
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง ผลส าเร็จจากการท าอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ต้นทุนลด รายได้งาม” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง ผลส าเร็จจากการท าอินทรีย์
ทฤษฎีใหม่ ต้นทุนลด รายได้งาม ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวอย่างกลุ่ม
วิสาหกิจที่ท าเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มฯ ที่ได้น้ อมน าหลัก
แนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์โดยปลูกข้าวเป็นหลัก ซ่ึงการปลูกพืชอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม สามารถลด
ต้นทุน ผลผลิตขายได้ราคาสูง ท าให้เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากขึ้น  

สศท.11 ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และราคาที่เกษตรกรขายได้ จากการผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2562 ของ
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการส ารวจพบว่า  

ข้าวนาปี มีต้นทุนรวม 3,982 บาท/ไร่  ให้ผลผลิต 378 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 16.20 บาท/กิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 2,140 บาท/ไร่  

พริก ต้นทุนรวม 22 ,768 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 1 ,613 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่ เกษตรกรขายได้อยู่ที่  48 บาท/กิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 54,047 บาท/ไร่ 

ถั่วเขียว ต้นทุนรวม 1,628 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 61 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 57 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน
สุทธิ (ก าไร) 1,864 บาท/ไร่  

ต้นหอม ต้นทุนรวม 27,650 บาท/ไร่  ให้ผลผลิต 1 ,180 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 44 บาท/กิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 24,659 บาท/ไร่  

หอมแดง ต้นทุนรวม 16,045 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 896 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 60 บาท/กิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 37,428 บาท/ไร่  

กระเทียม ต้นทุนรวม 26,115 บาท/ไร่  ให้ผลผลิต 369 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 180 บาท/กิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 40,309 บาท/ไร่  

คะน้า ต้นทุนรวม 4,757 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 780 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 53 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน
สุทธิ (ก าไร) 36,315 บาท/ไร่  

นอกจากนี้ สศท.11 ยังได้ส ารวจพืชอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ผักกาดขาว มะเขือเปราะ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม และ ผักกาดหัว               
ซ่ึงภาพรวมพบว่า การท าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรมีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่ผลิตมี
ราคาขายสูงเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เกษตรกรมีรายได้ดี อีกทั้งยังส่งผลเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งเกษตรกร
และผู้บริโภคอีกด้วย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง จัดตั้งขึ้นเม่ือปี 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 14 ครอบครัว ส่วนใหญ่ปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดทั้งปี เนื่องจากมีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ส าหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก ซ่ึงช่วยให้เกษตรกรปลูกผักได้ดีในฤดู
ฝน ผลผลิตที่โดดเด่นของกลุ่ม คือ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง และพืชหลังนา เช่น ปลูกผักอินทรีย์ หอมแดง 
กระเทียม ถั่วเขียว มีการก าหนดระเบียบ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกเพื่อป้องกันการปนสารเคมี ใช้เฉพาะปัจจัยการผลิตที่ร่วมกันท าขึ้นเอง อาทิ ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ไส้เดือนฝอย โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
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ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์แบบย้ังยืน  สินค้าอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง เป็นที่
ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยงานในพื้นที่ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุนตลาดสินค้าข้าวอินทรย์ี 
พืชผักอินทรีย์ เพื่อส่งไปจ าหน่ายตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลส าโรง ร้านบุญนิยม เลมอนฟาร์ม 
รวมถึงการจ าหน่ายด้วยตนเอง ส าหรับท่านที่สนใจข้อมูลผลการส ารวจพืชอินทรีย์เพิ่มเติม สามารถสอบถามสอบเพิ่มเติมได้ที่ สศท.11 
โทร. 0 4534 4653 อีเมล zone11@oae.go.th และสามารถขอค าปรึกษาได้ที่ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มฯ โทร. 09 5532 
9707 ซ่ึงยินดีให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่สนใจท าการผลิตแบบอินทรีย์ 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,694 บาท สัปดาห์ก่อน 15,720 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,616 บาท สัปดาห์ก่อน 7,620 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.07 บาท สัปดาห์ก่อน 8.09 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.46 บาท สัปดาห์ก่อน 6.57 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.18 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.16 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.40 บาท สัปดาห์ก่อน 24.88 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.96 บาท สัปดาห์ก่อน 24.66 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.12 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.14 บาท สัปดาห์ก่อน 2.13 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.35 บาท สัปดาห์ก่อน 5.43 บาท 
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ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,620 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,613 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,315 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,302 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.18 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.02 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.66 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.67 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.17 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.66 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.67 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.30 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.11 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.67 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.19 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.28 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.73 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.58 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 260 บาท  สัปดาห์ก่อน 261 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 324 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

 

โคเนื้อ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.64 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.22 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.16 บาท สัปดาห์ก่อน 87.17 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 149.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 150.21 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.82 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.00 บาท สัปดาห์ก่อน 130.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.06 บาท สัปดาห์ก่อน 8.25 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง 
ผลส าเร็จจากการท าอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ต้นทุนลด รายได้งาม  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ส 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/

