
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง  เผยผลลัพธ์ ‘กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579’ จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ 

 ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื ่อเกษตรกรในวันน ี ้นำเสนอข่าวสารความเคลื ่อนไหว เร ื ่อง เผยผลลัพธ์ ‘กลุ ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579 ’ จ.อุดรธานี  
ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพ้ืนที่ของ สศท.3 เพ่ือติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัย ให ม่และ 
เช ื ่อมโยงตลาด ของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนมันเส้นสะอาดหนองแซงสร ้อย หมู ่  5 ,7 ,9 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี นับเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมันสำปะหลัง มีศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ สามารถ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่าย
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง   

จากการติดตาม พบว่า เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมากว่า 10 ปี กลุ่มเริ่มดำเนินการปี 2561 โดยมีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่ง ม่ัน
ขยายผลยกระดับศักยภาพการผลิตการตลาดของกลุ่มจึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยให ม่และ 
เชื่อมโยงตลาด เม่ือปี 2564 ปัจจุบันได้จัดต้ังเป็นบริษัทเกษตรแปลงใหญ่ 579 มีเกษตรกรสมาชิก 44 ราย พ้ืนที่ปลูกรวม  
371 ไร่ (ปลูกเฉลี่ย 8 ไร่/ครัวเรือน) รวมทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยมีนายสำรวย ทองลา เป็นประธานกลุ่ม ซ่ึงจากการเข้าร่วม
โครงการกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุน เทคโนโลยีอุปกรณ์ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ เครื่องสับมันสำปะหลัง ใช้แทน
แรงงานคน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการสับหัวมันสด และในการสับจะมีความสม่ำเสมอทำให้มันสำปะหลั งแห้ง เร็ ว , 
เครื่องด้ัมมันสำปะหลัง, รถตักล้อยาง, ลานตาก และอาคารเก็บผลผลิตเพ่ือมาดำเนินการรับซ้ือหัวมันสดจากสมาชิกมา
ดำเนินการในการผลิตมันเส้นสะอาด 

  สำหรับผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  พบว่า                          
ก่อนเข ้าร ่วมโครงการฯ  เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี ่ย 5 ,720 บาท/ไร ่/ปี  ผลผลิตรวม 1.38 ล้านกิโลกรัม/ปี 
( 1 ,3 8 9  ต ั น / ป ี )  ผลผล ิ ต เฉล ี ่ย  3 ,7 4 4  ก ิ โ ลกร ั ม/ไ ร ่ /ปี  ทา งกล ุ ่มร ับซื ้ อผลผล ิตม ัน สำ ปะหลั ง  ( สด )  คละ  
ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9,360 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 3,640 บาท/ไร่/ปี 
หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,540 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตรวม 4.28 ล้านกิโลกรัม/ปี  
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(4,280 ตัน/ปี) ผลผลิตเฉลี่ย 4,280 กิโลกรัม/ไร่/ปี ทางกลุ่มรับซ้ือผลผลิตมันสำปะหลัง (สด) คละ ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม  
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10,700 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 5,160 บาท/ไร่/ปี ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า
หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง 180 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากเกษตรกร
สมาชิกใช้เทคโนโลยีการผลิตแทนการใช้แรงงานคน และได้รับการสนับสนุนปุ๋ยในราคาสมาชิก ซ่ึงราคาถูกกว่าท้องตลาด 
ด้านผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น 536 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากเกษตรกรดูแลรักษาดี ประกอบกับไม่มีโรค
ระบาด ส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรเพ่ิมขึ้น 1,520 บาท/ไร่/ปี หรือร้อยละ 42  

ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการรับซ้ือผลผลิตมันสำปะหลัง (สด) จากสมาชิกประมาณ 505 ,000 กิโลกรัม/ปี (505 ตัน/ปี) 
โดยจำหน่ายเป็นหัวมันสด ประมาณ 200,000 กิโลกรัม/ปี (200 ตัน/ปี) แปรรูปจำหน่ายเป็นมันเส้นสะอาด ประมาณ 
300,000 กิโลกรัม/ปี (300 ตัน/ปี) ผลิตเป็นอาหารสัตว์ ประมาณ 4,000 กิโลกรัม/ปี (4 ตัน/ปี) และนำมาปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ปี (1 ตัน/ปี) นอกจากนี้ หลังจากหมดฤดูการผลิต ทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้ใช้อาคาร ลานตาก 
เครื่องชั่ง เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในการพัฒนาต่อยอดในการสร้างรายได้เพ่ิม เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสู งสุด 
โดยเป็นจุดรวบรวมการรับซ้ือไม้ต่างๆ เช่น ไม้ยูคา ไม้รวม เศษไม้ต่างๆ มาทำเป็นไม้ถ่านเชื้อเพลิงชีวมวลในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี  

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปทางกลุ่มมีแผนพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน โดยบริหารจัดการสินค้าให้มีผลผลิตเพียงพอ ต่อความ
ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษวัสดุเหลือใช้การนำเหง้า ลำต้น เศษดินที่ติดหัวมันสด
มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และมีการเชื่อมโยงตลาดเพ่ือเป็นจุดรวบรวมรับซ้ือไม้รวมต่างๆ มาทำเป็นไม้ถ่านเชื้อเพลิงชี วมวล 
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพม่ันคง เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูล
การผลิตและผลการดำเน ินงานของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนมันเส้นสะอาดหนองแซงสร ้อย หมู ่  5 ,7 ,9 ตำบลน้ำพ่น  
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายสำรวย ทองลา ประธานกลุ่ม โทร 09 3520 8194  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,227 บาท สัปดาห์ก่อน 13,804 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,269 บาท สัปดาห์ก่อน 9,242 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.60 บาท สัปดาห์ก่อน 10.55 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.29 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.50 บาท สัปดาห์ก่อน 18.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.00 บาท สัปดาห์ก่อน 36.67 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.52 บาท สัปดาห์ก่อน 32.49 บาท 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.47 บาท สัปดาห์ก่อน 34.67 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.57 บาท สัปดาห์ก่อน 5.24 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.57 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.18 บาท สัปดาห์ก่อน 7.23 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,977 บาท สัปดาห์ก่อน 1,841 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,462 บาท สัปดาห์ก่อน 1,369 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,019 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.02 บาท สัปดาห์ก่อน 6.93 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.03 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.23 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.73 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.23 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.92 บาท สัปดาห์ก่อน  20.04 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 18.70 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.16 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 105.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.94 บาท 



 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.26 บาท สัปดาห์ก่อน 45.25 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 391 บาท สัปดาห์ก่อน 393 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.65 บาท สัปดาห์ก่อน 99.22 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.64 บาท สัปดาห์ก่อน 81.76 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.85 บาท สัปดาห์ก่อน 58.04 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.78 บาท สัปดาห์ก่อน 82.27 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 146.59 บาท สัปดาห์ก่อน 145.49 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.49 บาท สัปดาห์ก่อน 65.36 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท  

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 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                                   



ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่ 3  อุดรธานี เร ื ่อง เผยผลลัพธ์ ‘กลุ ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579’  
จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหร ับวันน ี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐ กิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

