
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แนะพืชทางเลือกน่าสนใจ ก าไรดี ทดแทนนาข้าวไม่เหมาะสมพื้นที่ปทุมธานี” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แนะพืชทางเลือกน่าสนใจ ก าไรดี ทดแทนนาข้าวไม่เหมาะสมพ้ืนที่
ปทุมธานี ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นท่ีตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ท่ี 7 (สศท.7) จังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสินค้าเกษตรส าคัญท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top4) ของพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า  สินค้า TOP 4 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ ามัน และไก่เนื้อ โดยเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) จากการ
ผลิต  ข้าวนาปี ในพื้นท่ีมีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 1,448 บาท/ไร่ ส่วนพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1 ,290 บาท/ไร่  ข้าวนาปรัง พื้นท่ีมีความ
เหมาะสมมากและปานกลาง เฉลี่ย 1,007 บาท/ไร่ ส่วนพื้นท่ีมีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม เฉลี่ย  997 บาท/ไร่ 
ปาล์มน้ ามัน ในพื้นท่ีมีความเหมาะสมมากและปานกลาง เฉลี่ย 2 ,089 บาท/ไร่ ส่วนพื้นท่ีมีความเหมาะสมน้อยและไม่
เหมาะสม เฉลี่ย 1,955 บาท/ไร่ ส่วนไก่เนื้อ เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ 4.57 บาท/ตัว 

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรแทนการท านาข้าว พบว่า พื้นท่ีมี
ความเหมาะสม (S1/S2) ส าหรับปลูกข้าวมีจ านวน 323,679 ไร่ และพื้นท่ีไม่เหมาะสม (S3/N) ส าหรับปลูกข้าวมีเพียงจ านวน 
21,418 ไร่ โดยปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย 
อาทิ  

กล้วยหอม มีต้นทุนการผลิต 20,363 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 26,646 บาท/ไร่ ซึ่งกล้วยหอมทอง
ตลาดท้ังในและต่างประเทศมีความต้องการเป็นอย่างมาก และขณะนี้กล้วยหอมทองปทุมธานี ยังเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งหากเกษตรกรสามารถสร้างจุดแข็งและขยายผลต่อยอดเพิ่มมูลค่าในการแปร
รูปได้   

เตยหอม สามารถจ าหน่ายได้ 3 แบบ คือ ตัดต้นขาย ขายเฉพาะใบ และขายแขนง (หน่อ) ปัจจุบันผลผลิตเป็นท่ี
ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีพ่อค้าคนกลาง เข้ามารับซื้อในแหล่งผลิต ต้นทุนการผลิตกรณีตัดต้นขาย มีต้นทุน 16 ,397 
บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 15,103 บาท/ไร่  

ฝรั่งกิมจู ต้นทุนการผลิต 19,123 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 25,877 บาท/ไร่  มะระจีน เป็นพืชท่ีใช้น้ าน้อยมีระยะ
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลา 45 วัน มีต้นทุนการผลิต 14,597 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 8,647 บาท/ไร่  การปลูกหญ้า         
ปูสนาม ระยะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 35 - 40 วัน มีต้นทุนการผลิต 8,325 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 11,460 บาท/ไร่ และ          
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต้นทุนการผลิต 90 บาท/ตัว ผลตอบแทนสุทธิ 54 บาท/ตัว  

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อ านวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า ยังมีสินค้าทางเลือกอีกหลายชนิดท่ีตลาดต้องการ เช่น    
การท าเกษตรผสมผสานท่ีสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ และพืชผักปลอดภัย ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ผัก 
GAP น าไปขายโครงการผักร่วมใจท่ีตลาดไท  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปปลาน้ าจืดท่ีผลิตปลาดุกมีคุณภาพและน า
ปลาดุกมาแปรรูปหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ควรส่งเสริมสร้าง
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มูลค่าโดยรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตข้าวบริโภค ข้าวหอมหรือข้าวนิ่มเพื่อการแปรรูปจ าหน่ายในจังหวัด รวมถึงการ
พัฒนาสินค้า เช่น การแปรรูป  เป็นน้ ามันร าข้าว เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเชื่อมโยงหาช่องทางการตลาดและ
เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมวางแผนการผลิตสินค้าและการตลาดสินค้าให้เหมาะสมกับพื้ นท่ีอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด ท้ังนี้ ท่านท่ีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลพืช
ทางเลือกในพื้นท่ีภาคกลาง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 โทร. 056 405 5005 - 8 หรือ
อีเมล zone7@oae.go.th 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,663 บาท สัปดาห์ก่อน 15,608 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,855 บาท สัปดาห์ก่อน 7,870 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.88 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.12 บาท สัปดาห์ก่อน 6.16 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.98 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.07 บาท สัปดาห์ก่อน 53.93 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.01 บาท สัปดาห์ก่อน 36.86 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.03 บาท สัปดาห์ก่อน 23.84 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.96 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.09 บาท สัปดาห์ก่อน 2.12 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.17 บาท สัปดาห์ก่อน 5.21 บาท 
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ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,626 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,621 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,303 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,297 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 852 บาท  สัปดาห์ก่อน 842 บาท    

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.49 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.03 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.79 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.57 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.07 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.57 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.17 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.82 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.22 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.88 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.86 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 263 บาท  สัปดาห์ก่อน 264 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 320 บาท  สัปดาห์ก่อน 321 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.65 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.68 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.75 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท สัปดาห์ก่อน 48.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.93 บาท สัปดาห์ก่อน 86.26 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 144.02 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.88 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.00 บาท สัปดาห์ก่อน 138.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.16 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 7 จ.ชัยนาทเรื่อง แนะพืชทางเลือกน่าสนใจ ก าไรดี ทดแทนนาข้าว
ไม่เหมาะสมพ้ืนที่ปทุมธานี  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ า
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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 พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

