
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เร่ือง “เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ ผลผลิตรวม 5.7 แสนตัน ‘ทุเรียน – มังคุด’ ทยอยออกตลาดแล้ว” 

ออกอากาศ วันพธุท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหว เรื่อง เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ ผลผลิตรวม 5.7 แสนตัน ‘ทุเรียน – มังคุด’ 

ทยอยออกตลาดแล้ว ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นายนิกร  แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลภาคใต้ ปี 2565 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 11 พฤษภาคม 

2565) ซึ่ง สศก. โดย สศท.8 และ สศท.9 ร่วมกับคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ภาคใต้ พิจารณา

ผลพยากรณ์ ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 14 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบ้ืองต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ต้ังแต่ต้นฤดู 

 เนื้อที่ยืนต้น ของไม้ผลท้ัง 4 ชนิด มีจำนวน 1,108,655 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ท่ีมีจำนวน 1,082,795 ไร่ (เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 2) โดยทุเรียน เพิ่มขึ ้นร้อยละ 6 เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มข้ึน  

โดยมีการปลูกทุเรียนทดแทนกาแฟ ยางพารา และปลูกเพิ่มในพื้นท่ีว่าง ขณะท่ีลองกอง ลดลงร้อยละ 8 เงาะ ลดลงร้อยละ 

4 และมังคุด ลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นเงาะ มังคุด และลองกอง เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนซึ่งให้

ผลตอบแทนดีกว่า ส่วนเนื้อที่ให้ผล มีจำนวน 931,688 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ท่ีมีจำนวน 898,467 ไร่ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 4) 

โดยทุเรียน เพิ่มขึ้น    ร้อยละ 9 และมังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนลองกอง ลดลงร้อยละ 8 และเงาะ ลดลงร้อยละ 3 

  ด้านปริมาณผลผลิตรวม ของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด คาดว่ามีจำนวน 574,026 ตัน ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 

841,134 ตัน (ลดลงร้อยละ 32) โดย ทุเรียน มีจำนวน 465,959 ตัน ลดลงร้อยละ 19 มังคุด มีจำนวน 59,659 ตัน ลดลง

ร้อยละ 63 เงาะ มีจำนวน 41,858 ตัน ลดลงร้อยละ 36 และลองกอง มีจำนวน 6,550 ตัน ลดลงร้อยละ 82 ซึ่งไม้ผลท้ัง 

4 ชนิดลดลง เนื่องจากมีฝนตกตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ดอกและผลร่วง ออกเป็นใบอ่อนแทนการออกดอก  

ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงตามไปด้วย  

02-5798511 



   สำหรับภาพรวมของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ผลผลิตได้เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และจะออก

ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยผลผลิตจะออกมากสุดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งขณะนี้ 

ทุเรียน มังคุด เงาะ ส่วนใหญ่อยู่ระยะการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงผลเล็ก โดยทุเรียน ออกดอกแล้ว ร้อยละ 64 เกษตรกรเริ่ม

ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 มังคุด  

ออกดอกแล้ว ร้อยละ 30 เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน

สิงหาคม 2565 เงาะ ออกดอกแล้ว ร้อยละ 54 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกได้ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ผลผลิตจะออก

มากช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และลองกอง ออกดอกบ้างเล็กน้อยร้อยละ 13 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะช่อดอก คาดว่าจะทยอย

เก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกได้ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนกันยายน 2565 

 สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ จะยึดหลัดการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 - 2566 คือ “มีข้อมูล

การผลิตที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซ้ืออย่างรวดเร็ว ด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างเหมาะสม” โดยมุ่งเน้น     

1) การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ จัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ระดับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด 2) การบริหารจัดการเชิง

ปริมาณ มุ่งเน้นการบริหารจัดการจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน จัดทำข้อมูลความต้องการตลาด และปรับสมดุลข้อมูลของ 

อุปสงค์และอุปทาน เช่ือมโยงข้อมูลประมาณการผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดของผลไม้แต่ละชนิด 

และ 3) จัดเตรียมเหตุรองรับปริมาณผลผลิตในช่วงท่ีผลไม้ออกมาก 

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา ฝนตกติดต่อกันเป็นช่วงๆ อาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม้ผล

เปลี่ยนแปลงลดลงได้อีก ซึ่งสศท.8 และ สศท.9 จะได้ติดตามสถานการณ์โดยร่วมกับคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบ

ข้อมูลและโลจิสติกส์ภาคใต้อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการพิจารณาข้อมูลเอกภาพไม้ผล ปี 2565 ภาคใต้ 14 จังหวัด 

ครั้งที่ 2 นี้ จะนำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารและจัดการไม้ผล (Fruit Board) ต่อไป ท่านที่สนใจข้อมูลไม้ผลภาคใต้สามารถสอบถามเพิ่มเติม 

ได้ท่ี สศท.8 โทร. 0 7731 1641 หรืออีเมล zone8@oae.go.th 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 12,739 บาท สัปดาห์ก่อน 12,411 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉล่ียตันละ 8,659บาท สัปดาห์ก่อน 8,594 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 10.15 บาท สัปดาห์ก่อน 10.06 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 7.94 บาท สัปดาห์ก่อน 7.87 บาท 
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ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 18.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 40.47 บาท สัปดาห์ก่อน 40.33 บาท 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 31.41 บาท สัปดาห์ก่อน 31.87 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 18.50 บาท สัปดาห์ก่อน 23.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มท้ังทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 8.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.36  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 2.52 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 7.35 บาท สัปดาห์ก่อน 7.25 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,914 บาท สัปดาห์ก่อน 1,724 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,536 บาท สัปดาห์ก่อน 1,536 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,012 บาท สัปดาห์ก่อน 1,002 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 5.58 บาท สัปดาห์ก่อน 5.76 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.03 บาท สัปดาห์ก่อน 10.36  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 62.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.93 บาท 



ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.96  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. 26.67 บาท สัปดาห์ก่อน  26.06  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 25.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.38 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 60.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  58.90 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 97.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.35 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 43.04 บาท สัปดาห์ก่อน 43.08บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 326 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 368 บาท  สัปดาห์ก่อน 371 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 100.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.39 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 83.49 บาท สัปดาห์ก่อน 82.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 59.42 บาท สัปดาห์ก่อน 58.75 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 80.33 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 153.22 บาท สัปดาห์ก่อน 147.45 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 67.26 บาท สัปดาห์ก่อน 67.20 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 6.80 บาท สัปดาห์ก่อน 6.84 บาท 



ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล

ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  

    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี เรื ่อง เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ ผลผลิตรวม 5.7 แสนตัน 
‘ทุเรียน – มังคุด’ ทยอยออกตลาดแล้ว และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาห์ท่ี
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ท่ีกรุณาเปน็ส่ือกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห ์ 

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดต่อได้ท่ี ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวได้

ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วม

ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดย

ค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 

สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

