
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก.ลงพ้ืนที่ชัยนาท หารือร่วมบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด  เกาะติดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต

และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  

 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง สศก.ลงพื ้นที ่ชัยนาท หารือร่วมบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด  
 เกาะติดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยถึงการติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ 
FTA ณ คอกกลาง (Central Feedlot) ของบร ิษัท พร ี เม ียม บ ีฟ จำก ัด อำเภอมโนรมย ์  จ ั งหว ัดช ั ยนาท  
ซึ่ง สศก. ได้ลงพื้นที่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์เพิ ่มมูลค่า ลดต้นทุน สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนเพิ ่มขีด
ความสามารถการตลาด สามารถแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA  ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 เครือข่าย ได้แก่ 1) 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย  2) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื ้อคุณภาพดีตากฟ้าจั งหวัด
นครสวรรค์ 3) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื ้อไทย จั งหวัดราชบุรี 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ  
จังหวัดตาก และบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด  มีระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2571 วงเงินสนับสนุน 161.78 
ล้านบาท โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  ได้ดำเนินการการ
ก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร สำนักงาน อาคารปฏิบัติการ และปรับปรุงคอกกลาง ซื้อโคก่อนขุนและปัจจัยการผลิต 
 เพื่อเข้าเลี้ยงขุนในคอกกลาง (Central Feedlot) จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ และซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ 
อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้โครงการฯ จะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 การแพร่ระบาดของ
โรคลัมปิสกิน (Lumpy Skin Disease) และโรคปากเท้าเปื่อยในโค รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวต้นทุนด้านอาหารสัตว์
และค่าขนส่งที่สูงขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบบางส่วนต่อแผนการดำเนินงาน สศก. จึงได้ลงพ้ืนที่และหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามากำกับดูแล ติดตามควบคุมการดำเนินงานของทั้ง  
4 เครือข่าย และ 1 บริษัท ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

การลงพื้นที ่ครั ้งนี ้ สศก. ในฐานะหน่วยงานผู ้ดูแลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว โดยกำหนดแผนจะลงพื้นที่
ติดตามการดำเนินงานรวมถึงการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ไตรมาส เพ่ือสร้างระบบการเลี้ยงโคตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง

02-5798511 



น้ำ และปลายน้ำให้เป็นไปอย่างครบวงจร โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 เครือข่ายให้
ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ สินค้าโคเนื้อ นับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากตลาดภายในประเทศอย่างมาก แต่ปริมาณการผลิตยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหากประเทศไทย สามารถผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพได้ จะส่งผลให้ไทยสามารถลดการนำเข้าเนื้อ
โคจากต่างประเทศได้ ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่ผลิตจนถึงตลาด ซึ่งกองทุน FTA  
ยินดีให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อเสนอโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 2561 4727 หรือ 
อีเมล fta.oae@gmail.com รวมถึงช่องทางผ่านเว็บไซต์ www.กองทุนปรับโครงสร้างภาคเกษตร.com และ Facebook: 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กองทุน สกท.) 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,221 บาท สัปดาห์ก่อน 12,739 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,900 บาท สัปดาห์ก่อน 8,659 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.38 บาท สัปดาห์ก่อน 10.15 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.00 บาท สัปดาห์ก่อน 21.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.47 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.41 บาท สัปดาห์ก่อน 31.41 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.25 บาท สัปดาห์ก่อน 18.50 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.8.67  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.51 บาท สัปดาห์ก่อน 2.52 บาท 

มันเส้น  



มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.37 บาท สัปดาห์ก่อน 7.25 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,906 บาท สัปดาห์ก่อน 1,914 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,520 บาท สัปดาห์ก่อน 1,536 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,013 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.32 บาท สัปดาห์ก่อน 5.58 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.82 บาท สัปดาห์ก่อน 9.03  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.22 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.72 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.22  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 26.11 บาท สัปดาห์ก่อน  26.67  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.77 บาท  สัปดาห์ก่อน  25.51 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.98 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 99.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.38 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.89 บาท สัปดาห์ก่อน 43.04 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท สัปดาห์ก่อน 326 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 368 บาท  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.39 บาท 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.49 บาท สัปดาห์ก่อน 82.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.38 บาท สัปดาห์ก่อน 59.42 บาท   

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.69 บาท สัปดาห์ก่อน 80.33 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.50 บาท สัปดาห์ก่อน 153.22 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.47 บาท สัปดาห์ก่อน 67.26 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 6.80 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน 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 เรื่อง สศก.ลงพื้นที่ชัยนาท หารือร่วมบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด  
เกาะติดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู ้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 -561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีก
หนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถ
เพิ ่มเราเป็นเพื ่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี ้คุณผู ้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

