
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง  สศท.6 เผย ต้น ธ.ค. 65 ผลไม้ภาคตะวันออก ออกดอกแล้ว 37% ทุเรียนออกดอกมากท่ีสุด 65% 

ย้ำ ปีน้ี เข้มมาตรการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวด เพ่ือรักษาคุณภาพ 
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 6 มกราคม 2566 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.6 เผย ต้น ธ.ค. 65 ผลไม้ภาคตะวันออก ออกดอกแล้ว 
37% ทุเรียนออกดอกมากที่สุด 65% ย้ำ ปีนี้ เข้มมาตรการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวด เพ่ือรักษาคุณภาพ  
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางธ ีราร ัตน์ สมพงษ์ ร ักษาราชการแทนผู ้อำนวยการสำนั กงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่ 6 ชลบุร ี (สศท.6)   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้เผยแพร่ข้อมูลผลพยากรณ์ไม้ผลตะวันออก รอบที่ 1 ปี 2566  
ไปแล้วนั้น โดยได้คาดการณ์ว่า ไม้ผลตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 
ระยอง และตราด คาดว่า จะมีผลผลิตรวม 1,163,618 ตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 1,189,522 ตัน (ลดลง 25,904 ตัน  
หร ือร ้อยละ 2) เน ื ่องจากสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกชุกต่อเน ื ่องตลอดทั ้งปี ส ่งผลให้การออกดอกของไม้ผลเว้นช่วง 
ประกอบกับมีการโค่นต้นมังคุด เงาะ ลองกอง ที่ให้ผลแล้วออกเพ่ือปลูกทุเรียนทดแทน ทำให้เก็บเก่ียวผลผลิตได้ลดลง โดย
ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 และจะออกชุกช่วงกลางเดือน
เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 63 ของผลผลิตรวมทั้งหมด 

ในการนี้ สศท.6 ได้ร่วมกับคณะทำงานย่อยเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก และได้มีการ
ประชุมไปเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพ่ือติดตามสถานการณ์ไม้ผลอย่างใกล้ชิดในพ้ืนที่ พบว่า ขณะนี้ ทุเรียน ออกดอก
แล้วร้อยละ 65 พัฒนาการส่วนใหญ่อยู่ในระยะหัวกำไล ระยะมะเขือพวง และดอกเริ่มบาน โดยทุเรียนที่จะเริ่มเก็บเก่ียวได้
ก่อน คือ ทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่บังคับสารออกดอก ได้แก่ พันธุ์กระดุม พันธุ์พวงมณี และพันธุ์หมอนท องบางส่วน  
เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตได้ต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงกลางเ ดือน
เมษายน 2566 เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีซ่ึงเป็นแหล่งผลิตหลัก ได้รับผลกระทบจากสภาพอา กา ศแปรปร ว น  
ฝนตกต่อเนื่อง สลับกับอากาศหนาวเย็น ทำให้ต้นปรับสภาพไม่ทัน พบโรคไฟทอปเธอร่าระบาดในหลายพ้ืนที่ ทุเรียนให้ผลผลติ
ไม่เต็มต้น ประกอบกับมีทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตใหม่ ปี 2566 เป็นปีแรกเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง
ร้อยละ 1 แต่ปริมาณผลผลิตรวมของทุเรียนยังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลรวมที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  มังคุด ออกดอก
แล้วร้อยละ 4 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะใบเพสลาดพร้อมจะออกดอกได้มากขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือน
มกราคม 2566 หากฝนหมดช่วงและมีลมหนาวโชย มังคุดปีนี้จะมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเก่ียวได้ต้ังแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนสิงหาคม 2566 ผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2566 ผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 13 ส่งผลให้ผลผลิตรวม 
ลดลงร้อยละ 15 ซ่ึงปีที่ผ่านมามังคุดติดดอกออกผลมาก ทำให้ปีนี้บางต้นที่ไม่สมบูรณ์หยุดพักต้นสะสมอาหาร และฝนตกชุก 
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ทำให้มังคุดในระยะที่จะพัฒนาเป็นดอกแตกใบอ่อนแทน เงาะ ออกดอกแล้วร้อยละ 12 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเตรียมต้น 
เตรียมใบสะสมอาหารพร้อมพัฒนาการออกดอกได้มากขึ้น โดยจะเริ่มเก็บเก่ียวได้ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคมถึ ง ต้นเ ดือน
สิงหาคม 2566 ผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2566 เงาะที่จะเริ่มเก็บเก่ียวได้ก่อนคือเงาะสีทองในแหล่งผลิต
จังหวัดตราด ภาพรวมผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 5 ผลผลิตรวม  ลดลงร้อยละ 7 จากเกษตรกรโค่นต้นและตัดแต่งก่ิงเงาะต้น
ใหญ่ที่มีอายุมาก มีทรงพุ่มสูงใหญ่ เพ่ือควบคุมความสูงทำให้ทรงพุ่มเต้ียและเล็กลงให้ง่ายต่อการเก็บเก่ียว ส่งผลให้ผลผลิตต่อต้น
และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง  ลองกอง ยังไม่ออกดอก ซ่ึงลองกองที่ออกดอกมาก่อนหน้าถูกฝนชะดอก ดอกฝ่อ ไม่สามารถพัฒนา
เป็นช่อดอกได้ ขณะนี ้ เกษตรกรงดการให้น ้ำเพื ่อให้ต้นขาดน้ำและใบโศกสลดเหลืองกระตุ ้นการออกดอกของลองกอง 
คาดว่าเตรียมพร้อมออกดอกได้มากขึ้นในสภาวะฝนทิ ้งช ่วงตั ้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม  2566 
เริ่มเก็บเก่ียวได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม 2566 ผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 2 ผลผลิตรวม ลดลงร้อยละ 9 เกษตรกรดูแลเอาใจใส่น้อยลง ส่วนใหญ่ปลูก
เป็นพืชแซมระหว่างไม้ผลอ่ืนและปลูกริมรั้วเป็นขอบแดน ปลูกแบบแปลงเด่ียวเหลือน้อย 

  สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 เน้นมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอยา่ง
เข ้มงวดและต่อเน ื ่องเพื ่อควบคุมคุณภาพทุเรียน ซึ ่งแหล่งผลิตใหญ่จ ังหวัดจ ันทบุรี โดยกรมส่งเสร ิมการเกษตร  
จัดทีมเล็บมือนาง ออกตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทุเรียน มกษ. 3-2556  
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดพันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก
แห้ง พันธุ์ชะนีและพันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ำหนักแห้ง หากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) และกรมวิชาการเกษตร โดยทีมเล็บเหยีย่ว 
สวพ.6 ตรวจทุเรียนด้อยคุณภาพ ทุเรียนสวมสิทธ์ิก่อนปิดตู้ส่งออกของล้งส่งออก หากตรวจพบเกิดปัญหาส่งต่อทีมชุดเฉพาะกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย นำทีมโดยปกครองจังหวัดและปกครองอำเภอ หน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่ายและสายข่าวแจ้งเบาะแสติดตามและรายงานในระดับพ้ืนที่ จัดอบรมมือคัดและมือ
ตัดทุเร ียนเพื ่อสร ้างมาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเร ียนภาคตะวันออก  พันธุ ์กระดุม 
และพันธุ์พวงมณี เก็บเก่ียวได้วันที่ 10 มีนาคม 2566 พันธุ์ชะนี เก็บเก่ียวได้วันที่ 20 มีนาคม 2566 และพันธุ์หมอนทอง  
เก็บเกี ่ยวได้ว ันที่  15 เมษายน 2566 เพื ่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียน สร ้างแบรนด์ “GOLD/STAR” ทุเร ียน
ตะวันออก  

 อย่างไรก็ตาม สศท.6 จะติดตามรายงานข้อมูลการผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2566 ในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2566 และมีกำหนดลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การออกดอก ติดผล และเก็บเก่ียวผลผลิตจริงกับเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผลท้ัง 4 ชนิด ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 เพ่ือใช้ข้อมูลวางแผนบริหารจัดการผลไม้ โดยคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออก
เพ่ิมเติมได้ที่ สศท.6 ชลบุรี โทร 0 3835 2435 หรืออีเมล zone6@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 ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
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 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี เรื่อง สศท.6 เผย ต้น ธ.ค. 65 ผลไม้ภาคตะวั นออก 
ออกดอกแล้ว 37% ทุเร ียนออกดอกมากที่สุด 65% ย้ำ ปีน ี้  เข ้มมาตรการป้องกันปัญหาทุเร ียนอ่อนอย่างเข้มงวด 
เพ่ือรักษาคุณภาพ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้ เราไ ด้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้
เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหร ับวันน ี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐ กิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

