
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “มะเขือเทศโรงงาน’ สินคาโครงการนำรองพฒันาเกษตรแมนยำฯ เนนรวมกลุม ลดตนทุน ตลาดอุตสาหกรรมรองรับ” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  
 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง มะเขือเทศโรงงาน’ สินคาโครงการนำรองพัฒนาเกษตรแมนยำฯ เนน
รวมกลุม ลดตนทุน ตลาดอุตสาหกรรมรองรับ ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทำ “โครงการนำรองพัฒนาเกษตรแมนยำสูธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร” เริ่มดำเนินการ ป 2564 – 2566 โดยบูรณาการระหวางหนวยงานในจังหวัดใน         
การขับเคลื่อนงานประกอบดวย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ที่มีเกษตรจังหวัดเปนประธาน และมีเกษตรและสหกรณจังหวัดประสานการ
บริหารจัดการโครงการฯ ในภาพรวม ภายใตความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบริษัทรบัซื้อผลผลิต 
ใน 5 สินคา ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน  ออยโรงงาน ขาวโพดหวาน และมะเขือเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงานให
เกษตรกรรวมกลุมและบริหารจัดการแผนการผลิตสินคารวมกัน มีตลาดที่เปนอุตสาหกรรมรองรับท่ีแนนอน และ       
เนนกระบวนการจัดการที่ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น โดยสนับสนุนแผนการตลาดที่ชัดเจนของ
อุตสาหกรรม ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และชวงเวลาการรับซื้อ สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่
ทันสมัยและแมนยำ ภายใตการบูรณาการของหนวยงานทั้งภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน  

สำหรับมะเขือเทศ เปนหนึ่งใน 5 สินคาตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีเปาหมายดำเนินการในพื้นที่          
7 จังหวัด ไดแก หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม กำหนดดำเนินงานภายใน
ระยะเวลา 3 ป พ้ืนที่เปาหมายโครงการ 2,906 ไร เกษตรกร 918 ราย แบงเปนเครือขายของบริษัทผูรับซื้อ 2,030 ไร 
เกษตรกร 504 ราย และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 876 ไร เกษตรกร 414 ราย โดยมีบริษัท ศรีเชียงใหม
อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเปนบริษัทภายใตความรวมมือของโครงการเปนผูรับซื้อผลผลิต สำหรับพ้ืนที่กลุมเปาหมายจะเปน
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ผลิตสินคาตามเปาหมายของอุตสาหกรรมที่หางจากแหลงรับซื้อผลผลิตในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตร 
เพ่ือลดภาระตนทุนการจัดการดานโลจิสติกสของเกษตรกรและผูประกอบการ หรือเปนเกษตรกรรายยอย หรือเกษตรกร
เครือขายของบริษัทผูรับซื้อผลผลิต ท่ีจะขึ้นทะเบียนรวมเปนแปลงใหญภายใตโครงการ  
  จากการติดตามสถานการณการผลิตและตลาดมะเขือเทศ ป 2563 พบวา จังหวัดหนองคายเปนแหลงผลิตสำคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศ ปจจุบันมี
เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศโรงงาน 841 ราย แหลงปลูกสำคัญอยูในอำเภอศรีเชียงใหมและอำเภอเมือง มีเนื้อที่เพาะปลูก
รวม 3,390 ไร เนื้อที่เก็บเก่ียว 3,245 ไร ผลผลิตรวม 14,388 ตัน เกษตรกรนิยมปลูกมะเขือเทศโรงงานพันธุลูกหลาและ
สะออน ซึ่งเปนพันธุที่โรงงานตองการรับซื้อ สำหรับสถานการณตลาด ผลผลิตรอยละ 70 สงจำหนายเปนมะเขือเทศ
บริโภคสดใหกับพอคาทั่วไป สวนผลผลิตรอยละ 30 เกษตรกรจะจำหนายใหกับบริษัทศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม จำกัด 
อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ซึ่งไดทำเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกร เมื่อป 2563 กวา 120 ราย รวมพื้นที่  
350 – 400 ไร โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรประมาณ 10,000 ตัน หรือเฉลี่ย 5 – 10 ตัน/ไร สำหรับราคาที่บริษัทรับ
ซื้อจะข้ึนอยูกับคุณภาพของผลผลิต ราคาเฉลี่ย ณ มกราคม  เมษายน 2564 อยูที่ 2 – 3.50 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตท่ีรับซื้อ
จากเกษตรกรแบงเปนเกรด A และเกรด B ลักษณะของผลตองสุกแดง ไมมีรอยเจาะของแมลงและไมเปนโรค  
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       ในสวนของการขับเคลื่อนโครงการนำรองพัฒนาเกษตรแมนยำสูธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ลานไร           
ของจังหวัดหนองคาย ขณะนี้อยูระหวางการประชาสัมพันธโครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดบูรณาการ
หนวยงานในสังกัด 10 หนวยงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ การยางแหงประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ไดเขามาสนับสนุนและ
ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตทันสมัยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เชื่อมโยง AIC 
สนับสนุนการใหบริการและใชปจจัยการผลิต ตามคาวิเคราะหดิน ตรวจสอบรับรองสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย เชน GAP เกษตรอินทรีย ตามความตองการของตลาด การสนับสนุนการใหบริการทางการเกษตร 
(Agricultural Service Provider) รวมถึงสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สำหรับ สศก. ในฐานะ
เลขานุการรวม ไดมีสวนในการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการใหมีความสมบูรณชัดเจนมากขึ้นระหวางหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และบริษัทผูรับซื้อผลผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) รวมทั้งรวมขับเคลื่อนการดำเนินการ
โครงการฯ ใหประสบความสำเร็จตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”  
   ดังนั้น จึงขอเชิญชวนใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญที่มีการขึ้นทะเบียนแปลงใหญกับกรมสงเสริม
การเกษตรแลว หรือเปนเกษตรกรรายยอย และเปนเกษตรกรเครือขายของบริษัทผูรับซื้อผลผลิต ท่ีจะขึ้นทะเบียนรวม
เปนแปลงใหญภายใตโครงการท่ีอยูในจังหวัดหนองคายและใกลเคียงที่มีพื้นที่ปลูกในรัศมี 100 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงงาน 
สมัครเขารวมโครงการ  โดยสามารถยื่นความจำนงเขารวมโครงการไดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงาน
เกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย หรือติดตอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บริษัท ศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม จำกัด 
99/1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพราว อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร 0 4245 1410 
 
ราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,903 บาท สัปดาหกอน 10,946 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,533 บาท สัปดาหกอน 8,568 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.26 บาท สัปดาหกอน 7.96 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.42 บาท สัปดาหกอน 6.28 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.14 บาท สัปดาหกอน 53.33 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.37 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 



 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.05 บาท  สัปดาหกอน 6.19 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.93 บาท สัปดาหกอน 1.88 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.98 บาท สัปดาหกอน 5.80 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,835 บาท สัปดาหกอน 1,750 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,577 บาท สัปดาหกอน 1,531 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.35 บาท  สัปดาหกอน 7.71 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท  สัปดาหกอน 4.90 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.95 บาท  สัปดาหกอน  58.79 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.45 บาท  สัปดาหกอน  58.29 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.95 บาท  สัปดาหกอน  57.79 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.94 บาท  สัปดาหกอน  23.47 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.29 บาท  สัปดาหกอน  20.83 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.06 บาท  สัปดาหกอน  50.60 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.84 บาท  สัปดาหกอน 71.76 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.55 บาท  สัปดาหกอน 34.54 บาท 



 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  สัปดาหกอน 292 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 339 บาท  ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.97 บาท  สัปดาหกอน 96.60 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.20 บาท  สัปดาหกอน 76.30 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.56 บาท ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.62 บาท  สัปดาหกอน 139.02 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.17 บาท  สัปดาหกอน 71.92 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาหกอน 6.56 บาท 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 อุดรธานี เรื่อง มะเขือเทศโรงงาน’ สินคาโครงการนำรองพัฒนา
เกษตรแมนยำฯ เนนรวมกลุม ลดตนทุน ตลาดอุตสาหกรรมรองรับ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินคา
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมทั้งขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกันทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           



 

เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพื่อน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 


