
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ปีนี้ สับปะรดโรงงาน 4 จว. ภาคตะวันตก ผลผลิตรวม 9 แสนกว่าตัน ออกตลาดมาก พ.ค. – มิ.ย.” 

 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ปีนี้ สับปะรดโรงงาน 4 จว. ภาคตะวันตก ผลผลิตรวม 9 แสนกว่า
ตัน ออกตลาดมาก พ.ค. – มิ.ย. ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 

 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตสับปะรดโรงงาน ปี 2565 ของภาคตะวันตก ในพื้นที่  
4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักที่สำคัญ มีเนื้อที่เก็บเกี ่ยว
สับปะรดโรงงานคิดเป็นร้อยละ 55 ของเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวทั้งประเทศ มีเกษตรกรผู้ปลูกรวม 16,903 ครัวเรือน ซึ่งจากการ
ติดตาม (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565) พบว่า ปี 2565 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 4 จังหวัด รวม 253,237 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมาที่มีจำนวน 249,985 ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1) เนื่องจากราคาสับปะรดปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกร
ขยายพ้ืนที่ และบางส่วนปลูกแซมสวนยางพาราและสวนมะพร้าว ด้านผลผลิต มีจำนวนรวม 937,672 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่
ผ่านมาที่มีจำนวน 895,603 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) เนื่องจากสับปะรดที่ปลูกช่วงปลายปี 2563 และช่ วงต้นปี 2564  
เริ่มให้ผลผลิต ประกอบกับสภาพอากาศเอ้ืออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต  

  หากมองถึงสถานการณ์สับปะรดโรงงานในพื้นที่ทั ้ง 4 จังหวัด จากข้อมูลพยากรณ์ พบว่า ประจวบคีรีขันธ์  
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 167,539 ไร่ ผลผลิต 671,161 ตัน ราชบุรี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 40,807 ไร่ ผลผลิต 129,032 ตัน เพชรบุรี 
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 27,602 ไร่ ผลผลิต83,468 ตัน และกาญจนบุรี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 17,289 ไร่ ผลผลิต 54,011 ตัน 
เกษตรกรจะเริ่มทยอยปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกชุก ไม่มีปัญหาโรครากเน่ายอดเน่า 
ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 14 - 18 เดือน ซึ่งสับปะรดโรงงานสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตจะเริ่ม
ออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม และจะออกมากสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 (ร้อยละ 24 ของผลผลิต
ทั้งหมด) ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ยทั้ง 4 จังหวัด ณ เดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ 6.38 
บาท/กิโลกรัม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดแต่ละแห่งลดกำลังการผลิตลงและมีวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานไม่
มากนัก ดังนั้น ในช่วงฤดูการผลิต โรงงานแปรรูปสับปะรดอยู่ระหว่างปรับแผนกำลังการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในส่วนของการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรส่งจำหน่ายให้กับผู้รวบรวมในพ้ืนที่ และพ่อค้ารายใหญ่
ที่มารับซื้อภายในจังหวัดเพ่ือรวบรวมส่งไปยังโรงงานแปรรูปทั้งในและนอกพ้ืนที่  

  สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดมาตรการ
ระยะสั้นช่วงผลผลิตกระจุกตัวในเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยขอความร่วมมือโรงงานแปรรูปสับปะรด
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ในพ้ืนที่ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่และเพ่ิมกำลังการผลิตในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนมาตรการ
ในระยะยาวได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและโรงงานแปรรูปวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน (Contract 
Farming) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและ
ราคาตกต่ำ รวมถึงได้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  

  “ฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกสับประรด ควรมีการวางแผนการบังคับผลผลิตสับปะรดเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดการ
กระจุกตัว หรือปรับแผนการผลิตเป็นสับปะรดบริโภคผลสดแทนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการปลูก
สับปะรดเพ่ือส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูป และการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวนั้น โดยการร่วมมือกับโรงงานแปร
รูปทำ Contract Farming ล่วงหน้า ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคาสับปะรดให้มีเสถียรภาพและ
สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรผู้ปลูกสับปะรด ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตสับปะรดโรงงานภาคตะวันตก 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 ราชบุรี โทร 0 3233 7954 หรืออีเมล zone10@oae.go.th” ผู้อำนวยการ 
สศท.10 กล่าวทิ้งท้าย 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,023 บาท สัปดาห์ก่อน 11,883 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,566 บาท สัปดาห์ก่อน 8,564 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.03 บาท สัปดาห์ก่อน 9.89 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.72 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท สัปดาห์ก่อน 17.13 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 41.44 บาท สัปดาห์ก่อน 41.15 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.59 บาท สัปดาห์ก่อน 30.82 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.00 บาท สัปดาห์ก่อน 24.74 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.93  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.47 บาท สัปดาห์ก่อน 2.43 บาท 

mailto:zone10@oae.go.th


มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.96 บาท สัปดาห์ก่อน 7.02 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,854 บาท สัปดาห์ก่อน 1,814 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,495 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,013 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.18 บาท สัปดาห์ก่อน 6.57 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.56 บาท สัปดาห์ก่อน 9.96  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.53 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.53  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 26.18 บาท สัปดาห์ก่อน  26.30  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.51 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  57.54 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 94.11 บาท  สัปดาห์ก่อน 92.41 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.12 บาท สัปดาห์ก่อน 43.09 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 367 บาท  สัปดาห์ก่อน 370 บาท 

 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 99.72 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.13บาท สับดาห์ก่อน 81.61 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.75 บาท สัปดาห์ก่อน 58.33 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.38 บาท สัปดาห์ก่อน 80.07 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.25 บาท สัปดาห์ก่อน 152.95 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.04 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน   

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.85 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน   

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

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

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี  เรื ่อง ปีนี ้ สับปะรดโรงงาน 4 จว. ภาคตะวันตก 
ผลผลิตรวม 9 แสนกว่าตัน ออกตลาดมาก พ.ค. – มิ.ย. และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาห์ที ่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวไดท้ี่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีก
หนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถ
เพิ ่มเราเป็นเพื ่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี ้คุณผู ้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

