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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “กนป. รุกมาตรการการปรับสมดุลน้ํามันปาล์ม เกษตร-พลังงาน-พาณิชย์-อุตสาหกรรม จับมือพัฒนาปาล์มทั้งระบบ”
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กนป. รุกมาตรการการปรับสมดุลน้ํามันปาล์ม เกษตร-พลังงานพาณิชย์-อุตสาหกรรม จับมือพัฒนาปาล์มทั้งระบบ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า จากปริมาณความต้องการใช้น้ํามันปาล์มในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณการผลิต ทําให้สต็อก
น้ํามันปาล์มโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้นําเข้าลําดับที่ 1 ของโลก (นําเข้าปีละ 10 ล้าน
ตัน) ปรับขึ้นภาษีนําเข้าจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 44 ส่งผลทําให้ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก คือ อินโดนีเซียและ
มาเลเซียส่งออกได้ลดลง สต็อกน้ํามันปาล์มโลกเพิ่มขึ้น ทําให้ราคาน้ํามันปาล์มดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง โดยในปี
2561 คาดราคาน้ํามันปาล์มดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงและเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 17.00- 20.50 บาท
นอกจากนี้ สภาวะอากาศเอื้ออํานวยประกอบกับเกษตรกรไทยมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5
ปีที่ผ่านมา คาดว่าในปี 2561 จะมีผลผลิตปาล์มน้ํามัน 15.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 14.10 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ
9.15 คิดเป็นปริมาณน้ํามันปาล์มดิบ 2.74 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว อยู่ที่ 2.36 ล้านตัน ส่งผลให้
ณ สิ้นปี 2561 คาดว่าจะมีสต็อกน้ํามันปาล์มดิบคงเหลือ 0.40 ล้านตัน (ระดับที่เหมาะสม 0.25 ล้านตัน) ราคาผลปาล์ม
และราคาน้ํามันปาล์มดิบของไทยในปี 2561 จะทรงตัวอยู่ในระดับต่ํา โดยราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ และราคา
น้ํามันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 2.80 - 3.80 บาท และ 19.00 - 23.00 บาท ตามลําดับ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํ ามันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีม ติ
เห็นชอบมาตรการการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ ดังนี้ 1) เร่งผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบจํานวน 300,000
ตัน เพื่อลดสต็อกน้ํามันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม โดยใช้งบ
กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นวงเงิน 525 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณ
พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบการจัดสรรงบกลาง ฯ 2) มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B20 ใน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (ผลการจําหน่าย น้ํามันดีเซล B20 ข้อมูลวันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 61 สามารถจําหน่าย B20 ได้ 6.89
ล้านลิตร คิดเป็นน้ํามันปาล์มดิบ 1,199 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 13.17 ตัน) 3) มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับกรมศุลกากร พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายลําผ่าน
แดนน้ํามันปาล์มเพื่อสามารถกํากับดูแล ความถูกต้องของสินค้าที่ถ่ายลําและผ่านแดน 4) มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล์มโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทําแผนงานในการปรับข้อกําหนดคุณภาพการสกัดน้ํามันปาล์มของโรงงานฯ ให้มี
เปอร์เซ็นต์น้ํามันสูงขึ้นเป็นลําดับตามระยะเวลาที่กําหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 – 2579 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ด้วยการส่งเสริมโครงการปลูกปาล์มน้ํามันโดยใช้ระบบแปลงใหญ่ (ปี 2559 กลุ่มปาล์มน้ํามันแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุน
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การผลิตได้ร้อยละ 25 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) และผลจากการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดนําร่อง โดย
การผลักดันของผู้ว่าราชการจังหวัด และสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามัน โดยการตัดปาล์มสุก
ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดฯ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถจําหน่ายผล
ปาล์มได้ในราคาสูงกว่าราคาทั่วไป สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํามันจาก 17% เป็น 17.81% อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลา (ปี 2561 สามารถดําเนินการได้ 112 แปลง ครอบคลุม 13 จังหวัด) ส่งเสริมการ
ปลูกทดแทนปาล์มน้ํามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ กสก. พบว่าปัจจุบันมี
พื้นที่ปลูกปาล์มที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ประมาณ 4.7 แสนไร่ (ชุมพรร้อยละ 38 กระบี่ร้อยละ 26 และสุราษฎร์ธานีร้อยละ
22) และในปี 60 สามารถดําเนินการปลูกทดแทนฯ ในพื้นที่นําร่องได้ 2 พันไร่
นอกจากนี้ ได้กําหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ํามันที่เป็นธรรมและให้ระบบการซื้อขายปาล์มน้ํามันแปรผัน
ตามคุณภาพ โดยให้มีคณะทํางานระดับจังหวัด และอําเภอ กํากับดูแล และแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยในปี
2559 - 2560 กําหนดให้จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดนําร่อง และในปี 2561 - 2562 ขยายผลไปยังจังหวัด กระบี่ ชุมพร
ตรัง และนครศรีธรรมราช และการปลูกพืช หรือปศุสัตว์ร่วมในสวนปาล์มน้ํามัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ ําคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,868 บาท สัปดาห์ก่อน 14,881 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,612 บาท สัปดาห์ก่อน 7,616 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.69 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.41 บาท สัปดาห์ก่อน 5.33 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นไี้ ม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสง
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.66 บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นไี้ ม่มีรายงานราคา
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ปาล์มน้ํามัน
ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.83 บาท สัปดาห์ก่อน 2.85 บาท
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มันสําปะหลัง
หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.61 บาท สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.21 บาท สัปดาห์ก่อน 5.34 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,751 บาท สัปดาห์ก่อน 1,641 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,493 บาท สัปดาห์ก่อน 1,378 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,097 บาท สัปดาห์ก่อน 1,131 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.53 บาท สัปดาห์ก่อน 3.45 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.24 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.54 บาท สัปดาห์ก่อน 40.67 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.04 บาท สัปดาห์ก่อน 40.17 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.54 บาท สัปดาห์ก่อน 39.67 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.96 บาท สัปดาห์ก่อน 18.88 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.85 บาท สัปดาห์ก่อน 15.74 บาท

น้ํายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.77 บาท สัปดาห์ก่อน 36.79 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.64 บาท สัปดาห์ก่อน 59.59 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.30 บาท สัปดาห์ก่อน 33.85 บาท
ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท สัปดาห์ก่อน 282 บาท
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ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 330 บาท สัปดาห์ก่อน 328 บาท
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.75 บาท สัปดาห์ก่อน 89.62 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.82 บาท สัปดาห์ก่อน 70.21 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.00 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.68 บาท สัปดาห์ก่อน 89.01 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 130.00 บาท สัปดาห์ก่อน 127.81 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ปลาหมึก

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160 บาท สัปดาห์ก่อน 169.00 บาท

ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท 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 ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กนป. รุกมาตรการการปรับสมดุลน้ํามันปาล์ม เกษตร-พลังงานพาณิชย์-อุตสาหกรรม จับมือพัฒนาปาล์มทั้งระบบ และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 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
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โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

