
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. แทคทีม กรมปศุสัตว์ เร่งติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพโคเนื้อรองรับ FTA หลังประเดิมโครงการปีแรก” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  

  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. แทคทีม กรมปศุสัตว์ เร่งติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพโคเนื้อ
รองรับ FTA หลังประเดิมโครงการปีแรก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง                 
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  ซึ่งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 161.79 ล้าน
บาท  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 8 ปี จนถึงปี 2571 เพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้าไทย - ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่จะสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ในวันที่ 1 
มกราคม 2564  ซึ่งโครงการนี้สามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ ได้มากกว่า 1,000 ราย ใน 26 จังหวัด โดย
เป็นสมาชิกของ 4 กลุ่มเครือข่ายได้แก่ 1.กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนาเชียงราย (เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง 
น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน) 2.กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ (นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ พิจิตร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 3.กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก (ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี) และ 4.กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี 
(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)  

สศก. ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ติดตามการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด และประธานพร้อมด้วยกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 4 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตาก 
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และราชบุรี พบว่า การดำเนินโครงการตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ได้มีการรับ
ซื้อโคจากสมาชิกเครือข่ายเนื้อไทยเข้าคอกขุน จำนวน 635 ตัว คิดเป็นมูลค่า 37,044,631.16 บาท และโคขุนเพื่อแปรสภาพ 
ณ โรงงาน ของบริษัทฯ จำนวน 1,114 ตัว คิดเป็นมูลค่า 80,191,976.28 บาท ซึ่งจากการสนับสนุนของโครงการในการ
ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างการผลิตห้องเย็น และอาคารจอดรถ ทำให้บริษัท พรี
เมี่ยมบีฟ จำกัด ได้รับมาตรฐานฟาร์ม ในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) คอกกักมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้า 
การส่งออก และปลอดโรค FMD นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์จากโครงการฯ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์
จำหน่ายได้มากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ เช่น สันนอกสเต็กแช่แข็ง ลิ้นแองกัสสไลด์แช่แข็ง เนื้อหมักกระเทียมพริกไทยเสียบไม้ โดย
จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ และส่งไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอีกด้วย 

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สศก. และกรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ฟาร์มเลี้ยงโคขุน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ โรงแปรสภาพโค               
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด เพ่ือติดตามความคืบหน้า ซึ่งพบว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการลงพ้ืนที่
ให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยโคขุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากฟ้า จำนวน 30 ตัว จะถูกส่งไป
เลี้ยงที่ฟาร์มโคขุนของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย นอกจากนี้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากฟ้า จะส่งสัตวบาลและกรรมการไปดูแลโคของตัวเอง จนได้น้ำหนักและช่วงอายุตามเกณฑ์
มาตรฐาน จึงจำหน่ายโคขุนให้กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ซึ่งประกันราคารับซื้อไว้ที่กิโลกรัมละ 110 บาท  
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ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื ้อโคขุน กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันช่องทางการตลาดอย่างหลากหลาย 
ตามนโยบายรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ (Eat Thai First) โดยร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  
สำหรับบริษัท  พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด มีการรับซื้อโคขุนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือแปรสภาพโคเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อ
โคขุน เกรดพรีเมียม และผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนต่างๆ จำหน่ายไปยังห้างแมคโคร โลตัส รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อโค
ขุนไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา และเมียนมา นอกจากนี้ ในช่วงปัจจุบันที่สังคมการปรับเปลี่ยนไปสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนของบริษัทฯ ยิ่งมียอดขายในช่องทางตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดอีกด้วย  

ทั้งนี้ กองทุน FTA ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อเสนอโครงการต่างๆ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งกองทุนจะพิจารณาโครงการด้วย
ความรวดเร็วและสมเหตุสมผล หากโครงการที่เสนอมีหลักการ เหตุผล วิธีการดำเนินการ และความเป็นไปได้ในการที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกองทุนพร้อมให้คำปรึกษาปรับปรุงโครงการ จนได้รับการอนุมัติ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 0 2561 4727 หรือ อีเมล fta.oae@gmail.com 

  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,378 บาท สัปดาห์ก่อน 12,623 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,226 บาท สัปดาห์ก่อน 9,255 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.52 บาท สัปดาห์ก่อน 7.50 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.05 บาท สัปดาห์ก่อน 6.04 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.08 บาท สัปดาห์ก่อน 48.25 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.24 บาท สัปดาห์ก่อน 27.97 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.00 บาท สัปดาห์ก่อน 20.30 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.22 บาท 

มันสำปะหลัง 



หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.78 บาท สัปดาห์ก่อน 1.77 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.11 บาท สัปดาห์ก่อน 6.17 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,937 บาท สัปดาห์ก่อน 1,892 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,533 บาท สัปดาห์ก่อน 1,503 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 930 บาท สัปดาห์ก่อน 900 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 16.15 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 13.96 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.95 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.43 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.95 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.73 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.85 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.97 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.23 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.97 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.03 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 281 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท  สัปดาห์ก่อน 345 บาท 



โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.41 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.93 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.78 บาท สัปดาห์ก่อน 92.03 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 134.67 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.31 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.23 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน 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 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. แทคทีม กรมปศุสัตว์ เร่งติดตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพโคเนื้อรองรับ FTA หลังประเดิมโครงการปีแรก และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 

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

