
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง “สศท.6 แนะสนิคา้ Future Crop 6 ชนิด ปลูกเสริมหรือทดแทน ขา้ว ยางพารา และมันสําปะหลังพืน้ที่ S3,N” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.6 แนะสินค้า Future Crop 6 ชนิด ปลูกเสริมหรือทดแทน 
ข้าว ยางพารา และมันสําปะหลังพื้นที่ S3,N ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 
ของทั้ง 9 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด 
สมุทรปราการ) ซึ่ง สศท.6 ได้ศึกษาสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) พบว่า ไผ่ หญ้าเนเปียร์ โกโก้ 
มะพร้าวน้ําหอม มะม่วงน้ําดอกไม้ และกุ้งก้ามกราม เป็น 6 สินค้าสําคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าการผลิตข้าว 
ยางพารา และมันสําปะหลัง ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ําซากและพื้นที่เกิดโรค
ระบาดสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกที่
ให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
   หากพิจารณาผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)            
ของข้าว ยางพารา และมันสําปะหลัง พบว่า ข้าวนาปี (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ตราด)             
ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 1,643 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 644 บาท/ไร่ 
ข้าวนาปรัง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ตราด) ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 
1,213 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 687 บาท/ไร่ ยางพารา (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 
ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 3,515 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้ผลตอบแทนสุทธิ 48 บาท/ไร่ 
และมันสําปะหลัง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 
1,639 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 85 บาท/ไร่ ซึ่งหากพิจารณาสินค้าเกษตรทางเลือกทั้ง 
6 ชนิด ที่สามารถปลูกเสริมหรือทดแทนข้าว ยางพารา และมันสําปะหลัง ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ของพื้นที่เป้าหมาย
ทั้ง 9 จังหวัด สามารถจําแนกเป็นรายชนิด ดังนี้ 

ไผ่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,212 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 7,921 บาท/ไร่ สามารถปลูกทดแทนข้าว ยางพารา            
และมันสําปะหลัง พ้ืนที่เป้าหมายในการปลูก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก            
และสระแก้ว ซึ่งพบว่าผลผลิตหน่อและกิ่งพันธ์ุไผ่มีเพียงพอกับปริมาณความต้องการ แต่ในส่วนของลําพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 7 
จังหวัด สามารถผลิตได้เพียง 819,070 ลํา ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในพื้นที่เป้าหมาย มีจํานวนมากถึง 
6,776,000 ลํา ซึ่งยังขาดปริมาณผลผลิต จํานวน 5,956,930 ลํา ควรส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อใช้ลําในพื้นที่เป้าหมาย 
จํานวน 11,914 ไร่ 

หญ้าเนเปียร์ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 25,929 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 4,687 บาท/ไร่ สามารถปลูกทดแทนข้าว             
และมันสําปะหลัง พ้ืนที่เป้าหมายในการปลูก ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและรอยต่อในอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพื้นที่
เป้าหมายทั้ง 2 จังหวัด สามารถผลิตได้ จํานวน 477,523 ตัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในพื้นที่เป้าหมาย มี
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จํานวน 1,468,563 ตัน ซึ่งยังขาดปริมาณผลผลิต จํานวน 991,040 ตัน ควรส่งเสริมการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่
เป้าหมาย จํานวน 36,328 ไร่ เพื่อให้โคมีหญ้ากินครบทุกวัน 

โกโก้ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,218 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 9,138 บาท/ไร่ สามารถปลูกทดแทนยางพารา             
พ้ืนที่เป้าหมายในการปลูก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ซึ่งพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 จังหวัด สามารถผลิตได้ 
จํานวน 2,141 ตัน และมีพ้ืนที่ปลูกแล้วยังไม่ให้ผลอีกจํานวน 1,290 ตัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในพื้นที่
เป้าหมาย มีจํานวน 22,158 – 27,158 ตัน ซึ่งยังขาดปริมาณผลผลิต จํานวน 20,868 – 25,868 ตัน ควรส่งเสริมการปลูกโกโก้
ในพื้นที่เป้าหมายประมาณ 16,231 – 20,120 ไร่ 

มะพร้าวน้ําหอม เกษตรกรปลูกแบบสวนเดี่ยว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,236 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 23,228 บาท/ไร่ 
หากปลูกแบบขอบบ่อหรือผสมนาข้าว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,403 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 11,689 บาท/ไร่             
สามารถปลูกเสริมหรือทดแทนข้าว พ้ืนที่เป้าหมายในการปลูก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง            
ซึ่งพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด สามารถผลิตได้ จํานวน 30,382 ตัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในพื้นที่เป้าหมาย            
มีจํานวน 43,300 ตัน ซึ่งยังขาดปริมาณผลผลิต จํานวน 12,918 ตัน ควรส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ําหอมในพื้นที่
เป้าหมาย จํานวน 4,300 ไร่   
  มะม่วงน้ําดอกไม้ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,548 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 13,687 บาท/ไร่ สามารถปลูกทดแทน
ข้าวและมันสําปะหลัง พ้ืนที่เป้าหมายในการปลูก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และอําเภอ
สอยดาว อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด สามารถผลิตได้ จํานวน 70,000 ตัน ซึ่งปริมาณ
ของผลผลิต มีความสมดุลกับความต้องการของตลาด 
  กุ้งก้ามกราม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 36,705 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 8,417 บาท/ไร่ สามารถเลี้ยงทดแทนการ
ปลูกข้าว พ้ืนที่เป้าหมายในการผลิต ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก และสมุทรปราการ ซึ่งพื้นที่
เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด สามารถผลิตได้ จํานวน 2,828 ตัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ในพื้นที่เป้าหมาย มีจํานวน 
2,952 – 4,428 ตัน ซึ่งยังขาดปริมาณผลผลิต จํานวน 124 – 1,600 ตัน ควรส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่
เป้าหมายประมาณ 714 - 9,217 ไร่ 
 ผู้อํานวยการ สศท.6 กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผลการศึกษาดังกล่าว สศท.6 ได้นําเสนอในที่ประชุมทางไกล (Online 
Focus Group) เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ 
รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่
ละภาคส่วนเห็นชอบในสินค้าทางเลือกระดับภาคที่นําเสนอทั้ง 6 ชนิด รวมทั้งมาตรการที่เสนอ ซึ่งข้อเสนอในที่ประชุม
ภาพรวม ให้พิจารณาเรื่องน้ํา พ้ืนที่ความเหมาะสม ตลาดนําการผลิตต้องมีแผนการรองรับและควรพิจารณาเรื่องพืชที่มีอยู่
แล้ว และสร้างมูลค่า ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ควรสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากพืช
ทางเลือกทั้ง 6 ชนิดที่เสนอมาแล้วนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของพืชสมุนไพร อินทผาลัม พริกไทย น้อยหน่า และไข่ไก่ 
รวมถึงสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดเพื่อการผลิตที่ตอบโจทย์ในทุกพ้ืนที่ ประกอบกับควรศึกษาข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน 
และเรื่องการตลาดอย่างรอบคอบ หากท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคตะวันออก 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.6 โทร.03 835 1398 หรืออีเมล zone6@oae.go.th  
  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,586 บาท สัปดาห์ก่อน 9,658 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,667 บาท สัปดาห์ก่อน 7,651 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.40 บาท สัปดาห์ก่อน 8.37 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.72 บาท สัปดาห์ก่อน 6.70 บาท 



ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 42.47 บาท สัปดาหก่์อน 40.16 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.52 บาท สัปดาหก่์อน 26.04 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาหน์ีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.83 บาท สัปดาห์ก่อน 24.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.87 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.13 บาท สัปดาห์ก่อน 2.09 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.88 บาท สัปดาห์ก่อน 6.28 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,712 บาท สัปดาห์ก่อน 1,838 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,398 บาท สัปดาห์ก่อน 1,526 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท สัปดาห์ก่อน 999 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.49  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.24 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.14 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.01 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.07 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.20 บาท 



น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.85 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.80 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.91 บาท สัปดาห์ก่อน 42.92 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 273 บาท  สัปดาห์ก่อน 272 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 352 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.35 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.99 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.70 บาท สัปดาห์ก่อน 78.30 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 124.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 122.60 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.15 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 150.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 



    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศท.6 แนะสินค้า Future Crop 6 ชนิด 
ปลูกเสริมหรือทดแทน ข้าว ยางพารา และมันสําปะหลังพื้นที่ S3,N  และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


