
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย ์

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง สศท.3 ติดตาม ‘แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว’ จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม  

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  
ออกอากาศ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 

 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง สศท.3 ติดตาม ‘แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว’ 
จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว” 
ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนา
เกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการโครงการ ปี 2564 – 
2566 ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จากการติดตามกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน            
83 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 35 ราย โดยมีนายฉัตรชัย วงค์แก่น เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งจากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่
ภายใต้การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู ่ธ ุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่  พบว่า เกษตรกร 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมะเขือเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและมีการกำหนดราคา 
ที่แน่นอนภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพในด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ ่มผลผลิต  เกษตรกรใช้พันธุ ์ปลูกที ่ดี   
มีการใช้ระบบน้ำพุ่ง/น้ำหยดในแปลงปลูก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมโรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/การตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิตทยอยออก และใช้แรงงาน
ในครัวเรือนทดแทนการจ้างแรงงาน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลผลิตเหลือเพียง 19,280 บาท/ไร่/ปี จากเดิมก่อน
รวมกลุ ่มแปลงใหญ่ ที ่ม ีต ้นทุนเฉลี ่ย 24,000 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 20 และผลผลิตต่อไร ่เพิ ่มขึ ้นเฉลี่ย 
8,000 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 6,800 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
มีการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตมะเขือเทศ ตามมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคาย เพื ่อผลักดันให้สมาชิกแปลงใหญ่ผ่านมาตรฐานการผลิตพืช  ด้านการตลาด มีตลาดรับซื ้อที ่แน่นอน  
โดยมีการรับซื ้อผลผลิตผ่านระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และมีการพัฒนา 
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การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการวางแผนการผลิตให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี  
รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีแนวคิดท่ีจะขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและนิติบุคคล 

 สำหรับปี 2565 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว คาดว่ามีผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น 
ผลผลิต จำนวน 216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำหน่ายบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเชียงใหม่  
จังหวัดหนองคาย ราคาที่บริษัทรับซื้อจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต มีราคาประกันรับซื้อไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กิโลกรัม  
ซึ ่งเป็นราคาที ่บริษัทได้ทำสัญญาไว้กับเกษตรกรล่วงหน้าแล้ว และผลผลิตอีกจำนวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21  
ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้าทั ่วไป  โดยราคาเฉลี ่ย ณ เดือนเมษายน 2565 ผลเขียวราคา 
5 บาท/กิโลกรัม ผลแดง ราคา 2.50 บาท/กิโลกรมั 

นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วมกับสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการโครงการ  
ในพื้นที่นำร่องภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ร ะบบการประเมิน 
ผู้ส่งมอบ (Supplier audit) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)  
ดำเนินโครงการในพื ้นที ่นำร่อง ได้แก่ บริษัท ศรี เชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และชนิดสินค้าผลิตภัณฑ์นำร่อง  
ได้แก่ มะเขือเทศ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นลำดับแรก 

“ขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจและสามารถรวมกลุ่มเพื่อปลูกมะเขือเทศส่งเข้าโรงงาน หรือเป็นเกษตรกร
เครือข่ายของบริษัทผู ้รับซื ้อผลผลิตที ่จะขึ ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการที ่อยู ่ในจังหวัดหนองคาย  
สมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยสามารถติดต่อคุณสิร ิณัฏฐ์ รักษ์เมือง หัวหน้ากลุ ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โทร 0 4242 2841 หรือที ่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม 
จำกัด 99/1 ถนนมิ ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร 0 4245 1410” 
ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวทิ้งท้าย 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,862 บาท สัปดาห์ก่อน 13,767 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,043 บาท สัปดาห์ก่อน 9,117 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.88 บาท สัปดาห์ก่อน 10.86 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.27 บาท สัปดาห์ก่อน 8.16 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 



ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 42.75 บาท สัปดาห์ก่อน 40.47 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.91 บาท สัปดาห์ก่อน 31.63 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.00 บาท สัปดาห์ก่อน 32.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.44 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.54 บาท สัปดาห์ก่อน 2.52 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.25 บาท สัปดาห์ก่อน 7.66 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,807 บาท สัปดาห์ก่อน 1,833 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,454 บาท สัปดาห์ก่อน 1,475 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,013 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.37 บาท สัปดาห์ก่อน 5.37 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.77 บาท สัปดาห์ก่อน 7.86  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 63.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.72 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.71 บาท  สัปดาห์ก่อน  62.22 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.72  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.57 บาท สัปดาห์ก่อน  26.48  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.90 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.78 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.19 บาท 

 



ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 100.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 99.37 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.17 บาท สัปดาห์ก่อน 42.10 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท สัปดาห์ก่อน 328 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 367 บาท  สัปดาห์ก่อน 372 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.07 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.16 บาท สัปดาห์ก่อน 81.84 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.56 บาท สัปดาห์ก่อน 58.81 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.74 บาท สัปดาห์ก่อน 81.38 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.28 บาท สัปดาห์ก่อน 147.20 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.55 บาท สัปดาห์ก่อน 74.47 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
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 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี เรื่อง สศท.3 ติดตาม ‘แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพาน
พร้าว’ จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ท ี ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

