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3 โครงการ ในฉบบัน้ีมีรายละเอียดแจง้ให ้

พ่ีน้องเกษตรกรทราบสามารถเขา้ไปดู

รายละเอียดได ้

แต่ท ัง้ น้ีท ัง้นั้นพ่ีน้องเกษตรกร
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อยู่

บรรณาธิการแถลง

ประเด็นท่ีส าคัญ หน้า

แอพพลิเคช่ัน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ภำพรวมกำรผลิต เน้ือที่ให้ผลรวมทั้งประเทศปี 2561 จ ำนวน 5,088,617 ไร่ เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.27 ผลผลิต
รวมทั้งประเทศจ ำนวน 15,389,225 ตัน  เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.12  ผลผลิตต่อเน้ือที่ให้ผล 3,024 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำน
มำร้อยละ 3.63 ต้นทุนกำรผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ 3.01 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนภำคกลำงปี 2561 อยู่ที่ 3.31
บำท/กิโลกรัม

ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 (สศท.6) ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก มีเน้ือที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ต.ค. 2561

ตารางท่ี 1 ปาล์มน้ ามัน : เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำปำล์มน้ ำมันทั้งทะลำย น้ ำหนัก 15 กก.ขึ้นไป เดือน ตุลำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.55 
บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.93 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.57 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 4.81 
จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2 .60 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.45 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.56 บำท/กก. 
ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.76 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.55 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.04 จังหวัดตราด 
รำคำเฉลี่ย 2.51 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 6.69 จังหวัดสระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.48 บำท/กก. ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 6.42  รำคำปำล์มน้ ำมัน ในเดือนน้ี โดยภำพรวมรำคำปรับลดลงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และรำคำเป็นไปตำมคุณภำพของสินค้ำ 
ภำพรวมแสดงรำคำเดือน ตุลำคม 2561 รำยละเอียด ดังภำพที่ 1

ปาล์มน  ามัน

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + -
ประเทศ 4,833,784   5,088,617   5.27 14,103,257 15,389,225 9.12 2,918     3,024     3.63
รวม 9 จงัหวดั 303,492      309,950      2.13     718,336      768,327      6.96      2,367      2,479     4.73       
นครนายก 5,744          7,036          22.49 10,950 12,630 15.34 1,906      1,795     -5.82
ปราจีนบุรี 16,007        16,091        0.52 20,378 22,978 12.76 1,273      1,428     12.18
ฉะเชิงเทรา 22,498        23,383        3.93 49,410 53,594 8.47 2,196      2,292     4.37
สระแก้ว 42,567        43,686        2.63 73,591 80,339 9.17 1,729      1,839     6.36
จันทบุรี 22,311        22,161        -0.67 46,929 49,641 5.78 2,103      2,240     6.51
ตราด 61,336        61,372        0.06 160,399 166,564 3.84 2,615      2,714     3.79
ระยอง 29,123        30,801        5.76 72,908 82,208 12.76 2,503      2,669     6.63
ชลบุรี 103,840      105,343      1.45 283,646 300,228 5.85 2,732      2,850     4.32
สมุทรปราการ 66              77              16.67 125 145 16.00 1,894      1,885     -0.48

ภาค/จงัหวดั เน้ือทีใ่หผ้ล (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลติต่อไร ่(ก.ก.) (ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภำพรวมกำรผลิตข้ำวนำปี 2561/62 มีเน้ือท่ีเพำะปลูกทั้งประเทศจ ำนวน 59,228,226 ล้ำนไร่ ลดลงจำกปีท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 0.01 มีเน้ือที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศจ ำนวน 57,424,434 ล้ำนไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.45 ผลผลิตรวมท้ัง
ประเทศจ ำนวน 25,409,134 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.89 ผลผลิตต่อเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 442 กิโลกรัม/ไร่  ลดลงจำกปีท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 2.64 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปีเฉลี่ยท้ังประเทศ ปี 2562 อยู่ท่ี 9,295 บำท/ตัน ต้นทุนกำรผลิตข้ำวเจ้ำนำปีภำค
กลำงอยู่ท่ี 7,662 บำท/ตัน

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปรำกำร และมีเน้ือท่ีเพำะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เดือน มี.ค. – ต.ค. 2561

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีควำมชื้น 14-15% เดือนตุลำคม 2561 ของ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 7,725 บำท/ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.96 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 7,725 บำท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.98 จังหวัดนครนายก รำคำเฉลี่ย 7,625 บำท/ตัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.67 รำคำข้ำวในเดือนน้ีรำคำข้ึนอยู่กับคุณภำพของผลผลิต และ
ควำมชื้นของแต่ละจังหวัด อีกท้ังในพ้ืนที่มีฝนตก ส่งผลให้ข้ำวในบำงพ้ืนที่มีควำมชื้นสูง โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือนตุลำคม 61 
รำยละเอียดดังภำพที่ 2

บาท : ตัน

ข้าวนาปี

ตารางท่ี 2 ข้าวนาปี : เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + - ป ี2560/61 ป ี2561/62 % + -
ประเทศ 59,233,430  59,228,226    0.01-     54,975,374  57,424,434  4.45     24,938,828 25,409,134 1.89     454         442         2.64-     
รวม 9 จงัหวัด 2,241,965   2,231,857     0.45-     2,140,718   2,152,974   0.57     1,046,442   1,062,742   1.56     489         494         0.98     
นครนายก 366,299 364,820 -0.40 363,825 362,568 -0.35 208,550 210,107 0.75 573         579         1.01
ปราจีนบุรี 401,256 399,268 -0.50 391,461 389,496 -0.50 169,592 171,521 1.14 433         440         1.56
ฉะเชิงเทรา 625,415 623,309 -0.34 611,254 618,769 1.23 397,801 400,869 0.77 651         648         -0.43
สระแก้ว 717,968 715,951 -0.28 656,876 656,260 -0.09 211,182 214,749 1.69 321         327         1.71
จันทบุรี 14,045 13,636 -2.91 13,708 13,360 -2.54 4,884 4,882 -0.04 356         365         2.45
ตราด 15,348 14,995 -2.30 15,302 14,885 -2.73 6,873 6,748 -1.82 449         453         0.86
ระยอง 11,301 10,916 -3.41 11,078 10,736 -3.09 5,250 5,104 -2.78 474         475         0.23
ชลบุรี 70,010 68,870 -1.63 56,955 66,886 17.44 27,060 33,150 22.51 475         496         4.40
สมุทรปราการ 20,323 20,092 -1.14 20,259 20,014 -1.21 15,250 15,612 2.37 753         780         3.62

ภาค/จงัหวัด
เน้ือทีเ่พาะปลูก (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร(่ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)(กก.)
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ภำพรวมกำรผลิตมันส ำปะหลัง เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ปี 2562 รวมท้ังประเทศจ ำนวน 8,404,953 ไร่ เพิ่มข้ึนจำก
ปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.73 ผลผลิตรวมทั้งประเทศจ ำนวน 29,974,636 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 7.53 ผลผลิต
ต่อเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 3,566  กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.65 ต้นทุนกำรผลิตหัวมันส ำปะหลังสดคละท้ังประเทศ 
ปี 2562 อยู่ท่ี 1.88 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังสดคละ ภำคกลำงอยู่ที่ 2.04 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงราคาหัวมันส าปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค. – ต.ค. 61 

ตารางที่ 3  มันส าปะหลัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละ เดือนตุลำคม 2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 2.45 บำท/กก. 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 8.41 จังหวัดปราจีนบุรี รำคำเฉลี่ย 2.38 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 
8.18 จังหวัดชลบุรี รำคำเฉลี่ย 2.43 บำท/กก. ทรงตัวจำกเดือนที่ผ่ำนมำ จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 2.43 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.67 จังหวัดจันทบุรี รำคำเฉลี่ย 2.35 บำท/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.38 จังหวัด
สระแก้ว รำคำเฉลี่ย 2.42 บำท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.86 ในเดือนน้ีมีฝนตกชุกในบำงพ้ืนที่ และเป็นช่วงต้นฤดู
กำรเก็บเกี่ยว หัวมันส ำปะหลังออกสู่ตลำดน้อย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงงำนแป้งมันส ำปะหลังและลำนมันเส้น รำคำกำรรับ
ซื้อจึงปรับเพ่ิมข้ึน และขอประชำสัมพันธ์ถึงพ่ีน้องเกษตรกร ระมัดระวังกำรเลือกท่อนพันธ์ุมันส ำปะหลัง เพ่ือป้องกันโรคใบด่ำง เพรำะ
หำกเกิดกำรระบำดของโรค กำรท ำลำยเชื้อโรคใบด่ำงน้ี จะต้องท ำกำรถอนเหง้ำและต้นเผำทิ้งเท่ำน้ัน โดยภำพรวมแสดงรำคำ
เปรียบเทียบเดือนตุลำคม 61 รำยละเอียดดังภำพที่ 3

บาท : กก.

มนัส ำปะหลงั

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + - ป ี2561 ป ี2562 % + -

ประเทศ 8,025,131 8,404,953 4.73 27,875,464 29,974,636 7.53 3,474 3,566 2.65
รวม 6 จงัหวดั 895,191 903,513 0.93 3,214,462 3,257,750 1.35 3,591       3,606       0.41         
ปราจนีบรุี 114,831 114,376 -0.40 403,218 406,950 0.93 3,511 3,558 1.34
ฉะเชิงเทรา 211,901 218,506 3.12 713,794 742,702 4.05 3,369 3,399 0.89
สระแก้ว 340,547 294,644 -13.48 1,187,362 1,023,299 -13.82 3,487 3,473 -0.40
จนัทบรุี 49,855 94,867 90.29 169,916 324,066 90.72 3,408 3,416 0.23
ระยอง 31,910 33,513 5.02 142,670 145,212 1.78 4,471 4,333 -3.09
ชลบรุี 146,147 147,607 1.00 597,502 615,521 3.02 4,088 4,170 2.01

ภาค/จงัหวดั
เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร ่(ต่อเน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ภำพรวมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ปี 2561 รวมท้ังประเทศจ ำนวน 562,839 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ี
ผ่ำนมำร้อยละ 0.87 ผลผลิตรวมท้ังประเทศจ ำนวน 2,377,750 ตัน เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.12 ผลผลิต
ต่อเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 4,225 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.25 ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำนท้ังประเทศ ปี 2561
อยู่ท่ี 3.61 บำท/กิโลกรัม ต้นทุนกำรผลิตสับปะรดโรงงำน ภำคกลำงอยู่ท่ี 3.68 บำท/ กิโลกรัม 

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 6 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด 
และฉะเชิงเทรำ มีเน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงราคาสับปะรดโรงงานผลใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้เดือน  ม.ค. – ต.ค. 61

ตารางที่ 4 สับปะรด: เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของ สศท.6

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รำคำสับปะรดโรงงำนผลใหญ่คละท่ีเกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เดือนตุลำคม 
2561 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา รำคำเฉลี่ย 3.39 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 15.31 จังหวัดชลบุรี รำคำ
เฉลี่ย 3.35 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 15.52 จังหวัดระยอง รำคำเฉลี่ย 3.35 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึน
จำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 4.69 จังหวัดตราด รำคำเฉลี่ย 3.70 บำท/กก. ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนท่ีผ่ำนมำร้อยละ 32.62  ใน
เดือนน้ีเป็นปริมำณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำดน้อย รำคำกำรรับซื้อจึงปรับเพิ่มข้ึน โดยภำพรวมแสดงรำคำเปรียบเทียบเดือน 
ตุลำคม 61 รำยละเอียดดังภำพท่ี 4

สบัปะรดโรงงำน

บาท : กก.

ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + - ป ี2560 ป ี2561 % + -
ประเทศ 557,958 562,839 0.87 2,328,378 2,377,750 2.12 4,173 4,225 1.25
รวม 5 จงัหวัด 74,104      75,277      1.58     432,475    445,917       3.11     5,836    5,924    1.50
ฉะเชิงเทรา 9,497 9,650 1.61 43,862 45,519 3.78 4,619 4,717 2.12
จันทบุรี 1,005 1,054 4.88 4,141 4,441 7.24 4,120 4,213 2.26
ตราด 4,853 4,724 -2.66 18,621 18,187 -2.33 3,837 3,850 0.34
ระยอง 37,260 37,860 1.61 231,908 238,404 2.80 6,224 6,297 1.17
ชลบุรี 21,489 21,989 2.33 133,943 139,366 4.05 6,233 6,338 1.68

ภาค/จงัหวัด เน้ือเก็บเก่ียว  (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตตอ่ไร่ (ตอ่เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว)
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา ประจ าเดือน ตุลาคม 2561

ชนิดสินคา้ หน่วย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก ชลบรุี ระยอง สมทุรปราการ จนัทบรุี ตราด สระแกว้

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 14-15% เกวียน 7,725.00 7,725.00 7,625.00 - - - - - -

ขา้วเปลือกเจา้นาปี ความช้ืน 24-25% เกวียน 6,625.00 6,725.00 6,625.00 - - - - - -

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ กโิลกรมั 2.45 2.38 - 2.43 2.43 - 2.35 - 2.42

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดใหญ่ รอ้ยผล 625.00 - - 550.00 800.00 800.00 - 525.00 -

 มะพรา้วผลแหง้ขนาดกลาง รอ้ยผล 300.00 - - - - - - - -

 ปาลม์ท ัง้ทะลาย นน.15 กก. ข้ึนไป กโิลกรมั 2.55 2.57 - 2.60 2.56 - 2.55 2.51 2.48

 ยางแผ่นดิบชัน้  3 กโิลกรมั  - - - 41.09 40.75 - -  - -

 ยางแผ่นดิบคละ กโิลกรมั  - - - - - - - 37.38 -

 เศษยางพารา กโิลกรมั 18.91 19.00 - - 19.36 - 18.83 18.76 19.13

 น ้ายางสดคละ กโิลกรมั - - - 24.58 31.38 - - 29.00 -

 สบัปะรดบริโภค กโิลกรมั - - - - - - - - -

 สบัปะรดโรงงานผลใหญ่ กโิลกรมั 3.39 - - 3.35 3.35 - - 3.70 -

 สกุรมีชีวิตพนัธุผ์สม นน.100 กก.ข้ึนไป กโิลกรมั 64.00 - 60.25 64.00 64.00 - - - -

 ไกรุ่น่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์อิสระ) กโิลกรมั - - - 32.00 - - - - -

 ไกรุ่น่พนัธุเ์น้ือมีชิวิต  (ฟารม์ประกนั) กโิลกรมั - - - - - - - - -

 ไข่ไกค่ละ รอ้ยฟอง 242.50 230.00 230.00 235.00 240.00 - - - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 60 ตวั/กก. กโิลกรมั 147.50 - - - - - 144.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตวั/กก. กโิลกรมั 137.50 - - - - - 133.00 - -

 กุง้ขาวแวนนาไม ขนาด 80 ตวั/กก. กโิลกรมั 131.50 - - - - 145.00 121.50 - -
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มตคิณะพชืน ้ำมนัฯ ส ัง่มะพรำ้วเป็นสนิคำ้ควบคุม เตรยีมเสนอเขำ้ครม. ก่อนบงัคบัใชท้นัที

ดร.สมคิด จาตุศรีพทิกัษ ์รองนายกรฐัมนตรี ประธานคณะกรรมการพชืน า้มนัและน า้มนัพชื ไดห้าแนวทางแกไ้ข

ปญัหามะพรา้วราคาตกต า่ โดยในคราวประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม 2561 ไดม้มีติมอบหมายใหส้ านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพชืน า้มนัและน า้มนัพชื ประสานการจดัตัง้คณะท างานจดัท าขอ้มลูดา้น

การเกษตรระดบัจงัหวดั ซึ่งมผูีว้่าราชการจงัหวดั หรือรองผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ร่วมส ารวจ

และจดัท าขอ้มลู เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรบั และการจดัตัง้คณะอนุกรรมการบริหารจดัการสนิคา้มะพรา้ว ซึ่งมปีลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานอนุกรรมการ และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจดัการสนิคา้

มะพรา้วท ัง้ระบบครบวงจร

นอกจากน้ี ที่ประชมุยงัไดม้มีติเหน็ชอบการด าเนินงานเพื่อบริหารจดัการสนิคา้มะพรา้วในดา้นต่างๆ โดยนางสาว

จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ สศก. กลา่วว่า ในส่วนของการป้องกนัการลกัลอบ และน าเขา้มะพรา้วผดิกฎหมาย ไดม้อบหมายใหก้รม

ศุลกากร ก าหนดระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบสนิคา้ โดยใหส้นิคา้มะพรา้วเป็นสนิคา้ที่มคีวามเสี่ยงสูงและก าหนดเป็นสนิคา้

น าเขา้ที่ตอ้งท าการเปิดตรวจทุกกรณี ตอ้งน าไปผ่านการ X-Ray และชัง่น า้หนกัทุกตูส้นิคา้ที่น าเขา้ และเสนอใหม้กีารควบคุมสนิคา้น าเขา้

เพยีงท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบงั โดยอาศยัมาตรา 5 ตามพระราชบญัญตัิการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ่ง

สนิคา้ พ.ศ. 2522 อีกท ัง้ใหก้รมการคา้ต่างประเทศ แกไ้ข/เพิ่มเติม ประกาศและบทลงโทษกรณีผูน้ าเขา้ที่ไมป่ฏบิตัิตามประกาศกรมการคา้

ต่างประเทศ โดยใหพ้กัหรือเพกิถอน การขึ้นทะเบยีนน าเขา้จะไมส่ามารถขอหนงัสอืรบัรองไดจ้ากเดมิ 2 ปี เพิ่มเป็น 5 ปี รวมท ัง้ เงือ่นไข

การออกหนงัสอืรบัรองฯ น าเขา้มะพรา้วตามกรอบความตกลง AFTA ว่าจะไมน่ ามะพรา้วน าเขา้ไปจ าหน่าย จ่าย โอน ใหนิ้ติบุคคล หรือ

บุคคลทัว่ไป หรือแปรสภาพมะพรา้วโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง

ดา้นมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื ใหก้รมวชิาการเกษตร เพิ่มความเขม้งวดและป้องกนัการระบาดของโรค 

และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษามาตรการปกป้องพเิศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใตค้วามตกลงเกษตร

ของ WTO ในสนิคา้มะพรา้ว

นอกจากน้ี ไดก้ าหนดใหส้นิคา้มะพรา้วและผลติภณัฑ ์เป็นสนิคา้ควบคุม มกีารก าหนดมาตรการก ากบัดูแลการ

เคลือ่นยา้ยสนิคา้ดงักลา่ว โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบริการ (กกร.) พจิารณาต่อไป พรอ้มท ัง้ใหก้รมการคา้

ภายใน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พจิารณาแนวทางด าเนินการตามที่ผูแ้ทนเกษตรกรเสนอใหม้กีารรบัซื้อเน้ือมะพรา้วในราคาน าตลาด 

เพื่อแกไ้ขปญัหามะพรา้วงอกที่คงเหลอือยู่ในระบบ ส่วนการบริหารการน าเขา้น า้มนัถ ัว่เหลอืง มะพรา้วผล มะพรา้วฝอย เน้ือมะพรา้วแหง้ 

และน า้มนัมะพรา้ว ปี 2562 ภายใตก้รอบ WTO AFTA และ FTA ใหด้ าเนินการเช่นเดยีวกบัปี 2561 โดยหลกัเกณฑก์ารจดัสรรโควตา

มะพรา้วฝอย เน้ือมะพรา้วแหง้ และน า้มนัมะพรา้วใหเ้ป็นไปตามที่กรมการคา้ต่างประเทศก าหนด ยกเวน้ มะพรา้วผลภายใตก้รอบ AFTA 

ขอใหน้ าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจดัการสนิคา้มะพรา้วพจิารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพชืน า้มนัและน า้มนัพืชพจิารณาต่อไป 

ท ัง้น้ี แนวทางบริหารจดัการขา้งตน้ จะเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาโดยเร็วต่อไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลใหร้าคามะพรา้วในประเทศปรบัตวั

สูงขึ้น

***********************************

ขา่ว : ส่วนประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลู : ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร
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มำตรกำรที่ ครม. เหน็ชอบช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขำ้วนำปี ปีเพำะปลูก 2561/62

สนิคำ้ขำ้ว

แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจรก าหนดผลผลิตขา้วปีการผลิต 2561/62 มปีระมาณ 33.42 ลา้นตนั

ขา้วเปลอืก ในขณะที่ประมาณการความตอ้งการขา้วไทยมปีระมาณ 34.03 ลา้นตนัขา้วเปลอืก และคณะกรรมการนโยบายและบริหาร

จดัการขา้ว (นบข.) ไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 11 ก.ค. 61 และมมีติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วรวม 3 โครงการ โดยให ้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์จ ัดท ารายละเอียดงบประมาณเสนอกระทรวงการคลงั

ซึ่งคณะรฐัมนตรีใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ดงัน้ี

1. โครงการสนิเช่ือชะลอการขายขา้วเปลอืกและการช่วยเหลอืค่าเก็บเกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพ 

1.1 โครงการสนิเช่ือช่วยเหลอืชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี ใหส้นิเช่ือแก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ไดแ้ก่ 

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และศูนยข์า้วชุมชน เพื่อชะลอการจ าหน่ายผลผลิตขา้วเปลอืกหอมมะล ิขา้วเป ลือกเหนียว 

ขา้วเปลอืกเจา้ และขา้วเปลอืกปทุมธานี1 ในเขตพื้นที่เพาะปลูก ทุกจงัหวดั เป้าหมาย 2 ลา้นตนัขา้วเปลอืก โดยใหค่้าฝากเก็บตนัละ 1,500

บาท โดยจ่ายพรอ้มสนิเช่ือก่อน ตนัละ 1,000 บาท และภายหลงั 500 บาท

ท ัง้น้ี มโีครงการสินเช่ือเพื่อสรา้งยุง้ฉางใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกรซึ่ง คชก . ไดอ้นุมตัิกรอบวงเงิน 

(7 ม.ิย. 61) จ านวน 250 ลา้นบาท เป้าหมาย เกษตรกรรายคนและสถาบนัเกษตรกรที่เป็นลูกคา้ ธ .ก.ส. ท ัว่ประเทศ ประมาณ 10,000

ราย โดยก าหนดวงเงนิกูก้รณีเกษตรกรรายคนไมเ่กินรายละ 150,000 บาท และกรณีสถาบนัเกษตรกรแห่งละไมเ่กิน 3,000,000 บาท

1) การก าหนดวงเงนิสนิเช่ือ โดยพจิารณาจากราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ราคาที่เกษตรกรควรจะไดร้บั 

(จากตน้ทุนการผลติ + ก าไรที่ควรจะไดร้บั) และราคาขา้วเปลอืกที่สะทอ้นจากราคาส่งออกที่สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งในตลาดโลก 

ดงัน้ี

ขา้วหอมมะล ิ11,800 บาท/ตนั ขา้วเปลอืกเหนียว 10,200 บาท/ตนั 

ขา้วเปลอืกเจา้ 7,500 บาท/ตนั ขา้วเปลอืกปทุมธานี1 8,900 บาท/ตนั 

ท ัง้ น้ี สถาบ ันเกษตรกรที่ เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งจ ัดสรรค่าฝาก ตันละ 1,000 บาท ใหแ้ก่สมาชิก 

(ปีที่ผ่านมาสมาชิกไมไ่ดร้บัค่าฝากเก็บ)

2) ระยะเวลาด าเนินการ 1 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62 (ภาคใต ้ถงึ 31 ก.ค. 62)

1.2 ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพ ใหเ้ฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกบักรมส่งเสริม

การเกษตร โดยช่วยตามพื้นที่ปลูกขา้วจริง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือไม่เกินครวัเรือนละ 18,000 บาท วงเงนิ 63,250.01

ลา้นบาท (จากปีที่ผ่านมาช่วยเหลอืไร่ละ 1,200 บาทไมเ่กิน 10 ไร่)

ทัง้น้ี จะช่วยเหลือเฉพำะเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเพำะปลูกขำ้วนำปี 2561/62 กบักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เท่ำน้ัน จึงขอใหเ้กษตรกรท่ีเพำะปลูกขำ้วในปีน้ีแลว้ แจง้กำรขึ้นทะเบียนต่อส ำนักงำนเกษตรในพื้นที่ เพื่อสำมำรถเขำ้ร่วม

โครงกำรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรของรฐับำลต่อไป

2. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้วและสรา้งมูลค่าเพิ่ม ใหส้ินเช่ือแก่สถาบ ันเกษตรกร ไดแ้ก่ สห กรณ์ 

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนยข์า้วชุมชน เพื่อรวบรวมขา้วเปลือกเพื่อจ าหน่ายหรือ แปรรูป โดยมเีป้าหมาย 2 ลา้นตนั วงเงนิให ้

สนิเช่ือ 12,500 ลา้นบาท โดยรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 และสถาบนัเกษตรกรรบัภาระดอกเบี้ยรอ้ยละ 1 ระยะเวลา 1 ต.ค. 61 - 31

ธ.ค. 62

3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วในการเก็บสตอ๊ก โดยรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยรอ้ยละ 3

ทัง้น้ี โรงสตีอ้งรบัซื้อขา้วเปลอืกจากเกษตรในช่วง 1 พ.ย. 61 - 31 ม.ีค. 62 และภาคใต ้1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 62


