
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “กองทุน FTA ชวยเกษตรกรโคนมลพบุรี สรางความม่ันคงดานอาหารโคนม รองรับผลกระทบเปดเสรีการคา” 
ออกอากาศ วันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2564  

   

สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กองทุน FTA ชวยเกษตรกรโคนมลพบุรี สรางความมั่นคงดานอาหาร
โคนม รองรับผลกระทบเปดเสรีการคา ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผย
ถึงผลการติดตามโครงการสรางความมั่นคงดานอาหารโคนมรองรับการเปดเสรีทางการคา (FTA) ซึ่งคณะกรรมการปรับ
โครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ไดอนุมัติวงเงิน
ยืมปลอดดอกเบี้ย 10,000,000 บาท ใหกับสหกรณโคนมไทย - เดนมารก สวนมะเดื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพ่ือเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อในการจัดหาพืชอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตว ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี หรือ อาหาร
ผสมครบสวน (TMR) จำหนายใหสมาชิกของสหกรณฯ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป ตั้งแตกรกฎาคม 2563 – กรกฎาคม 
2568 

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผานการประชุมออนไลน กับผูที่ เก่ียวของของโครงการฯ ไดแก  
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา และประธานสหกรณโคนมไทย – เดนมารก สวนมะเดื่อ จำกัด 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบวา สหกรณฯ ไดดำเนินการรับซื้อพืชอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก มันเสน 
ตนขาวโพดพรอมฝกบด และหญาเนเปยรสดปน จากสมาชิกสหกรณผูปลูกอาหารสัตว จำนวน 1,122,615 กิโลกรัม            
คิดเปนมูลคา 2,243,938 บาท เพ่ือนำมาผลิตเปนอาหาร TMR จำหนายใหกับสมาชิกสหกรณฯ ใชเลี้ยงแมโครีดนม และ
โคทดแทนที่มีมากกวา 6,000 ตัว โดยสหกรณผลิตอาหาร TMR จำหนายใหสมาชิกราคา 4 บาท/กิโลกรัม 

ผลการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ทำใหสหกรณฯ มีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR จำนวน 770 ตัน จำหนาย
ใหกับสมาชิก สงผลใหคุณภาพน้ำนมดีข้ึนเปนที่ตองการของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ  โดยหลังจาก
สมาชิกสหกรณไดใชอาหาร TMR แลว สามารถจำหนายน้ำนมไดราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 60 สตางค/กิโลกรัม และมีปริมาณผลผลิต
น้ำนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10   

 “นอกจากสหกรณจะรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวจากสมาชิกแลว ยังรับซื้อจากเกษตรกรท่ีอยูนอกโครงการ ทำให
เกษตรกรผูปลูกพืชอาหารสัตวมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยที่ผานมาสหกรณไดรับซื้อขาวโพดพรอมฝกบดจากเกษตรกร 
ชวยใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยไรละ 5,000 บาท/รอบการผลิต และหลังจากมีโครงการเกษตรกรไดเพิ่มรอบการผลิตเปนปละ          
2 ครั้ง ซึ่งคาดวา เกษตรกรในพ้ืนที่จะมีรายไดจากการจำหนายวัตถุดิบใหกับสหกรณฯ ทั้งปคิดเปนมูลคากวา 10 ลานบาท  
อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ สงผลกระทบตอการรับซื้ออาหาร
สัตวและจำหนายน้ำนมของสหกรณบางเล็กนอย โดยสหกรณไดหลีกเลี่ยงการรับซื้อพืชและวัตถุดิบอาหารสัตวจากตางถ่ิน 
และปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด” รองเลขาธิการ สศก. 
กลาว 

ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปจจุบันนี้ ยังมีปญหาเรื่องการจัดการแปลงหญาเพ่ือเปนอาหารหยาบแกโคนม                
โดยยังมีคุณภาพและปริมาณไมเพียงพอแกความตองการของโคนม เกษตรกรจำเปนตองใชฟางขาวแทน สงผลตอสุขภาพ            
และการใหน้ำนมของโคนม นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายอาจจำเปนตองใหอาหารขนมากขึ้น ทำใหตนทุนคาใชจายดาน
อาหารสูงข้ึนไปดวย ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ จึงจำเปนตองใหอาหารผสมครบสวน (Total 

02-5798511 



Mixed Ration, TMR) เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการเปดเสรีนำเขาสินคานมและผลิตภัณฑ ในป 2568 โดยเฉพาะการคา
เสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด มหาอำนาจของวงการนมและผลิตภัณฑ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงกับ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตลอดจนโควตาการนำนมผงเพ่ิมขึ้น และภาษีนำเขาที่ลดลงตามขอตกลง สำหรับ เกษตรกรที่
ต อ งการคำแนะนำหรือปรึกษา สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิ ม เติ ม ได ที่  0  2561  4727 ห รือ  อี เมล 
fta.oae@gmail.com 
 
ราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,946 บาท สัปดาหกอน 11,170 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,568 บาท สัปดาหกอน 8,645 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาหกอน 8.10 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.48 บาท สัปดาหกอน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.22 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 34.55 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.12 บาท สัปดาหกอน 27.66 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.19 บาท  สัปดาหกอน 6.26 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.88 บาท สัปดาหกอน 1.87 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.80 บาท สัปดาหกอน 5.76 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 



ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,750 บาท สัปดาหกอน 1,831 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,531 บาท สัปดาหกอน 1,577 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 58.79 บาท  สัปดาหกอน  60.04 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.29 บาท  สัปดาหกอน  59.54 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.79 บาท  สัปดาหกอน  59.04บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.47 บาท  สัปดาหกอน  23.16 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.83 บาท  สัปดาหกอน  22.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.60 บาท  สัปดาหกอน  54.83 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 34.59 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 268 บาท  สัปดาหกอน 272 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 343 บาท  สัปดาหกอน 338 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 75.96 บาท สัปดาหกอน 76.61 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 154.47 บาท  สัปดาหกอน 160.79 บาท 

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

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.46 บาท สัปดาหกอน 6.63 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตาง ๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตาง ๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสาร ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 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 ศูนยประเมินผล.เรื่อง กองทุน FTA ชวยเกษตรกรโคนมลพบุรี สรางความมั่นคงดานอาหารโคนม 
รองรับผลกระทบเปดเสรีการคา และราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาห
นี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน 
ทุกสัปดาห  

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


