
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร 
เพื่อเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map จังหวัดตราด

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี



หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์

❑ ชนิดสินค้าที่น ามาวิเคราะห์มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1) สินค้าท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2558 (GPP : Gross Provincial Product in 2015) 

สูงใน 4 อันดับแรก (Top 4) ได้แก่ ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ทุเรียน และเงาะ
2) สินค้าท่ีมีศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ หรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์

❑ สินค้าทางเลือกที่น าเสนอในการปรับเปลี่ยน ก าหนดเป็นกิจกรรมปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทน

❑ ก าหนดให้ข้าว และยางพาราเป็นพืชท่ีต้องด าเนินการปรับเปลี่ยน เพราะยางพารามีสัดส่วน GDP ใน
สาขาเกษตรมากอันดับหนึ่งของจังหวัด (57.17%) และยังมีปัญหาราคาตกต่ าท้ังสองชนิด
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ท าไมต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลกูสินคา้ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)

ราคาตกต่ า

ต้นทุนสูง

ประสิทธิภาพการผลิตต่ า

ผลผลิตส่วนเกิน

ผลผลิตต่อไร่ต่ า

ผลตอบแทนน้อย

ปัญหาด้านการผลิตและ
การตลาด
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สินค้า TOP 4 จังหวัดตราด

ยางพารา

กุ้งขาวแวนนาไม

ทุเรียน

เงาะ
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สัญลักษณ์
(s1) ปลูกข้าวบนพ้ืนที่เหมาะสมมาก 13,689 ไร่

(s2) ปลูกข้าวบนพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 2,838 ไร่

(s3)    ปลูกข้าวบนพ้ืนที่เหมาะสมน้อย 14,190 ไร่

(n) ปลูกข้าวบนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 6,443 ไร่

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก ข้าว ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
5

พื้นที่การเกษตร 55.46%

พื้นที่ป่า 32.43%

พื้นที่นอกการเกษตร 8.04%



ชั้นความเหมาะสม ของท่ีดินส าหรับ นาข้าว s1 , s2
จ.ตราด รวมพื้นที่ 114,233 ไร่

ประเภท เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ

เหมาะสมสูง S1 (รวม) 82,619 72.32

- เหมาะสมสูง S1 (ปลูกจริง) 13,689 11.98

- เหมาะสมสูง S1 (คงเหลือ) 68,930 60.34

เหมาะสมปานกลาง (รวม) 31,614 27.68

- เหมาะสมปานกลาง S2 (ปลูกจริง) 2,838 2.48

- เหมาะสมปานกลาง S2 (คงเหลือ) 28,776 25.20

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก ข้าว ในชั้นความเหมาะสมของดิน

พื้นที่นา ในช้ันความเหมาะเล็กน้อย S3 , และไม่เหมาะสม N
จ.ตราด รวมพื้นที่ 20,633 ไร่

ประเภท เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ

เหมาะสมเล็กน้อย s3 14,190 68.77

ไม่เหมาะสม N 6,443 31.23
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สัญลักษณ์

(s2) ปลูกยางพาราบนพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 321,281 ไร่

(s3)    ปลูกยางพาราบนพื้นที่เหมาะสมน้อย 21,060 ไร่

(n) ปลูกยางพาราบนพื้นที่ไม่เหมาะสม 36,884 ไร่

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก ยางพารา ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
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ชั้นความเหมาะสม ของที่ดินส าหรับ ยางพารา s2
จ.ตราด รวมพื้นที่ 767,908 ไร่

ประเภท เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ

เหมาะสมปานกลาง (รวม) 767,908 100.00

- เหมาะสมปานกลาง S2 (ปลูกจริง) 320,844 41.78

- เหมาะสมปานกลาง S2 (คงเหลือ) 447,064 58.21

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก ยางพารา ในชั้นความเหมาะสมของดิน

พื้นที่ยางพารา ในช้ันความเหมาะเล็กน้อย S3 , และไม่เหมาะสม N
จ.ตราด รวมพื้นที่ 57,944 ไร่

ประเภท เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ

เหมาะสมเล็กน้อย s3 21,060 36.35

ไม่เหมาะสม N 36,884 63.65
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พื้นที่เพาะปลูกยางพาราจังหวัดตราด
9

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด
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ไร่ , ตัน ยางพารา เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ จังหวัดตราด ปี 2556-2561

เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่



พื้นที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจังหวัดตราด
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ไร่ , ตัน กุ้งขาวแวนนาไม เนื้อที่เพาะเลี้ยง ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ จังหวัดตราด ปี 2552-2561

เนื้อท่ีเพาะเล้ียง ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่



พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจังหวัดตราด
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ไร่ , ตัน ทุเรียน เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ จังหวัดตราด ปี 2552-2561

เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่



พื้นที่เพาะปลูกเงาะจังหวัดตราด
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

61,570 57,862 55,893 51,949 49,918 46,512 47,513 47,667 48,123 49,021

61,755

77,651 79,089
83,015

72,930 76,009
76,853

54,382

84,349

76,181

1,003

1,342

1,415
1,598

1,461
1,634

1,618 1,141
1,753

1,554

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ไร่ , ตัน เงาะ เน้ือที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ จังหวัดตราด ปี 2552-2561

เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่



ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 13

ตามพื้นที่ความเหมาะสมของดิน
สนับสนุนโครงการ Zoning by Agri-map
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 14

นโยบาย Zoning by Agri-map
บริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร

สมดุล น้ า ดิน ตลาด ต้นทุน

ต้นทุนผลตอบแทน เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่เกษตรกร
สามารถใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนการผลิต ร่วมกับ
ปัจจัยอื่นๆ
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
15

คิดว่าจะผลิตอะไร

ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

ต้องศึกษาจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16

เปรียบเทียบสินค้า
ที่ผลิตได้ในพื้นที่

พิจารณาจาก

ต้นทุนการผลิต (ค่าใช้จ่าย)

ผลตอบแทน (ก าไร ขาดทุน)
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
17

จะน าผลผลิตไปขาย
ได้ที่ไหน
(มีตลาด แหล่งรับซื้อ โรงสี
โรงงาน รองรับหรือไม่)
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 18

สภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ 
ลักษณะดิน แหล่งน้ า
ปริมาณน้ าฝน
สภาพอากาศ ฯลฯ
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 19

มีองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิต
สินค้านั้นเพียงพอหรือไม่

จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ได้จากที่ใด

19



ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 20

แนวคิดการจดัท า
ต้นทุนการผลิต 
ของ สศก.
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 21

แนวคิดการจดัท าต้นทุนการผลิตของ สศก. (ต่อ)
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 22

ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต ่ากว่า

ต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

• เป็นค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ในการซือ้หา
ปัจจัยการผลิต เป็นตัวเงนิ 

• เป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้หาปัจจัยการผลิต 
ทัง้ที่จ่ายเป็นเงนิสด และไม่เป็นเงินสด

• ไม่ได้คดิค่าแรงตนเอง ค่าแรงครัวเรือน • คดิค่าแรงทัง้ค่าแรงจ้างมา และค่าแรง
ครัวเรือน

• ไม่คดิค่าใช้ที่ดนิของตนเอง (ไม่เช่า) • คดิทัง้ค่าเช่า และค่าใช้ที่ดนิ

• ไม่คดิค่าเสียโอกาส • คดิค่าเสียโอกาส
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 23

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม

1. ต้นทุนผันแปร   

1.1 ค่าแรงงาน   

1.2 ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ   

1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  

2. ต้นทุนคงท่ี   

2.1 ค่าเช่า/ค่าใชท้ี่ดิน   

2.2 ค่าเสื่อมเครื่องมืออปุกรณ์ฯ  

2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออปุกรณ์ฯ  

2.4 ต้นทุนก่อนให้ผล (กรณีไม้ผลไม้ยืนต้น) ✓  

3. ต้นทุนรวม   

4. ต้นทุนรวมต่อหน่วย (บาท/กก.)

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืช
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24

• เตรียมดิน

• ปลกู

• ดแูลรกัษา

เกบ็เก่ียว
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 25

พนัธุ์

ปุ๋ ย สารเคมี สารธรรมชาติ

เช้ือเพลิง วสัดเุกษตรอ่ืน
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26

ค่าซ่อม /    ค่า
เส่ือม

ค่าเสียโอกาส

ค่าเช่า/
ค่าใช้ท่ีดิน
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 27

ต้นทุน
ผันแปร

ต้นทุน
คงที่

ต้นทุน
รวม

ต้นทุนรวม
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ต้นทุนต่อพื้นที่ (บาท/ไร่) 
หมายถึง ต้นทุนรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อเนื้อที่ปลูก

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)
หมายถึง ต้นทุนต่อไร่ (บาท) หารด้วย

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

28
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลตอบแทน ค านวณ ได้อย่างไร

รายได้ต่อไร่ – ต้นทุนต่อไร่

จะได้        ก าไร หรือ ขาดทุน 

29
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 30

กรอบการส ารวจ 
การจดัเกบ็ข้อมลูต้นทนุการผลิต

ตามความเหมาะสมทางกายภาพของพืน้ท่ี

แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มเหมาะสม (S1 / S2)

กลุ่มไม่เหมาะสม (N / S3)
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การเลือกตวัอย่าง ในจงัหวดัเป้าหมาย 
เลือกตวัอย่างกระจายตามลกัษณะ
ความเหมาะสมในพืน้ท่ีแต่ละจงัหวดั
เป็นรายอ าเภอ

ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ชนิดสินค้า จังหวัด อ าเภอ ลักษณะความเหมาะสม

ข้าว พืชไร่ จังหวัด..... อ าเภอ 1 .......... กลุ่ม 1  (S1 / S2) 

กลุ่ม 2  (N / S3) 

อ าเภอ 2 ......... กลุ่ม 1  (S1 / S2) 

กลุ่ม 2  (N / S3) 

จังหวัด.... อ าเภอ 1 ......... กลุ่ม 1  (S1 / S2) 

กลุ่ม 2  (N / S3) 

อ าเภอ 2 ......... กลุ่ม 1  (S1 / S2) 

กลุ่ม 2  (N / S3) 
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ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 32

ชนิด จังหวัด อ าเภอ ลักษณะความเหมาะสม ตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูล

ยางพารา จังหวัด.....

กลุ่ม 1  (S1 / S2) 

- ปีปลูก

ปาล์มน้ ามัน - ช่วงปีก่อนให้ผล

ไม้ผล - ช่วงตั้งแต่ปีให้ผลผลขึ้นไป

กลุ่ม 2  (N / S3) 

- ปีปลูก

- ช่วงปีก่อนให้ผล

- ช่วงตั้งแต่ปีให้ผลผลขึ้นไป

ชนิดสินค้า จังหวัด อ าเภอ ลักษณะความเหมาะสม ตัวอย่างที่จัดเก็บข้อมูล

ปศุสัตว์ ประมง จังหวัด… ไม่ค านึงถึง 

ลักษณะพื้นท่ี

20 ตัวอย่าง ข้นไปต่อ 1 ชนิดสินค้า

โคเนื้อ กระบือ

อื่นๆ

ชนิดสินค้า จังหวัด อ าเภอ ลักษณะความเหมาะสม ตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูล

อ้อยโรงงาน จังหวัด
กลุ่ม 1  (S1 /  S2)

- ปีปลูก/เก็บเกี่ยวรอบแรก
สับปะรด - เก็บเกี่ยวรอบที่สอง

โรงงาน - เก็บเกี่ยวรอบที่สามขึ้นไป

กลุ่ม 2  (N / S3) 
- ปีปลูก/เก็บเกี่ยวรอบแรก
- เก็บเกี่ยวรอบที่สอง
- เก็บเกี่ยวรอบที่สามขึ้นไป
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ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน สินค้าที่ส าคัญ (สินค้า TOP 4) จังหวัดตราด

33

ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

รายการ

ยางพารา (บาท/ไร่)

ปี 2559/60

กุ้งขาว

แวนนาไม

ปี 2559/60

ทุเรียน

ปี 2559/60

เงาะ

ปี 2559/60

S N S N S N

1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 6,176.84 5,629.55 109,702.08 16,101.27 16,587.87 13,092.51 10,946.27
2. ต้นทุนคงท่ี (บาท/ไร่) 3,418.95 3,561.59 13,741.79 5,203.36 3,858.88 2,853.89 2,506.35
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาท/ไร่) 9,595.79 9,191.14 123,443.87 21,304.63 20,446.75 15,946.40 13,452.62
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 41.77 45.96 115.82 21.22 20.93 13.33 11.96
5. ผลผลิตตอ่ไร่ (กิโลกรัม) 229.71 200.00 1,065.84 1,004.21 976.88 1,196.49 1,124.71

6. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได ้(บาท/กก.)
46.85 46.93 185.72 69.28 68.38 29.85 29.63

7. มูลค่าผลผลิต/รายไดท้ั้งหมด (บาท/ไร่) 10,761.91 9,386.00 197,947.80 69,571.67 66,799.05 35,715.23 33,325.16
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท/ไร่) 1,166.12 194.86 74,503.93 48,267.04 46,352.30 19,768.83 19,872.54

9. ผลตอบแทนสุทธิต่อผลผลิต (บาท/กก.)
5.08 0.97 69.90 48.06 47.45 16.52 17.67

10. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร่)
204.82 195.85 664.68 307.52 299.02 534.22 454.02



แนวคิด

บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร
มีองค์ประกอบ 2 ด้านคือ ด้านผลผลิต (Production) และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

(Utilization)

ผลผลิตรวมของจังหวัด
- ปริมาณผลผลิตของจังหวัด ในช่วง 12 เดือน หรือ 1 ปี
- ปริมาณน าเข้าจากจังหวัดอ่ืน/ต่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน หรือ 1 ปี

การใช้ประโยชน์
- การใช้ภายในจังหวัด เช่น บริโภค เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ในช่วง 12 เดือน
- การส่งออกไปจังหวัดอื่นและต่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน 
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แสดงให้ทราบว่า ผลผลิตสินค้าชนดิใดชนิดหนึ่ง เมื่อผลิตแล้วมีการเคลื่อนย้ายผา่น
พ่อค้าคนกลางในระบบตลาดอย่างไร จนถึงผู้บริโภค/ผู้ใช้คนสุดท้าย  

1) ท าให้ทราบว่าสินค้านั้นมีคนกลางที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดกี่ประเภท
2) ท าให้ทราบขนาดธุรกจิ/บทบาทของคนกลางในแต่ละสินค้า
3) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการสินค้า
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การจัดท าบัญชีสมดุล Demand and Supply

อุปทาน 
(Supply)

ผลผลติ
ในประเทศ

น าเข้า
สตอ็ก
ต้นปี

+ +

อุปสงค์
(Demand)

ใช้ใน
ประเทศ

ส่งออก
สตอ็ก
ปลายปี

+ +

=
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การบริหารจัดการสินค้า TOP4     
ได้แก่

ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ทุเรียน และเงาะ
จังหวัดตราด
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ผลผลิต ความต้องการ
ส่วนขาด (-)/
ส่วนเกิน (+)ผลผลิต

ในจังหวัด
รับซื้อจาก
นอกจังหวัด 

รวม
ความต้องการ

ในจังหวัด 
ส่งขายไป

นอกจังหวัด 
รวม

67,579 960 68,539 3,180 65,359 68,539 0

หน่วย : ร้อยละ
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วิถีตลาดยางพาราจังหวัดตราด
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ผลผลิต ความต้องการ
ส่วนขาด (-)/ส่วนเกิน 

(+)ผลผลิต
ในจังหวัด

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด 

รวม
ความต้องการ

ในจังหวัด 
ส่งขายไป

นอกจังหวัด 
ส่งออก

ต่างประเทศ 
รวม

20,062 0 20,062 1,535 18,065 471 20,062 0

วิถีตลาดกุ้งขาวแวนนาไมจังหวัดตราด

หน่วย : ตัน



หน่วย : ตัน
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ผลผลิต ความต้องการ
ส่วนขาด (-)/ส่วนเกิน 

(+)ผลผลิต
ในจังหวัด

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด 

รวม
ความต้องการ

ในจังหวัด 
ส่งขายไป

นอกจังหวัด 
ส่งออก

ต่างประเทศ 
รวม

44,483 7,868 52,351 11,399 26,992 13,960 52,351 0

1.91%

13.61%

9.88%

0.28%

5.73%
50.54%

0.50%

0.81%

1.12%

0.52% 0.79%

ผู้ส่งออก 
25.38%

ตลาดต่างประเทศ
25.85%

15.50%
25.38%

0.47%

ผลผลิตทุเรียน 
(100%)

52,351 ตัน

0.25%

6.73%

76.13%

ห้างสรรพสินค้า0.75%

น าเข้ามาจาก
จันทบุรีและจังหวัด

ทางภาคใต้ 
(15.03%)
7,868 ตัน

กระจายในประเทศ 
50.82%

พ่อค้าขาย
ปลีก 1.91%

สถาบันเกษตรกร
6.73%

พ่อค้ารวบรวม
ท้องถิ่น
76.13%

ผู้บริโภคในจังหวัด 
2.43%

ตลาดชายแดน 0.81%

โรงงานแปรรูป
19.34%

วิถีตลาดทุเรียน
จังหวัดตราด



หน่วย : ตัน
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วิถีตลาดเงาะ
จังหวัดตราด

ผลผลิต ความต้องการ
ส่วนขาด (-)/ส่วนเกิน 

(+)ผลผลิต
ในจังหวัด

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด 

รวม
ความต้องการ

ในจังหวัด 
ส่งขายไป

นอกจังหวัด 
ส่งออก

ต่างประเทศ 
รวม

84,349 0 84,349 2,309 66,850 15,190 84,349 0

12.00%

2.07%

0.39%
73.39%

3.56%

5.48%

0.86%

0.53% 0.37%

ผู้ส่งออก 
12.00%

ตลาดต่างประเทศ12.53%
12.00%

0.53%

ผลผลิตเงาะ (100%)
84,349 ตัน 0.23%

3.22%

95.39%

ห้างสรรพสินค้า3.79%

กระจายในประเทศ 75.47%

พ่อค้าขายปลีก 
1.23%

สถาบันเกษตรกร
3.22%

พ่อค้ารวบรวม
95.39%

ผู้บริโภคในจังหวัด 1.76%

ตลาดชายแดน 5.48%

โรงงานแปรรูป0.98%

1.23%

0.59%



หลักคิดในการปรับเปลี่ยน
พืชทดแทนในพื้นที่ไม่

เหมาะสม (N/S3) 

2. มีความเหมาะสม
ทางกายภาพ/

ภูมิศาสตร์

3. มีโอกาสทาง
การตลาด /ไม่มี

ปัญหาทาง
การตลาดใน

ภาพรวม

4. มีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริม/สนับสนุน

1. สินค้าเกษตร
ที่ให้

ผลตอบแทนสูง
กว่า

กรอบแนวคิดในการก าหนดสินค้าทดแทนในพื้นที่ N
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แนวทางปรับเปลี่ยน/กิจกรรม ในพื้นที่ N ทางเลือกกิจกรรมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก 
ข้าว และยางพารา ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N)

ทางเลือกกิจกรรมเสริมการเพาะปลูกข้าว และ
ยางพารา ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N)

ประมง

กุ้งขาวแวน
นาไม

พืช

มันเทศ ฟักทอง พริก แตงกวา มะพร้าว
น้ าหอม

กาแฟ
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ต้นทุน-ผลตอบแทน สินค้าทางเลอืกเพือ่ปรบัเปลี่ยน 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว (S3,N) ข้อมูลปี 2559/60

44

รายการ
ข้าวนาปี 

(N) (บาท/ไร)่
มะพร้าวน้ าหอม

(บาท/ไร)่
ไม่แยกความ

เหมาะสมของดิน

ฟักทอง
(บาท/ไร)่

ไม่แยกความ
เหมาะสมของดิน

1. ต้นทุนผันแปร 2,845.99 4,769.61 6,326.64

2. ต้นทุนคงที่ 506.49 1,019.84 534.12
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,352.48 5,789.45 6,860.77
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 7.94 1.88 2.93
5. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 442.29 3,078.95 2,340
6. ราคาเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 8.68 9.14 9.20

7. ผลตอบแทนต่อไร่  3,665.48 28,141.60 21,528.00

8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 312.99 22,352.15 16,276.73
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อผลผลติ (บาท/กก.) 0.74 7.26 6.27

10. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร)่ 386.23 633.42 745.74

ที่มา : จากการส ารวจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6



ต้นทุน-ผลตอบแทน สินค้าทางเลอืกเพือ่ปรบัเปลีย่น 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว (S3,N) ข้อมูลปี 2559/60
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รายการ

ข้าวนาปี 
(N) (บาท/ไร)่

แตงกวา
(บาท/ไร)่

ไม่แยกความ
เหมาะสมของดิน

มันเทศ 
(บาท/ไร)่

ไม่แยกความ
เหมาะสมของดิน

พริก
(บาท/ไร)่

ไม่แยกความ
เหมาะสมของดิน

1. ต้นทุนผันแปร 2,845.99 7,818.58 9,950.43 20,152.00
2. ต้นทุนคงที่ 506.49 463.78 701.41 1,032.56
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,352.48 8,282.36 10,651.84 21,184.56
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 7.94 3.97 3.60 21.68
5. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 442.29 2,086.67 2,958.33 977.21
6. ราคาเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 8.68 8.73 8.24 35.02
7. ผลตอบแทนต่อไร่  3,665.48 9,941.20 24,376.64 34,221.89
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 312.99 1,658.84 13,724.80 13,037.33
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อผลผลติ (บาท/กก.) 0.74 4.76 4.64 13.34
10. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร)่ 386.23 948.72 1,292.70 604.93

ที่มา : จากการส ารวจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
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รายการ
ยางพารา

(N) (บาท/ไร)่
กาแฟ

(บาท/ไร)่
ไม่แยกความเหมาะสมของดิน

1. ต้นทุนผันแปร 5,629.55 9,660.15

2. ต้นทุนคงที่ 3,561.59 6,158.01
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 9,191.14 15,818.16
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 45.96 6.35
5. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 200.00 2,492.10
6. ราคาเฉลี่ยท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 46.93 14.70

7. ผลตอบแทนต่อไร่  9,386.00 36,633.87
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 194.86 20,815.71
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อผลผลติ (บาท/กก.) 0.97 8.35

10. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร)่ 195.85 1,076.07

ต้นทุน-ผลตอบแทน สินค้าทางเลือก (กิจกรรมเสริมรายได้) เพ่ือปรับเปลี่ยน 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกยางพารา (S3,N) ข้อมูลปี 2559/60

ที่มา : จากการส ารวจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6



2. รับสมัคร/คัดเลือก
เกษตรกร

แนวทางปรับเปลี่ยน/กิจกรรมเสริม ในพื้นที่ N 

6. เชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิต

3. รวมกลุ่มเกษตรกร/ 
แปลงใหญ่

4. ส่งเสริม ถ่ายทอด
เทคโนโลย/ีนวัตกรรม

5. แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ก าหนดสัดส่วนพ้ืนที่เป้าหมายปรับเปลี่ยน
รายบุคคล

สนับสนุนปัจจัยการผลิต
สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า

คุณภาพ และมาตรฐาน

1. ก าหนดสัดส่วนพื้นที่
เป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 

ปี 1 =  .......  ไร่
ปี 2 =  .......  ไร่        
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➢ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/เพิ่มผลผลต่อไร่/ลดต้นทุนการผลิต/
ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน

➢ ส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวปลอดภัยตรงความต้องการของตลาด เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เร่งประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่
ยอมรับ

➢ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
➢ ภาครัฐต้องมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แผนการผลิตข้าวครบวงจร

แนวทางพัฒนา

แนวทางพัฒนาพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ข้าว
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➢ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต

➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ผ่าน ศพก. พร้อม
ทั้งให้มีการศึกษาดูงานเกษตรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จที่
ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อสร้างแรงจูใจ

➢ สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
แหล่งน้ าในไร่นา  และแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดี

➢ ภาครัฐควรมีโครงการพัฒนาจัดรูปที่ดินให้เหมาะสมแบบมีส่วน
ร่วม (รัฐจ่าย 70 : เกษตรกรจ่าย 30) เพื่อการบริหารจัดการ
สินค้าอย่างยั่งยืน

➢ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความเข้าใจนโยบาย Zoning by 
Agri-Map เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน

แนวทางพัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ข้าว

แนวทางพัฒนา
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➢ มีแหล่งรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน และสามารถ
น าผลผลิตมาจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์เพื่อ
กระตุ้นการขายผลผลิต

➢ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสานแทนการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว  ให้มี
รายได้สม่ าเสมอและเป็นกิจกรรมที่ใช้น้ าน้อย เช่น ฟักทอง 
แตงกวา มันเทศ และพริก เป็นต้น

➢ ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชที่มีผลตอบแทนการลงทุนดีกว่า 
ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น 

แนวทางพัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ข้าว

แนวทางพัฒนา
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➢ มุ่งเน้นให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   โดย
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่  ลดต้นทุนการผลิต  และ
ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน  ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐ  ได้มีการด าเนินงานภายใต้โครงการอื่น ๆ อยู่
แล้ว เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่  แผนยุทธศาสตร์ยางพารา โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง
ฯลฯ

แนวทางพัฒนา

แนวทางพัฒนาพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ยางพารา
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➢ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต

➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ผ่าน ศพก. พร้อม
ทั้งให้มีการศึกษาดูงานเกษตรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จที่
ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อสร้างแรงจูใจ

➢ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความเข้าใจนโยบาย Zoning by 
Agri-Map เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน   
ไร่ละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทน
การท าสวนยาง เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สร้าง
ทางเลือกในอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความย่ังยืน

แนวทางพัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ยางพารา

แนวทางพัฒนา
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➢ พัฒนาคุณภาพดินให้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น เช่น 
ส่งเสริมให้มีการตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลงเพื่อให้ทราบ
คุณสมบัติของดิน และพัฒนา ปรับปรุงบ ารุงดินตามค่าวิเคราะห์
ดิน

➢ การสนับสนุนและให้ความรู้ในการเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพในสวนยางพาราโดยการปลูกพืชอื่นแซม จะเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น กาแฟโรบัสต้า เป็นต้น

แนวทางพัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ยางพารา
กรณีที่ไม่ปรับเปลี่ยน

แนวทางพัฒนา
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
E-mail:zone6@oae.go.th

โทร  038-351398
โทรสาร(Fax) 038-351261

สศท
.

ข้อคิดเห็นท่ีประชุม
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ 

ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสม
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