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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชุมชนบ้านทุง่ต้อม จ.เชียงราย เกษตรผสมผสาน สู่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดบัชุมชน” 

ออกอากาศ วันพธุที่ 14 กรกฎาคม 2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ชุมชนบ้านทุ่งต้อม จ.เชียงราย เกษตรผสมผสาน สู่ต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ระดับชุมชน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีชุมชนเกษตรหลายพื้นที่ 
ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
เกษตรกรในระยะยาว ทําให้การทําเกษตรอินทรีย์ กลายเป็นทางเลือกที่ชุมชนต่าง ๆ หันมาสนใจและให้ความสําคัญ โดยเฉพาะ
การทําเกษตรที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ อย่างครบวงจร 
และจากการติดตามของ สศก. พบหนึ่งในชุมชนเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ ที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตรสู่
แนวทางเกษตรอินทรีย์ อย่างชุมชนบ้านทุ่งต้อม ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายซึ่งเกษตรกรในชุมชนได้รวมตัวกัน
เพื่อทําการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ ปี 2559  จนปัจจุบัน มีการรวมตัวของเกษตรกรในชุมชน
กว่า 185 ราย และ    มีการแบ่งกลุ่มย่อยทํากิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการปลูกข้าวอินทรีย์ พืชผักสวนครัว ร่วมกับการ
เลี้ยงสัตว์น้ํา (ปลานิล กบ) และปศุสัตว์ (หมูดําเหมยซาน วัว และไก่พื้นเมือง) ในลักษณะ ที่เกื้อกูลมีการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น การนํามูลสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยคอกในการเพาะปลูกการนําเศษพืชผัก ฟางข้าว มาปรับปรุงเป็นอาหาร
ธรรมชาติสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําและปศุสัตว์ ปลอดการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลผลิต และ
ทําการตลาดในระดับชุมชนและช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลผลิตที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ได้แก่ หมูดําเหมยซาน ปลานิล
อินทรีย์ และข้าวกล้องอินทรีย์ ภายใต้การดําเนินงานในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดําเหมยซานเกษตรพอเพียง ส่งผลให้ชุมชน
บ้านทุ่งต้อม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายในการเข้าประกวดชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีชุมชนเข้าร่วมประกวดจังหวัดละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน ในปี 2563 

สําหรับตัวอย่างการทํากิจกรรมเกษตรอินทรีย์หลักของชุมชน คือ ข้าวอินทรีย์ มีสมาชิกปลูกประมาณ 180 ราย พื้นที่ปลูก
เฉลี่ย 10 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเฉล่ีย 350  กิโลกรัม/ไร่ ส่วนใหญ่หลังจากจัดสรรเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเก็บไว้ทําพันธุ์แล้ว             
จะจําหน่ายให้แก่กลุ่มเพื่อนําไปแปรรูปเป็นข้าวสาร โดยราคาจําหน่ายของข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะสูงกว่าข้าวที่
ผลิตแบบทั่วไป 3,000 - 5,000 บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวและเงื่อนไขการรับซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ 10,500 บาท/ครัวเรือน/
ปี ในส่วนของกิจกรรมเสริมที่เกษตรกรนิยมทํากัน เช่น การเลี้ยงปลานิล ประมาณ 130 ราย และการเลี้ยงไก่ไข่ ประมาณ 50 ราย 
พบว่า ปลานิลอินทรีย์ มีผลผลิตเฉลี่ย 630 กิโลกรัม/ปี (ปลาขนาด 3 – 4 ตัวต่อกิโลกรัม) ส่วนใหญ่นํามาบริโภคในครัวเรือน 
จําหน่ายภายในชุมชน และนํามาแปรรูปจําหน่ายในนามกลุ่ม โดยมีราคาจําหน่ายประมาณ 50 – 60 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสามารถ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมประมาณ 31,500 บาท/ครัวเรือน/ปี  และ ไก่ไข่อินทรีย์ มีการเลี้ยงเฉลี่ย 57 ตัว/
ครัวเรือน ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 7,800 ฟอง/ปี  (เฉลี่ย 130 ฟอง/ตัว) ส่วนใหญ่จําหน่ายภายในชุมชน และนํามาบริโภคในครัวเรือน 
โดยจําหน่ายฟองละ 3.50 – 5 บาท ซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 27,300 บาท/ครัวเรือน/ปี  

ทั้งนี้ ภาพรวมจากการทํากิจกรรมเสริมในการทําเกษตรอินทรีย์ให้หลากหลายมากขึ้น นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ 
ยังเพิ่มความม่ันคงทางอาหารจากมีผลผลิตบริโภคในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งจากการประมาณการเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่า           
ทางเศรษฐกิจ หรือ มูลค่าจากการมีรายได้เพิ่มและช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนของชุมชนอย่างน้อย 5.45 ล้านบาท/ปี  

02-5798511 



 

ซึ่งแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชนในระยะต่อไป คือ การยกระดับจากชุมชนเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นตําบลและอําเภอ
ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย ยังได้ให้การสนับสนุนการ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น เลม่อนฟาร์ม เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มไปสู่การบริหารจัดการอย่างครบวงจร เชื่อมโยงสู่ตลาด
ระดับต่าง ๆ มากขึ้น สําหรับท่านที่สนใจแนวทางกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านทุ่งต้อม  สามารถสอบถามรายละเอียด
หรือเข้าไปชมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ทาง Facebook : ทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์ Tungtom organics village  
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,519 บาท สัปดาห์ก่อน 10,602 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 10,207 บาท สัปดาห์ก่อน 10,300 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.08 บาท สัปดาห์ก่อน 8.03 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.35 บาท สัปดาห์ก่อน 6.30 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.48 บาท สัปดาหก่์อน 30.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.63 บาท สัปดาห์ก่อน 21.59 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.50 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.95 บาท สัปดาห์ก่อน 1.93 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.59 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,786 บาท สัปดาห์ก่อน 1,828 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,521 บาท สัปดาห์ก่อน 1,546 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.67 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.54 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.62 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.72 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.71 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.17 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.58 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.61 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 341 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.42 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.51 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.71 บาท สัปดาห์ก่อน 45.45 บาท  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาห์ก่อน 51.67 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 124.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 129.36 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.71 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.00 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เรื่อง ชุมชนบ้านทุ่งต้อม จ.เชียงราย เกษตรผสมผสาน สู่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์
ระดับชุมชน และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

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


