
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เร่ือง “ปนี้ อากาศดี สศท.6 เผยตัวเลขพยาการณ ไมผลตะวันออก ป 65 รอบแรก  

ผลผลิตรวม 4 ชนิดกวา 1.13 ลานตัน ‘มังคุด’ ผลผลิตพุง 81%” 
ออกอากาศ วันพุธท่ี 22 ธันวาคม  2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง “ปนี้ อากาศดี สศท.6 เผยตัวเลขพยาการณ ไมผลตะวันออก 
ป 65 รอบแรก ผลผลิตรวม 4 ชนิดกวา 1.13 ลานตัน ‘มังคุด’ ผลผลิตพุง 81%” ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 
 นายชัฐพล  สายะพันธ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปดเผยถึง การจัดทำขอมูลปริมาณการผลิตไมผลเอกภาพรอบท่ี 1 ป 2565 โดยลาสุดคณะทำงาน
สำรวจขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดติดตามขอมูลการพยากรณไมผลตะวันออก ของสินคา 4 ชนิด  ไดแก 
ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ตราด) คาดวาจะมีประมาณ 1,139,393 ตัน เพ่ิมข้ึน
จากป 2564 ท่ีมีจำนวน 900,126 ตัน (เพ่ิมข้ึน 239,267 ตัน หรือรอยละ 27) เนื่องจากปนี้สภาพอากาศเอ้ืออำนวย ชวง
ปลายป 2564 เริ่มหนาวเย็นเร็ว สงผลตอการออกดอกติดผลของไมผล ท้ังนี้ คาดวาผลผลิตจะเริ่มออกสูตลาดไดตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธ ตอเนื่องจนถึงกลางเดือนกันยายน 2565 ซ่ึงผลผลิตจะออกชุกชวงเดือนพฤษภาคม 2565 
  สำหรับเนื้อท่ียืนตน ของไมผลท้ัง 4 ชนิด มีจำนวน  779,391 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2564 ท่ีมีจำนวน 743,593 ไร 
(เพ่ิมข้ึน 35,798 ไร หรือรอยละ 5) โดยทุเรียน เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 11 สวนลองกอง ลดลงรอยละ 5 เงาะ ลดลงรอย
ละ 3 และมังคุด ลดลงรอยละ 1 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนมากข้ึน เนื้อท่ีใหผล ของไมผลท้ัง 4 ชนิด มี
จำนวน 642,280 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2564 ท่ีมีจำนวน 635,761 ไร (เพ่ิมข้ึน 6,519 ไร หรือรอยละ 1) โดยทุเรียน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4 สวนลองกอง ลดลงรอยละ 5 เงาะ ลดลงรอยละ 2 และมังคุด ลดลงรอยละ 1 เนื่องจากในสวนผสมเกษตรกรจะ
สางตนผลไมท้ัง 3 ชนิดออกเพ่ือปลูกทุเรียนแซมและสางออกเพ่ือใหตนทุเรียนมีทรงพุมรับแสงแดดสามารถสังเคราะหแสง
ไดเต็มท่ี 

ผลผลิตรวม ท้ัง 4 ชนิด คาดวาทุเรียน มังคุด และเงาะจะเพ่ิมข้ึน โดยมังคุดเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 81 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นชวงปลายป 2564 และการไดพักตนจากการไมออกดอกติดผลในปท่ีแลว ทำใหตน
มังคุดไดสะสมอาหารเต็มท่ีรองลงมาทุเรียน เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 และเงาะ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 สวนลองกอง ลดลงรอยละ 9 
เนื่องจากปญหาราคาตกต่ำอยางตอเนื่อง และปญหาการสงออกของตลาดปลายทางประเทศเวียดนาม มียอดรับซ้ือ
คอนขางนอย สงผลใหลองกองสวนใหญจะขายภายในประเทศ รวมถึงปญหาดานแรงงานในการตกแตงชอลองกอง
คอนขางหายาก ซ่ึงหากไมแตงชอลองกอง ชอจะไมสวยและจะถูกนำไปขายเปนลองกองตกเกรด (กระซา) ราคาจะต่ำมาก 
เกษตรกรจึงมีการโคนและสางลองกองท่ีปลูกเปนพืชแซมออกตลอดทุก ๆ ป ดานผลผลิตตอไร ทุเรียน มังคุด และเงาะ 
คาดวาจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะมังคุด เนื่องจากปนี้สภาพอากาศเอ้ืออำนวย มีอายุตนชวงใหผลผลิตสูง และมีปริมาณน้ำมี
เพียงพอใชเลี้ยงตน ดอก ผลผลิต ประกอบกับราคาจูงใจทำใหเกษตรกรเอาใจใสดูแลรักษามากข้ึน สวนลองกอง คาดวาจะ
ลดลง เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรจะปลูกเปนพืชแซม เปนพืชผลพลอยไดในสวน การดูแลรักษาจะนอยกวาพืชอ่ืน และ
ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีปลูกลองกองเปนพืชเดี่ยวคอนขางนอย 
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ขณะนี้ ทุเรียน ออกดอกแลวรอยละ 61.52 สวนใหญอยูในระยะเหยียดตีนหนูและเริ่มเปนมะเขือพวง โดยทุเรียน
พันธุเบา จะเริ่มติดดอกชวงปลายเดือนตุลาคม 2564 และทุเรียนพันธุกระดุมและพันธุหมอนทองท่ีใชสารกระตุนการออก
ดอก จะเริ่มทยอยเก็บเก่ียวผลผลิตไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนตนไป ซ่ึงผลผลิตจะออกมากท่ีสุดชวงปลายเดือน
เมษายน ตอเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม 2565 เงาะ ยังออกดอกนอยมากรอยละ 0.25 สวนใหญอยูในระยะเตรียมใบและเริ่ม
ตั้งชอดอก เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิต ไดตั้งแตปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนสิงหาคม 2565 ผลผลิตจะออกมากท่ีสุดชวง
กลางเดือนพฤษภาคม ตอเนื่องถึงตนเดือนมิถุนายน 2565 โดยเดือนมีนาคมผลผลิตเงาะสีทองของจังหวัดตราดจะเก็บ
เก่ียวไดเร็วกวาทุกพ้ืนท่ี มังคุด ออกดอกแลวเล็กนอย รอยละ 1.15 สวนใหญยังอยูในระยะเตรียมใบ คาดวามังคุดจะเริ่ม
เก็บเก่ียวไดเล็กนอยตั้งแตกลางเดือนมีนาคม 2565 เปนตนไป และจะเก็บเก่ียวไดมากชวงปลายเดือนพฤษภาคมตอเนื่อง
ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2565 และลองกอง ยังออกดอกนอยมากรอยละ 0.50 สวนใหญอยูในระยะเตรียมตน เตรียมใบ 
ลองกองสามารถออกดอกไดตลอดท้ังปหากตนสมบูรณ โดยจะเริ่มเก็บเก่ียวไดต้ังแตปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือน
กันยายน 2565 และผลผลิตจะออกมากท่ีสุดชวงปลายเดือนมิถุนายนตอเนื่องถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 
  สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไมของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) ไดเนน
การบริหารจัดการขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงกับตลาดผูซ้ืออยางรวดเร็ว ดวยชองทางการคาออนไลน โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนหนวยงานหลักดานการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน GAP สวนกระทรวงพาณิชยหนวยงานหลักดานตลาด จะ
สนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีใหมีความคลองตัว ผลักดันการสงออก การเปดตลาดตางประเทศ สงเสริมการ
จำหนายผลผลิตผานชองทางสมัยใหมสอดคลองกับ Thailand 4.0 โดยกระตุนการซ้ือขายออนไลนมากข้ึน ในสวนของ
การบริหารจัดการชวงสถานการณโควิด กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 
6 จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงดูแลในเรื่องการผลิตสินคาแบบ GAP เนนสินคาคุณภาพ มีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานการ
ผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ มีการตรวจแหลงท่ีปลูกของเกษตรกรและการตรวจลงสงออกเพ่ือใหมีมาตรฐานการปองกันเชื้อโควิด 
มีการปองกันพนักงานคัดบรรจุและอาคารสถานท่ีคัดบรรจุไดมาตรฐานตามหลัก GMP โดยมีการสุมตรวจจากประเทศผู
นำเขาจากจีนตั้งแตกอนจะมีการสงสินคาเขาประเทศจีน 
  อยางไรก็ตาม สศท.6 จะติดตามรายงานสถานการณอยางใกลชิดในครั้งท่ี 2 ชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2565 และมี
กำหนดลงพ้ืนท่ีติดตามสำรวจขอมูลสถานการณการออกดอก ติดผล และเก็บเก่ียวผลผลิตจริงกับเกษตรกรผูปลูกไมผลท้ัง 4 
ชนิด ในชวงเดือนมีนาคม 2565 เพ่ือใชขอมูลวางแผนบริหารจัดการผลไมรวมกับคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม (Fruit Board) และหนวยงานท่ีเก่ียวของในภาคตะวันออกตอไป สำหรับทานท่ีสนใจสามารถสอบถามขอมูลไมผล
ภาคตะวันออกเพ่ิมเติมไดท่ี สศท.6 ชลบุรี โทร 0 3835 2435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th 

ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 9,605 บาท สัปดาหกอน 9,485 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,734 บาท สัปดาหกอน 7,705 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.93 บาท สัปดาหกอน 8.76 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.10 บาท สัปดาหกอน 6.87 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.50 บาท สัปดาหกอน 15.25 บาท 

 



 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาหกอน 46.19 บาท 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาหกอน 31.71 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.70 บาท สัปดาหกอน 20.62 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.54บาท  สัปดาหกอน 8.51 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาหกอน 2.22 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.66 บาท สัปดาหกอน 6.53 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,595 บาท สัปดาหกอน 1,772 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาหกอน 1,486 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.63 บาท  สัปดาหกอน 5.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.53  บาท  สัปดาหกอน 9.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.19 บาท  สัปดาหกอน  54.96 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.68 บาท  สัปดาหกอน  54.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.18 บาท  สัปดาหกอน  53.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.94 บาท  สัปดาหกอน  24.09 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท  สัปดาหกอน  50.48 บาท 



 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.43 บาท  สัปดาหกอน 75.18 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.62 บาท สัปดาหกอน 41.63 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 286 บาท  สัปดาหกอน 283 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 361 บาท  สัปดาหกอน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.70 บาท  สัปดาหกอน 96.15 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.10 บาท  สัปดาหกอน 80.72 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.00 บาท สัปดาหกอน 35.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.17 บาท สัปดาหกอน 78.62 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 163.58 บาท  สัปดาหกอน 159.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.49 บาท  สัปดาหกอน 71.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท สัปดาหกอน 6.57 บาท 

ปลาปน   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.40 บาท สัปดาหกอน 30.00 บาท 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซ่ึงเปนจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดท่ีจุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางท่ี  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   



 

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 ชลบุรี เรื่อง ปนี้ อากาศดี สศท.6 เผยตัวเลขพยาการณ ไมผล
ตะวันออก ป 65 รอบแรก ผลผลิตรวม 4 ชนิดกวา 1.13 ลานตัน ‘มังคุด’ ผลผลิตพุง 81% และสำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรสำหรับราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาหท่ีรายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมท้ัง
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ท่ีกรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกันทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคุณผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดท่ี สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดท่ีเวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพ่ือน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

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

