
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เผยสินคา Top4 มหาสารคาม แนะพชืทางเลือก ‘มันฯ-กลวยหอมทอง-พืชผัก’ ทดแทนนาขาวพื้นที่ S3/N” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 
 

 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เผยสินคา Top4 มหาสารคาม แนะพืชทางเลือก ‘มันฯ-กลวยหอม
ทอง-พืชผัก’ ทดแทนนาขาวพ้ืนที่ S3/N ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางสาวทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 4 (สศท.4) จังหวัดขอนแกน  ไดทําการศึกษาสินคาเกษตรที่สําคัญ Top4 ของจังหวัด 
พบวา ขาวเหนียวนาป ออยโรงงาน โคเนื้อ และกระบือ เปน 4 สินคาสําคัญท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัด             
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) กับพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3,N) เพื่อนํามาวิเคราะหแนวทางการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี และนําเสนอสินคาเกษตรทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงใหแกเกษตรกร สําหรับใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมของนาขาวตามแผนที่ Agri-Map 

จากการศึกษา พบวา ปจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่เหมาะสม (S1,S2) สําหรับการปลูกขาว จํานวน 
1,380,100 ไร  และพื้นที่ไมเหมาะสม (S3,N) จํานวน 789,800 ไร  ในขณะที่ออยโรงงาน มีพ้ืนที่เหมาะสม (S1,S2) สําหรับ
การปลูกจํานวน 90,956 ไร และพื้นที่ไมเหมาะสม (S3,N) จํานวน 84,962 ไร 

หากพิจารณาผลตอบแทนสุทธิจากการผลิต ขาวเหนียวนาป ในพ้ืนที่เหมาะสม (S1,S2) พบวา เกษตรกรไดกําไร 
1,353 บาท/ไร สวนพื้นท่ีไมเหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 2,160 บาท/ไร ออยโรงงาน ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2)             
ไดกําไร 1,311 บาท/ไร  สวนในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (S3,N)  ไดกําไร 355 บาท/ไร  ดานโคเนื้อและกระบือ ไมแยกพื้นท่ี
ความเหมาะสม โดยโคเนื้อ ใหผลตอบแทน 7,921 บาท/ตัว และ กระบือ ใหผลตอบแทน 6,307 บาท/ตัว  

สําหรับสินคาทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนนาขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม พบวา มันสําปะหลัง สามารถใหผลตอบแทน
สุทธิที่สูงกวาขาวเหนียวนาป โดยมีตนทุน 6,621 บาท/ไร คิดเปนผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรไดกําไร 551 บาท/ไร      
กลวยหอมทอง  มีตนทุน 28,091 บาท/ไร  เกษตรกรไดกําไรในปแรก 657 บาท/ไร (ผลตอบแทนจะเพ่ิมขึ้นในปถัดไป) 
พืชผัก อาทิ กะหล่ําปลี  ปลูกปละ 1 รอบ เฉพาะชวงฤดูหนาว เริ่มปลูกธันวาคม อายุเก็บเก่ียว 120 วัน ตนทุน 20,358 
บาท/ไร/รอบการผลิต เกษตรกรไดกําไร 26,925 บาท/ไร   

ผักรวม  ไดแก ผักชี ตนหอม โหระพา สะระแหน ใบแมงลัก กะเพรา ซึ่งปลูกไดตลอดป อายุเก็บเก่ียว 40-50 วัน             
มีตนทุน 7,068 บาท/ไร/รอบการผลิต  เกษตรกรไดกําไร 11,755 บาท/ไร/รอบการผลิต และผักกาด ปลูกปละ 3 รอบ 
ชวงเวลาปลูก ธันวาคม-พฤษภาคม อายุเก็บเก่ียว 45 วัน  ตนทุน 2,395 บาท/ไร/รอบการผลิต เกษตรกรไดกําไร 9,382 
บาท/ไร/รอบการผลิต  

ดานนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการ สศท.4 กลาวเสริมวา ผลการศึกษาดังกลาว สศท.4 ไดนําเสนอในที่
ประชุม โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning) ป 2561 ของจังหวัด
มหาสารคาม เม่ือวันที่ 19 ธันวาคมที่ผานมา โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ ผูแทนสวนราชการ 
รวมทั้งผูแทนเกษตรกร เพ่ือนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และรับฟงความคิดเห็น ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของในแต
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ละภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเกษตรกรมีขอเสนอวานอกเหนือจากสินคา Top4 และพืชทางเลือกที่เสนอมาแลวนั้น            
ควรสงเสริมการปลูกอินทผาลัม พืชสมุนไพร หมอนไหม การเลี้ยงโคนม และการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อแปรรูป ซึ่งสินคา
ดังกลาวยังเปนที่ตองการของตลาด และคาดวาจะเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรใหสามารถเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งดวย 
สําหรับสินคาชนิดใหม ที่ยังไมเคยผลิตในพ้ืนที่ หากเกษตรกรจะทดลองผลิตจะตองทําแบบคอยเปนคอยไป ประกอบกับ
ควรศึกษาขอมูลตนทุน ผลตอบแทน และเรื่องการตลาด ตามแนวทางตลาดนําการผลิตใหรอบคอบ หากทานที่สนใจ
ตองการสอบถามผลการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได ท่ี  สศท.4 โทร. 043 261 513 ตอ 13 หรืออีเมล 
zone4@oae.go.th 

ราคาสินคาเกษตรกรรมที่สําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 15,325 บาท สัปดาหกอน 15,193 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,017 บาท สัปดาหกอน 8,061 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.80 บาท สัปดาหกอน 8.83 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.77 บาท  สัปดาหกอน 7.61 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหที่ผานมา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.90 บาท สัปดาหกอน 36.25 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.24 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.40 บาท สัปดาหกอน 21.20 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคา 

ปาลมน้ํามัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.59 บาท  สัปดาหกอน 2.52 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.29 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.64 บาท สัปดาหกอน 5.57 บาท 



 
ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,653 บาท  สัปดาหกอน 1,665 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,314 บาท  สัปดาหกอน 1,316 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 837 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหที่ผานมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.91 บาท  สัปดาหกอน 2.85 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.02 บาท  สัปดาหกอน 5.30 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.91 บาท  สัปดาหกอน  37.33 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.41 บาท  สัปดาหกอน  36.83 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.91 บาท  สัปดาหกอน  36.33 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.80 บาท  สัปดาหกอน  18.48 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.42 บาท  สัปดาหกอน  15.36 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.45 บาท  สัปดาหกอน  31.97 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.43 บาท  สัปดาหกอน 60.03 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.67 บาท  สัปดาหกอน 33.62 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 264 บาท  สัปดาหกอน 265 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 328 บาท  สัปดาหกอน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.61 บาท  สัปดาหกอน 88.94 บาท 



 
กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.25 บาท  สัปดาหกอน 70.10 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.05 บาท  สัปดาหกอน 45.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.28 บาท สัปดาหกอน 87.91 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.52  บาท  สัปดาหกอน 143.11 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.76 บาท  สัปดาหกอน 75.90 บาท 

ปลาหมึก สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 161.00 บาท  สัปดาหกอน 120.00 บาท 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.92 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ปลาปน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ํารายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน เรื่อง เผยสินคา Top4 มหาสารคาม แนะพืช
ทางเลือก ‘มันฯ-กลวยหอมทอง-พืชผัก’ ทดแทนนาขาวพื้นที่ S3/N และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สําหรับราคาสินคาเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห ที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปน
อยางยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน ทุกสัปดาห  

สําหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพื่อน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 


