
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. เทียบชัด เกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร ขม้ินชัน-ไพล สร้างรายได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วไป” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2563  

  

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เทียบชัด เกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร ขมิ้นชัน-ไพล สร้าง
รายได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วไป ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
ผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพ้ืนที่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่               
กรณีศึกษาขม้ินชัน และไพล โดยทำการศึกษา ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด เปรียบเทียบ
ทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จากข้อมูลของกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2561 มีแปลงที่ปลูกขมิ้นชันครอบคลุม 5 จังหวัด (พังงา สุราษฎร์ธานี  มหาสารคาม  สระแก้ว  
ราชบุรี) แปลงที่ปลูกไพลครอบคลุม 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี  มหาสารคาม  สระแก้ว  ราชบุรี)  รวมจำนวนเกษตรใน
โครงการแปลงใหญ่สมุนไพรที่มีการปลูกขมิ้นชันและไพลทั้งสิ้น 326 ราย 

ขม้ินชัน เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่  มีต้นทุนการผลิต 14,931 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต 1 ปี ผลผลิต 1,684 
กิโลกรัม/ไร่  ราคาที่เกษตรกรขายได้ 23.17 บาท/กก.  ให้ผลตอบแทน 39,019 บาท/ไร่  คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 
24,088 บาท/ไร่  เมื่อเทียบกับเกษตรกรนอกพ้ืนที่แปลงใหญ่ พบว่า มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 8.86 และมีผลตอบแทน
สุทธิมากกว่า ร้อยละ 12 

ไพล เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิต 24,664 บาท/ไร่/รุ่นการผลิต 2 ปี ผลผลิต 3,341 กิโลกรัม/ไร่                
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 23.66 บาท/กก.  ให้ผลตอบแทน 79,042 บาท/ไร่  คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 54,377 บาท/ไร่ 
เมื่อเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ พบว่า  มีต้นทุนการผลิตต้นทุนน้อยกว่าร้อยละ 6.28  และมีผลตอบแทนสุทธิ
มากกว่ารอ้ยละ 26.77 
 

เปรียบเทยีบต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ กับนอกพ้ืนที่แปลงใหญ่ 
รายการ พื้นที่แปลงใหญ ่ นอกพืน้ที่แปลงใหญ ่

ขมิ้นชัน 
ต้นทุน  (บาท/ไร่/รุ่น) 14,931.28 16,382.69 
ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) 1,684.03 1,698.78 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 23.17 22.30 
ผลตอบแทน (บาท/ไร)่ 39,018.98 37,882.79 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร)่ 24,087.69 21,500.11 
ไพล 
ต้นทุน  (บาท/ไร่/รุ่น) 24,664.42 26,316.40 
ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) 3,340.73 2,858.77 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 23.66 24.21 
ผลตอบแทน (บาท/ไร)่ 79,041.67 69,210.82 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร)่ 54,377.25 42,894.42 
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จากการศึกษา ยังพบว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้ประโยชน์อย่าง
หลากหลายทั้งใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พืชสมุนไพรจึงเป็นโอกาสใน
การสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร เป็นช่องทางการจำหน่ายหลักของขม้ินชัน
และไพล รองลงมาเป็นการจำหน่ายให้พ่อค้ารวบรวม ดังนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เป็นช่องทางในการรับ
ซื้อผลผลิตและลดความเสี่ยงด้านราคา โดยจะต้องส่งเสริมตลอดโซ่อุปทาน เช่น มาตรฐานวัตถุดิบและการแปรรูปเป็น            
เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด เช่น Road show และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่            
จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายการตลาด ได้ราคา และสร้างรายได้ดียิ่งขึ้น  
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,895 บาท สัปดาห์ก่อน 14,938 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,099 บาท สัปดาห์ก่อน 9,113 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.79 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.81 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.80 บาท สัปดาห์ก่อน 17.49 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.85 บาท สัปดาห์ก่อน 50.42 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.85 บาท สัปดาห์ก่อน 29.58 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 26.00 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.45 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.64 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 5.96 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,805 บาท สัปดาห์ก่อน 1,800 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,508 บาท สัปดาห์ก่อน 1,502 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 954 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.01 บาท  สัปดาห์กอ่น 12.59 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.02 บาท  ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์กอ่น  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.45 บาท  สัปดาหก่์อน  36.85 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.35 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.45 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.85 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.52 บาท  สัปดาหก่์อน  15.48 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.24 บาท  สัปดาห์ก่อน  13.70 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.76 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.14 บาท  สัปดาหก์่อน 67.83 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.82 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.79 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท  สัปดาห์กอ่น 276 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 353 บาท  สัปดาห์กอ่น 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.38 บาท 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.42 บาท  สัปดาหก่์อน 69.04 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท สัปดาห์กอ่น 50.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.21 บาท สัปดาห์กอ่น 82.81 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.52 บาท  สัปดาห์กอ่น 139.94 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.34 บาท  สัปดาห์กอ่น 61.18 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.14 บาท ทรงตัวเทา่กับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจดุรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

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

 ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. เทียบชัด เกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร ขม้ินชัน-ไพล สร้าง
รายได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วไป และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันใน
สัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้
พบกัน ทุกสปัดาห ์ 

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว 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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

