
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย’ พืชทางเลือกสร้างรายได้ ของเกษตรกรฉะเชิงเทรา” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย’ พืชทางเลือกสร้างรายได้ 
ของเกษตรกรฉะเชิงเทรา ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา (TOP 4) ได้แก่ ข้าวนาปี มะม่วง
น้ าดอกไม้   กุ้งขาวแวนนาไม  และปลากะพง โดยพบว่า เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) จากการผลิต ข้าวนาปี ใน
พ้ืนที่มีความเหมาะสมมาก (S1) และปานกลาง (S2) เฉลี่ย 1,822 บาท/ไร่  ส่วนพ้ืนที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่
เหมาะสม (N)  เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,444 บาท/ไร่  มะม่วงน้ าดอกไม้ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 13,738 บาท/ไร่  
กุ้งขาวแวนนาไม มีผลตอบแทนสุทธิ 17,711 บาท/ไร่ และปลากะพง มีผลตอบแทนสุทธิ 63,519 บาท/ไร่  ทั้งนี้ ในส่วน
ของมะม่วงน้ าดอกไม้ กุ้งขาวแวนนาไม และปลากะพง ไม่ได้แยกพ้ืนที่ความเหมาะสม 
 จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม (S1/S2) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3/N) ส าหรับ
การปลูกข้าว เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางเชิงนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตาม
แนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า พ้ืนที่
มีความเหมาะสม (S1/S2)  ส าหรับปลูกข้าว มีจ านวน 1,169,706 ไร่ และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3/N) ส าหรับปลูกข้าว จ านวน 
130,056 ไร่  ส าหรับสินค้าทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนนาข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3/N)  เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ เพ่ือเสริมรายได้ในครัวเรือน เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย และมีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งได้แก่  

พืชสมุนไพร/เครื่องเทศ อาทิ ข่า ต้นทุนการผลิต 11,949 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 46,278 บาท/ไร่ คิดเป็น
ผลตอบแทนสุทธิ 34,329 บาท/ไร่  ตะไคร้ ต้นทุนการผลิต 9,281 บาท/ไร่  ผลตอบแทน 20,868 บาท/ไร่  คิดเป็น
ผลตอบแทนสุทธิ 11,586 บาท/ไร่  ซึ่งผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเครื่องเทศ
ปรุงรสอาหาร หรือตลาดบริโภคในจังหวัดและนอกจังหวัด จะมีพ่อค้าเข้ารับซื้อถึงในแหล่งผลิต ท าให้ลดต้นทุนการขนส่งอีก
ด้วย   

การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนระบบปิด  ต้นทุนการผลิต 266,223 บาท/ไร่/ปี  ผลตอบแทน 346,752 บาท/ไร่/ปี 
คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 80,528 บาท/ไร่/ปี  (1 ไร่ สามารถปลูกโรงเรือนได้ 6 - 7 โรง) สามารถเก็บขายเมื่ออายุได้ 15 วัน 
และพ่อค้าเข้ารับซื้อถึงแหล่งผลิต 

พืชผักปลอดภัย (กางมุ้ง) อาทิ ผักกวางตุ้ง  มีต้นทุนการผลิต 9,246 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทน 27,328 บาท/ไร่/ปี  
คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 18,081 บาท/ไร่/ปี  ผักคะน้า มีต้นทุนการผลิต 10,225 บาท/ไร่/ปี  ผลตอบแทน 29 ,342                 
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 19,117 บาท/ไร่/ปี  โดยเกษตรกรสามารถควบคุมการผลิต ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด 
โดยเฉลี่ยของผักประมาณ 45 วัน/รุ่น สามารถเก็บจ าหน่ายได้แล้ว และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะกลุ่มคนรัก
สุขภาพอีกด้วย 

ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการผลิต ควรวางแผนการผลิต ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ระยะการ
ปลูกหรือเลี้ยง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยมีข้อมูลสนับสนุนความต้องการของตลาด โดยเกษตรกร หรือท่านที่สนใจข้อมูล

02-5798511 



สินค้าทางเลือกในพ้ืนที่ หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ส าคัญ สามารถสอบถามได้ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6              
โทร. 0 3835 1398 หรือ zone6@oae.go.th 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,325 บาท สัปดาห์ก่อน 15,193 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,017 บาท สัปดาห์ก่อน 8,061 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.80 บาท สัปดาห์ก่อน 8.83 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.61 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.90 บาท สัปดาห์ก่อน 36.25 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.24 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.40 บาท สัปดาห์ก่อน 21.20 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.52 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.29 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.64 บาท สัปดาห์ก่อน 5.57 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,653 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,665 บาท 



เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,314 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,316 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 837 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.85 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.30 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.33 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.80 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.48 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.36 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.45 บาท  สัปดาห์ก่อน  31.97 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.03 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.62 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 266 บาท  สัปดาห์ก่อน 264 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 328 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.94 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.25 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.28 บาท สัปดาห์ก่อน 87.91 บาท 



กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.52  บาท  สัปดาห์ก่อน 143.11 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.90 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 161.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย’ พืช
ทางเลือกสร้างรายได้ ของเกษตรกรฉะเชิงเทรา และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้  คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 

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

