
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 

เรื่อง สศท.5 โชว์ ‘กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดินภูเขาไฟ’ GI จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบการรวมกลุ่ม  
ผลผลิตคุณภาพแบบครบวงจร  

ออกอากาศวันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2565 
 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.5 โชว์ ‘กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดินภูเขา ไฟ’ GI  
จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบการรวมกลุ่ม ผลผลิตคุณภาพแบบครบวงจรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรั มย์ 
ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี 2563 ซ่ึงเป็นข้าว
หอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ที่ปลูกในฤดูนาปี บนพ้ืนดินที่มีแร่ธาตุจากการสลายตัวของหินภู เขาไฟ 
ทำให้ข้าวมีปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมสูงกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เมล็ดข้าวมีลักษณะ
เรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เม่ือหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง มีเอกลักษณ์เด่นในด้านคุณค่าทางสารอาหารสูง 
เหมาะแก่การบริโภคเพ่ือสุขภาพและส่งเสริมสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือให้ยกระดับสู่สากล 

  จากการลงพ้ืนที่ของ สศก.5 เพ่ือติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ พบว่า มีพ้ืนที่ปลูก
ครอบคลุม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุร ีร ัมย ์ อำเภอละหานทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยราช  
อำเภอประโคนชัย อำเภอปะคำ และอำเภอนางรอง ซึ ่งจากการติดตาม กลุ ่มข ้าวหอมมะลิอินทรีย์ด ินภูเขาไฟ  
ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพแบบครบวงจรและ
ผลักดันให้เป็นข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ GI รวมถึงพ้ืนที่ต้ังของกลุ่มอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ที่สำ คัญ 
อาทิ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ โดยมี นายสะอาด ทำนา เป็นประธานกลุ่ม และยังเป็นเศรษฐกิจการ เกษตร
อาสา (ศกอ.) รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ได้รับตราสัญลักษณ์สินค้า GI ปัจจุบัน 
กลุ่มมีสมาชิกเกษตรกร 40 ราย พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 500 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลจระเข้มาก สำหรับฤดูการผ ลิต  
ในปีเพาะปลูก 2565/66 เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกในช่วงฤดูการปลูกข้าวนาปี ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และจะเริ่ม
เก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ให้ผลผลิตรวมประมาณ 250,000 กิโลกรัม (250 ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 450 กิโลกรัม/ไร่  

  ด้านสถานการณ์ราคา ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ความชื้น 14 – 15% (ราคา  
ณ ไร่นา เดือนพฤศจิกายน 2565) ราคาเฉลี่ย 11.50 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวหอมมะลิดินภูเขา
ไฟบุร ีร ัมย ์ ได้ราคาที ่ส ูงกว่าราคาทั ่วไปถึง 2 บาท/กิโลกรัม และหาก จำหน่ายในรูปข้าวสารบรรจ ุถ ุงส ุญญากาศ  
สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงถึง 50 บาท/กิโลกรัม สำหรับผลผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ของกลุ่ ม ส่วนใหญ่
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จำหน่ายในรูปข้าวเปลือกให้โรงสีในจังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ 32 , โรงสีนอกจังหวัด ร้อยละ 8 , จำหน่ายในรูปข้าวสาร  
ร้อยละ 20 ซ่ึงเกษตรกรแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายเองผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website 
‘RICE FAMILY Thailand’ , Facebook ของเกษตรกร และ Application Line , รวบรวมเป็นเมล็ดพันธุ ์ให ้สหกรณ์
การเกษตรอำเภอประโคนชัย ร้อยละ 16 , เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 16 และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการ
เพาะปลูก ร้อยละ 8  

            “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ของกลุ่ม มีกระบวนการผลิตที่ มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตร ฐาน GAP 
มาตรฐาน Organic Thailand มาตรฐาน Bioagricert และข้าวสาร Q อีกทั้งทางกลุ่มมีการลดต้นทุนการผลิตโดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น การทำนาหยอดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เป็นการช่วยลดต้นทุนกา รใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ถึงร้อยละ 60 สามารถควบคุมการหยอดและกลบเมล็ดที่ระดับความลึกของดินที่เหมาะสม ส่งผลให้ราก
ข้าวเจร ิญเติบโตได้ดี แข็งแรง และทนทานต่อความแห้งแล้ง และยังช ่วยลดความเสียหายจากความร ้อนได้อีกดว้ย 
ประกอบกับการไถกลบฟางข้าว การปลูกปุ ๋ยพืชสดหลังจากเก็บเกี ่ยว การใช้เช ื ้อราไตรโคเดอร ์มาควบคุมโรคพืช  
จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวและทำให้มีความต้านทานต่อเชื้อโรค ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเกษตรกร
กลุ ่มข ้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ได้ที่  นายสะอาด ทำนา ประธานกลุ่มข้าวอินทร ีย ์ดินภูเขาไฟ หมู ่  6 ตำบลจรเขม้าก  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 09 7020 9873 หรือ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สศท.5 นครราชสีมา โทร 044 465  
120 หรืออีเมล์ zone5@oae.go.th” ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวท้ิงท้าย 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,894 บาท สัปดาห์ก่อน 12,857 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,090 บาท สัปดาห์ก่อน 9,158 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.91 บาท สัปดาห์ก่อน 10.50 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.53 บาท สัปดาห์ก่อน 8.31 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.58 บาท สัปดาห์ก่อน 32.10 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.89 บาท สัปดาห์ก่อน 31.84 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 
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ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.07 บาท สัปดาห์ก่อน 4.78 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท สัปดาห์ก่อน 2.57 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.71 บาท สัปดาห์ก่อน 7.07 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,847 บาท สัปดาห์ก่อน 1,984 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,411 บาท สัปดาห์ก่อน 1,426 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.06 บาท สัปดาห์ก่อน 7.17 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.91 บาท สัปดาห์ก่อน 11.14 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.81 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.55 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.31 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.81 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.46 บาท สัปดาห์ก่อน  19.84 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 18.50 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.12 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 102.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.64 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.23 บาท สัปดาห์ก่อน 45.36 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 393 บาท สัปดาห์ก่อน 392 บาท 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.08 บาท สัปดาห์ก่อน 99.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.54 บาท สัปดาห์ก่อน 82.03 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.38 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.14 บาท สัปดาห์ก่อน 81.05 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 152.15 บาท สัปดาห์ก่อน  146.59 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.31 บาท สัปดาห์ก่อน 73.19 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.75 บาท สัปดาห์ก่อน  40.00 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บริ การ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา เรื่อง สศท.5 โชว์ ‘กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรี ย์ดิน
ภูเขาไฟ’ GI จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบการรวมกลุ่ม ผลผลิตคุณภาพแบบครบวงจร และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรณุาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

