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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท.12 เผย ‘ขนนุ’ จ.พิจิตร ไม้ผลเศรษฐกิจน่าจบัตา ดันสง่ออกตลาดจนี แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต” 

ออกอากาศ วันพธุที่ 1 กันยายน  2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง  สศท.12 เผย ‘ขนุน’ จ.พิจิตร ไม้ผลเศรษฐกิจน่าจับตา ดันส่งออกตลาด
จีน แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายนพดล ศรีพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ขนุน” เป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมในด้านการบริโภคและการปลูกเพื่อการค้า จึงเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกเติบโตเร็ว ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ซึ่งจากข้อมูลกรมศุลกากร พบว่า ปี 2563 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกขนุนสด จํานวน 49,006 ตัน            
คิดเป็นมูลค่า 629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจํานวน 45,319 ตัน มูลค่า 566 ล้านบาท (ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ตลาดส่งออกสําคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมา และ สปป.ลาว  
 ปัจจุบัน ขนุนมีการปลูกอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยพบมากที่ภาคตะวันออก รองลงมา           
ภาคตะวันตกในส่วนของภาคเหนือมีการปลูกขนุนกระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกษตรกร
เริ่มปลูกขนุนเพื่อส่งออกมากขึ้น เนื่องจากขนุนเป็นไม้ผลที่ดูแลรักษาง่าย สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปี สร้างกําไรดี 
ประกอบกับจังหวัดมีสภาพภูมิอากาศ สภาพดิน และอุณหภูมิที่เหมาะสม พ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสําหรับการ
เจริญเติบโต จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) พบว่า มีเนื้อที่ปลูก จํานวน 281 ไร่ 
เกษตรกรผู้ปลูก 163 ราย เกษตรกรมีการปลูกแบบรายเดียวและการรวมกลุ่มผลิตในรูปของกลุ่มเกษตรกร พันธ์ุที่นิยม
ปลูกคือ พันธ์ุทองประเสริฐ เนื่องจากให้ผลค่อนข้างใหญ่ ยวงหนา รสชาติหวาน กลมกล่อม และที่สําคัญเป็นพันธ์ุที่ตลาด
ประเทศจีนต้องการสูง 
  จากการลงพื้นที่ของ สศท.12 เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดขนุนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยติดตาม 
การดําเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกขนุนเพื่อการส่งออกจังหวัดพิจิตร อําเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม            
การผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2563 ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูก จํานวน 240 ไร่ สมาชิกเกษตรกร  
62 ราย โดยได้รับการผลักดันและสนับสนุนองค์ความรู้ จากสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดพิจิตร รวมทั้งภาคเอกชนผู้ส่งออกส้มโอที่มีประสบการณ์ในการส่งออกผลไม้ไปตลาดจีน ในเรื่องการปลูก            
การคัดเลือกพันธ์ุ การดูแลรักษา รวมถึงเรื่องการตลาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก  
  ด้านสถานการณ์ผลิต พบว่า มีต้นทุนการผลิต 10,749 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2 – 3 และเก็บเกี่ยวได้ 25 ปี) 
การปลูกเพื่อส่งออกเกษตรกรจะเน้นเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 รอบ คือ มีนาคมและสิงหาคม ผลผลิตเฉลี่ย 5,250 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 52,500 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กําไร) 41,751 บาท/ไร่/ปี ราคาขาย
แบบคละเกรด ณ 7 สิงหาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลขนุนที่ตัดจากต้นแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานและ
น้ําหนักไม่ลดลง ทั้งนี้  มีสมาชิกเกษตรกรบางส่วนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบ้างแล้ว สําหรับสถานการณ์ตลาด ผลผลิต
ทั้งหมดของกลุ่มจะจําหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมส่งให้กับล้งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศจีน ซึ่งใน
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อนาคตทางกลุ่มต้ังเป้าจะต้ังโรงรับซื้อเพื่อรวบรวมส่งออกไปจีน และโรงงานแปรรูปขนุน อาทิ อบแห้ง เชื่อม ทอด ขณะนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมแหล่งผลิตเพื่อรองรับความต้องการและตลาดส่งออก หากสามารถบังคับขนุนออกไม่ตรงกับช่วงผลไม้
หวาน (ทุเรียน มังคุด) ออกสู่ตลาดได้จะส่งผลให้ราคารับซื้อปรับเพิ่มขึ้น 
  นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้จากการจําหน่ายขนุนแก่แล้ว ยังสามารถขายขนุนอ่อนซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความ
นิยมโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ เช่น ตําขนุน แกงขนุน ยํา เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนี้ ส่วนอื่น ๆ ของขนุนยังมีประโยชน์ เช่น เม็ดช่วยบํารุงน้ํานม เนื้อหุ้มเม็ดสุกใช้หมักทําเหล้า แก่นของ
ต้นนํามาใช้ทําสีย้อมผ้า และเนื้อไม้ของต้นสามารถใช้ทําเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรี ทั้งนี้ การปลูกขนุนสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและเป็นพืชทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกร
ควรเฝ้าระวังด้วงเจาะลําต้นซึ่งเป็นศัตรูสําคัญในการปลูกขนุน และควรตรวจดินและน้ําเพื่อเตรียมรับมือกับโรคเนื้อสนิม 
หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดขนุน สามารถขอคําปรึกษาได้ที่ นายชูชาติ นาคสะอาด 
ประธานกลุ่มผู้ปลูกขนุนเพื่อการส่งออก จังหวัดพิจิตร หรือโทร 08 9703 8739 ซึ่งยินดีให้คําปรึกษาแก่ทุกท่าน 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,815 บาท สัปดาห์ก่อน 9,854 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,545 บาท สัปดาห์ก่อน 7,513 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.72 บาท สัปดาห์ก่อน 7.75 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.21 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเหลอืง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.87 บาท สัปดาหก่์อน 35.44 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.10 บาท สัปดาหก่์อน 21.43 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.74 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.06 บาท สัปดาห์ก่อน 2.00 บาท 



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.09 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,853 บาท สัปดาห์ก่อน 1,763 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,585 บาท สัปดาห์ก่อน 1,527 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.01 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.62 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.40 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.83 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.07 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.86 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.82 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.92 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.26 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.37 บาท สัปดาห์ก่อน 34.26 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 298 บาท  สัปดาห์ก่อน 297 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 355 บาท 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.47 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.33 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 127.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 125.35 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.46 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 110.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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 12 นครสวรรค์ เรื่อง สศท.12 เผย ‘ขนุน’ จ.พิจิตร ไม้ผลเศรษฐกิจ
น่าจับตา ดันส่งออกตลาดจีน แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมท้ังขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

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


