ข่าวภาวะการผลิต การตลาด ราคาสินค้าเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ส่วนแยก จ.ฉะเชิงเทรา)
ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ

ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 12 ฉบับที่ 8
ภายในฉบับ :
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คาขวัญสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นาพาเกษตรไทย

ในราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชำระค่ำฝำกส่ งเป็ นรำยเดือน
ใบอนุ ญำตเลขที่ 4/2534

กรุณาส่ง

(นางบุบผา ภู่ละออ)
ผูอ้ านวยการสานักงาน
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
184/9 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-352-435, 351-398 โทรสาร 038-351-261
พิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 6
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บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านในเดือน พฤษภาคม 58 ซึ่งในเดือนนี้วันสาคัญของพี่นอ้ งเกษตรกรไทย คือวัน
พืชมงคล หรือ วันเกษตรกรไทย ซึ่งนับว่าเป็นวันที่ระลึกถึงความสาคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย ซึ่ง ต้อง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ดูแลศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรของเราทัง้ 2 ท่าน ได้แก่นายสุรชัย แซ่จวิ จ.
สมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลด้าน สาขาบัญชีฟาร์ม และนายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์
เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าน่าชื่นชม และย่องย่องเป็นอย่างยิ่งค่ะ จึงขอเป็น
กาลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติในการทาอาชีพนี้ต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะ
และช่วงนีเ้ ป็นต้นฤดูฝน แต่ปริมาณฝนปีนีม้ ีปริมาณน้อยทาให้ไม่เพียงพอต่อการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
นาปีจากสภาพที่แห้งแล้งมีฝนน้อยยังส่งผลให้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในไร่มันสาปัหลังของเกษตรกร
ในพืน้ ที่ภาคตะวันออกของเราบ้างแล้ว เกษตรที่พบการระบาด สามารถแจ้งศูนย์ปราบศัตรูพืชชลบุรี เพื่อเข้า
ควบคุมการระบาดหรือแจ้งผ่าน สศท.6 จ.ชลบุรี หรือ สศท.6 (ส่วนแยกฉะเชิงเทรา) เพื่อแจ้งต่อให้ได้

ประโยชน์ของลอลกอง




เมล็ดลองกองมีสำรสำคัญที่ใช้เป็ นยำบำรุงร่ำงกำย (เมล็ด)
ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำย หำกรับประทำนเป็ นประจำจะช่วยป้ องกันไม่ให้เป็ นไข้ตวั ร้อน และยังช่วยลดอำกำรร้อนในช่องปำกได้ดว้ ย (เนื้อลองกอง)
ลองกอง สรรพคุณของเมล็ดรักษำอำกำรไข้ (เมล็ด)
มีกำรนำเปลือกต้นมำสกัดเพื่อใช้เป็ นยำรักษำโรคมำลำเรีย (เปลือกต้น)
ใบลองกอง สรรพคุณมีฤทธิ์ตำ้ นเชื้อมำลำเรียได้ถงึ 50% (ใบ) เมล็ดมีฤทธิ์ยบั ยัง้ เชื้อมำลำเรียและยับยัง้ กำรเจริญของปำรำสิตมำลำเรีย (Plasmodium
falciparum) ได้ถงึ 50% (เมล็ด)
เปลือกผลนำไปตำกแห้ง แลว้ เผำให้เกิดควันใช้สูดดมเพื่อช่วยบรรเทำอำกำรของผูป้ ่ วยที่เป็ นวัณโรค (เปลือกผล)
นำ้ จำกผลมีกำรนำไปใช้หยอดตำเพื่อช่วยรักษำอำกำรตำอักเสบ (นำ้ จำกผล)
เปลือกต้นลองกอง สำมำรถนำมำใช้เป็ นยำต้มกินเพื่อช่วยรักษำโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้ (เปลือกต้น)
สรรพคุณของลองกอง ใช้เป็ นยำรักษำโรคกระเพำะ (กิ่ง)
ใช้ในกำรรักษำอำกำรท้องเสีย และอำกำรลำไส้เกร็ง (เมล็ด)
เปลือกต้นและใบใช้เป็ นยำต้มสำหรับรักษำโรคบิด (เปลือกต้น,ใบ)
ในเปลือกมีสำรประเภท Oleoresin จำนวนมำก จึงมีกำรนำมำใช้ในกำรรักษำโรคท้องร่วง อำกำรปวดท้อง (เปลือกผล)
เมล็ดใช้เป็ นยำขับพยำธิ (เมล็ด)
สำรสกัดจำกเปลือกต้นสำมำรถช่วยแก้พษิ แมงป่ องได้ (เปลือกต้น)



ใช้เป็ นยำสมำนแผล (เปลือกต้น)[1] ส่วนเมล็ดมีฤทธิ์เป็ นยำฝำดสมำน (เมล็ด)
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ข้าวนาปรัง

การผลิตการตลาดและราคาข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2558
เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 8,865,760 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 6,189,316 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 41.11
เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 8,687,476 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 6,203,681 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 41.66
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 5,514,940 ตัน ข้าวเปลือ ก ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 4,157,153 ตัน ข้าวเปลือ ก หรือ ลดลง
ร้อยละ 42.98
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 635 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 15 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.31
ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังทั้งประเทศ 9,126 บาท/เกวีย น
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 48,131 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 2,586 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.10
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 47,163 ล้านไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 2,481 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.00
ผลผลิตประมาณ 31,180 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 1,414 ตัน หรือลดลงร้อยละ 4.34
ผลผลิตต่อไร่ 661 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 5 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.69
ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังภาคตะวันออก 9,424 บาท/เกวีย น
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้
เกวียนละ (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 14-15%

7,662.50

-37.50

-0.49

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 24-25%

6,675.00

-108.34

-1.60

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ

เนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 784,519 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 210,504 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 21.16
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 765,700 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 215,123 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 21.93
ผลผลิตประมาณ 508,523 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 159,278 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 23.85
ผลผลิตต่อไร่ 664 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 17 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.46
ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปรังภาคกลาง 8,904 บาท/เกวีย น
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
เกวียนละ (บาท) ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 14-15%

7,540.00

-133.34

-1.74

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปรังควำมชื้น 24-25%

6,518.75

-156.25

-2.34

สถานการณ์ข้าวนาปรังโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2558 ราคาข้าวในเดือ นนีป้ รับ ลดลงจากเดือ นที่ผ ่านมา
เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า ตลาดการส่งออกต่างประเทศชะลอตัวมาก พ่อค้าและผู้สง่ ออกยังมีในสต๊อกมาก ดังนั้นราคา
การรับซื้อผลผลิตข้าวในพืน้ ที่จงึ ปรับลดลงตามไปด้วย
เมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่
เกษตรกรผลิตได้ ณ ไร่นาของภาคกลาง และภาคตะวันออกเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทั้ง 2 ภาค

หน้า 4
มันสาปะหลัง

การผลิตการตลาดและราคามันสาปะหลัง
เนื้อที่เก็บเกี่ยวปี2558 รวมทั้งประเทศ 8,591,761 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 160,538 ไร่ หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 1.90
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 30,909,720 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 887,668 ตัน หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 2.96
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,598 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 37 กิโลกรัม หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 1.04
ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังสดคละภาคกลาง 2.03 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 541,659 ไร่ ลดลงจากปีที่แ ล้ว 5,272 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.96
ผลผลิตประมาณ 2,148,739 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 3,476 ตัน หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 0.16
ผลผลิตต่อไร่ 3,967 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 45 กิโลกรัม หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 1.14
ราคาหัวมันสาปะหลังสดคละเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้

รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้

เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน

หัวมันสำปะหลังสดคละ

1.99

-0.01

-0.50

หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ ง 30%

2.37

0.07

3.04

มันเส้นคละ

4.50

0.00

0.00

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 801,416 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 9,011 ล้านไร่ หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 1.14
ผลผลิตประมาณ 2,788,994 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 56,999 ตัน หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 2.09
ผลผลิตต่อไร่ 3,480 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีที่แ ล้ว 32 กิโลกรัม หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 0.94
ราคาหัวมันสาปะหลังสดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้

รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้

เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน

หัวมันสำปะหลังสดคละ

1.97

-0.03

-1.50

หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ ง 30%

2.20

-0.15

-6.38

-

-

-

มันเส้นคละ

ผลผลิตมันสาปะหลัง เดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.95 ล้านตัน (ร้อยละ 3.08 ของ
ผลผลิตทั้งหมด)
สถานการณ์มันสาปะหลังโดยรวมของเดือนพฤษภาคม 2558 ในเดือนนีม้ ีน ฝนตกในหลายพืน้ ที่ เกษตรกรขุด
มันสาปะหลังออกจาหน่าย แต่เนื่องจากฝนตกทาให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง และมีสิ่งเจือปน ส่งผลให้ราคารับซื้อลดลงจากเดือนที่
แล้วเล็กน้อย
เปรียบเทียบราคามันสาปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิต
ได้ ณ ไร่นาของทั้ง 2 ภาค มันสาปะหลังสดคละเกษตรกรขาดทุนทั้ง 2 ภาค ส่วนการขายมันสาปะหลังสดเชือ้ แป้ง 30% ได้กาไร

หน้า 5
ปาล์มน้ามัน

การผลิตการตลาดและราคาปาล์มน้ามัน
เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 4,400,589 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 252,421ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 6.09
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 12,574,806 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 71,359 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.57
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,858 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 156 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.18
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามันภาคกลาง 4.03 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่ให้ผล 201,535 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 20,430 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 11.28
ผลผลิตประมาณ 571,703 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 61,257 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 12.00
ผลผลิตต่อไร่ 2,837 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 18 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.65
ราคาปาล์มน้ามันเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
ปำล์มทัง้ ทะลำยนำ้ หนัก 15 กก. ขึ้นไป

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท)
ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

3.54

-0.09

-2.48

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เนื้อที่ให้ผล 67,889 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 23,407 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 52.62
ผลผลิตประมาณ 97,847 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 11,408 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 13.20
ผลผลิตต่อไร่ 1,441 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 502 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 25.83
ราคาปาล์มน้ามันเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
ปำล์มทัง้ ทะลำยนำ้ หนัก 15 กก. ขึ้นไป

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท)
ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ
3.59

0.06

1.70

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2558 ผลผลิตปาล์ม น้ามัน เดือ นพฤษภาคมจะมีป ระมาณ 1.261
ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 0.214 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.381 ล้านตัน น้ามันปาล์มดิบ 0.235 ล้านตัน
ของเดือนเมษายน 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.69 และร้อยละ 8.94 ตามลาดับ
สถานการณ์ปาล์มน้ามันโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2558 ในช่วงเดือ นนีร้ าคาผลผลิตปาล์ม น้ามัน ในภาค
ตะวันออกลดลงเล็กน้อย และมีแนวโน้มที่ราคาการรับซือ้ จะเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณผลผลิตเริ่มจะลดลง ในส่วนของภาค
กลางตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตเริ่มลดลงบ้างแล้วในช่วงเดือนนี้
เปรียบเทียบราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกร
ผลิตได้ ณ ไร่นาภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทั้ง 2 ภาค

หน้า 6
ยางพารา

การผลิตการตลาดและราคายางพารา

สถานการณ์ยางพาราโดยรวม ราคายางพารายางแผ่น ดิบ มีท ิศทางปรับ ตัวสูงขึน้ อาจเนื่อ งมาจากการอ่อ น
ค่าของเงินเยนและเงินบาท และได้รับแรงหนุนจากกระแสข่าวจีนตกลงซือ้ ยางจากไทย 2 แสนตัน ความร่วมมือระหว่าง 3
บริษัทยางของไทย และ 7 บริษัทยางของอินโดนีเซีย เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึน้ นอกจากนี้อุปทานยางออกสู่ตลาดค่อนข้าง
น้อย เพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทาให้การเปิดกรีดยางรอบใหม่ลา่ ช้า
ต้นทุนการผลิตยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ภาคกลาง 69.57 บาท/กก.
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ราคายางพาราเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท) ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

ยำงพำรำแผ่นดิบชัน้ 3

50.64

19.42

62.20

เศษยำงคละ (ขี้ยำง)

24.32

3.25

15.42

นำ้ ยำงสด

43.16

15.60

56.60

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ราคายางพาราเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท) ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

ยำงพำรำแผ่นดิบชัน้ 3

49.83

0.00

0.00

เศษยำงคละ (ขี้ยำง)

24.67

0.00

0.00

-

-

-

นำ้ ยำงสด

สถานการณ์ยางพาราเดือนพฤษภาคม 2558 ในช่วงเดือ นนีเ้ นื่อ งจากในพืน้ ที่โดยทั่วไปมีอ ากาศร้อ น ส่งผล
ให้น้ายางไหลออกน้อย เมื่อน้ายางมีปริมาณน้อย เกษตรกรจึงยังไม่ค่อยทายางแผ่น ปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบที่ออกสู่ตลาด
จึงมีปริมาณน้อย ซึ่งสวนทางต่อความต้องการของตลาดยังมีตอ่ เนื่อง จึงทาให้ราคาการรับซือ้ ในเดือนนีป้ รับเพิ่มขึน้ อีกทั้ง
สถานการณ์สต๊อกยางพาราของประเทศจีนมีเหลือน้อย จึงจาเป็นต้องซือ้ สินค้าเข้าสต๊อก และมีแนวโน้มจะสั่งยางพาราจาก
ประเทศไทย ซึ่งจะสั่งซือ้ ไม่นอ้ ยกว่า 2 แสนตัน ทาให้พ่อค้าจึงจาเป็นต้องเร่งซือ้ สินค้าเข้าสต๊อกเตรียมส่งมอบเมื่อมีการสั่งซือ้
เปรียบเทียบราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่
เกษตรกรผลิตได้ ณ ไร่นาภาคกลาง เกษตรกรขาดทุนทั้ง 2 ภาค

หน้า 7
สับปะรด

การผลิตการตลาดและราคาสับปะรด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2558 รวมทั้งประเทศ 476,433 ไร่ ลดลง จากปีที่แล้ว 2,639 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.55
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 1,702,735 ตัน ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 45,487 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.60
ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,574 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 75 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.06
ต้นทุนการผลิตสับปะรดทั้งประเทศ 4.04 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 69,141 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 2,412 ไร่ หรือ ลดลง ร้อ ยละ 3.37
ผลผลิตประมาณ 393,035 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 18,378 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 4.47
ผลผลิตต่อไร่ 5,685 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 65 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.13
ต้นทุนการผลิตสับปะรดภาคตะวันออก 4.21 บาท/กิโลกรัม
ราคาสับปะรดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท) ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

สับปะรดโรงงำนผลใหญ่

10.02

0.13

1.31

สับปะรดโรงงำนผลเล็ก

2.75

0.00

0.00

-

-

-

สับปะรดบริโภคพันธุป์ ตั ตำเวียขนำดใหญ่

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 7,692 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 548 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 6.65
ผลผลิตประมาณ 36,760 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 3,037 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 7.63
ผลผลิตต่อไร่ 4,779 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 51 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.05
ต้นทุนการผลิตสับปะรดภาคภาคกลาง 4.12 บาท/กิโลกรัม
ราคาสับปะรดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท) ที่แล้ว (+/-) บาท
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

สับปะรดโรงงำนผลใหญ่

9.94

0.00

0.00

สับปะรดโรงงำนผลเล็ก

2.75

0.00

0.00

ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม 2558 ประมาณ 0.197 ล้านตัน หรือ ร้อ ยละ 11.56
ของปริมาณผลผลิตรวม 1.702 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จาก 0.156 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 26.28 แต่ลดลงจาก 0.201 ล้าน
ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.99
สถานการณ์สับปะรดโรงงานโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2558 ในภาคตะวัน ออกราคาโดยรวมปรับ เพิ่ม ขึน้
จากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งในบางพืน้ ที่ยังประสบปัญหา
ภัยแล้ง แต่ความต้องการของโรงงานแปรรูปยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในภาคกลางตอนกลาง ราคาสับปะรดยังคงทรงตัวจากเดือน
ที่ผ่านมา
เมื่อเปรียบเทียบราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ
ไร่นา ของภาคตะวันออก เกษตรกรยังมีผลกาไรทั้ง 2 ภาค

หน้า 8
ทุเรียน

การผลิตการตลาดและราคาทุเรียน

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 574,463 ไร่ เพิ่ม ขึน้ 4,038 จากปีท ี่แ ล้ว ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.71
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 639,960 ตัน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 8,329 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนือ้ ที่เก็บเกี่ยว 1,114 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จากปีที่แล้ว 7 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.63
ต้นทุนการผลิตทุเรียนภาคตะวันออก 12.68 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพืน้ ที่จ ังหวัด ระยอง จัน ทบุรี และตราด
เนือ้ ที่ยืนต้น 291,066 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8,392 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97
เนือ้ ที่ให้ผล 245,351 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,500 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62
ผลผลิต 338,515 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 9,686 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.40
ผลผลิตต่อไร่ 1,380 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 48 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 3.36
ในเดือนพฤษภาคม 2558 ผลผลิตทุเ รีย นออกสู่ต ลาดประมาณ 129,110 ตัน หรือ ร้อ ยละ 38.13 โดยแบ่งตาม
จังหวัดได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 87,353 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.11
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 16,715 ตัน คิดเป็นร้อยละ 52.33
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 25,042 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.18
ในช่วงเดือนนี้ปริมาณทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากที่สุดในช่วงฤดูกาลของปีนี้ ส่งผลให้ราคาปรับลดลงจากเดือน
ที่ผ่านมา โดยราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
1. ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.92 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว
5.50 บาท/กก. หรือลดลงร้อยละ 9.41
2. ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เกรดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.75 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว
3.58 บาท/กก. หรือลดลงร้อยละ 7.90 บาท/กก.
มังคุด

การผลิตการตลาดและราคามังคุด

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 413,864 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 1,259 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.31
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 259,402 ตัน ลดลง จากปีที่แล้ว 29,957 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.30
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนือ้ ที่เก็บเกี่ยว 627 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 74 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 10.56
ต้นทุนการผลิตมังคุดภาคตะวันออก 13.77 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพืน้ ที่จ ังหวัด ระยอง จัน ทบุรี และตราด
เนือ้ ที่ยืนต้น 201,213 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 1,853 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.91
เนือ้ ที่ให้ผล 187,607 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,086 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79
ผลผลิต 114,319 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 29,230 ตัน หรือลดลงร้อยละ 20.36
ผลผลิตต่อไร่ 609 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 177 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 22.52
ในเดือนพฤษภาคม 2558 ผลผลิตมังคุดออกสู่ต ลาดประมาณ 28,855 ตัน หรือ ร้อ ยละ 25.24 โดยแบ่งตาม
จังหวัดได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 16,977 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.79
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 6,710 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.48
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 5,168 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.23
ในช่วงเดือนนี้ปริมาณมังคุดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณเพิม่ ขึ้น แต่ปริมาณยังไม่มากเกินความต้องการของตลาด
เนื่องจากในปีน้ี มังคุดติดผลน้อยทาให้ราคามังคุดในปีน้ีอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นที่พอใจของเกษตรกร ราคามังคุดผิวมันผลขนาด
ใหญ่ ยังคงปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากความต้องการของตลาดส่งออกยังคงมีตอ่ เนื่อง ในส่วนของราคามังคุดคละราคาเริ่มลดลง
เนื่องจากปริมาณมังคุดเกรดคละในตลาดเริ่มมีมากขึ้น โดยราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. มังคุดผิวมันผลขนาดใหญ่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท เพิ่มขึน้ จากเดือนที่แล้ว 11.50 บาท/กก. หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.60 บาท/กก.
2. มังคุดเกรดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.67 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 8.50 บาท/กก. หรือลดลงร้อยละ
10.87 บาท/กก.

หน้า 9
เงาะ

การผลิตการตลาดและราคาเงาะ
เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 279,128 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 4,029 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.42
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 317,223 ตัน ลดลง จากปีที่แล้ว 4,487 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.39
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนือ้ ที่เก็บเกี่ยว 1,136 กิโลกรัม เท่ากับปีที่แล้ว
ต้นทุนการผลิตเงาะภาคตะวันออก 8.19 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพืน้ ที่จ ังหวัด ระยอง จัน ทบุรี และตราด
เนือ้ ที่ยืนต้น 141,094 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 3,098 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.15
เนือ้ ที่ให้ผล 135,489 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2,000 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.45
ผลผลิต 215,963 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 13,494 ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.88
ผลผลิตต่อไร่ 1,594 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 75 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 4.49
ในเดือนพฤษภาคม 2558 ผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดประมาณ 64,614 ตัน หรือ ร้อ ยละ 29.92 โดยแบ่งตาม
จังหวัดได้ ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 32,992 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.36
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 28,443 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37.01
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 3,179 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.79
ในช่วงเดือนนี้ปริมาณเงาะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ประเทศจีนลดออเดอร์นาเข้าจากไทย เนื่องจาก
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ประเทศจีนจะมีผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น พ่อค้าจีนส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปซือ้ ลิน้ จี่จากจีน
แทน โดยราคาเงาะที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. เงาะพันธุ์โรงเรียน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.54 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 17.13 บาท/กก. หรือลดลงร้อยละ
33.15 บาท/กก.
2. เงาะพันธุส์ ีทอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.69 บาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว 10.15 บาท/กก. หรือลดลงร้อยละ
27.55 บาท/กก.
ลองกอง

การผลิตการตลาดและราคาลองกอง
เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 354,364 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 6,913 ไร่ หรือ ลดลง
ร้อยละ 1.91
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 164,141 ตัน ลดลง จากปีที่แล้ว 13,837 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.77
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนือ้ ที่เก็บเกี่ยว 463 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 30 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 6.09
ต้นทุนการผลิตลองกองภาคตะวันออก 18.41 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพืน้ ที่จ ังหวัด ระยอง จัน ทบุรี และตราด
เนือ้ ที่ยืนต้น 99,941 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 6,702 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 6.28
เนือ้ ที่ให้ผล 94,518 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2,417 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.49
ผลผลิต 52,352 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 3,973 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.05
ผลผลิตต่อไร่ 554 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 27 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 4.65
ในเดือนพฤษภาคม 2558 ผลผลิต ลองกองออกสู่ตลาดประมาณ 3,211 ตัน หรือ ร้อ ยละ 6.13 โดยแบ่งตาม
จังหวัดได้ดังนี้
จ.จันทบุรี มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 2,546 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.74
จ.ตราด มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 146 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.18
จ.ระยอง มีปริมาณที่ออกสู่ตลาด 519 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.23
ในช่วงเดือนนี้ สถานการณ์โดยรวมของลองกองเดือนนี้ ปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ความต้องการ และ
ความนิยมของผู้บริโภค ไม่มากนัก โดยราคาลองกองที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนีเ้ ป็นดังนี้
1. ลองกอง เบอร์ 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.17 บาท
2. ลองกอง เบอร์ 2 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.86 บาท
2. ลองกอง เบอร์ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.88 บาท

หน้า 10

การผลิตการตลาดและราคาสุกร
ปี 2558 จานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมทั้งประเทศ 7,693,970 ตัว เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่
แล้ว 102,440 ตัว หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.35
ปริมาณการผลิต (ตัว) รวมทั้งประเทศ 13,297,208 ตัว เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 474,218 ล้านตัว หรือ เพิ่ม ขึน้
ร้อยละ 3.70
ต้นทุนการผลิตสุกรขุนของทั้งประเทศ 69.88 บาท/กิโลกรัม
สุกร

ภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ปริมาณการผลิต (ตัว) ของสุกร ภาคตะวันออก ปี 2558 874,672 ตัว เพิ่ม ขึน้ 32,892 ตัว หรือ เพิ่มขึน้ ร้อ ยละ
3.91
ราคาสุกรเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
สุกรมีชีวติ พันธุล์ ูกผสมนำ้ หนัก มำกกว่ำ 100 กิโลกรัม

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน
71.63

2.96

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
4.31

ภาคกลางตอนกลาง ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ

ปริมาณการผลิต (ตัว) ของสุกร ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 1,031,914 ตัว เพิ่มขึน้ 34,032 ตัว หรือ เพิ่ม ขึน้
ร้อยละ 3.41
ราคาสุกรเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
สุกรมีชีวติ พันธุล์ ูกผสมนำ้ หนัก มำกกว่ำ 100 กิโลกรัม

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน
71.34

1.51

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
2.16

สถานการณ์สุกรโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2558 ในเดือ นนีม้ ีสภาพอากาศร้อ น ส่งผลให้สุก รกิน อาหารน้อ ย
ทาให้โตช้าสุกรมีชีวิตพันธุล์ ูกผสมน้าหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัมจึงปรับสูงขึน้ จากเดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มของราคาทรง
ตัว หรือปรับสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบราคาสุกรมีชีวิตพันธุ์ลูกผสมน้าหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค
กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ ไร่นาของทั้งประเทศ เกษตรกรได้กาไรทั้ง 2 ภาค

หน้า 11
ไก่ไข่

การผลิตการตลาดและราคาไข่ไก่
สถานการณ์ไข่ไก่โดยรวมเดือนพฤษภาคม 2558 เนื่อ งจากสภาพอากาศส่งผลให้แ ม่ไก่ ไม่ค่อ ยกิน อาหาร โต
ช้า อัตราการให้ขาจึงมีปริมาณน้อยลง ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของทั้งประเทศเฉลี่ย ฟองละ 2.94 บาท/ฟอง หรือ ร้อ ยฟองละ 294 บาท

ภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ราคาไข่ไก่เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้า
ฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้

รายการ
ไข่ไก่คละ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้

เปลี่ยนแปลงจากเดือน

เปลี่ยนแปลงจากเดือน

250

21.66

9.49

ภาคกลางตอนกลาง ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราก ราคาไข่
ไก่เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
ไข่ไก่คละ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้
ร้อยฟองละ (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) บาท

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

250

3.33

1.35

เมื่อเปรียบเทียบราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ
ไร่นาของทั้งประเทศ เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทั้ง 2 ภาค
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จับตาทิศทางปาล์มน้ ามัน สศก. ระบุ ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง ดึงราคาปรับตัวเพิม่ ขึ้น
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เกำะติดสถำนกำรณ์ปำล์มนำ้ มันต่อเนื่อง จัดทีมลงพื้นที่แหล่งผลิตภำคใต้ ระบุ กระทบแล้งต้นปี
ฉุดผลผลิตปำล์มนำ้ มันเริ่มออกสู่ตลำดลดลง ดึงรำคำปรับตัวสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปี น้ ภี ำคใต้ฝนมำเร็วตัง้ แต่สงกรำนต์ คำดหำกฝนยังคงตก
อย่ำงต่อเนื่อง จะส่งให้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลำดในช่วงปลำยปี มแี นวโน้วเพิ่มขึ้น
นำยเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึงกำรลง
พื้นที่ในจังหวัดกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพรนครศรีธรรมรำช พัทลุง และตรัง เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ปำล์มนำ้ มันและนำ้ มันปำล์ม ระหว่ำงวันที่
8-20 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ โดยเข ้ำรับฟังควำมคิดเห็นจำก สภำเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์ และเกษตรกรชำวสวนปำล์ม พบว่ำ ผลผลิตปำล์ม
นำ้ มันในจังหวัดกระบี่ ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งมีพ้นื ที่ปลูกปำล์มนำ้ มันส่วนใหญ่อยู่ในที่ดอน และยังขำดกำรบริหำรจัดกำรนำ้ ที่ ไม่ค่อยดี
กอปรกับภำวะฝนทิ้งช่วงตัง้ แต่เดือนมกรำคมถึงกุมภำพันธ์ ส่งผลทำให้ผลผลิตปำล์มนำ้ มันเริ่มออกสู่ตลำดลดลงตัง้ แต่กลำงเดือนพฤษภำคม
2558 เป็ นต้นไป เนื่องจำกปำล์มที่มอี ำยุตงั้ แต่ 10 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่มผี ลผลิตเหลือเฉลีย่ เพียง 2-3 ทะลำยต่อต้น ที่เหลือส่วนใหญ่มกั เป็ น
ช่อดอกตัวผู ้ และมีช่อดอกตัวเมียที่กำลังจะแทงช่อดอกเฉลีย่ ไม่เกิน 1-2 ช่อดอกต่อต้น (ซึ่งจะให้ผลผลิตอีก 5-6 เดือนข้ำงหน้ำ) โดยผลผลิต
เริ่มออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้นอีกครัง้ ตัง้ แต่เดือนตุลำคม ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกำยน ทัง้ นี้ ถ้ำฝนยังตกอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลผลิตที่
จะออกสู่ตลำดทัง้ หมดในปี 2558 มีโอกำสเพิ่มขึ้นกว่ำที่คำดกำรไว้
สำหรับปำล์มที่มอี ำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี พบว่ำ ยังคงมีผลผลิตเฉลีย่ 4-6 ทะลำยต่อต้น จำกภำวะกระทบแล้งตัง้ แต่ มกรำคม –
กุมภำพันธ์ และเมือ่ ได้ฝนตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2558 ทำให้ปำล์มเล็กมีกำรเร่งทะลำยสุก (มีผลปำล์มสุกมำกกว่ำ 3 ทะลำยต่อรอบตัด) อย่ำงไร
ก็ตำม ปำล์มที่มอี ำยุตำ่ กว่ำ 10 ปี ผลปำล์มทะลำยที่ได้นนั้ ยังเล็กอยู่ (นำ้ หนักต่อทะลำยน้อย) ทำให้ในภำพรวมผลผลิตในกระบี่และ สุรำษฎร์
ธำนี ซึ่งเป็ นแหล่งผลผลิตปำล์มนำ้ มันของไทย ลดลงเล็กน้อย แต่ยงั คงให้ผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกับปำล์มนำ้ มันในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ตรัง และพัทลุง ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ปลูกใหม่ ปำล์มส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 4-7 ปี และปลูกในที่ลมุ่ หรือที่นำเดิม มักมีกำร
ยกร่องและมีนำ้ ล ้อมรอบ ทำให้ผลผลิตปำล์มนำ้ มันยังคงออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม เมือ่ พิจำรณำถึงขนำดผลปำล์ม พบว่ำมีขนำด
เล็กและมีพ้นื ที่ปลูกไม่มำกนักเมือ่ เทียบกับพื้นที่ปลูกในจังหวัดกระบี่ และสุรำษฎร์ธำนี และคำดว่ำผลผลิตในเดือน มิถนุ ำยน - สิงหำคม
จะลดลงกว่ำที่คำดกำรณ์เล็กน้อย
เลขำธิกำร กล่ำวต่อไปว่ำ ปำล์มนำ้ มันในภำคใต้ปีน้ ี ถือว่ำได้รบั ฝนเร็วกว่ำปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยฝนเริ่มตกตัง้ แต่ตน้ เดือนมีนำคม และเพิ่ม มำกขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงหลังสงกรำนต์เป็ นต้นมำ และถ้ำฝนยังคงตกอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลำดในช่วงปลำยปี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจำกสถำนกำรณ์รำคำนำ้ มันปำล์มดิบในตลำดโลก พบว่ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จำกกิโลกรัมละ 19.61 บำท ในเดือนเมษำยน
เพิ่มขึ้นเป็ นกิโลกรัมละ 21.01 บำท ในเดือนพฤษภำคม (2 สัปดำห์) และยังมีแนวโน้มเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง (ควำมต้องกำรใช้นำ้ มันปำล์มใน
ตลำดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตปำล์มนำ้ มันในมำเลเซียมีแนวโน้มลดลง)
ดังนัน้ โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มเริ่มมีกำรเก็งกำไรและรับซื้อผลปำล์มนำ้ มันเข ้ำผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้รำคำผลปำล์ม ณ หน้ำโรงงำนของ
ภำคใต้ ในสัปดำห์ท่ี 3 ของเดือนพฤษภำคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเคลือ่ นไหวอยู่ระหว่ำงกิโลกรัมละ 4.10 - 4.40 บำท และจำกกำรใช้มำตรกำร
กำรซื้อขำยผลปำล์มนำ้ มันตำมคุณภำพ (อัตรำกำรสกัดนำ้ มันมำกกว่ำร้อยละ 17) โดยกำหนดให้เกษตรกรตัดปำล์มสุก สด ไม่แยกลูกร่วง และ
ไม่รดนำ้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รบั รำคำที่สูงขึ้น ซึ่งคำดว่ำรำคำผลปำล์ม ณ หน้ำโรงงำน จะเพิ่มขึ้นสูงกว่ำกิโลกรัมละ 5 บำท ได้ภำยในไม่ชำ้ นี้
เนื่องจำกทุกโรงสกัดทุกโรงจำเป็ นต้องแย่งซื้อผลผลิตปำล์มคุณภำพ (อัตรำกำรสกัดนำ้ มันที่สูงกว่ำร้อยละ 17) เข้ำมำผลิตเพือ่ ลดต้นทุน
**********************************
ข่ำว : ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
ข้อมูล : สำนักวิจยั เศรษฐกิจกำรเกษตร
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รุกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม กนป.เดินหน้าเต็มกาลัง ชูมาตรการ 3 ระยะ ลุยแก้ปัญหาทั้งระบบ
เดินหน้ำมำตรกำรแก้ปญั หำปำล์มทัง้ ระบบ กนป. ชู 3 มำตรกำร พร้อมรับมือเพื่อแก้ปญั หำแบบเร่งด่วนและระยะยำว หวัง
พัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มอย่ำงยัง่ ยืน เผย เตรียมงบประมำณรับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบจำกโรงงำนสกัดฯ เพื่อเก็บสต็อก จำก คชก.แล ้ว
รวมกว่ำ 2,952 ล ้ำนบำท
นำยคนิต ลิขติ วิทยำวุฒิ รองเลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะประธำน
คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มนำ้ มันแห่งชำติ (กนป.) เปิ ดเผยว่ำ จำกกำรประชุม
กนป. ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 20 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เป็ นประธำน ได้พจิ ำรณำ
แนวทำงกำรดำเนินมำตรกำรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำทัง้ ระบบ ทัง้ ในระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และระยะยำวเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์ม
นำ้ มันและนำ้ มันปำล์มอย่ำงยัง่ ยืนทัง้ ระบบ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวกำรแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มนำ้ มันทัง้ ระบบในแต่ละมำตรกำร ดังนี้
มำตรกำรเร่งด่วน ให้กรมกำรค้ำภำยใน กำหนดรำคำแนะนำในกำรรับซื้อผลปำล์มทะลำย ผลปำล์มร่วง และนำ้ มันปำล์มดิบ
โดยออกประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (สกกร.) ให้รบั ซื้อผลปำล์มทะลำยและผลปำล์มร่วง ในรำคำ
เดียวกัน อัตรำนำ้ มันร้อยละ 17 ไม่ตำ่ กว่ำ กก.ละ 4.20 บำท ณ หน้ำโรงสกัดนำ้ มันปำล์มและจุดรับซื้อในพื้นที่ (ลำนเท) โดยให้ลำนเท
สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำขนส่งตำมที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (กจร.)
เป็ นผู ้กำหนดค่ำใช้จ่ำยและค่ำขนส่งที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ำยทัง้ ระบบ (ได้แก่ โรงสกัดฯ ลำนเท และ
เกษตรกร) รวมทัง้ ประกำศให้รับรูท้ วั่ กัน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรขำยผลปำล์มที่มเี ปอร์เซนต์นำ้ มันสูงกว่ำ 17% ทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น จะได้
รำคำเพิ่มขึ้นอีก 0.30 บำท/กก. ในขณะที่ผลปำล์มที่มเี ปอร์เซนต์นำ้ มันตำ่ กว่ำ 17% ทุก 1% จะลดรำคำ กก.ละ 0.25 บำท ทัง้ นี้ ได้ผ่อน
ผันให้เกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตที่มนี ำ้ มันไม่ตำ่ กว่ำ 15% ในช่วง 3 เดือน (พฤษภำคม – กรกฎำคม) เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถปรับตัว
ได้
นอกจำกนี้ กำหนดให้โรงกลันฯ
่ โรงผลิตไบโอดีเซล และผูร้ บั ซื้อนำ้ มันดิบทัว่ ไปรับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบ ในรำคำไม่ตำ่ กว่ำ กก.ละ
26.20 บำท ณ หน้ำคลังผู ้รับซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้รำคำขำยปลีกนำ้ มันพืชปำล์มบรรจุขวด ไม่สูงกว่ำรำคำเพดำนคือไม่
เกินลิตรละ 42 บำท โดยกรมกำรค้ำภำยใน กำกับดูแลให้รำคำจำหน่ำยปลีกนำ้ มันพืชปำล์มบรรจุขวดในสอดคล ้องกับต้นทุน พร้อม
ติดตำมประเมินผลในระยะเวลำ 3 เดือน เพื่อนำเสนอต่อกนป. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบออกเป็ นประกำศ กกร. เมือ่ สิ้นสุด 3 เดือนที่
กำหนด (พฤษภำคม – กรกฎำคม) กำหนดให้เกษตรกรต้องขำยผลผลิตปำล์มที่มเี ปอร์เซนต์นำ้ มันไม่ตำ่ กว่ำ 17% โดยอำจจำเป็ นต้องมี
ผลบังคับตำมกฎหมำยต่อไป ทัง้ นี้ มอบหมำยให ้กระทรวงพำณิชย์ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข ้อง และสภำเกษตรกร ในกำรร่วมตรวจสอบ
สต็อกนำ้ มันปำล์ม เป็ นรำยโรงงำน ทุกเดือน
มำตรกำรระยะ 3 เดือน ให้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำกับดูแลให้กำรรับซื้อของลำนเทเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (ส.กกร.) และบริหำรจัดกำรให้ลำนเทเป็ นเครือข่ำยของ โรงงำนสกัดฯ หรือให้โรงงำนสกัดฯ กำหนดพื้นที่
รับผิดชอบในกำรรับซื้อผลผลิต และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล ้อม ดำเนินกำรตรวจสอบพื้นที่เพำะปลูกปำล์มของเกษตรกร เพื่อให้ได้ข ้อมูลกำรผลิตที่ถูกต้อง
อย่ำงไรก็ตำม ได้เน้นยำ้ ให้ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภำเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินกำรชี้แจงทำควำมเขำ้ ใจ
เกษตรกร ผู ้รับจ้ำงตัดปำล์ม ลำนเท เกี่ยวกับกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว มำตรกำรของรัฐ กำรบังคับใช้กฎหมำย และตำมประกำศข ้อแนะนำ
ต่ำงๆ โดยให ้กรมกำรค้ำภำยใน นำเสนอ กกร. เพื่อออกประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (กกร.) กำหนดให้
ผู ้ประกอบกำรลำนเท แจ้งชื่อ รำคำ ปริมำณ และสถำนที่เก็บสินค้ำ ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ.2542
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รุกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม กนป.เดินหน้าเต็มกาลัง ชูมาตรการ 3 ระยะ ลุยแก้ปัญหาทั้งระบบ (ต่อ)

มำตรกำรระยะยำว ได้กำหนดแนวทำงไว ้ 2 เรื่อง คือ ให้กระทรวงอุตสำหกรรม ส่งเสริมให้โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์ม เกรด B พัฒนำศักยภำพ
กำรสกัดเพื่อให้สำมำรถสกัดปำล์มทะลำยได้และแยกสกัดนำ้ มันเนื้อในเมล็ดปำล์ม และมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรยกร่ำง
พระรำชบัญญัติปำล์มนำ้ มันและนำ้ มันปำล์ม เร่งรัดดำเนินกำรยกร่ำง พ.ร.บ.ปำล์มนำ้ มันและนำ้ มันปำล์ม
สำหรับกำรบริหำรสต๊อกนำ้ มันปำล์มเพื่อป้ องกันกำรขำดแคลนและดึงผลผลิตนำ้ มันปำล์มส่วนเกินในบำงช่วงเก็บไว้เพื่อลดกำร
นำเข ้ำ หำกรำคำปำล์มนำ้ มันที่เกษตรกรขำยได้ตำ่ กว่ำ 4.20 บำท และนำ้ มันปำล์มดิบตำ่ กว่ำ 26.20 บำท ที่ประชุมได้เห็นชอบกำรรับซื้อ
นำ้ มันปำล์มดิบเก็บสต็อกตำมที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ โดยให้องค์กำรคลังสินค้ำดำเนินกำรแทรกแซงตลำดรับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบ (CPO)
ปริมำณ 100,000 ตัน จำกโรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มในรำคำไม่ตำ่ กว่ำกิโลกรัมละ 26.20 บำท ส่งมอบ ณ หน้ำคลังสินค้ำในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยโรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มจะต้องแสดงหลักฐำนในกำรรับซื้อผลปำล์มทะลำยและผลปำล์มร่วงจำก
เกษตรกรที่อตั รำนำ้ มันร้อยละ 17 ในรำคำไม่ตำ่ กว่ำกิโลกรัมละ 4.20 บำท ทัง้ นี้ อคส.จะพิจำรณำเข ้ำไปรับซื้อผลผลิตนำ้ มันปำล์มในช่วงเวลำ
และจำนวนที่เหมำะสมด้วย
สำหรับระยะเวลำกำรรับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบกำหนด 6 เดือน ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ำยน – พฤศจิกำยน 2558 โดยระยะเวลำเก็บรักษำไม่
เกิน 6 เดือน (มิถนุ ำยน – พฤศจิกำยน 2558) ซึ่งขอใช้เงินงบประมำณจำกกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
รับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบจำกโรงงำนสกัดฯ เพื่อเก็บสต๊อก งบประมำณ รวมทัง้ สิ้น 2,952.896 ล ้ำนบำท แบ่งเป็ น เงินทุนหมุนเวียน จำนวน
2,620.00 ล ้ำนบำท เพื่อเป็ นทุนในกำรรับซื้อนำ้ มันปำล์มดิบ ปริมำณ 100,000 ตัน จำกโรงงำนสกัดในรำคำกิโลกรัมละ 26.20 บำท เงินจ่ำย
ขำด วงเงิน 276.45 ล ้ำนบำท เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บสต็อกนำ้ มันปำล์มดิบ ตันละ 214 บำทต่อเดือน ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรคลังสินค้ำตำมที่จ่ำยจริง วงเงิน 16.446 ล ้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย วงเงิน 40.00 ล ้ำนบำท ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรรับ
ซื้อนำ้ มันปำล์มดิบขององค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) ให้กระทรวงพำณิชย์ พิจำรณำเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรในกำรรับซื้อและ
กำรระบำยให ้มีควำมรัดกุม รอบคอบ และโปร่งใสมำกที่สุด
รองเลขำธิกำร สศก. กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ทัง้ นี้ ที่ประชุมได้มอบหมำยให้กรมศุลกำกร กระทรวงกลำโหม และสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ รำยงำนผลกำรลักลอบนำเข ้ำและกำรนำเข ้ำนำ้ มันปำล์มและผลิตภัณฑ์ให้ประธำน กนป. และเลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรในฐำนะเลขำนุกำร กนป. ทรำบทุก 15 วัน รวมทัง้ ได้มกี ำรเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำร กนป. โดยมีนำยคนิต ลิขติ วิทยำวุฒิ รองเลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็ นประธำนคณะทำงำน และ
คณะอนุกรรมกำรประกอบด้วย ผู ้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผูแ้ ทนกระทรวงพลังงำน ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร กนป. 1 คน ร่วมเป็ นอนุกรรมกำรฯ อย่ำงไรก็ตำม ขอควำมร่วมมือจังหวัดที่มพี ้นื ที่ปลูกปำล์ม
ช่วยประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข ้ำใจให้แก่เกษตรกร ผู ้ประกอบกำร ในพื้นที่ เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต
ปำล์มนำ้ มันและนำ้ มันปำล์ม รวมทัง้ ให้ทำงจังหวัดกำกับกำรดำเนินกำรของโรงงำนสกัด ลำนเท โรงกลัน่ ฯ และโรงผลิตไบโอดีเซล ให้เป็ นไป
ตำมมติ กนป. อย่ำงเคร่งครัด
**********************************
ข่ำว : ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
ข ้อมูล : สำนักวิจยั เศรษฐกิจกำรเกษตร
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