
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง ‘กล้วยไข่กำแพงเพชร GI’ สินค้าอัตลักษณ์ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิต   

ออกอากาศวันพุธที ่10 สิงหาคม 2565 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ‘กล้วยไข่กำแพงเพชร GI’ สินค้าอัตลักษณ์ ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพการผลิต ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

 นายเกษม ชาติทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ไทย รองจากจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เพาะปลูก และสภาพอากาศเหมาะแก่การเจริญเติบโต 
ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่มีความชำนาญในการปลูกกล้วยไข่มายาวนาน  ส่งผลให้กล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรมี
คุณภาพสูงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของกรมศุลกากร 
(ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2565) พบว่า ปี 2564 ไทยส่งออกกล้วยไข่ ปริมาณ 8,168 ตัน มูลค่า 211 แสนล้านบาทโดย
ประเทศส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฮ่องกง  

  สำหรับสถานการณ์ผลิตกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 (ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
ณ เดือนกรกฎาคม 2565) พบว่า มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยไข่ 2,213 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูก 461 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร 1,204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด เกษตรกรนิยมปลูกกล้วยไข่สายพันธุ์
กำแพงเพชร ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่น ผิวเปลือกบาง ผลเล็ก เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน และท่ีสำคัญกล้วยไข่สาย
พันธุ์กำแพงเพชร ยังได้รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จำนวน 74 ราย พื้นที่ปลูกรวม 361 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เมืองกำแพงเพชร 
คลองขลุง คลองลาน และโกสัมพีนคร  

  สศท.12 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้                      
ทางภูมิศาสตร์ GI ในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เพื่อให้
ผลผลิตสามารถออกสู ่ตลาดช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับการจัดงานประเพณีสารทไทยเมือง
กำแพงเพชรทำให้ผลผลิตมีราคาสูง ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 8 - 10 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,653 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 15 บาท/กิโลกรัม  
ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 จำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และล้งภายในจังหวัด 
รองลงมาผลผลิต ร้อยละ 10 เกษตรกรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น ข้าวเกรียบจากกล้วยไข่ และน้ำพริกนรกจากปลีกล้วยไข่ 
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ส่งจำหน่ายภายในจังหวัดและผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 9 ส่งจำหน่ายห้างสรรพสินค้า Central และ Top Market รวมถึง
แหล่งรับซื้อในจังหวัด  

  ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา
กล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร GI โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต โดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การให้น้ำ อาทิ ท่อ PVC หัวมินิสปริงเกอร์ ให้แก่
เกษตรกรของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่กำแพงเพชร จำนวน 20 ราย เพ่ือลดระยะเวลาการให้น้ำของเกษตรกร และกล้วยไข่
ยังได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการออกผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกร 20 ราย ของกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2564 
เฉลี ่ยเพิ ่มมากขึ ้น จากเดิมให้ผลผลิตเฉลี ่ย 1,653 กิโลกรัม/ไร่ เพิ ่มเป็น 1,964 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ  
19 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้คิดค้นการทำให้กล้วยไข่ต้นเตี้ย ขยายขนาดผล เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการแปรรูปด้วยนวัตกรรม 
อาทิ น้ำกล้วยไข่ แยมกล้วยไข่ ชาเกสรดอกกล้วยไข่ ข้าวเกรียบจากแป้งกล้วยไข่ คุกกี้ธัญพืชจากแป้งกล้วยไข่ โดนัทจากแป้ง
กล้วยไข่ เส้นสปาเก็ตตี้จากแป้งกล้วยไข่ น้ำพริกเผาจากปลีกล้วยไข่  เป็นต้น รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ อาหารสัตว์
จากใบกล้วย ปุ๋ยจากต้นกล้วย เป็นต้น 

   ทั้งนี ้ สำหรับการเพิ ่มศักยภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กล้วยไข่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ควรสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันวาตภัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ปลอดสารหรือกล้วยไข่อินทรีย์ 
ส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่รูปแบบผสมผสาน ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์กล้วยไข่ GI กำแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การสร้างแรงจูงใจ ในการปลูกกล้วยไข่ อาทิ การสร้างราคาที่แตกต่างจากสินค้ากล้วยไข่ทั่วไป พัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน์และตลาดออฟไลน์ เพื่อให้กล้วยไข่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกรต่อไป หากท่านใดสนใจข้อมูลสถานการณ์ผลิตกล้วยไข่ GI ของจังหวัดกำแพงเพชร สามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที ่สศท.12 นครสวรรค์ โทร 0 5680 3525 อีเมล zone12@oae.go.th   

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,648 บาท สัปดาห์ก่อน 13,666 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,167 บาท สัปดาห์ก่อน 9,076 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.79 บาท สัปดาห์ก่อน 10.25 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.89 บาท สัปดาห์ก่อน 7.90 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 41.03 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.80 บาท สัปดาห์ก่อน 20.73 บาท 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 17.64 บาท สัปดาห์ก่อน 18.57 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.95 บาท สัปดาห์ก่อน 5.76 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.73 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.88 บาท สัปดาห์ก่อน 6.91 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,737 บาท สัปดาห์ก่อน 1,717 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,352 บาท สัปดาห์ก่อน 1,329 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท สัปดาห์ก่อน 963 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.61 บาท สัปดาห์ก่อน 6.41 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.47 บาท สัปดาห์ก่อน 9.22 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 55.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.84 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.83 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.04 บาท สัปดาห์ก่อน  25.15 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 23.30 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.81 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 103.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 103.50 บาท 



ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.16 บาท สัปดาห์ก่อน 48.21 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 333 บาท สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 372 บาท สัปดาห์ก่อน 373 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.34 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.64 บาท สัปดาห์ก่อน 82.86 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.15 บาท สัปดาห์ก่อน 43.20 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.90 บาท สัปดาห์ก่อน 80.91 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.52 บาท สัปดาห์ก่อน 149.99 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.55 บาท สัปดาห์ก่อน 69.22 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 200.00 บาท สัปดาห์ก่อน 205.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.89 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
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 12 นครสวรรค์ เรื่อง ‘กล้วยไข่กำแพงเพชร GI’ สินค้าอัตลักษณ์ 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิต และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ



สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

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

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

