจะให้ความสําคัญในการคัดทุเรียนที่แก่จัดจึงจะตัดออกจําหน่าย ซึ่งทุเรียนหมอนทองจะ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 125 – 130 วัน หลังดอกบาน 
   สําหรับสถานการณ์ด้านตลาด ผลผลิตทุเรียนปราจีน GI จะเน้นจําหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่             
ร้อยละ 68 จําหน่ายให้กับพ่อค้ารับซื้อในพื้นที่ และอีกร้อยละ 32 เกษตรกรจะจําหน่ายผ่านหน้าร้าน ซึ่งจะใช้พ้ืนที่หน้าสวน             
ของเกษตรกรเพื่อจําหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการจําหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น Facebook ให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดย
จัดส่งสินค้าผ่านหลายช่องทาง อาทิ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express สําหรับแนวโน้มในอนาคต คาดว่าเกษตรกรจะ
ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนปราจีน GI เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย 
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 ผู้อํานวยการ สศท.6 กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับทุเรียนปราจีน GI นั้น จะเน้นใน
เรื่องของตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ด้านกระบวนการผลิตในการจัดทําฐานข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภคในแต่ละตลาดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ด้านการรักษาคุณภาพของผลผลิต เกษตรกรจะมีความประณีตในทุกขั้นตอนการผลิต 
การจดบันทึกนับอายุผลหลังดอกทุเรียนบาน เพื่อกําหนดอายุการเก็บเกี่ยวร่วมกับการเคาะและตัดทีละผล เน้นที่คุณภาพ
เป็นสําคัญ ไม่ป้ายสารเร่งสุก และจะคัดเฉพาะทุเรียนที่แก่จัดออกจําหน่าย ทั้งนี้ สําหรับผลการศึกษาดังกล่าว สามารถ
นําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทุเรียนปราจีน GI ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาสู่การส่งออก รวมถึงยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดปราจีนบุรีได้ในระยะยาว หากท่านใดสนใจผลการศึกษาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สศท.6 ชลบุรี โทร      
0 3835 1261 หรืออีเมล zone6@oae.go.th  

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,383 บาท สัปดาห์ก่อน 10,519 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,665 บาท สัปดาห์ก่อน 8,447 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.55 บาท สัปดาห์ก่อน 8.08 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.51 บาท สัปดาห์ก่อน 6.35 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.33 บาท สัปดาหก่์อน 38.92 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.48 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.99 บาท สัปดาห์ก่อน 21.63 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.00 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.96 บาท สัปดาห์ก่อน 1.95 บาท 

 



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.42 บาท สัปดาห์ก่อน 6.59 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,831 บาท สัปดาห์ก่อน 1,786 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,562 บาท สัปดาห์ก่อน 1,521 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.71 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.50 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.64 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.12 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.62 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.12 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.16 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.28 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.29 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.25 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.28 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.54 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 341 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.80 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 73.99 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.90 บาท สัปดาห์ก่อน 45.71 บาท  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาห์ก่อน 51.67 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 124.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 124.95 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.71 บาท 
ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.62 บาท สัปดาห์ก่อน 6.57 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   
 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง สศท.6 เผย ทุเรียนปราจีน GI จ.ปราจีนบุรี 
สร้างกําไรปีละ 140,000 บาท พร้อมดันตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางการค้า และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


