
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ส ำรวจหอมแดง ศรีสะเกษ-ยโสธร เผย เกษตรกรหันปลูกอินทรีย์มำกขึ้น แนะสังเกตแปลง เฝ้ำระวังหนอนกระทู้” 

ออกอำกำศ วันพุธ ที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ส ารวจหอมแดง ศรีสะเกษ-ยโสธร เผย เกษตรกรหันปลูกอินทรีย์          
มากขึ้น แนะสังเกตแปลง เฝ้าระวังหนอนกระทู้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หอมแดง ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส าคัญของ
ประเทศ  โดยสถานการณ์การผลิตหอมแดง ปี 2562 (ปีเพาะปลูก 2561/62) ข้อมูล ณ 21 มกราคม 2562  พบว่า  

จังหวัดศรีสะเกษ (แหล่งปลูกอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีเนื้อที่เพำะปลูก 23,748 ไร่ เพ่ิมจากปีที่แล้ว            
ร้อยละ 0.28 ผลผลิตรวม 68,370 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 14.63 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,888 กิโลกรัม/ไร่ 
ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.83 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูพืช โรคหมานอนและการระบาดของ
หนอนกระทู้หอมแดง 

จังหวัดยโสธร (แหล่งปลูกอันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากชัยภูมิ) เนื้อที่เพำะปลูกรวม 998 ไร่ เพิ่มข้ึน
จากปีที่แล้วร้อยละ 1.11 ผลผลิตรวม 3,291 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.35 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,321 
กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.94 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการระบาดของศัตรูพืชอย่าง
ใกล้ชิดและรีบแจ้งให้เกษตรกรรับทราบ ประกอบกับเกษตรกรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดักผีเสื้อหนอนกระทู้หอม
ด้วยวิธีการใช้ไฟล่อแมลง จึงท าให้สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ทันสถานการณ์ 

นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจในการปลูกหอมแดงอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะปลอดภัย  
ต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้ว ยังได้ราคาสูงกว่าราคาหอมทั่วไป เฉลี่ยหอมปึ่งอินทรีย์ราคาอยู่ที่ 25 - 30 บาท/กิโลกรัม               
สูงกว่าหอมปึ่งทั่วไป ซึ่งราคาประมาณ 15-25 บาท/กิโลกรัม โดยขณะนี้มีการปลูกหอมแดงอินทรีย์มากในพ้ืนที่อ าเภอ          
ค้อวัง จังหวัดยโสธร อ าเภอยางชุมน้อยและอ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในจังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งรับซื้อ
หอมแดงอินทรีย์รายใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชนต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งส่งออกทั้งหอมแดง 
กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)  มาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Agriculture – USDA) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard 
– Organic JAS mark) ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ในชื่อแบรนด์ “อรชัญ ออร์แกนิค”  

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี  (สศท.11) กล่าว
เสริมว่า ผลผลิตของจังหวัดศรีสะเกษและยโสธรออกสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2561 พ้ืนที่เพาะปลูกบางส่วนพบการ
ระบาดของหนอนกระทู้ในหอมแดง โดยเฉพาะในอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และ อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศท่ีร้อนและมีฝนตก  อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ลง
พ้ืนที่ให้ค าแนะน าในการควบคุมการระบาดของโรคโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง DOA BIO-V1 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารชีว
ภัณฑ์ประเภทไวรัสเอ็นพีวี  ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส าหรับฉีดพ่นลงแปลงปลูกหอมแดงตามอัตราที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้
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หนอนเกิดโรคติดเชื้อและตายในที่สุด อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดักผีเสื้อหนอนกระทู้หอมร่วมด้วย 
ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มท าการเพาะปลูกใหม่ ควรหมั่นสังเกตดูแลแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยว่าหอมแดงจะเป็นโรค 
สามารถขอค าปรึกษาได้ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ทันที   

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,393 บาท สัปดาห์ก่อน 14,914 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,687 บาท สัปดาห์ก่อน 7,633 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.98 บาท สัปดาห์ก่อน 8.93 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.16 บาท สัปดาห์ก่อน 6.91 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.01 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.50 บาท สัปดาห์ก่อน 60.20 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.27 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.11 บาท สัปดาห์ก่อน 22.17 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.23 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.25 บาท สัปดาห์ก่อน 2.28 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.74 บาท สัปดาห์ก่อน 5.58 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,626 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,582 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,392 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,259 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.22 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.47 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.40 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.76 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.90 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.40 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.97 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.06 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.89 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.20 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.99 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 277 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.16 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.98 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.75 บาท สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.99 บาท สัปดาห์ก่อน 86.34 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 172.48  บาท  สัปดาห์ก่อน 166.30 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.94 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 167.00 บาท สัปดาห์ก่อน 134 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.30 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ 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 ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ส ารวจหอมแดง ศรีสะเกษ-ยโสธร            
เผย เกษตรกรหันปลูกอินทรีย์มากขึ้น แนะสังเกตแปลง เฝ้าระวังหนอนกระทู้  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว 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 ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

