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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “สศก. ลุย 5 จังหวัด ศึกษาโซ่ความเย็นของสถาบันเกษตรกร 24 แห่ง”
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สาหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นาเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ลุย 5 จังหวัด ศึกษาโซ่ความเย็นของสถาบันเกษตรกร 24 แห่ง
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ระบบการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) ในสินค้าเกษตร เป็นระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บเกี่ยว การขนส่งการเก็บรักษา การกระจายสินค้า และการขายของสินค้า รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการ
ปฏิบัติเพื่อให้สินค้าคงความสดและมีคุณภาพให้ยาวนานที่สุด โดยมีเงื่อนไขที่สภาพของอุณหภูมิที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อ
การเก็บรักษาในแต่ละกระบวนการผลิต
สศก. ได้ศึกษารูปแบบและศักยภาพการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (ColdChain)ของสถาบันเกษตรกรที่ทา
ธุรกิจรวบรวมผักและผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุด ขนุน ผักใบ และเห็ด) จานวน 24 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อนาไปสู่การจัดทาแนวทางการพัฒ นาโซ่ความเย็น ของสถาบันเกษตรกรใน
พื้นที่ โดยผลจากการศึกษา พบว่า
โครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ มีความส าคั ญ ต่อการพั ฒ นาโซ่ค วามเย็น ผั ก ผลไม้ มีส ถาบั น
เกษตรกรที่มีจุดรวบรวมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GMP จานวน 11 แห่ง ไม่ได้มาตรฐาน GMP จานวน 8 แห่งและไม่มี
จุดรวบรวม จานวน 5 แห่ง ทั้งนี้ มีสถาบันเกษตรกรที่มีห้อ งเย็น (ห้องแช่เย็นและแช่แข็ง) จานวน 7 แห่ง และไม่มีห้อง
เย็น จานวน 17 แห่ง โดยมีสถาบันเกษตรกรเพียง 4 แห่งที่มีรถห้องเย็น ส่วนที่เหลือ จานวน 20 แห่ง ไม่มีรถห้องเย็น
รูปแบบและวิธีการจัดการสินค้าแต่ละประเภท พบว่า ทุเรียนผลสด ขนุน มะม่วง ผักใบ เพื่อส่งออกไปยังตลาด
ในและนอกประเทศ สหกรณ์จะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยหลีกเลี่ยงแสงแดด ประมาณ 25 °c ขณะที่ทุเรียนแกะเนื้อ
มีการจัดเก็บผลผลิตเพื่อการแปรรูป ในห้องแช่เย็น/แช่แข็งที่มีอุณหภูมิประมาณ -70 ถึง 0 °c ส่วนมังคุดและเงาะ มีการ
ลดความร้อนด้วยน้าเย็น(น้าผสมน้าแข็ง) หรือ Hydro Cooling โดยนาตะกร้าผลผลิตไหลผ่านน้าเย็นและเคลื่อนย้ายไป
ตามสายพาน อุณหภูมิประมาณ1 - 2 °c ขณะที่การส่งออกมะม่วง ใช้ห้องเย็นในอุณหภูมิประมาณ 10 °c และเห็ดใช้ห้อง
เย็นในอุณหภูมิประมาณ 15 °c
สาหรับตัวอย่างสถาบันเกษตรกร ที่มีการบริหารจัดการโซ่ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เป็นอย่างดี คือ สหกรณ์ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีซึ่งทาธุรกิจรวบรวมผลไม้หลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด
มะม่วง สละ แก้วมังกร ลาไย ลองกอง โดยสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ จานวน 75 ล้านบาท สาหรับก่อสร้าง
โรงงาน (30 ล้านบาท) และจัดซื้อเครื่องอบไอน้า (45 ล้านบาท) และมีห้องเย็นขนาดความจุ 1,080 ตัน เก็บรักษาผลผลิตได้
ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งสหกรณ์เน้นยึดหลักการทาธุรกิจรวบรวมผลไม้ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโรงอบไอน้าและอาคารตั ด
แต่งผลไม้เพื่อการส่งออกและห้องเย็นให้คุ้มค่าต่อเนื่องตลอดปี อย่างไรก็ตาม แม้จังหวัดจันทบุรีไม่ได้เป็นแหล่งผลิตมะม่วงแต่
มีการรับซื้อมะม่วงจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ อีสาน ใต้ และนามาเข้ากระบวนการตัดแต่งและคัดบรรจุ
ให้ ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อส่ งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ ปุ่น เกาหลี และจีนส่งผลให้ ราคามะม่วงน้าดอกไม้ มะม่วงดิบ
(มะม่วงน้าย้า) ในประเทศมีราคาดีขึน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ใช้ห้องเย็นผลิตทุเรียนแช่แข็งเพื่อส่งไปยังตลาดจีน ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าทุเรียน และช่วยลดการสูญเสียและชะลอการเน่าเสียของทุเรียนให้กับสมาชิกอีกด้วย

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า ภาพรวมสถาบันเกษตรกร ทั้ง 24 แห่ง เห็นว่าระบบโซ่ความเย็นมีประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากช่วยลดการสูญเสีย ชะลอการสุกของผลผลิต และรักษาคุณภาพผลผลิต เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ช่วย
เพิ่มยอดขาย โดยหากเป็นห้องเย็นที่สามารถทาความเย็นได้มากถึง -70 จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถึง 3 ปี ซึ่งช่วย
ชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงกระจุกตัวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถาบันเกษตรกร ยังมองว่าระบบโซ่ความเย็น ต้องใช้
เงินลงทุนสูง และ ยังขาดทักษะความรู้ในการใช้ระบบโซ่ความเย็น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
เช่น สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้ในการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องการใช้โซ่ความเย็น
ตลอดจนการสนั บสนุ นทุนวิจั ยเพื่ อการพัฒ นาระบบโซ่ความเย็นในสิ นค้ าเกษตร เป็ นต้ น ในขณะที่ เกษตรกร สถาบั น
เกษตรกร และผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับสร้าง
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีการร่วมมือและวางแผนการใช้งานห้องเย็นและรถห้องเย็นระหว่างสถาบันเกษตรด้วยกัน
หรือระหว่างสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลด้านโซ่ความเย็นในสินค้าเกษตรและผลการศึกษาข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนนโยบาย
และแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร. 0 2579 3757 โดยรายละเอียด
ผลการศึกษา ในครั้งนี้ สศก. จะนาเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สาคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทงั้ ประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 16,484 บาท สัปดาห์ก่อน 16,320 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,912 บาท สัปดาห์ก่อน 7,949 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.50 บาท สัปดาห์ก่อน 7.37บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.99 บาท สัปดาห์ก่อน 5.88 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสง
ถัว่ ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.48 บาท สัปดาห์ก่อน 49.72 บาท
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.75 บาท สัปดาห์ก่อน 27.83 บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.31 บาท สัปดาห์ก่อน 20.00 บาท
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ปาล์มน้ามัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.63 บาท สัปดาห์ก่อน 2.60 บาท
มันสาปะหลัง
หัวมันสาปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.72 บาท สัปดาห์ก่อน 1.75 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.82 บาท สัปดาห์ก่อน 4.87 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,730 บาท สัปดาห์ก่อน 1,720 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,395 บาท สัปดาห์ก่อน 1,389 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 807 บาท สัปดาห์ก่อน 843 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.49 บาท สัปดาห์ก่อน 6.33 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.50 บาท สัปดาห์ก่อน 9.62 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.21 บาท สัปดาห์ก่อน 39.95 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.71 บาท สัปดาห์ก่อน 38.85 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.21 บาท สัปดาห์ก่อน 38.35 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.55 บาท สัปดาห์ก่อน 17.63 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.59 บาท สัปดาห์ก่อน 15.62 บาท

น้ายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.23 บาท สัปดาห์ก่อน 35.29 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.96 บาท สัปดาห์ก่อน 67.36 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท สัปดาห์กอ่ น 288 บาท
ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 338 บาท สัปดาห์กอ่ น 333 บาท
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.41 บาท สัปดาห์ก่อน 88.26 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.13 บาท สัปดาห์ก่อน 67.55 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.25 บาท สัปดาห์ก่อน 37.65 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.24 บาท สัปดาห์ก่อน 83.44 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 131.65 บาท สัปดาห์กอ่ น 136.68 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 92.19 บาท สัปดาห์ก่อน 78.70 บาท
ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160.00 บาท สัปดาห์ก่อน 155.00 บาท
ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.04 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริ การ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรั บบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่ างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้ านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่
- Call Center 1170
- เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/
- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้ น 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร เรื่อง สศก. ลุย 5 จังหวัด ศึกษาโซ่ความเย็นของสถาบัน
เกษตรกร 24 แห่ง และขอขอบคุณสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสาหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สาคัญประจาสัปดาห์
ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
สาหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

ได้ ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิ จการเกษตรเพื่ อประชาชน และอี ก หนึ่ งช่ องทาง
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้ โดยค้ นหา ID Line : @oaenews เพี ยงเท่านี้ คุณ ผู้ ฟั งก็ สามารถติ ดตามข่ าวสารด้ านเศรษฐกิ จการเกษตรได้อย่างทั น
สถานการณ์ สาหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่

