
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โชวผลสำเร็จแปลงใหญกระชาย จ.กาญจนบรุี สรางมูลคาใหกลุมกวา 59 ลานบาท” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  
 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โชวผลสำเร็จแปลงใหญกระชาย จ.กาญจนบุรี สรางมูลคาให         
กลุมกวา 59 ลานบาท ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางสาวศิริพร จูประจักษ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปดเผยถึงการลงพ้ืนที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกระชาย ตำบลบอพลอย          
อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เริ่มดำเนินการมาตั้งแตป 2561 
ปจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก 50 ราย มีพื้นที่ปลูก 488 ไร นับเปนตัวอยางของการรวมกลุมที่ประสบความสำเร็จอยางมาก 
สามารถสรางรายไดใหแกกลุมเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกระชาย โดยเกษตรกรไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต และการรวมกลุมเพ่ือผลิตโดย การใชสารชีวภัณฑ ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนสินคาที่ตลาด
มีความตองการสูงและจำหนายไดราคาสูงข้ึนตามไปดวย  
  จากการติดตามของ สศท.10 พบวา กอนเขารวมโครงการเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำ ผลผลิตท่ีไดมี
ทั้งคุณภาพดีและไมมีคุณภาพ จึงมักถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ซึ่งหลังจากเขารวมโครงการเกษตรกรสามารถลด
ตนทุนการผลิตได รอยละ 16.67 เพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 30 เนื่องจากเกษตรกรไดรับองคความรูในการปรับปรุงบำรุงดิน 
การทำปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุที่มีในทองถิ่นไวใชเอง ลดการใชสารเคมี ทำใหตนทุนการผลิตของเกษตรลดลง 
มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยจะทำการปลูกสลับหมุนเวียนกับพืชอ่ืน เพ่ือพักแปลง เกษตรกรนิยมปลูกกระชายสายพันธุรากกลวย 
ซึ่งมีลักษณะเดน คือ รากยาว ตรงและอวบ เหมือนกับรากกลวย ใหผลผลิตคอนขางสูง น้ำหนักดี และเปนท่ีตองการของ
ตลาด ในสวนของตนพันธุเกษตรกรจะเก็บพันธุไวเอง โดยการคัดเลือกกระชายท่ีแกจัดอายุประมาณ 11-12 เดือน จากหัวที่
สมบูรณ อวบใหญ ปราศจากเชื้อโรค เก็บไวในที่แหงและเย็นประมาณ 1-3 เดือน จึงจะนำไปปลูก สำหรับดนิที่เหมาะสมกับ
การปลูกกระชายคือดินรวนปนทราย 
  สำหรับสถานการณการผลิตกระชายของกลุม ป 2564 ซึ่งจากการสำรวจขอมูลเบื้องตน พบวา มีตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 40,455 บาท/ไร/รุน สามารถปลูกไดตลอดทั้งป แตฤดูการปลูกที่เหมาะสมอยูในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 8 - 12 เดือน ผลผลิต จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม ผลผลิต
รวมประมาณ 2,554 ตัน/รุน ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 5,235 กิโลกรัม/ไร/รุน ผลตอบแทนเฉล่ีย 122,132 บาท/ไร/รุน 
ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉล่ีย 81,677 บาท/ไร/รุน ราคาที่เกษตรกรขายได ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เฉลี่ย            
23.33 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ หากคิดเปนผลตอบแทนของทั้งกลุมฯ มีมูลคากวา 59 ลานบาท/รุน สำหรับสถานการณ
ตลาด ผลผลิตสวนใหญรอยละ 60 สงจำหนายตลาดสี่มุมเมือง รองลงมารอยละ 30 ตลาดศรีเมือง และอีกรอยละ 10 
ตลาดไท ซึ่งในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะมีพอคาคนกลางเขา
มารับซื้อผลผลิตถึงไร  
  ผลสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกระชาย ตำบลบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นับเปน
ตัวอยาง ของการรวมกลุมแปลงใหญที่มีความเขมแข็งและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนระบบทั้งในดานการลดตนทุน 
เพ่ิมผลผลิต รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และการตลาด จนสามารถผลิตกระชายคุณภาพเปนท่ีตองการของ
ตลาด หากเกษตรกรหรือทานที่สนใจขอมูลการผลิตกระชาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ นายประยุทธ จำนงกุล 

02-5798511 



 

ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกระชาย หมูที่ 6 ตำบลบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท              
08 9829 2338  หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ สศท. 10 โทรศัพท 0 3233 7954 อีเมล zone10@oae.go.th 
 

ราคาที่เกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,602 บาท สัปดาหกอน 10,736 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,348 บาท สัปดาหกอน 8,447 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.03 บาท สัปดาหกอน 8.15 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.30บาท สัปดาหกอน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.81 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.59 บาท สัปดาหกอน 22.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาหกอน 4.99 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.93 บาท สัปดาหกอน 1.92 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท สัปดาหกอน 5.76 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

 

 



 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,828 บาท สัปดาหกอน 1,892 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,546 บาท สัปดาหกอน 1,585 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท  สัปดาหกอน 4.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.35 บาท  สัปดาหกอน 8.17 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.54 บาท  สัปดาหกอน  55.59 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.03 บาท  สัปดาหกอน  55.09 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.53 บาท  สัปดาหกอน  54.59 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.72 บาท  สัปดาหกอน  22.93 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.71 บาท  สัปดาหกอน  20.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.17 บาท  สัปดาหกอน  45.60 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.12 บาท  สัปดาหกอน 76.58 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาหกอน 34.76 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 341 บาท  สัปดาหกอน 342 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.23 บาท  สัปดาหกอน 97.42 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.16 บาท  สัปดาหกอน 77.51 บาท 



 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาหกอน 51.67 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.36 บาท  สัปดาหกอน 131.95 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.18 บาท  สัปดาหกอน 73.85 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาหกอน 80.00 บาท 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี เรื่อง โชวผลสำเร็จแปลงใหญกระชาย จ.กาญจนบุรี 
สรางมูลคาใหกลุมกวา 59 ลานบาท และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมทั้งขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกันทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพื่อน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 


