
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง ศกอ. จ.ชัยนาท ดึงเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อมร่วมขับเคล่ือนภาคเกษตร  

เปิด ศพก. แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน  
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2565  

 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ศกอ. จ.ชัยนาท ดึงเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อม
ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตร เปิด ศพก. แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของภาคเกษตร 
นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรมีการจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ต้นทุน และมีรายได้
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น สร้างรายได้ดี มีความม่ันคง 
และยั่งยืน 
  จากตัวอย่างของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่ สศท.7 ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ถึงความสำ เร็จ ในการ
เพาะปลูกข้าวและทำเกษตรปลอดสารพิษ  ได้ร ับมาตรฐาน GAP ข ้าวปลอดสารพิษ และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พบว่า นายขวัญชัย แตงทอง นอกจากเป็น ศกอ. แล้วยังเป็นประธานศูนย์
เร ียนร ู ้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหันคา (ศพก. หันคา) และประธานแปลงใหญ่ข้าวบ้านบงึมว่ง  
ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซ่ึงได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาทำนา ปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศ
แปลงใหญ่ดีเด่น ปี 2565 รางวัล ศพก. ดีเด่นระดับเขต (ภาคกลาง) ปี 2565  
  จากการสัมภาษณ์ นายขวัญชัย บอกเล่าว ่า เดิมน ั ้น ตนทำ เกษตรเชิงเดี ่ยวโดยปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว  
และประสบปัญหาเร ื ่องการแพ้สาร เคมี จ ึงได้มีโอกาสเข้าร ับการอบรมตามกระบวนการโรง เร ียนเกษตรกร  
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เพ่ือเรียนรู้การลดต้นทุนและศึกษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานจนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ เพาะปลูกข้าว จำนวน 34 ไร่ โดยปลูกข้าว พัน ธุ์
ปทุมธานี ซึ ่งตนเองได้ปลูกข้าวนาปร ัง คือ ปลูกช่วงเดือนมีนาคม เก็บเกี ่ยวช่วงเดือนกรกฎาคม และนาปี  
คือปลูกช่วงเดือนสิงหาคมเก็บเก่ียวช่วงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงหลังจากเก็บเก่ียวข้าวนาปีเสร็จจะทำ การปลู กปอ เทื อง  
เพ่ือปรับปรุงดินและสามารถตัดวงจรเพลี้ยได้       
  ในระยะต่อมานายวันชัย ได้มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตในด้านที่สำคัญ ได้แก่ การนำเทคโนโลยี
อากาศยานไร ้คนข ับ หรือ โดรน มาใช้เป็นเคร ื ่องมือในการพ่นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร การหว่านเมล็ดพันธุ์  
เพ่ือทดแทนแรงงานซ่ึงค่อนข้างหายากและค่าแรงค่อนข้างสูง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน สร้างระบบนิเวศ
ให้สมดุล ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลาย ๆ วิธีในการควบคุมศัตรูพืช ไม่ให้มีปริมาณที่เป็นอันตรายก่อให้ เกิด
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ความเสียหาย ประหยัด ปลอดภัย ปลูกพืชให้แข็งแรง อนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยผสมกับ
จุลินทรีย์จะช่วยเรื่องการดูดซับปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ย 25% ช่วยเพ่ิมปริมาณรากข้าวทำให้สามารถดูดซับธาตุอาหารได้มา กขึ้น  
รวมถึงการใช้น้ำหมักชีวภาพสารชีวภัณฑ์ต่างๆ ทดแทนสารเคมี ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี และการใช้สารชีวภัณฑ์
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า สารสะเดา และน้ำหมักชีวภาพชนิด
ต่างๆ ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยลงได้  
 จากการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต ส่งผลให้การทำเกษตรของนายวันชัยประสบความสำเร็จ สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้อย่างชัดเจน โดยปีเพาะปลูก 2565/66 (ข้าวนาปี) สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เฉลี่ย 1,150 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมมี
ผลผลิตเฉลี่ย 850 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35) ซ่ึงนอกจากจะประสบผลสำเร็จในด้านการผลิตแล้ว นายขวัญชัย  
ยังได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหันคา และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ในรูปของ
นาแปลงใหญ่ บ้านบึงม่วง จัดทำแปลงเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
บางส่วนใช้แปรรูปเป็นข้าวสารไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายกับผู้สนใจ ทำให้ได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่ัว  ๆ  
ไป 1,500 - 2,500 บาท/ไร่ นอกจากนี้ ศพก. หันคา ยังเป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้และศึกษาดูงานในเรื่องของเทคนิคการทำ
เกษตรปลอดสารพิษ การเพ่ิมผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงเกษตรกรทั้ งในและ
นอกพ้ืนที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานกว่า 3,000 คน/ปี ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลหรือมีความประสงค์เข้าศึกษาดูงาน
การปลูกข้าวและการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ สามารถติดต่อได้ที่นายขวัญชัย แตงทอง สถานที่ ศพก. หันคา  
ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร 08 1727 9604 ยินดีให้คำปรึกษาและต้อนรับทุกท่าน 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,576 บาท สัปดาห์ก่อน 13,669 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,001 บาท สัปดาห์ก่อน 9,010 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.93 บาท สัปดาห์ก่อน 9.46 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.03 บาท สัปดาห์ก่อน 7.65 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.51 บาท สัปดาห์ก่อน 47.52 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.21 บาท สัปดาห์ก่อน 23.04 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.10 บาท ราคาทรงตัวสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.99 บาท สัปดาห์ก่อน 5.38 บาท 

มันสำปะหลัง 

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

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.94 บาท สัปดาห์ก่อน 6.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,765 บาท สัปดาห์ก่อน 1,876 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,360 บาท สัปดาห์ก่อน 1,453 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.01 บาท สัปดาห์ก่อน 7.06 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.16 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 54.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.59 บาท สัปดาห์ก่อน  24.96 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.38 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.07 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.83 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.73 บาท สัปดาห์ก่อน 49.81 บาท 

 



ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 338 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท สัปดาห์ก่อน 376 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 59.44 บาท สัปดาห์ก่อน 60.81 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.20 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.83 บาท สัปดาห์ก่อน 144.11 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.06 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.88 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 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 ่ 7 จ ังหวัดชัยนาท เร ื ่อง ศกอ. จ.ช ัยนาท ดึงเทคโนโลยีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตร เปิด ศพก. แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และสำนักวิจัยเศรษฐ กิจ
การเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ
เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 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/

