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แนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมทาง

เศรษฐกิจของภาคตะวันออก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 

จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้ศึกษาสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรี พบว่า “ไผ่” ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 700 ไร่ เป็นสินค้าเกษตร

ทางเลือกท่ีมีอนาคต 

โดยเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนิยมปลูกเพื่อทำกิ่งพันธุ์จำหน่าย 

สามารถให้ผลผลิตปีละประมาณ 3 ล้านกิ่งพันธุ์ สร้างมูลค่าสูงกว่า 

45 ล้านบาท โดยเกษตรกรนิยมปลูกสายพันธุ์กิมซุง, ปักกิ่ง, ไผ่รวก

หวาน และซางหม่น เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง สามารถตัดชำกิ่งขยายพันธุ์ หน่อไม้มี

รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถเก็บ

เกี่ยวผลผลิต สร้างรายได้ตลอดท้ังปี 

พันธุ์กิมซุง มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 35,589 บาทต่อปี ให้ผลผลิตเป็นหน่อไม้ไร่ละ 499 กก.

ต่อปี ผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 5,717 กิ่งต่อปี ให้ผลตอบแทนเป็นกำไรไร่ละ 60,183 บาทต่อปี 

พันธุ์ปักกิ่ง มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 27,201 บาทต่อปี ให้ผลผลิตเป็นหน่อไม้เฉลี่ยไร่ละ 

2,220 กก.ต่อปี ผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 1,180 กิ่งต่อปี ได้กำไรไร่ละ 111,201 บาทต่อปี 

พันธุ์ไผ่รวกหวาน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 13,406 บาทต่อปี ให้ผลผลิตเป็นหน่อไม้ไร่ละ 

1,470 กก.ต่อปี ผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 1,682 กิ่งต่อปี ได้กำไรเฉลี่ยไร่ละ 52,543 บาทต่อปี 

ส่วนพันธุ์ซางหม่น ลงทุนปีที่ 1 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 9,989 บาท ขณะนี้อยู่ในช่วง

เจริญเติบโต ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

ด้านการตลาดเกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตใน 2 รูปแบบ คือ กิ ่งพันธุ ์ ผลผลิต 50% 

ประมาณ 1.5 ล้านกิ่งพันธุ์ ส่งออกไปลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ท่ีเหลือจำหน่ายในประเทศ 

ผลผลิตหน่อไม้สด ผลิตส่วนใหญ่ 99.65% ส่งขายให้พ่อค้ารวบรวมผลผลิตในจังหวัด 

นอกจากนั้น ภาคตะวันออกยังมีความต้องการใช้ลำไผ่มากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลผลิต

ยังมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากภาคอื่นๆ รวมทั้งจากต่างประเทศ ปีละกว่า 6.7 ล้านลำ และมี

แนวโน้มเพิ่มความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใช้เป็นไม้ค้ำ

ยันผลไม้ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลท่ีกำลังเข้ามาในภาคตะวันออก 

สะ–เล–เต 

 

 

 

 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ไผ่พืชเศรษฐกิจทางเลือกชลบุรี 



 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ศัตรูสำคัญของ

ไร่ข้าวโพด ระบาดท่ีไหนสร้างความเสียหายได้ 100% 

ดร.โชคชัย เอกทัศนวรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคพืชและ

แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะวิธีป้องกัน

กำจัดท่ีได้ผล และช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี ด้วย

การสร้างกับดักจับตัวผีเสื ้อกลางคืน เพื ่อเป็น

ตัวชี้วัดการระบาด เกษตรกรจะได้ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีมากเกินความจำเป็น 

“เมื่อเกษตรกรปลูกข้าวโพดลงแปลงแล้ว ควร

ทำกับดักผีเสื้อ เพื่อจะได้รู้ตัวก่อนผีเสื้อหนอนกระทู้

ข้าวโพดจะมาวางไข่ออกลูกหลานทำลายไร่ข้าวโพด 

ด้วยการนำขวดพลาสติกมาเจาะหน้าต่างเป็นช่องที่มี

ขนาดพอดีให้ผีเสื้อเข้าไปได้ ขนาดกว้าง 4 ซม. สูง 5 

ซม. ใส่กากน้ำตาลลงไปที่ก้นขวด ให้กากน้ำตาลสูง

ประมาณ 2 ซม. แล้วเติมน้ำเปล่าจำนวนเท ่ากัน 

จากนั้นนำขวดไปผูกติดกับปลายไม้ให้สูงกว่าต้นข้าวโพด 30-70 ซม. พื้นท่ี 1 ไร่ ควรวางกับดัก 5 

จุด วางกับดักทั้ง 4 ด้านของแปลง และอีก 1 จุด บริเวณกลางแปลง เมื่อผีเสื้อกลางคืนได้กล่ิน

น้ำหวานจากกากน้ำตาลจะบินเข้ากับดัก เมื่อปีกโดนกากน้ำตาลผสมน้ำ ปีกผีเสื้อจะเปียกไม่

สามารถบินออกมาจากกับดักได้” 

ดร.โชคชัย อธิบายถึงวิธีจำแนกแยกแยะผีเส้ือ

กลางคืนที ่ติดอยู ่ในกับดัก จะเป็นผีเสื ้อหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุดหรือไม่ ให้สังเกตแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่

หน้า เมื่อกางปีกออกจะมีแถบลักษณะวงรีสีน้ำตาล ซึ่ง

สายพันธุ์อื่นๆ จะไม่มีแถบนี้ 

“ถ ้ าพบว ่ า ใ ช ่ ผ ี เ ส้ื อ

หนอนกระทู ้ข ้าวโพดลายจุด 

แสดงว่าเริ่มมีการบินเข้ามาวางไข่ในแปลงปลูกแล้ว ให้รีบฉีดสารเคมี

ป้องกันภายใน 2 วัน ก่อนหนอนจะฟักออกมาจากไข่ และในวันท่ี 3 ให้

ตรวจดูต่อไปอีกว่า ยังมีผีเสื้อติดกับดักอีกหรือไม่ หากมีให้พ่นสารเคมี

ซ้ำไปอีกครั้ง จากนั้นให้ตรวจสอบทุก 7 วัน หากในกับดักยังพบผีเส้ือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

อยู่อีก ให้ฉีดอีกครั้งไปจนต้นข้าวโพดมีอายุได้ 1 เดือน ข้าวโพดจะรอดจากการถูกทำลาย” 

 

 

 

 

กับดักจับผีเสื้อหนอนกระทู้ ดัชนีชี้วัด...เร่ิมใช้เคมีกำจัด 



 

 

ครม.อนุมัติหลักการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ระยะท่ี 1 รวม 186 โครงการ วงเงิน 

92,400 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินได้ก่อน 5 โครงการ วงเงิน 15,520 ล้านบาท 

เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาครบถ้วนทันนำเสนอ ครม.เท่านี้ “ประยุทธ์” ย้ำเริ่ม

ช่วยเกษตรกร และผู้เดือดร้อนก่อน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

อนุมัติหลักการ โครงการในระยะที่ 1 ในเรื่องของการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จาก

ผลกระทบของโควิด-19 วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จากท่ีมีกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท 

ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทโดยระยะแรกจะเน้นหนักด้านการเกษตร 

และส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน สำหรับนัก

ธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะทยอยมีมาตรการออกมา ในการช่วยให้

เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยรัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสม ด้วยความร่วมมือของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย ตลอดจนกลไกของรัฐ หรือกลไกต่างๆ กองทุนต่างๆ ให้

เกิดความเหมาะสม 

สำหรับระยะที่ 2 มีอีก 300,000 ล้านบาท จะนำมาทยอยเสนอ ครม.ต่อไป สิ่งสำคัญสุด

คือต้องทำให้เกิดการจ้างงาน เนื่องจากบางธุรกิจ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ สินค้าส่งออก

ไม่ได้ เพราะความต้องการจากต่างประเทศ โดยจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง รวมถึงต้องระมัดระวัง

การตรวจสอบจากภาคประชาชน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ 

(ป.ป.ท.)ด้วย 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.

เห็นชอบกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาทในรอบ

ที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยในรอบแรกนี้อนุมัติหลักการ 186 

โครงการ กรอบวงเงิน 92,400 ล้านบาทแบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก 111 โครงการ วงเงิน 51,328.68 ล้านบาท แผนงานสร้างความเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน 83 โครงการ วงเงิน 20,340.43 ล้านบาท และโครงการแผนงานกระตุ้นการอุปโภค 

บริโภค และกระตุ้นการท่องเท่ียว 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ล้านบาท 

“ครม.อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้กับ 5 โครงการที่มีการเสนอเข้ามาในวันที่ 8 ก.ค.นี้ก่อน ท่ี

เน้นเรื่องการจ้างงาน สร้างอาชีพ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 

15,520.096 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณามาทันเข้า ครม.เท่านี้ 

ส่วนโครงการท่ีเหลือจะนำเข้า ครม.ในสัปดาห์ต่อไป” 

ทั้งนี้ 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ เสนอโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 9,805 ล้านบาท เป็นการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

44,099รายเพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 8,018 ราย  

ครม.ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 1 เฉียดแสนล้านบาทเน้นเกษตรกร-ผู้เดือดร้อน 



2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก 

หนอง นา โมเดล” เสนอโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 4,787 ล้านบาท 

จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และประชาชน 25,179 ครัวเรือน/เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 6,492 

ราย เพิ่มพื้นท่ีปลูกป่าไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ 

3.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 169.88 ล้านบาท จะเพิ่มการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและ 

ปุ ๋ยเพื ่อชุมชน 2,364 คน/ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจต่างๆไม่น้อยกว่า 20%หรือ 

18,000 ตัน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก 253 ล้านบาท  

4.โครงการพื้นท่ีท่องเท่ียวปลอดภัยสำหรับ นักท่องเท่ียว (safety zone) เสนอโดยกรมการ

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 15 ล้านบาท ดำเนินการ 5 พื้นที่ ได้แก่ ย่าน

เมืองเก่าน่าน หาดบางแสน จ.ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชนบ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ และเยาวราช มี

เป้าหมายสร้างต้นแบบพื้นท่ีท่องเท่ียว กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู ้ด้านสัตว์ป่า เสนอโดยกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วงเงินรวม 741.5 

ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ ช่วยจ้าง

งานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 1,250 คน โดยพัฒนาให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสร้างผู้ประกอบการ

ก่อสร้างในท้องถิ่นจำนวน 125 ราย 


