
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แนะสินค้าทางเลือกเกษตรกรสมุทรสาคร ฝรั่งแป้นสีทอง-ล าไยพวง-สมุนไพร สร้างก าไรให้เกษตรกร” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แนะสินค้าทางเลือกเกษตรกรสมุทรสาคร ฝรั่งแป้นสีทอง-ล าไยพวง-
สมุนไพร สร้างก าไรให้เกษตรกร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 
10 (สศท.10) จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาสินค้าเกษตรส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า สินค้า TOP4 ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม กล้วยไม้ มะนาว และกุ้งขาวแวนนาไม โดยเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 
จากการผลิตมะพร้าวน  าหอม ในพ้ืนที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 37,601 บาท/ไร่ ส่วนพ้ืนที่
มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 28,338 บาท/ไร่  กล้วยไม้ เกษตรกรได้
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 56,877 บาท/ไร่ มะนาว เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 29,096 บาท/ไร่ และกุ้งขาวแวนนาไม 
เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 54,536 บาท/ไร่ 

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เกษตรกร           
ได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างหลากหลาย อาทิ ไม้ผล ฝรั่งแป้นสีทอง มีต้นทุน
การผลิต 17,027 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 35,848 บาท/ไร่ ซึ่งฝรั่งแป้นสีทองมีตลาดในจังหวัดและในประเทศมี
ความต้องการเป็นอย่างมาก ล าไยพวงทอง  มีต้นทุนการผลิต 19,835 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 23,459 บาท/ไร่  
โดยล าไยพวงทองมีตลาดในจังหวัดและตลาดในประเทศมีความต้องการมากเพราะออกนอกฤดู เกษตรกรสามารถสร้างจุดแข็ง
และขยายผลต่อยอดเพ่ิมมูลค่าในการแปรรูปได้  

พืชสมุนไพร ได้แก่ เตยหอม ปลูกแซมร่องสวนมะพร้าวสามารถจ าหน่ายได้ 3 แบบ คือ ตัดต้นขาย ขายเฉพาะใบ และ
ขายแขนง (หน่อ) ปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในแหล่งผลิต ต้นทุนการ
ผลิตกรณีตัดต้นขายมีต้นทุน 5,067 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 5,733 บาท/ไร่ พลู ต้นทุนการผลิต 56,847 บาท/ไร่ 
ผลตอบแทนสุทธิ 154,859 บาท/ไร่ ดีปลี  มีต้นทุนการผลิต 45,577 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 45,673 บาท/ไร่  นอกจากนี้ 
ยังมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์)ซึ่งมีต้นทุนการผลิต 20,763 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 31,228 บาท/ไร่ และ            
ปศุสัตว์ การเลี ยงแพะ ต้นทุนการผลิต 3,119 บาท/ตัว ผลตอบแทนสุทธิ 706 บาท/ตัว โดยปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

จะเห็นได้ว่าสินค้าทางเลือกมีหลากหลายชนิดที่ตลาดต้องการที่สร้างรายได้เพ่ิมและให้ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมออีก
ด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพ่ือเชื่อมโยงช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ และร่วมวาง
แผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากท่ีสุด ทั้งนี้ ท่านที่สนใจ
รายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลพืชทางเลือกในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  นครปฐม  กาญจนบุรี  เพชรบุรี                                  
และประจวบคีรีขันธ์ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 โทร. 032 337 951 หรืออีเมล 
zone10@oae.go.th 

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,726 บาท สัปดาห์ก่อน 15,774 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,771 บาท สัปดาห์ก่อน 7,762 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.87 บาท สัปดาห์ก่อน 7.86 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.28 บาท สัปดาห์ก่อน 6.24 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.61 บาท สัปดาห์ก่อน 79.51 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.83 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.24 บาท สัปดาห์ก่อน 19.43 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.82 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.65 บาท สัปดาห์ก่อน 1.65 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.56 บาท สัปดาห์ก่อน 5.38 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,659 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,334 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.29 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.17 บาท  สัปดาหก์่อน  51.73 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.23 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.73 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.33 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.14 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.85 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.00 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.91 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 285 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 335 บาท  สัปดาห์ก่อน 332 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.05บาท  สัปดาห์ก่อน 88.98 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.43 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท สัปดาห์ก่อน 48.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.10 บาท สัปดาห์ก่อน 78.96 บาท 



 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.92 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.84 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132 บาท สัปดาห์ก่อน 140 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

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

    - 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 10 จังหวัดราชบุรี เรื่อง แนะสินค้าทางเลือกเกษตรกรสมุทรสาคร 
ฝรั่งแป้นสีทอง-ล าไยพวง-สมุนไพร สร้างก าไรให้เกษตรกร และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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 พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

