
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “กองทุน FTA เคาะงบ 21 ลานบาท ดันศักยภาพเกษตรกรโคเนื้อวากิว เมืองสุรินทร  
ตั้งเปาผลิตโคขุนเกรดคุณภาพสูง สงเสริมตลาด รับมือผลกระทบ TAFTA” 

ออกอากาศ วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564  
   

สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กองทุน FTA เคาะงบ 21 ลานบาท ดันศักยภาพเกษตรกร
โคเนื้อวากิว เมืองสุรินทร ตั้งเปาผลิตโคขุนเกรดคุณภาพสูง สงเสริมตลาด รับมือผลกระทบ TAFTA ขอเชิญติดตามรับฟง
ไดเลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ                  
(กองทุน FTA) ไดอนุมัติงบประมาณ จำนวน 21.88 ลานบาท ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด         
โคเนื้อสุรินทรวากิวครบวงจรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใหเกษตรกรของกลุมวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทรโกเบ
ครบวงจร ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยมีกรมปศุสัตว เปนผูกำกับดูแล ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ป 
(ตั้งแต ป 2564 - 2573) โดยรวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การผลิตโคขุนพันธุสุรินทรวากิว ใหเปนเนื้อโคที่ดีมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

การอนุมัติงบประมาณดังกลาว เพ่ือลดผลกระทบจากการสิ้นสุดมาตรการปกปองพิเศษ (SSG) ภายใตความตกลง
การคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา ซึ่งกำหนดใหสินคาเกษตร              
ที่นำเขาจากออสเตรเลียจำนวน 17 รายการ เชน เนื้อวัวและเครื่องใน เนื้อหมูและเครื่องใน ผลิตภัณฑจากเนยและนม เปนตน 
จะไมมีภาษี ไมจำกัดปริมาณการนำเขาอีกตอไป   

สำหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทรโกเบครบวงจร ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร นับเปนกลุม
วิสาหกิจที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุวากิว ซึ่งเปนสายพันธุที่ไดรับความนิยมอยางลนหลาม ปจจุบันมีสมาชิก              
107 ราย จำนวนโคแมพันธุ 2,079 ตัว แตผลผลิตของกลุมฯ ยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ซึ่งมีความตองการ
ประมาณเดือนละ 60 ตัว หรือ ปละ 720 ตัว ขณะที่กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ผลิตไดเพียงเดือนละ 18 ตัว หรือปละ 216 ตัว    
(คิดเปนรอยละ 30 ของตลาดที่มีอยู)  

เปาหมายของโครงการ คือ การผลิตลูกโคเพศผูสำหรับขุนได ไมนอยกวา 240 ตัว/ป หรือ 2,400 ตัวตลอด                    
ทั้งโครงการ ดวยระบบการบริหารจัดการฟารมแบบคอกกลาง (Central Feedlot) มีการจัดอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูใหกับเกษตรกรผูเปนสมาชิก ทั้งนี้ จะอยูภายใตการกำกับดูแล และควบคุมโดยกรมปศุสัตว ขณะที่สภา
หอการคาแหงประเทศไทย จะรวมยกระดับการบริหารจัดการฟารมภายใตแนวคิดการผลิตแบบคอกกลางที่มีศักยภาพ          
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 10 ป เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ และจะเปนเนื้อโคขุนที่มีเกรดคุณภาพ
ไขมันแทรกระดับ 2.5  ข้ึนไป จากฟารมที่ไดมาตรฐาน GFM / GAP เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดระดับบน      
ซึ่งเปนตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพ นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังไดจัดทำความตกลงดานการตลาด (MOU) กับบริษัทคูคาไวแลว 
จำนวน 2 ฉบับ เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรวา มีตลาดรองรับผลผลิตอยางแนนอน 

“ที่ผานมา สินคาโคเนื้อ นับเปนสินคาที่ไดรับความนิยมจากตลาดภายในประเทศอยางมาก แตกลับพบวา                
ปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพระดับเกรดไขมันแทรกตั้งแตระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพไขมันแทรกไดเอง เชน โคเนื้อลูกผสมยุโรป ชาโรเรส แองกัส บราหมัน 

02-5798511 



หรือโคลูกผสมวากิว ที่เปนโคสายพันธุจากประเทศญี่ปุน จะสงผลใหไทยสามารถลดการนำเขาเนื้อโคจากตางประเทศได                 
ซึ่ง สศก. โดยกองทุน FTA เรามีความมุงม่ันและยินดีใหการสนับสนุนเงินทุน ใหคำปรึกษาแกกลุมเกษตรกร สำหรับนำไป
พัฒนาศักยภาพ ทั้งในดานการผลิต การตลาด เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา รวมกันพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาเกษตรไทย” รองเลขาธิการ สศก. กลาว 
 
ราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,903 บาท สัปดาหกอน 10,946 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,533 บาท สัปดาหกอน 8,568 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.26 บาท สัปดาหกอน 7.96 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.42 บาท สัปดาหกอน 6.28 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.14 บาท สัปดาหกอน 53.33 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.37 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.05 บาท  สัปดาหกอน 6.19 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.93 บาท สัปดาหกอน 1.88 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.98 บาท สัปดาหกอน 5.80 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

 



ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,835 บาท สัปดาหกอน 1,750 บาท 

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

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.35 บาท  สัปดาหกอน 7.71 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท  สัปดาหกอน 4.90 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.95 บาท  สัปดาหกอน  58.79 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.45 บาท  สัปดาหกอน  58.29 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.95 บาท  สัปดาหกอน  57.79 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.94 บาท  สัปดาหกอน  23.47 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.29 บาท  สัปดาหกอน  20.83 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.06 บาท  สัปดาหกอน  50.60 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.84 บาท  สัปดาหกอน 71.76 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.55 บาท  สัปดาหกอน 34.54 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  สัปดาหกอน 292 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 339 บาท  ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.97 บาท  สัปดาหกอน 96.60 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.20 บาท  สัปดาหกอน 76.30 บาท 

 



 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.56 บาท ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.62 บาท  สัปดาหกอน 139.02 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.17 บาท  สัปดาหกอน 71.92 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาหกอน 6.56 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 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กองทุน FTA เคาะงบ 21 ลานบาท ดันศักยภาพเกษตรกร
โคเนื้อวากิว เมืองสุรินทร ตั้งเปาผลิตโคขุนเกรดคุณภาพสูง และราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาหท่ีรายงาน
ใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณา
เปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน 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 


