
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “มะม่วงน้ำดอกไม้ – มะพร้าวน้ำหอม’ สินค้าทางเลือก Future Crop จ.สมุทรปราการ 

สร้างรายได้ดี มีโอกาสทางการตลาดสูง” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้ – มะพร้าวน้ำหอม’ สินค้าทางเลือก Future 
Crop จ.สมุทรปราการ สร้างรายได้ดี มีโอกาสทางการตลาดสูง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้วางแผนเตรียมความพร้อมการ
บริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด 
ภาครัฐจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วให้ลดทำนาปรังต่อเนื่อง สำรองน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุด 
เพื่อให้เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งปี 2563/2564 รวมถึงแนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง อาทิ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น  นอกจากการปลูกพืชอายุสั้นแล้ว 
เกษตรกรยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสาน โดยปลูกพืชทางเลือกที่มีอายุยาว ซึ่งสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในระยะ
ยาวและสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง สศท.6 ชลบุรี ได้ศึกษาต้นทุนสินค้าทางเลือก (Future Crop) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีโอกาสทางการตลาด ภายใต้โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้ และมะพร้าวน้ำหอม เป็น 2 สินค้าทางเลือกที่จังหวัดให้การ
ส่งเสริม       
 หากพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้ มีต้นทุนการผลิต 10,910 บาท/ไร่/ปี (ให้ผลผลิตในปีที่ 
3) นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 160 - 180 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 900 กก./ไร่/ปี เกษตรกรได้ผลตอบแทน 33,876 
บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 26,401 บาท/ไร่/ปี ราคารับซื้อเฉลี่ย 37.64 บาท/กก. โดยในปี 2563 จังหวัดมีความ
ต้องการผลผลิต 8,888 ตัน แต่ผลิตได้เพียง 1,946 ตัน จึงต้องนำเข้าผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 6 ,942 ตัน ซึ่งมี
แนวโน้มนำเข้าสูงขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดปริมณฑล ซึ่งมีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ
จำนวนมาก และเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงสามารถกระจายผลผลิตได้รวดเร็ว รวมทั้งจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน โดยจัดงาน
มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำเป็นประจำทุกปี และที่สำคัญมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญหา เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2557 
 
  สำหรับมะพร้าวน้ำหอม สินค้าทางเลือกอีกชนิดที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถผลิตได้ และให้ผลตอบแทนสูง 
พบว่า มีต้นทุนการผลิต 5,039 บาท/ไร่/ปี (ให้ผลผลิตในปีที่ 4 และเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี) นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝน               
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,850 กก./ไร่/ปี เกษตรกรได้ผลตอบแทน 17,575 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 12,536 
บาท/ไร่/ปี ราคารับซื้อเฉลี่ย 9.5 บาท/กก. ปัจจุบันมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงสวนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับบริษัทส่งออกที่
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และตลาดกลางค้าส่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง โดยในปี 2563 จังหวัด
มีความต้องการ 2,110 ตัน แต่ผลิตได้เพียง 1,063 ตัน จึงต้องนำเข้าผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 1,047 ตัน ซึ่ง
จังหวัดได้มีนโยบายบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริม
การเกษตรประจำปี จัดนิทรรศการแสดงสินค้าที่เกิดจากผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญที่เป็นของดีจังหวัด
สมุทรปราการ เช่น มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น รวมถึงมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรใน

02-5798511 



 
รูปแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เชื่อมโยงการผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองการตลาดให้
มากขึ้น                
  ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้และมะพร้าวน้ำหอม ควรศึกษาข้อมูลการผลิต ปัจจัยด้าน
ต้นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด การเฝ้า
ระวังโรคที่อาจมารบกวนส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย แหล่งรับซื้อ และความต้องการของตลาด เป็นต้น หากท่านใด
ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท. 6 โทร.                
038 351 261 หรืออีเมล zone6@oae.go.th 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,841 บาท สัปดาห์ก่อน 11,416 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,545 บาท สัปดาห์ก่อน 8,491 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.34 บาท สัปดาห์ก่อน 7.29 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.89 บาท สัปดาห์ก่อน 5.88 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.82 บาท สัปดาห์ก่อน 48.51 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.65 บาท สัปดาห์ก่อน 25.91 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.81 บาท สัปดาห์ก่อน 20.12 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.66 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.76 บาท สัปดาห์ก่อน 1.74 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.00 บาท สัปดาห์ก่อน 5.48 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,921 บาท สัปดาห์ก่อน 1,947 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,529 บาท สัปดาห์ก่อน 1,553 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 933 บาท ทรงตวัเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.51 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.83 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.84 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.45 บาท  สัปดาห์ก่อน  56.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 65.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.84 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.90 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.74 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.09 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.42 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.76 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 32.95 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 287 บาท  สัปดาห์ก่อน 273 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท  สัปดาห์ก่อน 339 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 94.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.86 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.03 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.19 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.17 บาท สัปดาห์ก่อน 78.05 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 131.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 129.53 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.36 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.24 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื ่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
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                                   
 
 ขอขอบคณุ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี เรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้ – มะพร้าวน้ำหอม’ สินค้าทางเลือก 
Future Crop จ.สมุทรปราการ สร้างรายได้ดี มีโอกาสทางการตลาดสูง  และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

