
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย ์

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” สินค้า GI เริ่มออกตลาดปลาย พ.ค. นี้สศท.11 เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียน

ภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” 9 - 15 มิ.ย. นี้ 

ออกอากาศ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” สินค้า GI เริ่มออกตลาดปลาย พ.ค. นี้ 
สศท.11 เชิญชวนเท่ียวงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” 9 - 15 มิ.ย. นี้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นางประเทือง วาจรัต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี 
(สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้าง
ชื่อเสียง   และรายได้ให้จังหวัดศรีสะเกษจำนวนมาก ซ่ึงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนประเด็น
เกษตรบูรณาการของจังหวัด ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 4 ชนิด  
คือ ข้าว ทุเรียน หอมแดง และพริก  

จากการลงพื้นที่ของ สศท.11 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พบว่า ปี 2565  (ข้อมูล
พยากรณ์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) มีเนื้อที่ยืนต้น 15,171 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 5,490 ไร่ มีพื้นที่ปลูกอยู่ใน 3 อำเภอ 
ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ และ ศรีรัตนะ ซึ่งเป็นแหล่งดินภูเขาไฟที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นเหมาะสม ทำให้เนื้อทุเรียนกรอบนอก 
นุ ่มใน รสชาติดี กลิ ่นไม่ค่อยฉุน โดยได้ร ับการขึ ้นทะเบียนสิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื ่อวันที ่ 27 มิถุนายน 2561  
ทั ้งนี ้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มุ ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตทุเร ียนที ่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ 
ของตลาดและผู้บริโภค  

 สถานการณ์ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสูง ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 สำหรับปีนี้ 
ผลผลิตจะเร ิ ่มทยอยออกสู ่ตลาดช ่วงปลายเด ือนพฤษภาคมนี ้  และจะออกต่อเน ื ่องถ ึง เด ือนสิงหาคม 2565  
จำนวนทั้งหมด 7,500 ตัน โดยผลผลิตจะออกมากสุดในเดือน มิถุนายน 2565 (คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษทั้งจังหวัด)                      

  ด้านภาพรวมสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 64 จำหน่ายให้กับล้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ได้แก่
อุบลราชธานี ยโสธร และสุรินทร์ รองลงมาร้อยละ 27 จำหน่ายที่สวนให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยว
ทั่วไป และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9 จำหน่ายทางออนไลน์ ได้แก่ www.lavadurian.com พร้อมส่งตรงให้ลูกค้าถึงบ้านไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม มีการรับประกันคุณภาพ และผู้ขายยินดีเคลมให้หากทุเรียนด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัด
ศรีษะเกษ ได้มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการเพาะปลูก การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนมาตรฐานของ

02-5798511 



สินค้าเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกร มีคุณภาพ ตลอดทั้งการปลูกพืชหลากหลาย ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่
ปลูกเพ่ิมมากข้ึนเพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น     

“ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี ้ เป็นช่วงที ่ผลผลิตเริ ่มทยอยออกสู ่ตลาด จังหวัดศรีสะเกษได้มีแคมเปญ  
“ล ูกแรก ด ังดวงใจ ท ุ เร ียนภู เขาไฟให ้ค ุณ” เพ ื ่อเป ิดฤด ูกาล “ช ๊อป ช ิม ทาน ท ุ เร ียนภ ู เขาไฟศร ีสะเ กษ"  
วันที่27 พฤษภาคม 2565 ณ ไร่สร้างฝัน ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่
ประจำปี “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนทุเรียนผู้เขาไฟศรีสะเกษ 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรได้ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป” นางประเทือง กล่าว  

ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดมาตรการควบคุม
และป้องปรามการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ การสวมสิทธิ ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีการจัดทำคำแนะนำผู ้ซื้อ  
ในการเลือกซื้อ การเก็บรักษา วิธีการเคลม รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียนกรณีทุเรียนด้อยคุณภาพผ่าน Application Line  
โดยการแสกน QR Code หรือ โทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมฯ 1567 นอกจากนี้ ได้มีจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (สารวัตรทุเรียน) เพื ่อช่วยแก้ไขปัญหากรณีที ่มีการร้องเรียนทุเรียนภูเขาไฟด้อยคุณภาพ   
หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรี สะเกษ  
โทร 0 4561 1397 และ สศท.11 อุบลราชธานี โทร 0 4534 4654 หรืออีเมล zone11@oae.go.th 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,767 บาท สัปดาห์ก่อน 13,221บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,355 บาท สัปดาห์ก่อน 8,900 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.86 บาท สัปดาห์ก่อน 10.38 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.16 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.47 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.63 บาท สัปดาห์ก่อน 31.13 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.25 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 



ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.37 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท สัปดาห์ก่อน 2.51 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.66 บาท สัปดาห์ก่อน 7.37 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,833 บาท สัปดาห์ก่อน 1,906 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,475 บาท สัปดาห์ก่อน 1,520 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,013 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.27 บาท สัปดาห์ก่อน 5.32 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 8.82  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.61บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  62.11 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.61  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 26.48 บาท สัปดาห์ก่อน  26.11  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.77 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.03 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 99.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.48 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.10 บาท สัปดาห์ก่อน 41.89 บาท 

 



ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท  สัปดาห์ก่อน 368 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.10 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.84 บาท สัปดาห์ก่อน 83.49 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.81 บาท สัปดาห์ก่อน 59.38 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.38 บาท สัปดาห์ก่อน 80.69 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.20 บาท สัปดาห์ก่อน 147.50 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.47 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.60 บาท สัปดาห์ก่อน 39.00 บาท  

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เรื่อง “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” สินค้า GI เริ่มออกตลาดปลาย 
พ.ค. นี้ สศท.11 เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” 9 - 15 มิ.ย. นี้ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้



ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วม
ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดย
ค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

