
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง วิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน’ เมืองโคราช ต้นแบบความสำเร็จ ผลักดันทุเรียนปากช่องเป็นสินค้า GI 

ออกอากาศวันพุธที ่17 สิงหาคม 2565 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง วิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน’ เมืองโคราช ต้นแบบ
ความสำเร็จ ผลักดันทุเรียนปากช่องเป็นสินค้า GI ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่” เป็นสินค้าเกษตรล่าสุดที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทุเรียนปากช่องเขาใหญ่พบปลูกในพ้ืนที่อำเภอปากช่อง ตั้งอยู่บนเทือกเขาดงพยาเย็นเป็น
แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก มีความอุดมสมบูรณ์จากดินภูเขา และสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตทุเรียน 
มีคุณภาพ รสชาติหวาน มัน เนื้อเนียนละเอียดแห้ง และมีเส้นใยน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง  
ซึ่งเป็นพันธุ์ทางการค้า และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

    สำหรับทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ได้ชื ่อว่าเป็นทุเรียนที ่มีคุณภาพ สร้างชื ่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งทางจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกร ได้ผสานความร่วมมือกันเพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ผลักดันทุเรียนปากช่องเขา
ใหญ่จนได้รับมาตรฐาน GAP และได้รับรองตราสัญลักษณ์สิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในอำเภอปากช่อง  

  สศท.5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนปากช่อง GI ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทุเรียนและพืชสวน ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มต้นแบบที่มีศักยภาพการผลิต 
และเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสินค้า GI ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 39 ราย พื้นที่ปลูกรวม 2,000 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ 
หนองน้ำแดง ปากช่อง กลางดง และคลองม่วง โดยมี นายมาโนช รูปดี เป็นประธานกลุ่ม และเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้ได้รับ
สินค้า GI สำหรับฤดูกาลผลิตทุเรียนของกลุ่ม ปี 2565 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ให้ผลผลิตรวม
ประมาณ 800 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตแบบคละ ราคากิโลกรัมละ 150 – 200 
บาท (ราคาขาย ณ เดือนกรกฎาคม 2565) ซึ่งราคาจะสูงกว่าทุเรียนทั่วไปตามท้องตลาดที่มีราคากิโลกรัมละ 120 บาท 
เนื่องจากทุเรียน GI มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทุกลูก และมีการรับประกัน
คุณภาพสินค้า ด้านสถานการณ์ตลาดทุเรียน GI ของกลุ่ม ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เน้นการจำหน่ายให้กับกลุ่ม

02-5798511 



นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามารับซื้อหน้าสวน รองลงมา ร้อยละ 15 จำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าแผง
ผลไม้ และอีกร้อยละ 5 จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Line ของเกษตรกรเอง  

  ด้านมาตรฐาน GI ของกลุ่ม คือการรักษาคุณภาพผลผลิต ซึ่งขึ ้นอยู่กับการจัดการเรื ่องน้ำ และธาตุอาหาร 
เกษตรกรจึงต้องเข้มงวดกับการดูแลรักษาผลผลิต ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
โดยในระยะต่อไป ทางกลุ่มมีแนวทางในการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยการให้สมาชิกกลุ่มผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP 
การขยายจำนวนสมาชิกผู้ปลูกทุเรียน เพ่ือรวบรวมพ้ืนที่และจำนวนผลผลิตให้มีปริมาณมาก ให้สามารถส่งออกผลผลิตไป
ต่างประเทศได้ รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าว  

  “ถึงแม้ว่าผลผลิตทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI จะออกตลาดไปมากแล้วในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565  
ร้อยละ 80 หรือประมาณ 640 ตัน สำหรับผู้บริโภคท่ีสนใจต้องการลิ้มลองรสชาติของทุเรียนปากช่อง GI ยังสามารถสั่งซื้อ
ได้ถึงปลายสิงหาคม 2565 เนื่องจากเป็นช่วงที่ทุเรียนยังให้ผลผลิตอยู่ ร้อยละ 20 หรือประมาณ 160 ตัน จึงขอเชิญชวน
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกล้เคียงสนับสนุนผลผลผลิตของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียน
และพืชสวน เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรได้ผลิตสินค้าคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ หากท่านในสนใจข้อมูลการผลิตและตลาด
ทุเรียนปากช่อง GI ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ นายมาโนช รูปสมดี ประธานกลุ่ม โทร 09 4516 6864” ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวทิ้งท้าย 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,669 บาท สัปดาห์ก่อน 13,648 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,010 บาท สัปดาห์ก่อน 9,167 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.46 บาท สัปดาห์ก่อน 9.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.89 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.52 บาท สัปดาห์ก่อน 41.03 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.04 บาท สัปดาห์ก่อน 20.80 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.10 บาท สัปดาห์ก่อน 17.64 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 



ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.38 บาท สัปดาห์ก่อน 5.95 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.71 บาท สัปดาห์ก่อน 2.73 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.88 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,876 บาท สัปดาห์ก่อน 1,738 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,453 บาท สัปดาห์ก่อน 1,352 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.06 บาท สัปดาห์ก่อน 6.61 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.16 บาท สัปดาห์ก่อน 9.47 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 54.84บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.84 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.96 บาท สัปดาห์ก่อน  25.04 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.07 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.03 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 103.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.54 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.81 บาท สัปดาห์ก่อน 48.61 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 338 บาท สัปดาห์ก่อน 333 บาท 



ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 376 บาท สัปดาห์ก่อน 372 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.53 บาท สัปดาห์ก่อน 81.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.81 บาท สัปดาห์ก่อน 60.15 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.20 บาท สัปดาห์ก่อน 80.90 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.11 บาท สัปดาห์ก่อน 141.52 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.06 บาท สัปดาห์ก่อน 68.55 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 200.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.88 บาท สัปดาห์ก่อน 6.89 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการ เงิน 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 5 นครราชสีมา เรื ่อง วิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน’  
เมืองโคราช ต้นแบบความสำเร็จ ผลักดันทุเรียนปากช่องเป็นสินค้า GI และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 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

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


โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 


