
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “ข้าว กข.43 ทางเลือกใหม่ของชาวนา และผู้บริโภค” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ข้าว กข.43 ทางเลือกใหม่ของชาวนา และผู้บริโภค ขอเชิญติดตามรับ
ฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
ปัจจุบัน ข้าว กข.43 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะมีอายุสั้นเพียง 95 วัน ทนทานต่อโรคใบไหม้และเพลี้ยกระโดด         
สีน้ าตาล เป็นข้าวเจ้าที่ผสมระหว่างข้าวสุพรรณบุรี กับสุพรรณบุรี 1 มีการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 มีการ
ปลูกกันมากที่จังหวัดสุพรรณบุรี  คุณสมบัติพิเศษ คือ ปริมาณน้ าตาลต่ า เหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  

จากการลงพ้ืนที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) เพื่อศึกษาพืชทางเลือกในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน พบว่า นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน  ได้น าพาเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองสะลีก    
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ านวน 7 ราย ปลูกข้าว กข.43  ในพ้ืนที่ 120 ไร่ โดยเริ่มช่วงฤดูฝนในปี 2561 ปรับเปลี่ยนมา           
ปลูกข้าว กข.43 แทนการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ซึ่งปลูกมาหลายปี ปรากฏว่า ข้าว กข.43 ได้รับผลผลิต
ข้าวเปลือกเฉลี่ย  820 กก./ไร่ (คิดเป็น 459 กก. ข้าวสาร) ซึ่งผลผลิตสูงสุดสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ถึง 1 ,060 กก.           
รวมผลผลิตทั้งหมด 98 ตัน ข้าวเปลือกในพ้ืนที่ 120 ไร่ น ามาสีเป็นข้าวสาร ได้ 55 ตัน จ าหน่ายได้ในราคา 60 บาท/กก. 
ภายใต้แบรนด์ “ข้าวทุ่งเสือยิ้ม”  มีการขายให้กับ บริษัท ยิบอินซอย จ านวน 15 ตัน นอกจากนั้นขายทางออนไลน์ และ
แจกจ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์  ซึ่งผลการตอบรับดีมาก เป็นที่ต้องการของตลาด โดยจ าหน่ายหมดไปเมื่อ 2 -3 เดือน          
ที่ผ่านมาซึ่งคุณประโยชน์ของข้าว กข.43 เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีปริมาณน้ าตาลต่ าเพียง 57% 
ในขณะที่ข้าวหอมมะลิมีน้ าตาล 68% และข้าวเหนียวมีน้ าตาลถึง 98% จึงสามารถลดปริมาณน้ าตาลลงได้จริง  

นอกจากนี้ เกษตรกรยังพึงพอใจผลตอบแทนที่ได้รับ โดยต้นทุนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 6 ,045 บาท/ไร่ ต้นทุน         
ในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 3,443 บาท/ไร่  รวมต้นทุน 9,488 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้ 27,540 บาท/ไร่ (459 กก. X 60 บาท 
= 27,540 บาท/ไร่) ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) 18,052 บาท/ไร่ ดีกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 
ค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตาม การจะปลูกข้าว กข.43 ให้ยั่งยืน นอกจากการจัดการในไร่นา เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง การมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย และการผลิตภายใต้การเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) แล้ว ยังต้องจัดการเรื่องการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มผู้ลดน้ าหนัก และกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ                          
ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณค่าของข้าว กข.43 แก่กลุ่มลูกค้าระดับต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะละเลยไม่ได้ ส าหรับเกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าว กข.43 สามารถขอค าแนะน าจาก นายสุพจน์ ป้อมชัย 
โทรศัพท์ 08 4949 8183  ซึ่งยินดีให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน 
 
 

02-5798511 



ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,720 บาท สัปดาห์ก่อน 15,874 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,620 บาท สัปดาห์ก่อน 7,446 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.09 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.65 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.18 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.88 บาท สัปดาห์ก่อน 24.16 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.27 บาท สัปดาห์ก่อน 23.26 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.38 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.13 บาท สัปดาห์ก่อน 2.20 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5..43 บาท สัปดาห์ก่อน 5.15 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,613 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,746 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,302 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,451 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.99 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.94 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.65 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.15 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.65 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.51 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.23 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.90 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.58 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.77 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท  สัปดาห์ก่อน 266 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.49 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.03 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.22 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.80 บาท สัปดาห์ก่อน 35.95 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.17 บาท สัปดาห์ก่อน 87.74 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 151.26 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.63 บาท 



ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 130.00 บาท สัปดาห์ก่อน 110.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.25 บาท สัปดาห์ก่อน 8.41 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 1 จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง ข้าว กข.43 ทางเลือกใหม่ของชาวนา และ
ผู้บริโภค  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงาน
ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณา
เป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 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 
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