
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชื่น-เลย คอฟฟี’่ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน กาแฟออร์แกนิคแห่งแรก จ.เลย” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 15 เมษายน  2563 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้า สู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรือ่ง ชื่น-เลย คอฟฟี’่ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน กาแฟออร์แกนิค          
แห่งแรก จ.เลย ขอเชิญตดิตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางอัญช นา ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก .) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “กาแฟออร์แกนิค” (Organic Coffee) เป็นเครื่องด่ืมที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นกาแฟที่ปลูก โดยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคกาแฟที่รัก
สุขภาพได้เป็นอย่างดี เกษตรกรจึงหันมาปลูก กาแฟเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่ม ในรูปของวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้าน หนองแคน 
ปลูกกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิค 100% จนประสบผลส าเร็จเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย ถือเป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชน
จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย 
 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้าออร์แกนคิ                         
โดยสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน (นางสุปราณี มืดทับไทย ) พบว่า เริ่ม
ด าเนินการต้ังแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 20 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 300 ไร ่ให้ผลผลิต 23.4 ตัน/ปี             
มีต้นทุนการผลิต 4,487.64 บาท/ไร่ (เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 3) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระหว่างเดือนธันวาคมถึง
กุมภาพันธ์ ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 78 กก./ไร ่ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (ก าไร) 816.36 บาท/ไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดทางกลุ่มจะ
จ าหน่ายในรูปของสารกาแฟ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70 บาท/กก. ปริมาณร้อยละ 67 จ าหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมตัวแทนเกษตรกร และ
ร้อยละ 29 จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมารับซื้อถึงพื้นที่ แล้วน าไปส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป ส่วนผลผลิตที่เหลือไม่
ถึงร้อยละ 5 ทางกลุ่มน ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟคั่วบดในซองดริป ชาดอกกาแฟ และ
สบู่กาแฟสมุนไพร ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ชื่น-เลย คอฟฟี่” โดยจ าหน่ายผ่านหน้าร้าน  ชื่น-เลย คอฟฟี่ ตั้งอยู่ในอ าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย และผ่านทางออนไลน์ facebook วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน รวมถึงมีการออกบูธตาม
งานต่างๆ ปัจจุบันสินค้ามียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ท าให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 60,000 บาท/ปี................  
  ส าหรับกาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน  นอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่อง
ของการเป็นกาแฟออร์แกนิ ค 100% แล้ว ทางกลุ่มยังให้ความใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก  ดูแลรักษา 
จนถึงเก็บเกี่ยว โดยพื้นที่ปลูกได้ผ่านการตรวจสอบจาก Central Lab Thai หน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของส านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้ อน การดูแลรักษาต้นกาแฟมีการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม 
และรดน้ าพรวนดินอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ต้นกาแฟแข็งแรงไม่มีโรครบกวน ส่วนการเก็บเกี่ยวจะคัดเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่
สุกแล้วเท่านั้นเพ่ือให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และที่ส าคัญทางกลุ่มได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว ประเภทเครื่องด่ืมอีกด้วย 

 ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อ านวยการ สศท.3 กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 
บ้านหนองแคน ยังเป็นศูนย์เรียน รู้การเพ่ิมประสิท ธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอนาด้วง เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจปลูกกาแฟออร์แกนิ คให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มมี แนวโน้มจะ
ขยายพ้ืนที่ปลูกเพิ่มขึ้น รวมถึง ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านหันมาปลูกกาแฟออร์แกนิกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์มากขึ้น  เพื่อขยายฐานลูกค้า รวมถึงให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวก ง่าย 
และรวดเร็ว ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในจังหวัดเลยให้มีความเข้มแข็งและสามารถ

02-5798511 



 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต สร้ างตลาดใหม่ โดยเน้นการบริหาร
จัดการแบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟ รวมถึงการผลิตกาแฟเฉพาะถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย  ส าหรับท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตกาแฟออร์แกนิค ทางกลุ่มยินดีให้
เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานได้ หรือขอค าปรึกษาได้ทีน่างสุปราณี มืดทับไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ              
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย โทร. 095-541-2945  
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคญั 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลอืกเจ้าหอมมะลนิาปี เฉลี่ยตนัละ 14,154 บาท สัปดาห์กอ่น 14,014 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 9,233 บาท สปัดาห์ก่อน 8,887 บาท 

ขา้วโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สปัดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.56 บาท สปัดาห์ก่อน 7.44 บาท 

ขา้วโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.10 บาท สปัดาห์ก่อน 5.84 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.54 บาท สปัดาห์ก่อน 15.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลอืกแหง้ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.32 บาท ทรงตัวเท่ากับสปัดาหก่์อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.58 บาท สัปดาหก่์อน 32.70 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผวิมนัเมล็ดใหญช่นดิคละ สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.21 บาท สัปดาหก่์อน 25.25 บาท 

ถัว่เขยีวผวิเมล็ดเล็กคละ สัปดาหน้ี์ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.49 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.14 บาท 

มนัส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.75 บาท สปัดาห์ก่อน 1.83 บาท 

มนัเสน้  

มันเส้น สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.87 บาท สัปดาห์ก่อน 4.96 บาท 

 



 

ฝ้าย 

สปัดาหน์ี้ไมม่ีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,800 บาท สัปดาห์ก่อน 1,721 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,469 บาท สัปดาห์ก่อน 1,397 บาท 

เส้นไหมพืน้เมืองเกรด 3 สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 894 บาท สัปดาห์ก่อน 913 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.76 บาท  สปัดาห์กอ่น 13.05 บาท 

สับปะรดบริโภค  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.99 บาท  สปัดาห์กอ่น 10.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.41 บาท 

ยางแผ่นดบิคุณภาพที ่2  สปัดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.48 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.91 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.98 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.41 บาท 

ยางก้อนคละ   สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.15 บาท 

เศษยางคละ   สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 11.93 บาท  สัปดาหก์่อน  12.84 บาท 

น้ ายางสดคละ   สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.41 บาท  สัปดาหก์่อน  30.94 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.62 บาท  สปัดาห์ก่อน 69.56 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.05 บาท  สัปดาห์กอ่น 39.09 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 301 บาท  สัปดาห์กอ่น 297 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 360 บาท  สัปดาห์กอ่น 345 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.07 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.54 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอยุ สปัดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสปัดาหก์่อน 

ปลาช่อน  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.51 บาท สัปดาห์ก่อน 83.98 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 121.41 บาท  สัปดาห์กอ่น 119.99 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.00 บาท  สัปดาห์กอ่น 74.68 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหน้ี์ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.03 บาท สปัดาห์กอ่น 8.29 บาท 

ปลาปน่  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาหก่์อน 

ก่อนจากกันวันน้ีฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิ ดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่ าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิ น การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ขอ้มลูรายงานการสรุปสถานการณน้์ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    -  เวบ็ไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    -  อาคารกระ ทรวงเกษ ตรและสห กรณ์ ชั้น 1 ถนนรา ชด าเนินนอก แขว งบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 
 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธาน ีชื่น-เลย คอฟฟี’่ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแคน 
กาแฟออร์แกนิคแห่งแรก จ .เลย และขอขอบคุณส านั กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห ์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นีด้้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห ์ 

ส าหรับวันนีเ้วลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดตอ้งการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
สามารถตดิต่อได้ที ่ส่วนปฏิบตัิการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท ์02-561-2870 หรือติดตามขา่วสารความเคลือ่นไหว
ได้ที่เวบไซต ์สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกจิการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพือ่ร่วมติดตามขา่วสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ไดโ้ดยคน้หา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ ์ส าหรับวันนีเ้วลาของรายการหมดแลว้ พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

