
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ไทยนิยม หนุนสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ยกระดับคณุภาพน้าํนมดิบได้มาตรฐานยิ่งขึน้” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ไทยนิยม หนุนสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ยกระดับคุณภาพน้ํานมดิบได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ํานมดิบและยกระดับสหกรณ์โคนมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์โคนมเป็นกลไกหลักการ
ปฏิรูปภาคเกษตร และได้รับงบประมาณ ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน  และได้มอบหมายให้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

นางสาวจริยา  สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามการดําเนินงาน
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้าง          
การผลิตภาคการเกษตร จากโครงการไทยนิยม ย่ังยืน พบว่า ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด มีสมาชิกเกษตรกร          
ผู้เลี้ยงโคนม 117 คน ครอบคลุม 10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอวาริชภูมิ กุดบาก นิคมน้ําอูน สว่างแดนดิน ส่องดาว พังโคน     
อากาศอํานวย วานรนิวาส เจริญศิลป์ และพรรณนานิคม โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ การรวบรวมน้ํานมดิบจากสมาชิก
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจําหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์  และนมยูเอชที  ซึ่งเป็นการจําหน่ายให้กับโรงเรียน
เป็นหลัก 

สําหรับปี 2561 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จากโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
3 รายการ ได้แก่ 1) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํานม  2) รถห้องเย็นสําหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม ขนาด 6 ล้อ ขนาด 
145 แรงม้า และ 3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์สําหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตารางเมตร            
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,450,000 บาท โดยภาครัฐอุดหนุน 3,105,000 บาท และสหกรณ์สมทบอีก 345,000 บาท  

ผลการดําเนินงานหลังสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ พบว่า สหกรณ์มี
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํานมได้จํานวน 120 
ตัวอย่างต่อครั้ง และยังสามารถตรวจค่า Somatic Cell Count (SCC) ได้ในเครื่องเดียว ซึ่งก่อนได้รับงบประมาณไม่
สามารถตรวจค่า SCC ได้ และสามารถรวบรวมน้ํานมดิบจากสมาชิกและฟาร์มโคนมที่ทําสัญญาซื้อขายได้ถึง 10,950 ตัน
ต่อปี  คิดเป็นมูลค่าปีละ 188,100  ล้านบาท (ก่อนเข้าโครงการ รวบรวมได้ 9,000 ตันต่อปี มูลค่า 162,900 ล้านบาท) 
และนํามาผลิตเป็นผสมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  20 - 21 ล้านถุงต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 19 ล้านถุงต่อปี และ
ผลิตนมยู เอช ที พาณิชย์ได้ 16 ล้านกล่องต่อปี จากที่เคยผลิตได้ 14 ล้านกล่องต่อปี  ซึ่งนอกจากจะสามารถผลิตนม           
ยู เอช ที ที่มีอายุการวางจําหน่ายได้นานแล้ว ยังมีรถห้องเย็นสําหรับส่งนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ จากการสอบถามผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด (นางประภัสสร คําผอง) พบว่า อุปกรณ์
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ทั้ง 3 รายการ ช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํานมดิบเพื่อนํามาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
สําหรับโรงเรียน รวมทั้งนมยู เอช ที ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและหันมาดื่มนมที่ผลิตจากสหกรณ์
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เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณการจําหน่ายในอนาคต ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพน้ํานมดิบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ช่วยแก้ไขปัญหานมโรงเรียน รวมทั้งปัญหาน้ํานมล้นตลาดทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถจําหน่ายผลผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีรายได้ที่ย่ังยืน 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,881 บาท สัปดาห์ก่อน 15,161 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,616 บาท สัปดาห์ก่อน 7,550 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.33 บาท สัปดาห์ก่อน 5.19 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.69 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.53 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.66 บาท สัปดาห์ก่อน 26.67 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.5 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.01 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.56 บาท สัปดาห์ก่อน 2.51 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.62 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,641 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,681 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,378 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,383 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,131 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,167 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.93 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.22 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.72 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.22 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.75 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.74 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.56 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.95 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.00 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.27 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.52 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.15 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.17 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.01 บาท สัปดาห์ก่อน 90.27 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.80  บาท  สัปดาห์ก่อน 147.04 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.14 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมกึ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.38 บาท สัปดาห์ก่อน 8.47 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เปิดตัวเลขพยากรณ์หอมหัวใหญ่ ปี 62 คาด
อากาศดี ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 


