
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แหล่งเรยีนรู้ศนูย์ขา้วชมุชน บ้านสชีมภู จ.หนองคาย กับเทคนิคทาํนาปาเป้า ช่วยเกษตรกรลดตน้ทุน ผลผลิตงาม” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แหล่งเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านสีชมภู จ.หนองคาย กับเทคนิคทํา
นาปาเป้า ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตงาม ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสีชมภู จ.หนองคาย โชว์อีกหนึ่งแนวทางการทํานา
ปราณีตด้วยวิธีปาเป้า ช่วยเกษตรลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี แถมผลผลิตดี กําไรงาม พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และให้
คําแนะนําปรึกษากับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงานแบบของเห็นของจริง 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า การปลูกข้าวในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ทั้งการปักดํา การหว่านข้าวแห้ง และการหว่านข้าวงอก ที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งศูนย์ข้าวชุมชน ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกพันธ์ุข้าว กข 6 ต้นเตี้ย 
และกข 22 จังหวัดหนองคายที่ใช้ภูมิปัญญาและเทคนิคด้วยวิธีการทํานาแบบปาเป้า ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบปราณีต  
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้ตลาดนําการผลิต อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
อีกด้วย 

จากการลงพื้นที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ 8         
บ้านสีชมภู ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งมีนายสุระพงค์ ผุดผ่อง เป็นประธานศูนย์ฯ ที่ได้เรียนรู้และทดลองการทํานา 
ปาเป้าจนประสบผลสําเร็จ สามารถลดต้นทุนลงจากเดิมที่เคยทํานาดําใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว 10-15 กิโลกรัม/ไร่ เหลือเพียง          
3 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลงจากเดิม450 บาท/ไร่ เหลือ 90 บาท/ไร่) และลดการใส่ปุ๋ยจากเดิม 100 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 11 กิโลกรัม/ไร่ 
(ลดลงจากเดิม 1,600 บาท/ไร่ เหลือ 176บาท/ไร่) โดยผลผลิตที่ได้มากกว่าการทํานาทั่วไปประมาณ 591 กิโลกรัม/ไร่ 
(ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2560/61 จังหวัดหนองคายอยู่ที่ 364 กิโลกรัม/ไร่) 

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อํานวยการ สศท.3 กล่าวเสริมว่าจากการพูดคุยกับนายสุระพงค์ประธานศูนย์ฯ     
ได้เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนครอบครัวตนเองได้ทํานาและปลูกยาสูบ และด้วยความที่เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว        
จึงได้ศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยข้าวหนองคายเมื่อปี 2554 และได้เรียนรู้การทํานาเพื่อเพาะปลูกเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าวขาย
ทดแทนการทํานาเพื่อขายข้าวให้กับทางโรงสี จนผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยข้าว แต่ยังคงมีความสนใจในองค์ความรู้
ต่างๆ มาต่อเนื่อง จนกระทั่งได้พบวิธีการทํานาแบบประณีตด้วยการทํานาปาเป้า มีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนเข้าใจ 
และปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ และน้ําส้มควันไม้ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งจากการลงทุนผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 
2560/61 ในพื้นที่การเพาะปลูกข้าว 3 ไร่ ด้วยวิธีการทํานาปาเป้า มีต้นทุนรวม 3 ไร่ จํานวน 8,528 บาท ผลผลิต 2,865 
กิโลกรัม นําไปขายเป็นเมล็ดพันธ์ุ 2,225 กิโลกรัมๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 66,750 บาทซึ่งเมื่อหักต้นทุนแล้ว ได้กําไรสุทธิ 
58,222บาท/ปี  นอกนั้นเก็บไว้บริโภค 630 กิโลกรัม และทําพันธ์ุของตนเอง 10 กิโลกรัม 

สําหรับการทํานาปาเป้าคล้ายคลึงกับการทํานาโยน แต่ได้พัฒนาเทคนิคจากการโยนขึ้นฟ้าเป็นการโยนต้นกล้าลง
แปลงนาที่มีการเตรียมดินอย่างปราณีตโดยตรงแทน สามารถกระจายระยะต้นข้าวได้ดี โดยมีขั้นตอนในการเตรียม             
ถาดหลุมสําหรับเพาะต้นกล้า ส่วนการเตรียมดินในแปลงนาทําเช่นเดียวกับการทํานาโยน ที่สําคัญการทํานาปาเป้า
สามารถกําหนดระยะแถวของต้นข้าวให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษา กําจัดวัชพืช ซึ่งจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

02-5798511
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และยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ลดการใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงอีกด้วยทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถ
ขอรับคําแนะนําหรือศึกษาดูงานได้ที่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสีชมพู พ้ืนที่หมู่ 8บ้านสีชมภู ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
นายสุระพงค์ ผุดผ่อง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน โทรศัพท์085 085 4193ID Line: surapong258 หรือนายธีรพล ผุดผ่อง 
โทรศัพท์ 083 454 7387    
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,998 บาท สัปดาห์ก่อน 15,987 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,422 บาท สัปดาห์ก่อน 7,576 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.68 บาท สัปดาห์ก่อน 7.17 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.49 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.91 บาท สัปดาห์ก่อน 28.14 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 25.92 บาท สัปดาห์ก่อน 19.96 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.81 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.34 บาท สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.70 บาท สัปดาห์ก่อน 5.71 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,634 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,630 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,250 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,147 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.96 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.13 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.18 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.66 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.16 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.18 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.66 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.23 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.31 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.84 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.51 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.56 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.96 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 279 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 330 บาท  สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.91 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.52 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.71 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.64 บาท สัปดาห์ก่อน 89.61 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 158.28  บาท  สัปดาห์ก่อน 163.64 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.90 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.40 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง แหล่งเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านสีชมภู             
จ.หนองคาย กับเทคนิคทํานาปาเป้า ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตงาม และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


