
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ขาวเจ๊กชัยนาท’ ข้าวพื้นเมืองชั้นดี สหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ประกันราคาให้สมาชิก ตันละ 1 หม่ืนบาท” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ขาวเจ๊กชัยนาท’ ข้าวพ้ืนเมืองชั้นดี สหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ประกันราคา
ให้สมาชิก ตันละ 1 หมื่นบาท ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เปิดเผยว่า สภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวจังหวัดชัยนาท ส่วนใหญ่จะเป็นนาที่อาศัยน้ าจากชลประทาน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีพ้ืนที่
นาบางส่วนใน อ.วัดสิงห์ ระบบชลประทานเข้าไม่ถึง จึงจ าเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ าจากปริมาณน้ าฝนที่ตกตามฤดูกาล 
เกษตรกรจึงท านาได้เพียงปีละครั้ง ดังนั้น เกษตรกรจึงได้ปรับใช้พันธุ์ข้าวที่แตกต่างจากพ้ืนที่ข้าวทั่วไป ซึ่งพันธ์ข้าวที่
เกษตรกรให้ความนิยมมานาน คือ “ขาวเจ๊ก” ข้าวพ้ืนเมืองสายพันธุ์ดี รสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่แพ้ข้าวหอม
มะลิ   

ส าหรับชื่อพันธุ์ “ขาวเจ๊ก” มาจากในอดีตซึ่งมีผู้ได้พันธุ์ข้าวจากเกษตรกรเชื้อสายจีน ต่อมาก็น าไปปลูกขยายพื้นที่
ขึ้นเรื่อยๆ และบอกต่อกันมาว่าเป็นพันธุ์ข้าวขาวของตาเจ๊ก จนเรียกกันว่า “ขาวตาเจ๊ก” และกลายเป็น “ขาวเจ๊ก” ใน
ที่สุด ด้วยมีลักษณะเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน สามารถทนต่อน้ าหลาก
ฤดูนาปีในช่วงที่มีฝนตกชุกได้ดีเป็นข้าวเจ้านาปีที่มีเมล็ดค่อนข้างยาว ใหญ่ และอ้วน ที่ส าคัญสีของเปลือกเมล็ดเป็นสีฟาง
อ่อนสวย ด้วยความที่เป็นข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี แต่คนทั่วไปยังไม่รู้จักข้าวพันธุ์นี้มากนัก  

จากการลงพ้ืนที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) เพ่ือติดตามการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการรวมกลุ่ม ในสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์
หลักในการคงคุณภาพ อนุรักษ์ข้าวท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย โดยได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวพันธุ์ขาวเจ๊ก และรับประกัน
ราคาข้ันต่ า ตันละ 10,000 บาท ซึ่งจากการพูดคุยสัมภาษณ์ นางสาวก าไร  เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัด
สิงห์  ทราบว่าสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ จะต้องผลิตข้าวตามข้อก าหนดของสหกรณ์ฯ คือ ปลอดสารพิษ โดยจะปรับราคา
รับซื้ออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด แต่จะไม่ต่ ากว่า 10 ,000 บาท/ตัน  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการ 22 ราย  พ้ืนที่ปลูก 233 ไร่  ต้นทุนการผลิตข้าวขาวเจ๊กในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทอยู่ที่  2 ,787 บาท/ไร่ 
ผลผลิต 379 กก./ไร่ เกษตรกรได้ก าไร 956 บาท/ไร่  

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อ านวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ทางกลุ่มสหกรณ์ ยังได้จัดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวสารและข้าวกล้องชนิดต่างๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิ ถุงกระดาษ และผักตบชวา เพ่ือจ าหน่ายเป็นของขวัญใน
โอกาสต่างๆ ซึ่งราคาข้าวสารที่ขายมีการแยกประเภทแบบอัดสูญญากาศ  ราคาขายอยู่ที่ 35 บาท/กก.  ไม่อัดสูญญากาศ 30 
บาท/กก. โดยมีต้นทุนการแปรรูปข้าวเปลือก เป็นข้าวสารบรรจุถุงขาย ประมาณ 28 บาท/กก. 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผลผลิตข้าวขาวเจ๊กชัยนาท มีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  เนื่องจากเป็นข้าวอายุยาว 
120 วัน ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ต้องการท านา 2 ครั้ง หันไปปลูกข้าวพันธุ์อ่ืนที่อายุสั้นแทน อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
ประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์และทางการค้า กรมการข้าวได้ขึ้นทะเบียนกับส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
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โดยได้รับหนังสือคุ้มครองการขึ้นทะเบียนพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2519 (ร.พ.2) เลขที่ 908/2559 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ใช้ชื่อว่าพันธุ์ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท โดยรวมชื่อจังหวัดเข้าไปด้วย  อีกทั้งทางจังหวัดชัยนาทได้
เห็นถึงความส าคัญ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท าค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ “ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท” ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ส าหรับ
เกษตรกรและท่านที่สนใจ สามารถขอรับค าแนะน าหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ ากัด  เลขที่ 79 
หมู่ 9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0 5646 1620 หรือติดต่อโดยตรงที่ นางสาวก าไร  เขียวฉาย ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์  โทร. 06 3954 9555 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,244 บาท สัปดาห์ก่อน 15,770 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,002 บาท สัปดาห์ก่อน 8,141 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.37 บาท สัปดาห์ก่อน 8.25 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.05 บาท สัปดาห์ก่อน 16.21 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท สัปดาห์ก่อน 50.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.15 บาท สัปดาห์ก่อน 20.39 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.90 บาท สัปดาห์ก่อน 24.65 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.70 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.42 บาท สัปดาห์ก่อน 2.44 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.67 บาท สัปดาห์ก่อน 5.71 บาท 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,676 บาท  สัปดาห์ก่อน 1690 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,349 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,437 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 838 บาท  สัปดาห์ก่อน 966 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.85 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.53 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.58 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.08 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.66 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.64 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  32.82 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.38 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.72 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 268 บาท  สัปดาห์ก่อน 270 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 324 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.53 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.26 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 25.50 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท สัปดาห์ก่อน 84.63 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.17  บาท  สัปดาห์ก่อน 136.85 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.44 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 115 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.59 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.00 บาท สัปดาห์ก่อน 28.710 บาท 

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 7 จังหวัดชัยนาท เรื่อง ขาวเจ๊กชัยนาท’ ข้าวพ้ืนเมืองชั้นดี สหกรณ์
ทุ่งวัดสิงห์ ประกันราคาให้สมาชิก ตันละ 1 หมื่นบาท และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 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/

