
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 

เรื่อง สศก.เคาะผลพยากรณ์รอบแรก ไม้ผลภาคตะวันออกคาด มีปริมาณ 1.163 ล้านตัน 
 โดยทุเรียน ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงชนิดเดียว ขณะท่ี มังคุด เงาะ ลองกอง คาดว่าผลผลิตลดลง  

ออกอากาศวันพุธท่ี 3มกราคมม 2566 
 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก.เคาะผลพยากรณ์รอบแรก ไม้ผลภาคตะวันออกคาด  
มีปริมาณ 1.163 ล้านตัน โดยทุเรียน ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงชนิดเดียว ขณะที่ มังคุด เงาะ ลองกอง คาดว่าผลผลิตลดลง 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงผลพยากรณ์และสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2566 พื ้นที ่จ ังหวัดจ ันทบุรี ตราด และระยอง  
ในผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิ สติกส์  
ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2565 พบว่า  

เน้ือท่ีให้ผลของไม้ผลท้ัง 4 ชนิด พ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก มีจำนวน  659,501 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565  
ที่มีจำนวน  651,604 ไร่  (เพ่ิมขึ้น 7,897 ไร่ หรือร้อยละ 1.21) โดยทุเรียน มีเนื้อที่ให้ผล 351,546 ไร่  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.85 โดยเป็นสินค้าเดียวท่ีมีเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจากแรงจูงใจด้านราคา ทำให้เกษตรกรขยายเนื้ อที่ ปลู กทุเ รียนอย่าง
ต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่ไม้ผลอ่ืนๆ เนื้อที่ให้ผลลดลง ได้แก่ มังคุด มีเนื้อที่ให้ผล 180,333 ไร่ ลดลงร้อยละ 2.18 
เงาะ 98,292 ไร่ ลดลงร้อยละ 1.95 และลองกอง  29,330 ไร่ ลดลงร้อยละ 7.59   

ผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล ของไม้ผลท้ัง 4 ชนิดลดลง โดยทุเรียน ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,152 กก./ไร่ ลดลงร้อยละ 
1.47  มังคุด 1,041 กก./ไร่ ลดลงร้อยละ 13.47 เงาะ 2,057 กก./ไร่ ลดลงร้อยละ 4.72  และลองกอง 587 กก./ไร่  
ลดลงร้อยละ 1.51 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออำนวยต่อการออกดอกติดผล โดยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อ งในช่ วง
เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม้ผลบางส่วนแตกใบอ่อนแทนการออกดอก ประกอบกับเกษตรกรทำการตัดแต่งต้น  
ที่อายุมาก ลดจำนวนก่ิงที่ให้ผลได้ออกเพ่ือให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น และเกษตรกรบางส่วนลดการดูแลลองกอง เงาะ 
และมังคุดลง เพ่ือไปให้การดูแลทุเรียน ซ่ึงให้ผลตอบแทนดีกว่า  

จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตไม้ผลตะวันออก ปี 2566 คาดว่ามีปริมาณ 1,163,618 ตัน ลดลง
จากปี 2565 ท่ีมีจำนวน 1,189,522 ตัน (ลดลง 25,904 ตัน หรือ ร้อยละ 2.18)  ซ่ึงเป็นการลดลงของปริมาณผลผลิต
มังคุด เงาะ และลองกอง ยกเว้นทุเรียนจะมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยผลผลิตของทุเรียนมีปริมาณ756,465 ตัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.30  มังคุด มีปริมาณ 187,729 ตัน ลดลงร้อยละ 15.38 เงาะ มีปริมาณ 202,204 ตัน ลดลงร้อยละ 6.57 และ
ลองกอง มีปริมาณ 17,220 ตัน ลดลงร้อยละ 9.01  

02-5798511 



สำหรับการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่า ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะเริ่มออกตลาดต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  
เดือนตุลาคม 2566 ซึ ่งผลผลิตของทุเร ียนจะออกสู่ตลาดมากและเร ็วข ึ้นจากปีที ่แล้ว จากออกสู่ตลาดมากในเดือน
พฤษภาคม มาเป็นออกตลาดมากในเดือนเมษายน 2566 โดยผลผลิตออกตลาดประมาณ 306,064 ตัน หรือร้อยละ 
40.47 ของผลผลิต มังคุด ออกมากที่ส ุดในเดือนพฤษภาคม 2566 มีผลผลิตประมาณ 92,975 ตัน หรือร้อยละ 49.54  
ของผลผลิต  ส่วน เงาะ  ผลผลิตออกมากในเดือนพฤษภาคม 2566 เช่นกัน ที่ปริมาณ 88,417 ตัน หรือร้อยละ 43.74 ของผลผลิต              
ขณะทีล่องกอง จะออกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2566 ประมาณ 6,387 ตัน หรือร้อยละ 37.09 ของผลิตทั้งหมด  
ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 

ทั้งนี้ สศก. จะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากผลไม้มีความอ่อน ไหว ต่อสภา พ
ภูมิอากาศเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ได้ปริมาณการผลิตไม้ผลนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้  (Fruit 
Board) และให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการน โยบาย  
ในการบริหารจัดการผลไม้ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจขอรับบริการข้อมูลด้านสนเทศการเกษตร อาทิ ข้อมูลพยากร ณ์  
ข้อมูลการผลิตการตลาดและราคาคาสินค้าเกษตรที ่สำคัญ สามารถติดต่อขอร ับบร ิการได้ที่  ส ่วนปฏิบัติการข้อมูล
การเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 ในวันและเวลาราชการ หรือ e mail : prcai@oae.go.th 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,892 บาท สัปดาห์ก่อน 12,947 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,169 บาท สัปดาห์ก่อน 9,099 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 11.06 บาท สัปดาห์ก่อน 11.09 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.52 บาท สัปดาห์ก่อน 8.56 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 39.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.58 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.50 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.88 บาท สัปดาห์ก่อน 3.93 บาท 



มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท สัปดาห์ก่อน 2.61 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.74 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,830 บาท สัปดาห์ก่อน 1,867 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,341 บาท สัปดาห์ก่อน 1,394 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.99 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.98 บาท สัปดาห์ก่อน 10.91 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.70 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 44.20 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.70 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.73 บาท สัปดาห์ก่อน  20.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 19.61 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 40.14 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 100.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 101.56 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.05 บาท สัปดาห์ก่อน 45.14 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท สัปดาห์ก่อน 344 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 394 บาท สัปดาห์ก่อน 393 บาท 

 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.87 บาท สัปดาห์ก่อน 99.46 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.44 บาท สัปดาห์ก่อน 84.05 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.13 บาท สัปดาห์ก่อน 58.38 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.75 บาท สัปดาห์ก่อน 81.14 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.33 บาท สัปดาห์ก่อน  152.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.06 บาท สัปดาห์ก่อน 68.31 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.89 บาท สัปดาห์ก่อน 6.87 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.00 บาท สัปดาห์ก่อน  40.75 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บริ การ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
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 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก.เคาะผลพยากรณ์รอบแรก ไม้ผลภาคตะวันออกคาด มีปริมาณ 
1.163 ล้านตัน โดยทุเรียน ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงชนิดเดียว ขณะที่ มังคุด เงาะ ลองกอง คาดว่าผลผลิตลดลงและสำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วย ค่ะ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรณุาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

