
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “หัวไชเท้า พืชทางเลือกก าไรงาม ปลูกได้ตลอดปี ให้ก าไรกว่า 18,000 บาท/ไร่” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง หัวไชเท้า พืชทางเลือกก าไรงาม ปลูกได้ตลอดปี ให้ก าไรกว่า 18,000 
บาท/ไร่ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) เปิดเผยว่า 
ผักกาดหัว หรือ หัวไชเท้า เป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 30 วัน  ซึ่งหัวไชเท้ามีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ 
เช่น ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร   

จากการส ารวจพืชทางเลือกในจังหวัดขอนแก่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4)  พบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูก             
หัวไชเท้าที่ส าคัญของจังหวัดขอนแก่น อยู่ที่อ าเภอบ้านแฮด และ อ าเภอบ้านไผ่  ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 13,428 บาท/ไร่ หรือคิด
เป็นต้นทุน 1.78 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรได้ผลผลิต 7,500 กิโลกรัม/ไร่  ขายได้ในราคา 4.18 บาท/กิโลกรัม คิดเป็น
ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 2.4 บาท/กิโลกรัม หรือ 18,000 บาท/ไร่  

ส าหรับอ าเภอบ้านแฮด มีพ้ืนที่ปลูกหัวไชเท้า รวม 211 ไร่  มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้า รวม 97 ราย แบ่งเป็น                
3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปลูกผักกาดหัวหนองโง้ง ต าบลบ้านแฮด พ้ืนที่ 103 ไร่ กลุ่มผู้ใช้น้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ต าบลโคกส าราญ 
พ้ืนที่ 102 ไร่ และกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ต าบลบ้านแฮด พ้ืนที่ 6 ไร่  โดยเกษตรกรปลูกได้ประมาณ 2 - 3 รอบ/ปี  จะเริ่ม
ปลูกในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคมของปีถัดไป นิยมปลูกในพ้ืนที่หลังฤดูท านาและพ้ืนที่สวน คิดเป็นสัดส่วน 30 : 60 ตามล าดับ 
เกษตรกรจ าหน่ายแบบขายส่งให้พ่อค้าที่รับซื้อ ณ ไร่นา โดยพ่อค้าน าไปขายส่งที่ตลาดค้าส่งผัก ในจังหวัดขอนแก่น และ
นครราชสีมา  

อ าเภอบ้านไผ่ มีพ้ืนที่ปลูกหัวไชเท้ารวม 60 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรปลูกหัวไชเท้า 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง 
ต าบลหินตั้ง มีจ านวนสมาชิก 32 ราย ซึ่งเกษตรกรมีการบริหารจัดการในการปลูกหัวไชเท้าหมุนเวียนกันประมาณปีละ 7-11 
รอบ             โดยผลผลิตที่ปลูกช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนผลผลิตช่วง
ฤดูหนาวในเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ จะได้ผลผลิตดีกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,000 กิโลกรัม/ไร่  ทั้งนี้ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 
ทั้งหมดและ           คาดว่าภายในระยะ 2 - 3 ปี ทางกลุ่มจะสามารถผลิตหัวไชเท้าอินทรีย์ได้   

ด้านการตลาด เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตให้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่ Tesco Lotus ซึ่งมีความต้องการผลผลิตประมาณ 
4,500 กิโลกรัม/สัปดาห์ เพ่ือกระจายสินค้าในศูนย์ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยรับซื้อผลผลิตหัวไชเท้าทุกฤดูในราคา               
กิโลกรัมละ 12 บาท (ตั้งจุดรับซื้อ ณ สหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตผักบ้านโนนเขวา ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 
นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าทั่วไปมารับซื้อหัวไชเท้าจากกลุ่มเกษตรกร โดยในช่วงฤดูหนาวจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท             
ส่วนช่วงฤดูแล้งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เนื่องจากผลผลิตในฤดูแล้งมีน้อยจึงท าให้จ าหน่ายได้ราคาดีกว่า  

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดหัวไชเท้าในจังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สศท. 4 
โทร. 043 261 513 ต่อ 13 หรืออีเมล zone4@oae.go.th หรือสามารถขอค าปรึกษานายค าสอน เชิดโกทา ผู้ใหญ่บ้านสว่าง 
ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โทร. 06 1945 2066 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,774 บาท สัปดาห์ก่อน 15,794 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,762 บาท สัปดาห์ก่อน 7,787 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.86 บาท สัปดาห์ก่อน 7.83 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.24 บาท สัปดาห์ก่อน 6.23 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.51 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.83 บาท สัปดาห์ก่อน 31.75 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.43 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.82 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.65 บาท สัปดาห์ก่อน 1.64 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.38 บาท สัปดาห์ก่อน 4.79 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,659 บาท สัปดาห์ก่อน 1,666 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,334 บาท สัปดาห์ก่อน 1,331 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.29 บาท  สัปดาห์กอ่น 7.50 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.23 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.73 บาท  สัปดาหก์่อน  51.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.23 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.73 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.06 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.19 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.05 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.68 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.76 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.05 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.13 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.39 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.96 บาท สัปดาห์ก่อน 79.67 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.27 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.84 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  



ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดตอ่ได้หลายช่องทางที่  

    - 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 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หัวไชเท้า พืชทางเลือกก าไรงาม ปลูกได้
ตลอดปี ให้ก าไรกว่า 18,000 บาท/ไร่ และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

