
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 

เรื่อง สศก. โชว์ผล Zoning ช่วยเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิต สร้างมูลค่ากำไร 27 ล้านบาท ในพ้ืนท่ี 51 จังหวัด  

ออกอากาศวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565 
 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. โชว์ผล Zoning ช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต  
สร้างมูลค่ากำไร 27 ล้านบาท ในพ้ืนที่ 51 จังหวัด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการ
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื ่อปร ับโครงสร ้างการผลิตในพื ้นที่ เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N)  
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าชนิดเดิม  
โดยโครงการดังกล่าว มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานในพ้ืนที่ อาทิ การถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช 
พันธุ์ปลา ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ อาหารและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงปลา รวมถึงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเงินอุดหนุน
ปัจจัยการผลิตสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

ในการนี้ สศก. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
95,000 ไร่ ผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2564 พบว่า ได้รับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม 98,305 ไร่ (ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย) รวม 51 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8 ,985 ราย โดยส่วนใหญ่
ปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปี เป็นการเลี้ยงปลา ปลูกหม่อน และเกษตรผสมผสาน ผักสวนครัว สมุนไพร ร่วมกับการปลูกข้าว 
หรือไม้ผล และไม้ยืนต้น  

ผลจากที่เกษตรกร ได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในฤดูการผลิต ปี 2564/65 ส่งผลให้มีพ้ืนที่สร้างผลผลิตสินค้าเกษตรได้แล้ว            
ร้อยละ 55 เช่น  ปลาตะเพียน ปลานิล หม่อน พืชอายุสั้นหรือพืชผักสวนครัว เช่น กล้วย ตะไคร้ พริก ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว 
มะเขือ เป็นต้น ที่เหลือยังอยู่ในช่วงทยอยเก็บเก่ียวและยังไม่ได้รับผลผลิตเนื่องจากเป็นการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน 
มะยงชิด พุทรา มะม่วง ขนุน มะนาว น้อยหน่า ฝรั่ง ลำไย เป็นต้น ซ่ึงต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป จึงจะให้ผลผลิต สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้เกษตรกรได้เฉลี่ย 8,744 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 3 ,258 บาทต่อไร่ เพ่ิมขึ้น  
จากการปลูกข้าวนาปี 2563/64 จำนวน 2 ,591 บาทต่อไร่ โดยเม่ือจำแนกผลตอบแทนสุทธิตามกิจกรรมที่ปรับ เปลี่ยน ได้ 
พบว่า ปลา สามารถสร ้างผลตอบแทนสุทธิเพิ ่มข ึ้นจากเดิม 1 ,178 บาทต่อไร ่  หม่อนไหม เพิ ่มข ึ้น 2 ,827 บาทตอ่ไร่  
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เกษตรผสมผสาน เพ่ิมขึ้น 2,932 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ หากคิดเป็นภาพรวมโครงการทั้ง 51 จังหวัด รวมพ้ืนที่ 98 ,305 ไร่ (ไม่รวม
ไม้ผล ไม้ยืนต้น) สามารถสร้างผลตอบแทนสุทธิ รวม 27 ล้านบาท และคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนสุทธิได้รวมถึง 49 ล้านบาท  

 สำหรับการดำเนินโครงการ ปี 2565 มีเป้าหมาย พ้ืนที่รวม 71 ,735 ไร่ จำแนกเป็นกิจกรรมปรับโครงสร้างพ้ืนที่การ
ผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เป้าหมาย 67,590 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4,145 ไร่ ผลการติดตามการดำเนินงานรอบ               
9 เดือน (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) พบว่า มีการปรับโครงสร้างพ้ืนที่การผลิตที่ไม่เหมาะสมแล้ว 65 ,685 ไร่ (ร้อยละ 
97 ของเป้าหมาย 67,590 ไร ่) สน ับสนุนพันธุ์พืช พันธุ ์ปลา รวมถึงปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื ่อการปร ับเปลี่ยนพื้นที่  
ของเกษตรกรแล้ว 2,652 ไร่ (ร้อยละ 64 ของเป้าหมาย 4 ,145 ไร่) และดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แ ก่เกษตรกร  
เป้าหมาย 3,145 ราย ซ่ึงเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืชชนิดใหม่ และการอบรม
บัญชีต้นทุนอาชีพ รวม 3,135 ราย (ร้อยละ 99 ของเป้าหมาย 3 ,145 ราย) และจากผลการสำรวจเบื้องต้น ในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์และลพบุรี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 38 ได้รับการสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างพ้ืนที่และปัจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยน เช่น วัสดุสำหรับการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ ซ่ึงเกษตรกรร้อยละ 
50 เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการผลิตแล้ว  

ทั้งนี้ ภาพรวมการโครงการที่ผ่านมา เกษตรกรพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้ปรับปรุงโ คร งสร้าง พ้ืนที่ 
สามารถกักเก็บน้ำหรือทำเกษตรผสมผสาน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกิดรายได้เสริม และลดค่าอาหารในครัวเรือน
ได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรบางส่วน ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเต็มพ้ืนที่ เนื่องจากมีพ้ืนที่ถือครองน้อย จึงยังคง
พ้ืนที่เพ่ือปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังเคยชินกับการปลูกข้าวมานาน และไม่มีทุนในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต ดังนั้น จำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร รวมถึงให้การสนับสนุนเกษตรกร โดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ รวมถึงปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตให้เหมาะสมในพ้ืนที่  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,576 บาท สัปดาห์ก่อน 13,669 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,001 บาท สัปดาห์ก่อน 9,010 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.93 บาท สัปดาห์ก่อน 9.46 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.03 บาท สัปดาห์ก่อน 7.65 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.51 บาท สัปดาห์ก่อน 47.52 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.21 บาท สัปดาห์ก่อน 23.04 บาท 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.10 บาท ราคาทรงตัวสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.99 บาท สัปดาห์ก่อน 5.38 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.73 บาท สัปดาห์ก่อน 2.71 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.94 บาท สัปดาห์ก่อน 6.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,765 บาท สัปดาห์ก่อน 1,876 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,360 บาท สัปดาห์ก่อน 1,453 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.01 บาท สัปดาห์ก่อน 7.06 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.16 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 54.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.59 บาท สัปดาห์ก่อน  24.96 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.38 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.07 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.83 บาท 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.73 บาท สัปดาห์ก่อน 49.81 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 338 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท สัปดาห์ก่อน 376 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.53 บาท สัปดาห์ก่อน 81.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.44 บาท สัปดาห์ก่อน 60.81 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.20 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.83 บาท สัปดาห์ก่อน 144.11 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.06 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.88 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. โชว์ผล Zoning ช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต สร้างมูลค่ากำไร 27 
ล้านบาท ในพ้ืนที่ 51 จังหวัด และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานใหเ้รา



ได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลาง
ให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

