
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “ลองกองวังขุม แปลงใหญ่ จ.สรุาษฎร์ธานี คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาตเิป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว 
สศท. 8 เชิญชวนบริโภค ขณะนี้ออกตลาดแล้ว” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “‘ลองกองวังขุม’ แปลงใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี คุณภาพมาตรฐาน 
GAP รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สศท. 8 เชิญชวนบริโภค ขณะนี้ออกตลาดแล้ว ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์การผลิตลองกองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 (ข้อมูล         
ณ กรกฎาคม 2564) พบว่า มีผลผลิตรวม 4,842 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีจํานวน 5,096 ตัน (ลดลง 254 ตัน หรือ
ร้อยละ 5) เนื่องจากฝนมาเร็วทําให้ช่วงระยะเวลาแล้งไม่เพียงพอให้ลองกองออกดอกได้เต็มที่ ซึ่งขณะนี้ ผลผลิตได้เริ่ม
ทยอยออกสู่ตลาดต้ังแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยจะออกมากที่สุดในเดือนกันยายน และออกต่อเนื่องถึงเดือน
ตุลาคม 2564 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งผลิตลองกองที่สําคัญของภาคใต้ตอนบน เกษตรกรมีการปลูกแบบรายเดียวและ
รวมกลุ่มผลิต ผลผลิตมีการส่งจําหน่ายไปยังตลาดสําคัญในประเทศ และส่งออกตลาดต่างประเทศ ซึ่ง สศท.8 ได้ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดของ “กลุ่มแปลงใหญ่ลองกองอําเภอบ้านตาขุน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลองกอง
เพียงกลุ่มเดียวในภาคใต้ตอนบน สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มกว่า 2.3 ล้านบาท/ปี รวมถึงผลผลิตของกลุ่มได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP จึงสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคและผู้ค้าได้ว่าผลผลิตลองกองของกลุ่มมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   สําหรับกลุ่มแปลงใหญ่ลองกองอําเภอบ้านตาขุน เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก 240 ไร่            
มีสมาชิกเกษตรกร 50 ราย โดยมีนายพิศาล พิทักษ์แทน เป็นประธานกลุ่ม ผลผลิตลองกองในแปลงใหญ่ได้รับความนิยมสูง
และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ลองกองวังขุม” ซึ่งในอดีตที่บริเวณน้ีเป็นต้นแม่น้ําพุมดวง เป็นสายน้ําที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก 
ส่งผลให้ลองกองมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยประมาณปี 2525 ชาวบ้านได้ซื้อลองกองจากจังหวัดนราธิวาสมา
รับประทาน พบว่า รสชาติดี และราคาแพงมากในช่วงเวลานั้น จึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเสียบยอด โดยตัดตอ
ลางสาดเสียบยอดลองกอง ผลผลิตที่ออกมาจึงมีความหอม รสชาติหวานอร่อย เมื่อผลสุกเปลือกจะบางและมีสีทอง     
เนื้อในจะมีสีขาวใสอมชมพู  
  ด้านสถานการณ์การผลิตลองกองของกลุ่มแปลงใหญ่ ปี 2564 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,100 บาท/ไร่/ปี 
ผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่จะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – กันยายน ผลผลิตรวมประมาณ 273 ตัน/ปี 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,138 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 19,847 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (กําไร) เฉลี่ย 9,747 บาท/ไร่/ปี 
ราคาลองกองที่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ขายได้ ณ สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตลองกองแปลงใหญ่เริ่มออก      
สู่ตลาด แบ่งตามเกรด ได้แก่ เบอร์ 1 ราคา 35 บาท/กิโลกรัม , เบอร์ 2 ราคา 25 บาท/กิโลกรัม และเบอร์ 3 ราคา            
15 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ปีนี้ปริมาณผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของจังหวัด สําหรับสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ส่งจําหน่ายตลาดสี่มุม
เมือง และตลาดไท รองลงมา ร้อยละ 15 ส่งจําหน่ายพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมารับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ            
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ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ , ร้อยละ 10 ส่งจําหน่ายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี และนครปฐม และส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 5 ส่งจําหน่าย Top Supermarket Big C และ Tesco Lotus รวมถึงจําหน่ายทางออนไลน์ ผ่านเพจ 
Facebook “สวนแม่แดง – สุราษฎร์ธานี” ของสมาชิกกลุ่ม 
  ผลสําเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ลองกอง เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มผลิตลองกองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP โดย
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด การรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มอํานาจต่อรอง 
การเน้นตลาดนําการผลิต มีการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งหลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการปรับปรุงบํารุงดิน          
การใส่ปุ๋ยตามผลค่าวิเคราะห์ดิน การทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นไว้ใช้เอง ลดการใช้สารเคมี        
ทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น 
  ผู้อํานวยการ สศท.8 กล่าวทิ้งท้ายว่า โอกาสน้ี ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตลองกองของ
เกษตรกร ซึ่งออกสู่ตลาดในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นกําลังใจให้พ่ีน้องเกษตรกร ในการผลิตผลไม้ที่มี
คุณภาพต่อไป หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตลองกอง สามารถขอคําปรึกษา นายพิศาล พิทักษ์แทน 
ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลองกอง หมู่ 1 ตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทร 09 0867 1037 
และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 สุราษฎร์ธานี  โทร. 0 7731 1597  หรืออีเมล์  zone8@oae.go.th 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,784 บาท สัปดาห์ก่อน 9,785 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,416 บาท สัปดาห์ก่อน 7,471 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.99 บาท สัปดาห์ก่อน 7.76 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.60 บาท สัปดาห์ก่อน 6.22 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.45 บาท สัปดาหก่์อน 41.58 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.22 บาท สัปดาหก่์อน 25.37 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.93 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.83 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.12 บาท สัปดาห์ก่อน 2.08 บาท 



มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.70 บาท สัปดาห์ก่อน 6.69 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,837 บาท สัปดาห์ก่อน 1,732บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,615 บาท สัปดาห์ก่อน 1,528 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,043 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.02  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.77 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.85 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.71 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.75 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.96 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.73 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.83 บาท สัปดาห์ก่อน 34.43 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 297 บาท  สัปดาห์ก่อน 298 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 94.91 บาท 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.93 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.06 บาท สัปดาห์ก่อน 78.86 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 125.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.82 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.57 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 110.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 8 สุราษฎร์ธานี เรื่อง ไทย “‘ลองกองวังขุม’ แปลงใหญ่    
จ.สุราษฎร์ธานี คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สศท. 8 เชิญชวนบริโภค ขณะนี้ออกตลาดแล้ว 
และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

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 


