
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. คาด สับปะรดปีนี้ ให้ผลผลิต 2.28 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนเกือบ 1 แสนตัน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. คาด สับปะรดปีนี้ ให้ผลผลิต 2.28 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน
เกือบ 1 แสนตัน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงสถานการณ์สับปะรดโรงงาน ปี 2562 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ 25 ธันวาคม 2561) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ 
543,941 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 18,898 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนใน พ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกสับปะรด ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศมีประมาณ 2.28 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 95,252 ตัน จึงคาดว่ า
ราคาจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สศก. จะมีการปรับค่าพยากรณ์อีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้  

ส าหรับแนวทางบริหารจัดการสินค้าสับปะรด กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  และกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ซึ่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์สับปะรด
ปี 2560 – 2569 ยังคงครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยด้านการผลิต กระทรวงเกษตรฯ เป็น
หลัก ด าเนินการส่งเสริมการผลิตตามพ้ืนที่ Agri-Map แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบกลุ่มโรงงานฯ 100 
กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพ่ือส่งเข้าโรงงานแปรรูป กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงาน แต่
อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของโรงงานแปรรูปสับปะรด  เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพ่ือเน้นการบริโภคผลสด โดยปี 
2562 เน้นการลดพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน อาทิ มัน
ส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่จะช่วยให้ปริมาณผลผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการ  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริโภคสับปะรดผลสดเพ่ือร่วมกันกระจายผลผลิตสู่ตลาดให้มากที่สุด ส่งเสริมการผลิต
สับปะรดพันธุ์บริโภคสดเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการท าเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ในจังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบ
กลุ่มโรงงานฯ 100 กิโลเมตร ให้เป็นรูปธรรม  

ด้านการแปรรูป กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหลัก ด าเนินการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสับปะรด เช่น ศึกษาลู่ทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่
ด้านนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงามจากสับปะรดในจังหวัดล าปาง ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการประชารัฐพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม
สับปะรดอย่างยั่งยืน โครงการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุจากสับปะรดที่เหลือใช้ด้วยการผลิตเป็นเส้นใยเสริมแรงส าหรับวัสดุคอม
โพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคจากใบสับปะรด ศึกษาศักยภาพสารสกัดจากสิ่ง
เหลือใช้ (By Product) ในกระบวนการแปรรูปสับปะรด เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลัก ด าเนินการขยายตลาดการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่ม
ประเทศมุสลิม เอเชียตะวันออก ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าบนสื่อออนไลน์ www.thaitrade.com การรวบรวม จ าหน่าย 
และส่งออกสับปะรดผลสดผ่านกลไกรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมการเจรจาการค้าเพ่ือขยายตลาดใหม่รองรับวิกฤติใน
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งให้แต่ละจังหวัดเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตแบบเบ็ดเสร็จช่วงที่ออกสู่ ตลาดมาก (เดือน

02-5798511 



เมษายน - มิถุนายน) เพ่ือกระจายผลผลิตไปยังตลาดต่างๆ ตามความเหมะสมแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรดได้หารือเพ่ือวางแผนบริหารด้านการตลาดร่วมกันให้
ชัดเจนแล้ว 

ทั้งนี้ อยากขอเชิญชวนทุกท่านหันมาบริโภคสับปะรดผลสด ในช่วงผลผลิตออกตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
อุดหนุน ส่งเสริมผลผลิต ช่วยกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรแล้ว สรรพคุณของสับปะรดยังส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่าง
มาก โดยพบว่าสับปะรดมีสรรพคุณทางยา คือ มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดสาเหตุการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลดบวม ช่วย
บรรเทาอาการท้องผูก อีกทั้งส่วนแกนสับปะรดยัง มีเอนไซม์บรอมีเลน (BROMELIAN) ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการจุก
เสียดแน่นเฟ้อ และช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,632 บาท สัปดาห์ก่อน 15,592 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,652 บาท สัปดาห์ก่อน 7,645 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.00 บาท สัปดาห์ก่อน 7.96 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.61 บาท สัปดาห์ก่อน 6.52 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท สัปดาห์ก่อน 17.12 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.59 บาท สัปดาห์กอ่น 60.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.15 บาท สัปดาห์ก่อน 26.63 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.88 บาท สัปดาห์ก่อน 22.75 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.62 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.21 บาท สัปดาห์ก่อน 2.20 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.16 บาท สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,557 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,626 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,392 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.37 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.47 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.26 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.76 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.26 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.32 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.46 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.01 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.32 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.79 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  สัปดาห์ก่อน 277 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 321 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.64 บาท 

กระบือ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.26 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเทา่กบัสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.74 บาท สัปดาห์ก่อน 88.85 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 165.17  บาท  สัปดาห์ก่อน 173.39 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.88บาท  สัปดาห์ก่อน 75.25 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท ทรงตัวเทา่กับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท สัปดาห์ก่อน 26.71 บาท 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. คาด สับปะรดปีนี้ ให้ผลผลิต 
2.28 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนเกือบ 1 แสนตัน  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

