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สับปะรด
ภาวะการผลิต การตลาดและราคาในภาคตะวันออก
ในเดือนสิงหาคมปริมาณผลผลิตสับปะรดไม่มากนัก สวนทางกับความต้องการของโรงงานที่มคี วามต้องการสับปะรดโรงงานผลสดเข ้าสู่
ระบบเพือ่ ทาการแปรรูป จึงส่งผลให้ราคาสับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็ นดังนี้
1. สับปะรดโรงงานผลขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.20 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 5.41
2.สับปะรดโรงงานผลขนาดเล็ก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.38 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 13.40
3.สับปะรดบริโภคพันธุป์ ตั ตาเวียขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.08 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 2.52

มันสาปะหลัง
ภาวะการผลิต การตลาด และราคา
การผลิต
มันสาปะหลัง ปี 2555 คาดว่ามีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 7.24 ล้านไร่ และผลผลิต 24.85 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผลผลิตออกสูต่ ลาด
0.54 ล ้านตัน (ร้อยละ 2.18 ของผลผลิตทัง้ หมด) ทัง้ นี้ผลผลิตออกสูต่ ลาดแล้ว (ต.ค. 54-ก.ค. 55) ประมาณ 23.52 ล้านตัน (ร้อยละ 95 ของผลผลิตทัง้ หมด)
การตลาด
จีนยังมีความต้องการมันเส้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู ้ซื้อจีนยังชะลอการสัง่ ซื้อมันเส้นรวมถึงแป้ งมันเนื่องจากรอข่าวการระบายสต๊อกมันเส้นของ
รัฐบาลไทย
ภาวะการผลิต การตลาดและราคาในภาคตะวันออก
ในเดือนสิงหาคมพื้นที่ทวั ่ ไปมีฝนตกชุกในพื้นที่ เกษตรกรที่ขายมันสาปะหลังแบบวัดเชื้อแป้ งอาจจะมีเปอร์เซ็นต์แป้ งไม่ดนี กั ในส่วน
เกษตรกรที่ขายผลมันสดราคาการรับซื้อในช่วงปลายเดือนปรับเพิม่ ขึ้นเล็กน้อย โดยราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเป็ นดังนี้
1. หัวมันสาปะหลังสดเชื้อแป้ ง 30% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.15 บาท ทรงตัวจากเดือนที่แล้วร้อยละ 6.95
2. หัวมันสาปะหลังสดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.60 บาท เพิม่ ขึ้นเดือนที่แล้วร้อยละ 7.01
3. มันเสน้ คละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.75 บาท ทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา
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ยางพารา
สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศและต่างประเทศ
องค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (The international Rubber Study Group: IRSG) คาดการณ์วา่ ความต้องการใช้ยางโลก
ทัง้ ยางธรรมชาติ(Natural Rubber: NR) และยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber: SR) ปี 2555 จะอยู่ท่ี 26.6 ล้านตันลดลงจากการประมาณการณ์ก่อน
หน้านี้ท่ี 26.8 ลา้ นตันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2556 ซึ่งคาดว่าความต้องการใช้ยางจะอยู่ท่ี 27.7 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2555
เนื่องจาก IRSG คาดว่า ความต้องการใช้ยางของจีนจะเพิ่มขึ้น โดยปี 2555 จะอยู่ท่ี 8.7 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก 8.3 ล้านตันของปี ท่ผี า่ นมาและมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.6ในปี 2556 เป็ น 9.1 ล้านตัน
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า ได้นาผู ้ประกอบการยางพารา ไม ้เฟอร์นิเจอร์ยางแปรรูปและ
ปาล์มนา้ มันจากจังหวัดตรังเดินทางไปเมียนมาร์เพือ่ เจรจาเปิ ดตลาด 3 เมืองเศรษฐกิจ คือ ย่างกุง้ ทวายและมะริด ซึ่งนอกจากจะเป็ นการมาหาลู่ทางเปิ ด
ตลาดการค้าการลงทุน ยังเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู ้ประกอบการไทย-เมียนมาร์ โดยผู ้ประกอบการไทยมีโอกาสไป
เยือนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของย่างกุง้ ทวายและมะริด ในการนี้ ที่เมืองมะริดได้มกี ารทาบันทึกความเขา้ ใจ(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองมะริดซึ่งจะร่วมมือกัน 3 ด้าน อันได้แก่ (1)
การแลกเปลี่ยนข ้อมูลและคณะผู ้แทนการค้า (2) ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาด้านการเกษตรและการเพาะปลูกและ (3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว ประมงและอุตสาหกรรม ทัง้ นี้สมาพันธ์ผู ้ปลูกและผลิตยางพาราของเมียนมาร์ (Myanmar Rubber Planters and Producers Association:
MRPPA) เปิ ดเผยว่า เมียนมาร์ตงั้ เป้ าส่งออกยางพาราปี 2555 ที่ปริมาณ 95,000 ตัน เพิม่ ขึ้น 10,000 ตันเมือ่ เทียบกับปี ท่ผี า่ นมา โดยประเทศส่ งออกหลัก
คือ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี และอินเดีย ในปัจจุบนั เมียนมาร์ปลูกและผลิตยางพาราเป็ นอันดับ 9 ของโลก
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายน 2555 ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชัน้ 1 ราคาเฉลีย่ กิโลกรัมละ 92.51 บาท ลดลงจาก 96.50 บาท ของ สัปดาห์ทแ่ี ล้วกิโลกรัมละ 3.99 บาทหรือร้อยละ 4.13
2. ยางแผ่นรมควันชัน้ 3 ราคาเฉลีย่ กิโลกรัมละ 91.36 บาท ลดลงจาก 95.35 บาท ของ สัปดาห์ทแ่ี ล้วกิโลกรัมละ 3.99 บาทหรือร้อยละ 4.18
3. นา้ ยางข ้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.53 บาท ลดลงจาก 65.25 บาท ของสัปดาห์ท่แี ล้ว กิโลกรัมละ 2.72 บาท หรือร้อยละ 4.17
สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาของภาคตะวันออก
สถานการณ์การผลิตยางพาราเดือนสิงหาคม 2555 ในเดือนนี้บางพื้นที่มฝี นตกชุก ส่งผลให้จานวนวันในการกรีดยางลดลง โดยราคายางพาราที่
เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็ นดังนี้
1. ยางพาราแผ่นดิบชัน้ 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.75 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 4.18
2. ยางพาราแผ่นดิบชัน้ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 75.82 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 13.26
3. นา้ ยางสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.92 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 23.19
4. เศษยางคละ (ขี้ยาง) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.14 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 15.01
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในภาคตะวันออก
ในบางพืน้ ทีข่ องภาคตะวันออก เช่น จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี ผลผลิตออกสูต่ ลลาดต่อเนื่อง ราคารับซื้อปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยตามความ
ต้องการของตลาด โดยราคาข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่เี กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็ นดังนี้
ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทงั้ ฝักแกะเปลือกคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.13 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 11.86

ปาล์ มนา้ มัน
สรุ ปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศและต่ างประเทศ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2555 ผลผลิตปาล์มนา้ มันเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ 1.08 ล้านตัน คิดเป็ นนา้ มันปาล์มดิบ 0.18 ล้านตัน
เพิม่ ขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.99 ล้านตัน คิดเป็ นนา้ มันปาล์มดิบ 0.17 ล้านตันของเดือนกรกฎาคม 2555 ร้อยละ 9.10 และร้อยละ 5.88 ตามลาดับ
สาหรับราคาที่เกษตรกรขายได้มแี นวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิม่ ขึ้น ประกอบกับปลายเดือนสิงหาคม 2555 จะมีการนาเขา้
นา้ มันปาล์มอีก 20,000 ตัน ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนา้ มันแห่งชาติ (กนป.) ครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยความ
คืบหน้าในการนาเข ้านา้ มันปาล์ม 30,000 ตัน มีการนาเข ้าล็อตแรก 10,000 ตัน เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ราคานาเข ้าเฉลี่ย 1,011 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
(32.18 บาท/กก.) จากประเทศอินโดนีเซีย และจะมีการนาเขา้ 20,000 ตัน ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ราคานาเขา้ เฉลี่ย 975 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (30.97
บาท/กก.)
จีนนาเข้าน้ ามันปาล์มตา่ สุดในรอบ 4 ปี
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ปริมาณการส่งออกนา้ มันปาล์มของโลกมีประมาณ 5.5 ล้านตัน ลดลงจาก 5.9 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 7 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวทาให้ความต้องการใช้ลดลงโดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็ นประเทศผู ้นาเข ้านา้ มันปาล์มรายใหญ่ของโลก มีการนาเขา้ นา้ มัน
ปาล์มลดตา่ สุดในรอบ 4 ปี ท่ผี า่ นมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายรักษาเสถียรภาพราคานา้ มันเพือ่ การบริโภค
รวมทัง้ สต็อกคงเหลือนา้ มันปาล์มอยู่ในระดับสูง จานวน 760,000 ตัน
ราคาปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเป็ นดังนี้
ผลปาล์มนา้ มันทัง้ ทะลายนา้ หนัก 15 กก. ขึ้นไป เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.83 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 7.40
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่ า วภาวะการผลิต การตลาด ราคาสิ นค้ า เกษตร

หน้ า 4

ข้าว
โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55

รายการ
ภาคเหนือ
ภาคะวัน

ปริมาณการรับจานาข้าวเปลือก (ตัน) 1/
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
รวม
ปทุมธานี
หอมมะลิ
หอมจังหวัด เหนี ยว ทุกชนิ ดข้าว

จานวน
ใบประทวน

จานวน
ยุง้ ฉาง

จุดรับจานา
210
359

328,261
753,377

2,154
34,520

1,465,654
164,062

2,790
84

312,870
2,774,830

269,552
-

230,436 2,281,301
211,621 3,150,597

283
73
925

154,816
21,082
1,257,536

36,674

1,266,425
173,593
3,069,740

12,368
15,242

3,087,700

65,872
335,424

1,344,665
173,593
442,057 6,950,156

ข้าว
เจ้า

เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวมทัง้

จานวนเกษตรกรทีร่ บั เงินกับ ธ.ก.ส. 2/
(ข้อมลสะสมตัง้ แต่ 7 ตุลาคม 2554 – 17 สิงหาคม 2555)
รายการ
จานายุง้ ฉาง
จานาประทวน
รวม

ราย
36,673

สัญญา
36,783

จานวนตัน
176,944.28

จานวนเงิน (ล้านบาท)
3,470.640

1,105,825
1,142,498

1,152,150
1,188,933

6,771,210.82
6,948,155.10

115,091.12
118,561.76

ทีม่ า: 1/ กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2/ ธ.ก.ส.

สรุ ปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภาคตะวันออก
ขา้ วในพื้นที่ภาคตะวันนออกเกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต บางรายขายให้กบั พ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ไม่เขา้ ร่วมโครงการรั บ
จานาเนื่องจากเกษตรกรให้เหตุผลว่า ระยะทางขนส่งไกล ไม่สะดวก ขัน้ ตอนยุ่งยาก จึงขายให้กบั ผูท้ ่มี ารับซื้อถึงไร่นา บางรายเขา้ ร่วมโครงการรับจานา
เพราะสะดวกในการขนส่งและยังได้เงินจานวนเพิม่ ขึ้นจากการขายราคาทัว่ ไปอีกด้วย โดยราคาข ้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในเขตพื้ นที่ภาค
ตะวันออกเดือนนี้เป็ นดังนี้
1. ข ้าวเปลือกหอมจังหวัดความชื้น 14-15 % เฉลี่ยเกวียนละ 12,800 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนแลว้ ร้อยละ 1.91
2. ข ้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15% เกวียนละ 10,241 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 0.25
3. ข ้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 24-25% เกวียนละ 9,221 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 0.30
4. ข ้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น >25% เกวียนละ 8,864 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 0.15
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ปศุสัตว์
สุกร

การผลิตการตลาดและราคา

ในเดือนสิงหาคม 55 สุกรราคา ราคาปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือน และเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้น ดดยในช่วงปลายเดือน ตลาดสุกรน่ าจะเริ่ม
คึกคักขึ้น เนื่องจากใกล้เทศกาลสาร์ทจีน โดยราคาสุกรมีชวี ติ พันธุผ์ สมนา้ หนัก 100 กก. ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มเฉลี่ยหน้าฟาร์มภาค
ตะวันออกกิโลกรัมละ 61.04 บาท ราคาลดลงจากเดือนทีแ่ ล้วร้อยละ 0.48

ไก่เนื้ อ

การผลิตการตลาดและราคา

จากการที่สหภาพยุโรปอนุ ญาตให้นาเข ้าไก่สดแช่แข็งจากไทยอีกครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ในปริมาณ 92,610 ตันต่อปี นนั้
ผู ้ประกอบการส่งออกไก่สดของไทยยังคงต้องวางแผนรองรับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ท่สี ูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง ทัว่ โลก
และปัญหาวิกฤติยูโรโซนที่ส่งผลกระทบให้ลูกค้าต่อรองราคาสินค้ามากขึ้น รวมทัง้ การตรวจสอบคุณภาพไก่สดอย่างเข ้มงวด ทัง้ เชื้อไข ้หวัดนก เชื้อไวรัส
และมาตรฐานอื่นๆ ที่ทาทัง้ ต้นทางและปลายทางซึ่งใช้ระยะเวลากว่าครึ่งเดือน ทาให้ช่วงเดือนแรกของการส่งออกยังไม่สามารถส่งออกไก่สดตอบสนอง
ต่อยอดสัง่ ซื้อนับหมืน่ ตันได้ อีกทัง้ บราซิลที่กลายเป็ นผู ้ส่งออกไก่สดรายใหญ่หลังจากไทยประสบปัญหาไข ้หวัดนกเป็ นระยะเวลา 8 ปี ได้ใช้กลยุทธ์ลด
ราคาสินค้าไก่สดทุกรูปแบบ ทัง้ แบบพื้นฐานและตกแต่งเพิม่ มูลค่า ถึงตันละ 6,000 บาท ทาให้ไทยจาเป็ นต้องแข่งขันด้านคุณภาพเพือ่ ให้สามารถส่งออก
ได้ในระยะยาว ในภาคตะวันออกช่วงเดือนกันยายนนี้ความต้องการของตลาดไก่เนื้อคึกคักในช่วงปลายเดือนเนื่องจากใกล้เทศกาลสาร์ทจีน โดยราคา
ไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มภาคตะวันออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 1.60 ตามความต้องการของตลาด

ไข่ไก่
การผลิตการตลาดและราคา
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ในเดือนสิงหาคมนี้เป็ นช่วงที่มสี ภาพอากาศ ฝนตกชุก สลับกับกลางวันอากาศร้อนจัด ส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสา
ตลาดน้อยลง ราคาของไข่ไก่จงึ ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อยโดยราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ในภาคตะวันออก เป็ นดังนี้
1. ไข่ไก่คละร้อยฟองละ 244 บาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนทีแ่ ล้วร้อยละ 5.33
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สศก. ร่วม GIZ แถลงปิ ดโครงการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
สศก. จับมือ GIZ แถลงปิ ดโครงการผลิตปาล์มนา้ มันและนา้ มันปาล์มเพือ่ พลังงานชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เผย FAO ยกย่องให้เป็ นโครงการ
ตัวอย่างระดับโลกในเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานชีวภาพและความมันคงทางด้
่
านอาหาร ของการผลิตพืชพลังงานของเกษตรกรรายย่อยจากผลการ
ดาเนินงานในการผลิตปาล์มนา้ มันตามมาตรฐาน RSPO
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ในการดาเนินโครงการผลิตปาล์มนา้ มันและนา้ มัน
ปาล์มเพือ่ พลังงานชีวภาพอย่างยัง่ ยืน ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง มิถนุ ายน 2555 โดยการดาเนินงานที่ ผา่ นมา
มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การขับเคลื่อนด้านนโยบายของการผลิตปาล์มนา้ มันอย่างยัง่ ยืนในประเทศไทยตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable
on Sustainable Palm Oil) อันเป็ นมาตรฐานที่ตงั้ อยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 2) การสนับสนุน
โรงงานและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพือ่ ให้ดาเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ซึ่งทางโครงการฯ ได้ร่วมกับผู ้เชี่ยวชาญด้านปาล์มนา้ มัน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข ้อง รวมทัง้ องค์กรภาคเอกชน พัฒนาและจัดทาคู่มอื ด้านการผลิตปาล์มนา้ มันเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งหลักการ
ทางานในพื้นที่ของโครงการฯ จะเน้นถึงความสามารถในการเพิม่ ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาระบบความยัง่ ยืนโดย
ทางโครงการฯ ได้มกี ารผลิตคู่มอื เกี่ยวข ้องกับการปฏิบตั ดิ า้ นพื้นที่ ประกอบด้วย คู่มอื ด้านการใช้ป๋ ยุ คู่มอื ด้านการจัดสวน สมุดบันทึกสวนปาล์ม
คู่มอื ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่มอื ระบบควบคุมภายใน (ICS) และคู่มอื แนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน RSPO สาหรับเกษตรกรราย
ย่อย รวมทัง้ แผ่นความรูด้ า้ นการใช้ศตั รูพชื แบบผสมผสาน การอนุรกั ษ์ดนิ นา้ และทรัพยากร ตลอดจนสิ่งที่มคี ุณค่าต่อการอนุรกั ษ์ให้แก่ เกษตรกร
สาหรับการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพือ่ เขา้ สู่มาตรฐาน ได้ดาเนินการโดยสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรสมัครเป็ นสมาชิก RSPO และรับการตรวจ
รับรอง (Audit Assessment) ซึ่งขณะนี้มกี ลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เข ้าร่วมโครงการฯ ได้สมัครเข ้าเป็ นสมาชิกของ RSPO แล้วทัง้ สิ้น จานวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การผลิตปาล์มนา้ มันอย่างยัง่ ยืน (ยูนิวานิช -ปลายพระยา), กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การผลิตปาล์มนา้ มันอย่ างยัง่ ยืน
(เหนือคลอง-เขาพนม) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การผลิตปาล์มนา้ มันอย่างยัง่ ยืน (สุขสมบูรณ์) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การผลิตปาล์มนา้ มันอย่าง
ยัง่ ยืน (สุราษฎร์ธานี) โดยทัง้ 4 กลุ่มนี้มกี ารดาเนินการตามข ้อกาหนดและตัวชี้วดั ตามมาตรฐานของ RSPO และได้รบั การตรวจรับรอง(Audit) จาก
องค์กรรับรองภายนอก (Certify Body : CB) ในเดือนเมษายนและ RSPO ให้การรับรองเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเกษตรกรทัง้ 4 กลุ่ม
ของไทย เป็ นกลุ่มเกษตรกรอิสระผู ้ปลูกปาล์มนา้ มันรายแรกของโลกที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน RSPO
นอกจากโครงการฯ จะดาเนินการจัดทามาตรฐานการผลิตปาล์มนา้ มันอย่างยัง่ ยืนภายใต้กรอบ RSPO แล้ว ยังดาเนินการในด้านอื่นๆ ได้แก่
โครงการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์มของประเทศไทย โครงการศึกษาพื้นที่ท่มี คี ุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (High
Conservation Value: HCV) และการส่งเสริมการปลูกปาล์มนา้ มันอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ การติดตามผลกระทบการผลิตนา้ มันปาล์มอย่างยัง่ ยืน
ในการนี้ ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มกี ารเผยแพร่ผลการศึกษาผลการดาเนินงานของโครงการผลิตปาล์มนา้ มันอย่าง
ยัง่ ยืนภายใต้กรอบ RSPO และยกย่องให้เป็ นโครงการตัวอย่างระดับโลกในเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานชีวภาพและความมันคงทางด้
่
านอาหาร
ของการผลิตพืชพลังงานของเกษตรกรรายย่อยที่ได้รบั การคัดเลือกจากทัว่ โลก จากผลการดาเนินงานกับเกษตรกรรายย่อยอิสระในการผลิตปาล์ม
นา้ มันตามมาตรฐาน RSPO ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการพัฒนาความยัง่ ยืนให้กบั อุตสาหกรรมนา้ มันปาล์มของประเทศไทยทางสมาคมหลักในอุตสาหกรรม
นา้ มันปาล์ม ซึ่งได้แก่ สมาคมปาล์มนา้ มันและนา้ มันปาล์มแห่งประเทศไทย สมาคมโรงสกัดนา้ มันปาล์ม สมาคมโรงกลัน่ นา้ มันปาล์ม และสมาคม
ผู ้ผลิตไบโอดีเซลไทย และกลุ่มบริษทั ไฟร์เวิรค์ ส จึงได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และประชุมนานาชาติปาล์มเม็กซ์ ประเทศไทย 2012
(Palmex Thailand 2012) ขึ้น ในวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ ณ นพรัตน์ ฮอลล์ เดอะ มารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
******************************
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