
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “กองทุน FTA หนุนเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแกว จ.ศรีสะเกษ 

สรางรายได ยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อ” 
ออกอากาศ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กองทุน FTA หนุนเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบาน
แสนแกว จ.ศรีสะเกษ สรางรายได ยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อ ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นายนิกร แสงเกตุ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินการภายใตนโยบายภาครัฐ สงเสริมใหเกษตรกร       
ผูเลี้ยงสัตวมีการรวมกลุม บริหารจัดการรวมกัน สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาของเกษตรกรใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรและเพิ่มรายไดของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพ้ืนท่ีของ 
สศท. 11 เพ่ือติดตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแกว จังหวัด     
ศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
หรือกองทุน FTAไดอนุมัติวงเงิน 12,800,000 บาท (เงินจายขาด 500,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 12,300,000 บาท)
ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ตั้งแต 2562 – 2569) โดยมีกรมปศุสัตว เปนหนวยงานกำกับดูแล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เปนผูถายทอดองคความรู ทั้งนี้ เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีอาชีพการเลี้ยงโคอยางยั่งยืน รวมถึงเพ่ิมผลผลิต      
เพ่ิมรายไดจากการเลี้ยงโค และมีทักษะ มีความรู ความเขาใจถึงการเลี้ยงโคเนื้ออยางมีประสิทธิภาพ  
 จากการดำเนินโครงการในรอบปที่ผานมากลุมวิสาหกิจฯ ไดนำเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อแมพันธุ จัดทำแปลงหญา         
สรางโรงเรือน ซื้ออาหารขนจำหนายใหกับสมาชิก รวมทั้งนำเงินมาใชรับซื้อมูลโคขายใหกับเกษตรกรท่ีตองการ ไดกำไรเปน
มูลคากวา 50,000 บาท อยางไรก็ตาม สมาชิกแตละรายเพิ่งไดเริ่มดำเนินการเลี้ยงโคและรวบรวมมูลโคมาจำหนายยังไมมาก 
และทางกลุมมีแผนจะใชเงินทุนรับซื้อมูลโคจากสมาชิกจนกวาจะสิ้นสุดโครงการฯและนำกำไรที่ไดฝากเขากองกลาง     
เพ่ือบริหารภายในกลุมและใชหนี้กองทุนตอไป ปจจุบันทางกลุมมีสมาชิก78รายมีโคเนื้อทั้งหมด จำนวน 863 ตัวแยก
ประเภท ไดแก 1) แมพันธุ จำนวน 496 ตัว แบงเปน แมพันธุจากงบประมาณกองทุน FTA จำนวน 270 ตัว และแมพันธุ
ของสมาชิกกลุม จำนวน 226 ตัว 2) ลูกวัว อายุ 1-6 เดือน จำนวน 132 ตัว แบงเปน เพศผู จำนวน 48 ตัว (ขุนจำหนาย) 
และเพศเมีย จำนวน 84 ตัว 3) ลูกวัวสาว อายุ 6 เดือน -1 ป เตรียมเปนแมพันธุ จำนวน 97 ตัว และ 4) แมพันธุตั้งทอง 
1-9 เดือน จำนวน 138 ตัว 
 ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2/2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) พบวา กลุมวิสาหกิจฯ มีแมพันธุใน
โครงการจำนวน 270 ตัว มีลูกติดมา จำนวน 147 ตัว ซึ่งแมพันธุท่ีกำลังตั้งทองมีจำนวน 123 ตัว คลอดลูกแลว จำนวน 76 ตัว 
สวนที่เหลือรอการผสมและพักทอง ซึ่งไตรมาสนี้ทางกลุมขายโคเน้ือ ทั้งหมด 3 รอบ รวมเปนเงิน 3,321,400 บาท แบงเปน
รอบแรก โคเนื้อ อายุ 6 เดือน - 1 ป จำนวน 112 ตัว เปนเพศเมีย 73 ตัว เพศผู 39 ตัว เปนเงิน 1,418,000 บาท รอบที่ 2         
โคเนื้อเพศผู จำนวน 8 ตัวอายุ 6 เดือน - 1 ป เปนเงิน 125,000 บาท และรอบที่ 3โคเนื้อจำนวน 48 ตัวไมจำกัดอายุ เปนเงิน 
1,778,400 บาท สำหรับเกณฑการจำหนายข้ึนอยูกับOrder ของพอคาซึ่งตองการน้ำหนักประมาณ 200-400 กิโลกรัม/ตัว 
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ทางกลุมมีเกณฑใชระบบโควตาหมุนเวียนรอบการขายของสมาชิกแตละคน และตองขายชวงเชาเพราะอากาศเย็นน้ำหนักจะดี 
โดยจำหนายใหพอคาทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที ่เชน จังหวัดสุพรรณบุรี  เพชรบุรี และกาวหนาฟารม จังหวัดศรีสะเกษ 
 สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ มีเปาหมายจะผลิตแมพันธุใหได ประมาณ 25 ตัว/ครัวเรือน   
หรือประมาณ 1,950 ตัว เพื่อผลิตลูกและจำหนายเปนโคเน้ือตอไป ทั้งนี้ กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแกว 
จังหวัดศรีสะเกษ นับวาเปนกลุมที่ประสบผลสำเร็จในการรวมกลุมมีหลักการบริหารจัดการท่ีดี และเปนสถานที่เรียนรู 
ศึกษาดูงาน ขยายผล ซึ่งสมาชิกทุกคนตองมีความซื่อสัตย ทำใหผูซื้อเชื่อมั่น ประทับใจ สามารถผลิตโคเนื้อไดตามขนาดที่
ตองการและมีคุณภาพ ซึ่ง สศท.11 จะลงพื้นที่เพ่ือติดตามผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 3/2564 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
สำหรับเกษตรทานใดที่สนใจขอมูล สามารถติดตอสอบถามไดที่ กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแกว เลขที่ 71 
หมูที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ โทร 09 8490 9094 ,08 2863 9578 
 

ราคาที่เกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,736 บาท สัปดาหกอน 10,903 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,447 บาท สัปดาหกอน 8,533 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.15 บาท สัปดาหกอน 8.26 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.39 บาท สัปดาหกอน 6.42 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท สัปดาหกอน 40.14 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.81 บาท สัปดาหกอน 29.37 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.99 บาท  สัปดาหกอน 6.05 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.92 บาท สัปดาหกอน 1.93 บาท 

มันเสน  



 

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.76 บาท สปัดาหกอน 5.98 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,892 บาท สัปดาหกอน 1,835 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,585 บาท สัปดาหกอน 1,577 บาท 

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

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.07 บาท  สัปดาหกอน 4.90 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.84 บาท  สัปดาหกอน 7.71 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.59 บาท  สัปดาหกอน  57.95 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.09 บาท  สัปดาหกอน  57.45 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.59 บาท  สัปดาหกอน  56.95 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.93 บาท  สัปดาหกอน  22.94 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.45 บาท  สัปดาหกอน  21.29 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.60 บาท  สัปดาหกอน  49.06 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.11 บาท  สัปดาหกอน 71.84 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.76 บาท  สัปดาหกอน 34.55 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเทากับสปัดาหกอน  

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 342 บาท  สัปดาหกอน 339 บาท 

โคเนื้อ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.82 บาท  สัปดาหกอน 95.97 บาท 

 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.22 บาท  สัปดาหกอน 76.20 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.35 บาท สัปดาหกอน 76.56 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.54 บาท  สัปดาหกอน 141.62 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.41 บาท  สัปดาหกอน 75.17 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ราคาทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 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 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11อุบลราชธานี เรื่อง กองทุน FTA หนุนเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงโคเนื้อบานแสนแกว จ.ศรีสะเกษ สรางรายได ยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อ และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำหรับราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมทั้งขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกันทุกสัปดาห  

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


