
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพร พืชทางเลือกตาม Agri-Map สร้างก าไรให้เกษตรกรเมืองแพร่” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพร พืชทางเลือกตาม Agri-Map 
สร้างก าไรให้เกษตรกรเมืองแพร่ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่                 
ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท. 2) ได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส าคัญ รวมทั้ง
สินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพส าหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเหนียวนาปี โดยผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มที่ 1 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวเหนียวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และ เหมาะสมปานกลาง (S2)  
ควรส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและพัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มที่  2 การผลิตในพื้นที่ เหมาะสมน้อย (S3) และ พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)  ในกรณีที่ เกษตรกรสนใจ
ปรับเปลี่ยนการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีพ้ืนที่ S3 และ N รวม 305,665 ไร่) พ้ืนที่อ าเภอร้องกวาง อ าเภอเมือง และ
อ าเภอลอง พบว่า สามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 2,613 ไร่  และในกรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิต             
ข้าวเหนียวนาปี (มีพ้ืนที่ S3 และ N รวม 63,135 ไร่) ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองลอง อ าเภอวังชิ้น และอ าเภอร้องกวาง                 
จะสามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 16,845 ไร่   

ส าหรับพืชทางเลือกที่เหมาะในการปรับเปลี่ยน มีจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร มีต้นทุนการผลิต 8,449 บาท/ไร่              
ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 3 - 15 ประมาณ 43,014 บาท/ไร่  คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 34,564 บาท/ไร่ 
โดยร้อยละ 90 จ าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถิ่น ซึ่งผลผลิตบางส่วนทางกลุ่มจะน ามาแปรรูปอบแห้ง และส่งให้
พ่อค้ารวบรวมนอกพ้ืนที่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เกษตรกรขายเองในตลาดชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีกระแสความต้องการของ
ตลาดเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม                    

ส้มเขียวหวาน มีต้นทุนการผลิต 16,392 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 4 ประมาณ 23,896 บาท/ไร่ 
คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 7,504  บาท/ไร่ ผลผลิตร้อยละ 70 จ าหน่ายให้ผู้รับซื้อในท้องถิ่น โดยจะคัดเกรดเพ่ือขายส่งให้กับ
พ่อค้าส่งต่างจังหวัด จากนั้นจะกระจายต่อไปยังตลาดไทยเจริญ ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง และ สมุนไพร ได้แก่ 
ขมิ้นชัน และไพล มีต้นทุนการผลิต 30,166 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตเมื่ออายุเฉลี่ย 9 – 11 เดือน ประมาณ 
72,528 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 42,362 บาท/ไร่ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)   
ซึ่งร้อยละ 90 จะจ าหน่ายให้กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร เพ่ือขายส่งให้กับพ่อค้ารวบรวมในพ้ืนที่ และส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
สอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพ่ือผลิตยาแผนโบราณรักษาโรค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และองค์ความรู้ด้านสมุนไพร   

02-5798511 



 

ด้านนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อ านวยการ สศท. 2 กล่าวเสริมว่า หากในกรณีเกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนการผลิต 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อย และปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  แนวทางการพัฒนา จึงควรมุ่งเน้นการปรับปรุง
คุณภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง การใช้สาร
ปรับปรุงบ ารุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ สศท. 2 ได้มีการหารือและ
รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ
จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  เช่น การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP 
แบบครบวงจร เน้นกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะ รูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การบริหารจัดการสินค้าที่
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องทั้งด้านอุปสงค์อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสมดุล
ระบบนิเวศคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยปลูกพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละเดือนได้ อาทิ ถั่วลิสง 
สมุนไพรต่าง ๆ ตามความต้องการและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง 
ส าหรับท่านที่สนใจผลการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ที่ สศท. 2 โทร. 0 5532 2650 และ 0 5532 2658 หรือ 
อีเมล์ zone2@oae.go.th 
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,692 บาท สัปดาห์ก่อน 15,552 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,718 บาท สัปดาห์ก่อน 7,683 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.27 บาท สัปดาห์ก่อน 7.33 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.87 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.50 บาท สัปดาห์ก่อน 67.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.00 บาท สัปดาห์ก่อน 37.50 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.00 บาท สัปดาห์ก่อน 18.59 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.07 บาท 



 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.67 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.89 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,682 บาท สัปดาห์ก่อน 1,705 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,345 บาท สัปดาห์ก่อน 1,362 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 839 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.51 บาท  สัปดาหก์่อน  45.53 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.43 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.54 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.80 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.50 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.70 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.97 บาท 

ไข่ไก่ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 286 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 327 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.61 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.82 บาท 

 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.25 บาท สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.22 บาท สัปดาห์ก่อน 83.68 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.55 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 82.61 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 115.00 บาท สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.09 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพร พืช
ทางเลือกตาม Agri-Map สร้างก าไรให้เกษตรกรเมืองแพร่ และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           

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


 

เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 


