
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เคาะไมผ้ล 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง ปีนีผ้ลผลิตดี เตรยีมดันยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคใต้ '61-64 พฒันาทั้งระบบ” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 13 มิถุนายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เคาะไม้ผล 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง ปีนี้ผลผลิตดี เตรียมดัน
ยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคใต้ '61-64 พัฒนาทั้งระบบ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

ผลการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีนี้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมังคุด
และทุเรียนผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม ขณะที่เงาะและลองกองผลผลิตออกสูงสุดในเดือนกันยายน ด้าน 
Fruit Board เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ภาคใต้ ปี 61-64 เพื่อกําหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ทั้ง
ระบบ 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผย
ถึงผลการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
ครั้งที่ 2 โดยคณะทํางานสํารวจไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ พบว่า 

ไม้ผลทั้ ง  4 ชนิด  ไ ด้แก่  เงาะ  มังคุด  ทุ เรียน  และลองกอง  ของ7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  (ข้อมูล 
ณ 31 พฤษภาคม 2561) ภาพรวมให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากประสบภัยแล้งในปี 2558-2559 และปี 2560            
มีฝนตกช่วงกําลังจะออกดอกทําให้แตกใบอ่อนแทน และไม้ผลที่ออกดอกแล้วมีฝนตกชุกทําให้ดอกร่วง จึงได้ผลผลิตน้อย            
แต่ปีนี้ไม้ผลสภาพลําต้นสมบูรณ์พร้อมต่อการออกดอกติดผล ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยต้ังแต่ต้นปีเป็นเหตุ
ให้ไม้ผลออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก  โดย มังคุด มีเนื้อที่ให้ผล 50,276 ไร่ ปริมาณผลผลิต 27,655 
ตัน ผลผลิตต่อไร่ 550 กิโลกรัม ทุเรียน มีเนื้อที่ให้ผล 102,286 ไร่ ปริมาณผลผลิต 66,294 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 648 
กิโลกรัม เงาะ มีเนื้อที่ให้ผล 41,570 ไร่ ปริมาณผลผลิต 22,596 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 544กิโลกรัม และ ลองกอง มีเนื้อ
ที่ให้ผล 137,416 ไร่ ปริมาณผลผลิต 43,214 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 314 กิโลกรัม 

สําหรับช่วงระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่า มังคุดและทุเรียนจะเริ่มทยอยออกผลผลิตมากเดือน
กรกฎาคม และให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมังคุด ให้ผลผลิต 8,486 ตัน (ร้อยละ 31 ของผลผลิตทั้งหมด) 
และทุเรียน 36,466 ตัน (ร้อยละ55 ของผลผลิตทั้งหมด) ในขณะที่เงาะและลองกองจะเริ่มทยอยออกผลผลิตมากเดือน
สิงหาคม และจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน โดยเงาะให้ผลผลิตปริมาณ 10,515 ตัน (ร้อยละ 47ของผลผลิต
ทั้งหมด) และลองกอง 15,787 ตัน (ร้อยละ37 ของผลผลิตทั้งหมด) 

อย่างไรก็ตาม สศท.9 จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกําหนดลงพื้นที่สํารวจในเดือนพฤษภาคมถึงต้น
เดือนกรกฎาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพราะหากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาจทําให้ปริมาณผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อีก 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงเน้นย้ําเรื่องคุณภาพเป็นสําคัญและกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา
การเพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผลในแหล่งผลิตที่สําคัญของแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผลร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสําคัญ โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) ยังได้เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ภาคใต้ ปี 2561-2564 เพื่อกําหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้    
ทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ ก่อนนําเสนอ ครม. ต่อไป 

02-5798511
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,736 บาท สัปดาห์ก่อน 15,661 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,176 บาท สัปดาห์ก่อน 8,138 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.43 บาท สัปดาห์ก่อน 8.64 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.57 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 53.64 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.19 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนดิคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.38 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท สัปดาห์ก่อน 2.55 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.09 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,658 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,141 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.10 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.30 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.01 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.57 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.28 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.58 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.68 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 56.33 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.66 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 277 บาท  สัปดาห์ก่อน 279 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.89 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.59 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 38.97 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 86.23 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 121.45 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.95 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 161 บาท  สัปดาห์ก่อน 165 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.67 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท สัปดาห์ก่อน 34.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 สํานักงานเศรษฐกิจการเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา เรื่อง เคาะไม้ผล 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง 
ปีนี้ผลผลิตดี เตรียมดันยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคใต้ '61-64 พัฒนาทั้งระบบ และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


