
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เปิดตัวเลขไม้ผลภาคใต้ตอนบน สศก. คาด ผลผลิตรวม 542,797 ตัน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เปิดตัวเลขไม้ผลภาคใต้ตอนบน สศก. คาด ผลผลิตรวม 542,797 ตัน 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ สศก.                    
ได้คาดการณ์ถึงข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไปแล้วนั้น ในส่วนของไม้ผลเศรษฐกิ จภาคใต้ตอนบน 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) ได้ร่วมกับคณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ประมาณการไม้ผลในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต   (ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 2562) พบว่า  

ผลผลิตในภาพรวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีจ านวน 542 ,797 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ านวน 396,168 
ตัน (เพ่ิมข้ึน 146,629 ตัน หรือร้อยละ 37.01) เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยตั้งแต่ต้นปี กอปรกับราคาไม้ผลที่ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะทุเรียน เกษตรกรจึงเอาใจใส่ดูแลสวนผลไม้มากขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่ของทั้ง 4 ชนิดพืช        
มีทิศทางเพ่ิมขึ้น เพราะสภาพต้นสมบูรณ์ พร้อมต่อการออกดอกติดผล ส่งผลให้ไม้ผลออกดอก ติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเมื่อจ าแนกปริมาณไม้ผลแต่ละชนิดของภาคใต้ตอนบน พบว่า  

ทุเรียน ภาคใต้ตอนบน มีเนื้อที่ยืนต้น 369,913 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.37  เนื้อที่ให้ผล 283 ,395 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.26  ผลผลิตรวม 338 ,270 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.94  ผลผลิตเฉลี่ย 1 ,194 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
28.80 

มังคุด เนื้อที่ยืนต้น 190,621 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.23 เนื้อที่ให้ผล 181 ,681 ไร่ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
5.71 ผลผลิตรวม  129,022 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 52.61 ผลผลิตเฉลี่ย 710 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.31 

เงาะ เนื้อที่ยืนต้น 47,973 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.53 เนื้อที่ให้ผล 46 ,667 ไร่ ลดลงร้อยละ 10.27 
ผลผลิตรวม 50,360 ตัน ลดลงร้อยละ 1.95  ผลผลิตเฉลี่ย 1 ,079 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.21 ทั้งนี้ เนื้อที่ให้ผลเงาะ
ลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้ผลผลิตลดลง  

ลองกอง เนื้อที่ยืนต้น 57,443 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.77  เนื้อที่ให้ผล 56 ,121 ไร่ ลดลง ร้อยละ 
22.33    ผลผลิตรวม 25,145 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.61 ผลผลิต 448 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.37 อย่างไรก็ตาม แม้
เนื้อที่ให้ผลลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน แต่ผลผลิตกลับเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีช่วงแล้งที่เหมาะสม
ให้ลองกองออกดอก มากกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ผลผลิตปีนี้เพิ่มมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของไม้ผลภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ                
712,002 ตัน  เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลผลิต 529,385 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.20  โดยแยกเป็นผลผลิตภาคใต้
ตอนบน จ านวน 542,797 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของผลผลิตทั้งภาคใต้) และผลผลิตภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 
169,205 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 23.76 ของผลผลิตทั้งภาคใต้) ทั้งนี้ คณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ จะมีการ
ประชุมพิจารณาร่วมกันอีกประมาณ 2 ครั้ง และจะได้ข้อสรุปเป็นข้อมูลเอกภาพประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่ง สศก.          
จะรายงานให้ทราบต่อไป 

02-5798511 



ด้าน นายชาญชัย  ศศิธร ผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี (สศท.8) กล่าวว่า 
ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และออกมากสุดในเดือนสิงหาคม ซึ่ง สศท.8 จะได้ลงพ้ืนที่ส ารวจอีกครั้ง 
ช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนเดือนมิถุนายน นี้ เพ่ือเตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ส าหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีนี้ ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพเป็นส าคัญ และขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพ่ือติดตามสถานการณ์ไม้ผลในแหล่งผลิตที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
เตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมไม้ผล
เศรษฐกิจภาคใต้ สามารถสอบถามได้ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7731 1597 หรืออีเมล 
zone8@oae.go.th 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,641 บาท สัปดาห์ก่อน 15,694 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,654 บาท สัปดาห์ก่อน 7,616 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.06 บาท สัปดาห์ก่อน 8.07 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.37 บาท สัปดาห์ก่อน 6.46 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.18 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.16 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.12 บาท สัปดาห์ก่อน 25.40 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.19 บาท สัปดาห์ก่อน 23.96 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.12 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.15 บาท สัปดาห์ก่อน 2.14 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.25 บาท สัปดาห์ก่อน 5.35 บาท 

 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,681 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,620 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,347 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,315 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.47 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.06 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.66 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.67 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.17 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.66 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.67 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.30 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.11 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.67 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.19 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.46 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.73 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท  สัปดาห์ก่อน 260 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 324 บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.92 บาท 

กระบือ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.17 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.39 บาท สัปดาห์ก่อน 88.16 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 151.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 149.04 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.82 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.00 บาท สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.06 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ ด้านการเกษตร 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 านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง จีเปิดตัวเลขไม้ผลภาคใต้ตอนบน สศก. 
คาด ผลผลิตรวม 542,797 ตัน และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร 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/

