
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ไม้ดอกไม้ประดับ-กุ้งก้ามกราม-ปลานิล สินค้าทางเลือกสร้างก าไรให้เกษตรกรนครนายก” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ-กุ้งก้ามกราม-ปลานิล สินค้าทางเลือกสร้างก าไรให้
เกษตรกรนครนายก ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าสินค้าเกษตรส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กุ้งขาวแวนนาไม มะยงชิด โดยการผลิตข้าวนาปี ในพ้ืนที่มีความเหมาะสมมากและ
เหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) เฉลี่ย 538 บาท/ไร่  ส่วนพ้ืนที่มีความเหมาะสมน้อย
และไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 69 บาท/ไร่ ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ S1/S2 เกษตรกรได้
ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ ย  1 ,433 บาท/ไร่  ส่ วน พ้ืนที่  S3/N เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ ย  552 บาท/ไร่              
ส าหรับกุ้งขาวแวนนาไม และมะยงชิด ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) โดย           
กุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 76,179 บาท/ไร่ และมะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครนายก 
เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 13,429 บาท/ไร่ 

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครนายก  ตาม Agri – Map 
เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างหลากหลาย โดยการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่นาข้าวมาท าไม้ดอกไม้ประดับ (ขนาดถุงด า 2 นิ้ว) เช่น ต้นพุดศุภโชค เข็ม ชา มะลิ มีต้นทุนการผลิต 90,395 บาท/ไร่/รุ่น 
มีอายุเก็บเกี่ยว 3 เดือน เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 51,335 บาท/ไร่/รุ่น และไม้ดอกไม้ประดับ (ถุงด าขนาด 8 นิ้ว) 
เช่น ต้นไทรเกาหลี ต้นทุนการผลิต 47,215 บาท/ไร่/รุ่น มีอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 69,415 บาท/ไร่/รุ่น  
ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนครนายกมีชื่อเสียงและตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับที่ตั้งอยู่ที่อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ซึ่งขายส่งกระจายไปทั่วประเทศและต่างประเทศจึงเป็นสินค้าทางเลือกที่ดีมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก   

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทางเลือกท่ีน่าสนใจด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม มีต้นทุนการผลิต 24,284 บาท/ไร่/รุ่น                 
ให้ผลผลิตใน 90 วัน ผลตอบแทนสุทธิ 26,296 บาท/ไร่/รุ่น และปลานิล มีต้นทุนการผลิต 20 ,973 บาท/ไร่/รุ่น              
ให้ผลผลิตใน 330 วัน ผลตอบแทนสุทธิ 9,052 บาท/ไร่/รุ่น ซ่ึงปัจจุบันผลผลิตด้านประมงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพราะจังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะมีน้ าตกที่มีชื่อเสียง
หลายแห่งจึงมีนักท่องเที่ยวมาจ านวนมากและต้องการอาหารสด ที่ปลอดภัย เกษตรกรสามารถผลิตร่วมกับการท านาเสริม
รายได้ในสระน้ าในไร่นา สามารถสร้างจุดแข็งและขยายผลต่อยอดเพ่ิมมูลค่าในการแปรรูปได้  

จะเห็นได้ว่าสินค้าทางเลือกมีหลากหลายชนิดและตลาดมีความต้องการสามารถสร้างรายได้เพ่ิมและมีก าไร                  
อย่างไรก็ตาม ควรสนับสนุนการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงในแม่น้ านครนายกเพ่ือเกิดสินค้ากุ้งแม่น้ าธรรมชาติสร้างรายได้
ให้กับวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ านครนายก และควรสนับสนุนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งก้ามกราม ปลานิล แก่กลุ่ม
นักท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท ส่งเสริมการท าจุด Landmark ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมติดป้ายหรือสร้างสื่อ social 
แบบหลายภาษา เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ สวนผลไม้ สวนผสมผสาน และสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ   

02-5798511 



ส าหรับแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  (Agri – Map) ควรวางแผน
การส่งเสริมในการแบ่งเขตพ้ืนที่เกษตรตามลักษณะศักยภาพของจังหวัดนครนายก โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 โซน ได้แก่                          
โซนพื้นที่ดอน ส่งเสริมให้ท าการเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ท าสวนผลไม้ และโซนพื้นที่ลุ่ม ส่งเสริมท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และปลูกข้าว ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลพืชทางเลือกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก สามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โทร. 038 351 261 หรืออีเมล zone6@oae.go.th 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,692 บาท สัปดาห์ก่อน 15,552 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,718 บาท สัปดาห์ก่อน 7,683 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.27 บาท สัปดาห์ก่อน 7.33 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.87 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.50 บาท สัปดาห์ก่อน 67.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.00 บาท สัปดาห์ก่อน 37.50 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.00 บาท สัปดาห์ก่อน 18.59 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.07 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.67 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.89 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,682 บาท สัปดาห์ก่อน 1,705 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,345 บาท สัปดาห์ก่อน 1,362 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 839 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.51 บาท  สัปดาหก์่อน  45.53 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.43 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.54 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.80 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.50 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.70 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.97 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 286 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 327 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.61 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.82 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.25 บาท สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.22 บาท สัปดาห์ก่อน 83.68 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.55 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 82.61 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 115.00 บาท สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.09 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ 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 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ-กุ้งก้ามกราม-ปลานิล สินค้า
ทางเลือกสร้างก าไรให้เกษตรกรนครนายก และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรม
ที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

