
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โกโก้’ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563 
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โกโก้’ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ 
ตลาดโลกต้องการสูง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า โกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เป็นสินค้าสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดโลกสูง ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 
เยอรมัน และฟิลิปปินส์ ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีใน
การขยายการผลิตสินค้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ       

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ติดตามสถานการณ์การผลิตโกโก้ พบว่า จังหวัด
ขอนแก่น โดยบริษัทโกโก้ไทย 2017 จำกัด ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมปลูกโกโก้ เพ่ือสร้างอาชีพ และรายได้ของเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนของบริษัท จำนวน 126 ราย ตั้งแต่ปี 2561              
มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี ซึ่งในขณะนี้ผลผลิตของเกษตรกรยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี จึงยังไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ โดยโกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวในปีที่ 3 ขึ้นไป เมื่อเกษตรกรได้รับผลผลิตแล้วบริษัทจะลงไปรับซื้อ      
ผลโกโก้สุกของเกษตรกรถึงพ้ืนที่ในราคาตามท้องตลาด จากนั้นบริษัทจะนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผงโกโก้ ไขมันโกโก้ และ
โกโก้อบแห้ง ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้ของบริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ส่งจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 20 ส่งออกต่างประเทศ 
ได้แก่ กัมพูชา และลาว   

สำหรับพ้ืนที่ปลูกโกโก้ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอภูเวียง และหนองเรือ มีประมาณ 250 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์
ลูกผสม โกโก้ไทย 1 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ราคาพันธุ์อยู่ที่  
70 บาท/ต้น นิยมปลูกช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวกว่า 60 ปี                
โดยสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก 15 วัน และเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเฉลี่ย 80 - 150 กก./ต้น หรือประมาณ 
8,000 – 15,000 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมาก 2 ช่วง คือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนธันวาคม-มกราคม ราคาที่เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กก.         

ด้านนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการ สศท.4 กล่าวเสริมว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากจะ
ได้รับความมั่นใจว่าผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่แน่อน ได้ราคาตามมาตรฐานแล้วนั้น ทางบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนด้านองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิ ตที่มีคุณภาพ               
โดยมีการอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจฟาร์มเพ่ือดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
ทำให้ได้ราคาดี  

อย่างไรก็ตาม โกโก้นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทำให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และในอนาคตเกษตรกรมีแนวโน้มหันมาปลูกโกโก้และจะขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 
ดังนั้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ การเลือก
สายพันธุ์ ให้เหมาะสม และวิธีการดูแลรักษาโกโก้ให้ได้คุณภาพดี รวมถึงควรเฝ้าระวังโรคและแมลงที่เกิดในช่วงอากาศ

02-5798511 



 

ร้อนชื้น อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดโกโก้ หรือสนใจเข้า
ร่วมโครงการ สามารถขอคำปรึกษานางสาวกษิรา โชติชื่น ผู้อำนวยการคลังโกโก้จังหวัดขอนแก่น บริษัทโกโก้ไทย 2017 
จำกัด โทร. 08 5762 3143 
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,771 บาท สัปดาห์ก่อน 14,699 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,599 บาท สัปดาห์ก่อน 9,548 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.49 บาท สัปดาห์ก่อน 7.47 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.05 บาท สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.79 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.45 บาท สัปดาห์ก่อน 28.89 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.41 บาท สัปดาห์ก่อน 25.50 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.76 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.71 บาท สัปดาห์ก่อน 1.73 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.78 บาท สัปดาห์ก่อน 4.82 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,785 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,467 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 888 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.38 บาท  สัปดาห์กอ่น 11.16 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.14 บาท  สัปดาห์กอ่น 12.93 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.10 บาท  สัปดาหก่์อน  35.93 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.60 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.43 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.10 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.93 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.86 บาท  สัปดาหก่์อน  13.73 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 12.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  12.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  30.93 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.11 บาท  สัปดาหก์่อน 65.08 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.72 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.78 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  สัปดาห์กอ่น 292 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 353 บาท  สัปดาห์กอ่น 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.69 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.26 บาท  สัปดาหก่์อน 67.63 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.49 บาท สัปดาห์ก่อน 82.83 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.32 บาท  สัปดาห์กอ่น 134.48 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.11 บาท  สัปดาห์กอ่น 69.37 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.79 บาท สัปดาห์ก่อน 9.47 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 
 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง โกโก้’ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่              
จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว 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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

