
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เกษตรกรมหาสารคาม หันปลูกอ้อยอินทรีย์ ช่วยต้นทุนลด บํารุงดิน รายได้งาม ตลาดต้องการต่อเนื่อง” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 5 กันยายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เจาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีนี้ให้ผลผลิต 5 ล้านตัน สิงหาคม รุ่น 1 
เริ่มทยอยออกตลาด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศท.4  ติดตามเกษตรกรร่วมโครงการอ้อยอินทรีย์จังหวัดมหาสารคาม  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 283 ราย 
พ้ืนที่ประมาณ 4,554 ไร่  ได้ผลผลิตอ้อยอินทรีย์ 15,086 ตัน ส่งให้กับโรงงานน้ําตาลวังขนาย สู่น้ําตาลออร์แกนิค ชู
ตัวอย่างเกษตรกร นายฉัตรมงคล  กล้วยภักดี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบผลสําเร็จ พร้อมเผยเทคนิคการปลูก 
และยินดีให้คําแนะนําแก่เพื่อนเกษตรกร 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผย ถึงการติดตามสถานการณ์ปลูกอ้อยอินทรีย์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจอย่างมาก 
เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอน และสร้างรายได้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยอินทรีย์ส่วนใหญ่ ปลูกมากที่อําเภอโกสุมพิสัย 
อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม  อําเภอแกดํา อําเภอกุดรัง อําเภอนาเชือก และอําเภอวาปีปทุม  

จากการติดตามของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า โครงการผลิตอ้อย
อินทรีย์ของจังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 283 ราย พ้ืนที่ประมาณ 4,554 ไร่ ผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐาน Organic Thailand จํานวน 90 ราย  รวมพื้นที่ 1,502 ไร่  ได้ผลผลิตอ้อยอินทรีย์ 15,086 ตัน ส่งให้กับโรงงาน
น้ําตาลวังขนาย จังหวัดมหาสารคาม โดยทางโรงงานได้แปรรูปเป็นน้ําตาลออร์แกนิค จําหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยจําหน่ายในต่างประเทศประเทศ ประมาณ 70% ในประเทศแถบเอเชียและยุโรป ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี โอเซียเนีย และนิวซีแลนด์ และอีก 30% จําหน่ายภายในประเทศ และ
โรงงานยังมีแผนเพิ่มความต้องการอ้อยอินทรีย์เพื่อนําไปผลิตเป็นน้ําตาลออร์แกนิค  ส่งจําหน่ายให้พอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีมีเพิ่มขึ้นด้วย 

ด้านนายฉัตรชัย  เต้าทอง ผู้อํานวยการ สศท.4 กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประสบ
ความสําเร็จ นายฉัตรมงคล  กล้วยภักดี เกษตรกรในโครงการอ้อยอินทรีย์ ตําบลแก้งแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งได้บอกเล่าประสบการณ์ตนเองว่า มีพ้ืนที่กว่า 30 ไร่ ใช้ปลูกอ้อยและทํานาข้าวเพื่อการบริโภค ต่อมาปี 
2557 ได้เข้าร่วมโครงการอ้อยอินทรีย์ เพราะเห็นว่าการปลูกอ้อยแบบใช้สารเคมีทั่วไป ดินเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จึงหันมา
ทําอ้อยอินทรีย์ โดยเริ่มจากแปลงแรกจํานวน 5.86 ไร่ ปัจจุบันปีการผลิต 2560/61 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยอินทรีย์จํานวน 20 ไร่ 
สามารถส่งอ้อยเข้าหีบได้ 300 ตัน หรือเฉลี่ย 15 ตัน/ไร่  ได้ค่าความหวานเฉลี่ย 12.88 CCS และต่อมาได้ทยอยขยาย
พ้ืนที่ปลูกอ้อยอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และยังเผยถึงเทคนิคการปลูกอ้อยอินทรีย์ ซึ่งได้ขุดบ่อกักเก็บ
น้ําแบบสายน้ําหยดในช่วงปลูกใหม่และช่วงอ้อยตอ (แบบสปริงเกอร์) การให้ปุ๋ยคอกจากมูลสุกรขุนที่เลี้ยงเองแบบ
ธรรมชาติ การป้องกันโรค - แมลง โดยการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพสูตรสมุนไพรไล่แมลงร่วมด้วย รวมทั้งการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยทุ่นแรงในการเข้ากําจัดวัชพืช ร่วมกับการสางใบเพื่อใช้ทําปุ๋ย เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน  

นอกจากนี้ เพื่อการลดต้นทุนค่าพันธ์ุ นายฉัตรมงคล ยังได้จัดทําแปลงแม่พันธ์ุ (อ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3) แยกไว้ใช้
เองอีก 3 ไร่ เพื่อนําไปเป็นท่อนพันธ์ุสําหรับเพาะปลูกลงแปลง  ส่งผลให้ต้นทุนผลิตต่อไร่อยู่ที่ 3,000 – 4,000 บาท/ไร่ ซึ่ง
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เปรียบเทียบกับอ้อยเคมีทั่วไปเฉลี่ยที่ 5,000 บาท/ไร่ โดยยังมีเทคนิคเฉพาะ ต่างๆ อีก เช่น  การปลูกอ้อย 1 ครั้ง จะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในปีแรก และอ้อยตอจะใช้แค่ตอที่ 1 เท่านั้น เพราะมีเครื่องจักรกลการเกษตรทุ่นแรง ทําให้สามารถเตรียม
ดินสําหรับการปลูกใหม่ได้บ่อยครั้งซึ่งให้ผลดีกว่า และมีแผนจะปรับเปลี่ยนนาข้าวอีกบางส่วนเพื่อมาปลูกอ้อยอินทรีย์
เช่นกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจ สามารถขอคําแนะนําได้ที่ นายฉัตรมงคล กล้วยภักดี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087 852 6448 
ซึ่งยินดีให้คําแนะนําถึงเทคนิคการปลูกต่างๆ จากประสบการณ์ตนเองแก่เพื่อนเกษตรกรทุกท่าน 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,190 บาท สัปดาห์ก่อน 15,182 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,445 บาท สัปดาห์ก่อน 7,478 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.54 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.45 บาท สัปดาห์ก่อน 26.56 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 17.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 17.06 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.22 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.39 บาท สัปดาห์ก่อน 2.36 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.92 บาท สัปดาห์ก่อน 5.85 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,698 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,666 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,363 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,378 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,175 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,166 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.89 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.09 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.55 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.59 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.09 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.64 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.83 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.83 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.29 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.92 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.59 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.03 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 3246 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.77 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.16 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.88 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.95 บาท สัปดาห์ก่อน 89.91 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 153.41  บาท  สัปดาห์ก่อน 155.19 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.92 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160 บาท  สัปดาห์ก่อน 179 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.47 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ 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 ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง เกษตรกรมหาสารคาม หันปลูกอ้อย
อินทรีย์ ช่วยต้นทุนลด บํารุงดิน รายได้งาม ตลาดต้องการต่อเนื่อง และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


