
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง  เตรียมลิ้มรสของดีชัยนาท ชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอและผู้สนใจ เที่ยวงาน  

‘วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท’ 8 – 18 ก.ย. นี้ 
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เตรียมลิ้มรสของดีชัยนาท ชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอและผู้สนใจ 
เที่ยวงาน ‘วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท’ 8 – 18 ก.ย. นี้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นางอังคณา พุทธศรี ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าในเดือนกันยายน จังหวัดชัยนาท มีกำหนดจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 
38” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สร้างโอกาสแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการนำสินค้าเกษตรและ
สินค้าโอทอป (OTOP) ในท้องถิ ่นมาจำหน่าย ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทซึ่งเป็นผลไม้ ประจำจังหวัด 
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว   

  ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ถือเป็นไม้ผลท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท มีรสชาติที่โดดเด่น                       
มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ เนื้อกุ้งใหญ่ รสหวานฉ่ำ เนื้อมีสีครีมสดเป็นเงาหรือสีขาวอมเหลือง จึงเป็นที่นิยมบริโภคของทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตดก เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีการปลูกแพร่กระจาย
อยู่ ในทุกอำเภอของจังหวัดชัยนาท จึงเหมาะที่จะเป็นหนึ่งพืชทางเลือกทีส่ร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาทได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2549             
 ด้านสถานการณ์การผลิตและการตลาดของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ปี 2564 ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ชัยนาท ปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท รวม 2,394 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 538 ราย มีพ้ืนที่ปลูกรวม 8 อำเภอ แหล่งปลูกสำคัญ 3 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอมโนรมย์ 
อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ของ สศท.7 (ข้อมูล สศท.7 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565) พบว่า 
เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือประมาณ 40 – 70 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอและการดูแล
รักษาโดยเกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทจะเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีที่ 4 และเก็บเกี่ยวได้
ประมาณ 30 ปี ซึ่งจะให้ปริมาณผลผลิตสูง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน และ ช่วงเดือนสิงหาคม - 
กันยายน ด้านการจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เกษตรกรจะจำหน่ายในรูปแบบของผลสดทั้งหมด แบ่งเป็น ผลผลิต
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ร้อยละ 59 จำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาดท้องถิ่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น และ ร้อยละ 41 จำหน่าย
ให้กับผู้รวบรวมในพ้ืนที่เพ่ือส่งต่อไปยังตลาดขายส่ง ร้านค้าปลีก และส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้
หน้าสวนเฉลี่ยทั้งปี 2564 อยู่ที่ 30 – 50 บาท/กิโลกรัม  

  “จงัหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ได้ให้ความสำคัญใน
การพัฒนาการปลูกและผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ อีกท้ังยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาดส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันชองหน่วยงานในพื้นที่  เพ่ือส่งเสริมการผลิต การตลาดของส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ควรมีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรในสวนส้มโอมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นการทดแทนการใช้
แรงงานคน ซึ่งเริ่มขาดแคลนในปัจจุบัน อีกท้ังส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้กับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท โดยการแปรรูปส้มโอ
ขาวแตงกวา โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่มีการคัดทิ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยม น้ำส้มโอพร้อมดื่ม 
สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ การบูรส้มโอ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอขาว
แตงกวาชัยนาท หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และให้ความรู้
เรื่องการตลาด การเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร เพ่ือเป็นการยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
อย่างครบวงจร” ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าว 

   ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอ และประชาชนทั่วไป ร่วม ชม ช้อป ชิม ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาทที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรกับงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38” ประจำปี 2565                       
รวมระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งนอกจากจะมีส้ม
โอขาวแตงขวาให้ทุกท่านได้ลิ้มรสและเลือกซื้อผลสด ๆ ที่คัดคุณภาพจากสวน ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมาก
หมาย ได้แก่การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันประกอบอาหารคาว หวานจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
การแข่งขันคู่รักปอกและกินส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันปอกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสวยงาม และการออกร้าน
จำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสดจากสวน และสินค้าโอทอปจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลงานวันส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5647 6720 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมด้านสถานการณ์ผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ได้ที ่ สศท.7 ชัยนาท  
โทร. 0 5640 5005 อีเมล์ zone7@oae.go.th                          

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,651 บาท สัปดาห์ก่อน 13,637 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,060 บาท สัปดาห์ก่อน 9,042 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.51 บาท สัปดาห์ก่อน 9.84 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.77 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.21 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.34 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.00 บาท สัปดาห์ก่อน 22.07 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.97 บาท สัปดาห์ก่อน 5.55 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.67 บาท สัปดาห์ก่อน 2.71 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.01 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,897 บาท สัปดาห์ก่อน 1,817 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,406 บาท สัปดาห์ก่อน 1,382 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.12 บาท สัปดาห์ก่อน 7.03 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.40 บาท สัปดาห์ก่อน 11.73 บาท  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 49.66 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.15 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.65 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.19 บาท สัปดาห์ก่อน  24.35 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 22.61 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.28 บาท 



ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.11 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.34 บาท สัปดาห์ก่อน 48.32 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 345 บาท สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 385 บาท สัปดาห์ก่อน 379 บาท  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.58 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.54 บาท สัปดาห์ก่อน 80.66 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.68 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.07 บาท สัปดาห์ก่อน 81.24 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.61 บาท สัปดาห์ก่อน 138.57 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.07 บาท สัปดาห์ก่อน 71.06 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.90 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 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 7 ชัยนาท เรื่อง เตรียมลิ้มรสของดีชัยนาท ชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอ
และผู้สนใจ เที่ยวงาน ‘วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท’ 8 – 18 ก.ย. นี้ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

