
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชู ศกอ. ร้อยเอ็ด อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกร สู่การท าเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ชู ศกอ. ร้อยเอ็ด อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกร สู่การท าเกษตร
ผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เกษตรผสมผสาน เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้ งแต่                        
2 กิจกรรมขึ้นไปในพ้ืนที่เดียวกัน โดยกิจกรรมมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่าง
เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากตัวอย่างของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชัย ทวินันท์    
นับเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุ่งม่ันและอดทนในการท าเกษตรผสมผสาน จนประสบผลส าเร็จได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand และพัฒนาสถานที่พักอาศัยเป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือให้ความรู้และ
ค าแนะน าแก่เกษตรกรมาจนปัจจุบัน  
 จากการลงพ้ืนที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) และสัมภาษณ์ นายวิชัย ทวินันท์ 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งบอกเล่าว่า ตนเองได้เริ่มต้นท าเกษตร
ผสมผสาน ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์ มีการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ 7 ไร่ โดยแบ่งเป็น  นาข้าวอินทรีย์ จ านวน 2 ไร่  พืชหลากหลาย จ านวน 2 ไร่ แบ่งเป็น 
ไม้ผล จ านวน 1 ไร่ 1 งาน  ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้  ไม้ยืนต้น จ านวน 1 งาน ได้แก่ ประดู่ พะยุง ยางนา และ พืชผัก 
จ านวน 2 งาน ได้แก่ ผักสลัด แตงกวาญี่ปุ่น ปศุสัตว์ จ านวน 1 ไร่ ได้แก่ หมูป่า เป็ดไข่ ไก่ไข่ และไก่เนื้อ และ สระน  า 
จ านวน 2 ไร่ เพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ปลาบึก ปลาไน 

ส าหรับผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคจะน าไปจ าหน่าย มีต้นทุนโดยรวมอยู่ที่ 
150,000 บาท/ปี  สร้างรายได้ประมาณ 400 ,000 บาท/ปี  ซี่งเป็นรายได้จากการขายผลผลิตทุกกิจกรรมที่ท า ได้แก่ 
เมล็ดพันธุ์ข้าว  กข 6 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวหอมมะลิ 105 เพราะตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก นอกจากนี้ ยังมี    
ไข่เป็ด ไข่ไก่ เป็ดเนื้อ ไก่เนื้อ หมูขุน และพืชผักต่างๆ ซึ่งมีผู้มารับซื้อถึงที่ และบางส่วนน าไปขายเองในตลาดนัดของชุมชน  
โดยใช้ปุ๋ยคอกจากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ และการท าน้ าหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมถึงการปลูกพืชที่ช่วย             
ไล่แมลง เช่น ดาวเรือง  
 นอกจากนี้ นายวิชัย ได้ข้อคิดให้แก่เกษตรกรผู้สนใจท าเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ว่าต้องมีความอดทน 
มุ่งมั่น โดยที่ผ่านมาตนใช้เวลาถึง 7 ปี จึงประสบความส าเร็จ เนื่องจากช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมา
เป็นเกษตรอินทรีย์นั้น ยังไม่ได้ผลผลิตมากนัก เพราะดินเสื่อมโทรมจากสารเคมี สะสมโรคและแมลงจ านวนมาก แต่ด้วย
ความตั้งใจจริง ที่ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย จึงปรับปรุงดินมาเรื่อยๆ และได้ผลผลิตที่งอกงามจนถึงทุกวันนี้ โดย
ปัจจุบัน มีเกษตรกรและผู้สนใจมาขออบรมกับทางศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องประมาณ 700 คน/ปี           
ซ่ึงเกษตรกร และท่านที่สนใจในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์สามารถขอค าปรึกษา ได้ที่ นายวิชัย ทวินันท์ 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เลขท่ี 228 หมู่ 4 บ้านเมืองแก้ว ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ โทร. 06 3194 1494 ซึ่งยินดีให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,668 บาท สัปดาห์ก่อน 15,675 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท สัปดาห์ก่อน 7,712 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.71 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 6.23 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.98 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.16 บาท สัปดาห์ก่อน 62.73 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.64 บาท สัปดาห์ก่อน 26.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.85 บาท สัปดาห์ก่อน 23.98 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.12 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.12 บาท สัปดาห์ก่อน 2.15 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.20 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,607 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,612 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,294 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,301 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.05 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.50 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.50 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.34 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.07 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.88 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.75 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 266 บาท  สัปดาห์ก่อน 263 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 326 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.24 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.13 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.51 บาท สัปดาห์ก่อน 85.01 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 152.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 153.07 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 82.35 บาท 



ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 146.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท สัปดาห์ก่อน 8.06 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.29 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ชู ศกอ. ร้อยเอ็ด อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกร 
สู่การท าเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน 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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

