
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “หนุนพฒันาศักยภาพตลาดผลไม้อินทรีย์ไทย  ตอบรับกระแสความต้องการผู้บรโิภคที่ขยายตัวมากขึ้น” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง หนุนพัฒนาศักยภาพตลาดผลไม้อินทรีย์ไทย  ตอบรับกระแสความ
ต้องการผู้บริโภคท่ีขยายตัวมากขึ้น ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นถึงการดําเนินงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ที่มีเป้าหมายเพิ่ม
สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12  ได้บูรณาการสํารวจข้อมูลสภาพการตลาด รวมทั้งทัศนคติและความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากผลการศึกษา
สถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าผลไม้อินทรีย์ของไทย พบว่า ผลผลิตผลไม้ส่วนใหญ่ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ผ่านการ
รับรองมาตรฐานแล้ว  ร้อยละ 92  ส่วนร้อยละ 8 ผลผลิตยังอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนภายใต้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
Organic Thailand 

ด้านตลาดสินค้าผลไม้อินทรีย์ ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 22 เกษตรกรจะส่งไปจําหน่ายที่ตลาดระบบสมาชิก  อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน  ร้อยละ 21 จําหน่ายที่ตลาดส่งออก  ร้อยละ 20 จําหน่ายที่ตลาดค้าส่งในพื้นที่  ส่วนที่เหลือจําหน่ายที่ 
ตลาด Modern Trade  ตลาดนัด (ตลาดประชารัฐ/ตลาดเกษตรกร และตลาดสีเขียว) ตลาดเฉพาะ (ร้าน Lemon Farm 
ตลาดในโรงพยาบาล และงานแสดงสินค้า) ตลาดออนไลน์  และตลาดอื่น ๆ (ตลาดนักท่องเที่ยว โรงงานแปรรูป และ         
ขายปลีกที่สวนตนเอง) ตามลําดับ ทั้งนี้ การขายสินค้าส่วนใหญ่เกษตรกรจะจําหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และได้รับเงินทันที
หลังจําหน่ายผลผลิต ส่วนการจําหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน และพ่อค้าผู้รวบรวม เกษตรกรจะได้รับเงินหลังจําหน่าย
สินค้า 3-7 วัน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน หากเปรียบเทียบแล้ว สินค้าผลไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ยังมีไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับกลุ่มชนิดสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น สินค้าข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ โดยปัจจุบันปริมาณผลผลิตสินค้าผลไม้
อินทรีย์ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูง เนื่องจากการตื่นตัวเรื่องกระแสรักสุขภาพของ
ผู้บริโภคท่ัวโลก ส่งผลให้ผลไม้อินทรีย์ได้รับการยอมรับและมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ และ
มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสําหรับสินค้าผลไม้อินทรีย์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ตลาดโดยขยายการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ผลิตสําคัญ ส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจผลไม้อินทรีย์ เชื่อมโยงแหล่งจําหน่ายผลไม้อินทรีย์กับเส้นทางท่องเที่ยว สนับสนุน
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือที่รู้จัก
ในเครื่องหมาย Organic Thailand และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System : PGS)   

02-5798511
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นอกจากนี้ ควรส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้อินทรีย์รุ่นใหม่ เน้นทําธุรกิจแปรรูป สร้างความเชื่อมั่นให้

ผู้บริโภคและกระตุ้นความต้องการสินค้าผลไม้อินทรีย์ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ซื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบผลิตอินทรีย์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลไม้อินทรีย์ เพื่อช่วย
ยืดอายุและเพิ่มมูลค่าของสินค้า  สําหรับเกษตรกรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานผลไม้อินทรีย์ สามารถขอคําปรึกษาได้ที่ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ใกล้บ้าน และท่านที่สนใจผลการศึกษาเพิ่มเติม 
สามารถสอบถามได้ที่ สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  6 จังหวัดชลบุรี   โทร .  038 351 261 หรืออี เมล  
zone6@oae.go.th 
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,825 บาท สัปดาห์ก่อน 14,845 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,601 บาท สัปดาห์ก่อน 7,579 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.35 บาท สัปดาห์ก่อน 7.21 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.71 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.50 บาท สัปดาห์ก่อน 44.17 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.57 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาหน์ีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.67 บาท สัปดาห์ก่อน 22.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.83 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.57 บาท สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.95 บาท สัปดาห์ก่อน 4.93 บาท 
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ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,675 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,690 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,417 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,463 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 978 บาท  สัปดาห์ก่อน 958 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.31 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.53 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.17 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.67 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.17 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.08 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.19 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.36 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.37 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.84 บาท 

ราคาสินค้าปศุสตัว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.11 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.03 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 239 บาท  สัปดาห์ก่อน 264 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 330 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.84 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.37 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 25.50 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.40 บาท สัปดาห์ก่อน 87.11 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.64  บาท  สัปดาห์ก่อน 134.84 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 65.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.81 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 154 บาท  สัปดาห์ก่อน 160 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.71 บาท สัปดาห์ก่อน 31.00 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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง หนุนพัฒนาศักยภาพตลาดผลไม้อินทรีย์ไทย  
ตอบรับกระแสความต้องการผู้บริโภคท่ีขยายตัวมากขึ้น และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 


