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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพื้นถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพ้ืนถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้
เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ห้อม” เป็นสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของจังหวัดแพร่ โดยจังหวัดได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก” จึงมีแนวทางในการดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมการปลูก 
ด้านการผลิตและแปรรูป ด้านการตลาด และด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ห้อมแพร่ได้รับการยอมรับและเป็น
ที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในปี 2567 ปัจจุบันจังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตห้อมที่สำคัญอันดับ 1 ของ
ภาคเหนือ เนื่องจากห้อมเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีอากาศหนาวเย็น ความชื้นสูง แสงรำไร และใกล้แหล่งน้ำ 
สำหรับห้อมเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าหม้อห้อม โดยย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งไม่ทำให้เกิดผู้สวมใส่เกิดอาการแพ้
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้  และเมื่อนำห้อมเปียกมาย้อมเป็นผ้าจะมีกลิ่นหอม สีเป็นสีธรรมชาติ มีสารต้านอนุมูลอิสระ 
สามารถช่วยปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ ห้อมยังเป็นสมุนไพร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาไข้ได้ด้วย  
  ด้านสถานการณ์ผลิตห้อมของจังหวัดแพร่ ปี 2564 พบว่า มีเนื้อที่ปลูกห้อมรวม 38 ไร่ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2564) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอ
หนองม่วงไข่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น มีเกษตรกรผู้ปลูกทั้งแบบรายเดี่ยว จำนวน 185 ราย 
และการรวมกลุ่มผลิตในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกห้อมพันธุ์ชนิดใบใหญ่และ
ใบเล็ก เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่และจากโครงการพระราชดำริฯ 
และมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ของ สศท.2 เพ่ือศึกษาต้นทุน
ผลิตและผลตอบแทนการผลิตห้อมของเกษตรกรจังหวัดแพร่ โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อำเภอเมืองแพร่ 
และอำเภอร้องกวาง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกห้อม จำนวน 85 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จใน
การผลิตห้อม จำนวน 5 กลุ่ม ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรสามารถปลูกห้อมได้ตลอดทั้งปี โดยห้อมมีอายุยืนต้นตั้งแต่
ปลูกจนถึงแห้งตายเฉลี่ยประมาณ 4 - 6 ปี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เม่ืออายุประมาณ 4 – 7 เดือน สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ 3 – 4 ครั้ง/ปี สำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมอยู่ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี ให้
ผลผลิตใบห้อมสดเฉลี่ย 338 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,235 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 
7,140 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 2,905 บาท/ไร่/ปี ราคาที่เกษตรกรขายใบห้อมสด ณ เดือนตุลาคม 
2564 ราคาอยู่ที่ 20 – 21 บาท/กิโลกรัม 
 ด้านสถานการณ์ตลาด พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 96 เกษตรกรจำหน่ายใบห้อมสดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งทางกลุ่มจะนำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเนื้อห้อมหรือห้อมเปียก แล้วจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเพ่ือ
ผลิตเป็นน้ำย้อมเส้นด้าย สำหรับนำไปทอผ้าและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาทิ เสื้อผ้า ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น              
ส่วนผลผลิตที่เหลือร้อยละ 4 เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่ซึ่งมารับผลผลิตถึงที่สวน  

02-5798511 



 

   ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเพ่ิมเติมว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตห้อมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และตรงกับความต้องการของตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตห้อมในพ้ืนที่ให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตวัตถุดิบเนื้อห้อมที่
นำมาใช้ย้อมผ้าหม้อห้อมได้มากขึ้น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ร้านค้าสหกรณ์ชุมชน เพ่ิมช่องทางการจำหน่าย และ         
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  เชื่อมโยงสู่               
การท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ห้อมแพร่สู่ห้อมโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หาก
ท่านสนใจรายละเอียดผลการศึกษาเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ สศท.2 โทร 0 5532 2650 และ 0 5532 2658 หรือ 
อีเมล์ zone2@oae.go.th    

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,357 บาท สัปดาห์ก่อน 9,586 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,733 บาท สัปดาห์ก่อน 7,667 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.76 บาท สัปดาห์ก่อน 8.40 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.85 บาท สัปดาห์ก่อน 6.72 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาห์ก่อน 42.27 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 19.07 บาท สัปดาห์ก่อน 20.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.18 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.17บาท สัปดาห์ก่อน 2.13 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.43 บาท สัปดาห์ก่อน 6.68 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,855 บาท สัปดาห์ก่อน 1,712 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,495 บาท สัปดาห์ก่อน 1,398 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท สัปดาห์ก่อน 985 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.49  บาท  สัปดาห์ก่อน 9.24 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.41 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.91 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.41 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.60 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.87 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.15 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.94 บาท สัปดาห์ก่อน 34.91 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 273 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 356 บาท  สัปดาห์ก่อน 352 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.35 บาท 

 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.99 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.70 บาท สัปดาห์ก่อน 78.30 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 124.84 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.15 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 150.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ 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 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพ้ืนถิ่น จ.แพร่ 
สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรม
ที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

