
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความส าเรจ็ท าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS” 

ออกอากาศ วันพุธ ท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความส าเร็จท าเกษตร
อินทรีย์ด้วยระบบ PGS ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นทีเ่กษตรอินทรยี์ เพิ่มสัดส่วนการตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้านไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ซึ่งการ
รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก และอาจไม่
เหมาะสมกับบริบทการท าเกษตรอินทรีย์เพื่อขายผลผลิตในท้องถ่ิน จึงได้มีการน าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee Systems : PGS)  มาใช้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในท้องถ่ินด้วยกันเองได้ 

สศก. จึงได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม หรือ PGS กรณีศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหันมาให้ความ
สนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งเป็นจังหวัดน าร่อง
การรับรองแบบมีส่วนร่วม พบว่า สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด ถือเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง          
มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์แทนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมการท าเกษตรอินทรีย์กว่า 300 ราย โดยมีสมาชิกที่
ได้รับการรับรองการท าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จ านวน 109 ราย บริหารจัดการโดย นางจันทร์
ทอน เสาร์แก้ว ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่  จ ากัด ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ฯ ได้แก่           
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวด า เมล็ดพันธ์ุผักพื้นบ้าน เต้าเจี้ยว และ 
ซีอิ๊วขาว ทั้งนี้ ช่องทางการตลาดของสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ร้านค้าสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 
จ ากัด ตลาดนัดเกษตรอินทรยี์ที่รว่มกับส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่ (ตลาดนัดเจเจมาร์เก็ต) ตลาดต้องชมร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างด ี

นอกจากนี้  สศก. ได้พุดคุยกับสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด นางขวัญชนก สัตยพานิช ประธาน
วิสาหกิจชุมชนฮักมีไม้ผล ผู้ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม ได้บอกเล่าว่า               
ปี 2555 ได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการอ านาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและ
ขายผลผลิตของกลุ่ม จากนั้นจึงเริ่มท าเกษตรอินทรีย์เรื่อยมา จนปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฮักมีไม้ผล มีสมาชิก 28 คน พื้นที่
เกษตรอินทรยี์รวม 100 ไร่ ท าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมทั้งมีการแปรรูป โดย
ผลิตสินค้ามคีวามหลากหลาย เช่น สะระแหน่ กะเพรา ใบมะกรูด ตะไคร้ ขิง ข่า ใบเตย รวมถึงไม้ผล เช่น เสาวรส มะม่วง 

02-5798511 



 

สัปปะรด ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยผลผลิตของกลุ่มมีตลาดรองรับแน่นอน ได้แก่ ตลาดวันนิมมาน ตลาดศิริ
วัฒนา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ CMU Shop ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจการท าเกษตร
อินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สามารถขอค าปรึกษาได้ที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด โทร. 0 5384 4357 
ซึ่งยินดีให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจทุกท่าน 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,747 บาท สปัดาห์ก่อน 15,720 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,793 บาท สปัดาหก์่อน 7,853 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.29 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.78 บาท สัปดาห์กอ่น 5.70 บาท 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สปัดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกแหง้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.22 บาท สัปดาหก์่อน 46.58 บาท 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกสด  สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.10 บาท สัปดาหก์่อน 27.16 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.31 บาท สัปดาห์ก่อน 18.27 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สปัดาห์นีไ้มม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาลม์ทั้งทะลาย สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 1.86 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.76 บาท สัปดาหก์่อน 1.83 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.95 บาท สัปดาห์ก่อน 4.98 บาท 

ฝ้าย 

สปัดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,655 บาท สปัดาหก์่อน 1,631 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 853 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาห์กอ่น 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.37 บาท  สัปดาหก์่อน 6.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.68 บาท  สปัดาห์ก่อน 7.60 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.52 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.37 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.02 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.52 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.35 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.95 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.54 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.73 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 283 บาท  สัปดาห์ก่อน 273 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 323 บาท  สัปดาห์ก่อน 324 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.49 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.87 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.00บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 142.13 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.79 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 148.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.19 บาท สัปดาห์ก่อน 8.52 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความส าเร็จท า
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกนัในสัปดาหน์ี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันน้ีเวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันน้ีเวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

