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

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 จ.ฉะเชิงเทรา
ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ

ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ปีที่ 12 ฉบับที่ 5
ภายในฉบับ :

หน้า

บรรณาธิการแถลง

2

เกร็ดความรูท้ ั่วไป

2

ภาวะการผลิต การตลาด ราคาสินค้าเกษตร 3-11
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ เผยสต๊อกปาล์ม
มีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ
สศก. แจง มติอนุ กรรมการฯ
ให้หยุดการนาเข้า
หน้า 10

สรรพคุณของดอก
ดาวเรือง
หน้าที่ 2

12

ตารางราคาสินค้าเกษตร

13-16

คาขวัญสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นาพาเกษตรไทย

ในราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชำระค่ำฝำกส่ งเป็ นรำยเดือน
ใบอนุ ญำตเลขที่ 4/2534

กรุณาส่ง

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

หน้ า 2

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ เรายังคงมีข่าวสารราคาสินค้าเกษตร และเกร็ดความรู้ทั่วไป มาให้ท่าน
ผู้อ่านได้รับทราบกัน และในช่วงเดือนนี้มเี ทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ทีมงานบรรณาธิการขอ
อวยพรให้ท่าน ร่ารวย แข็งแรง ปลอดภัย กันทุกท่านนะคะ

สรรพคุณของดาวเรือง

 ดอกใช้เป็นยาฟอกเลือด ในอินเดียจะใช้น้าคัน้ จากช่อดอกเป็นยาฟอกเลือด
 ใช้ใบแห้งประมาณ 5-10 กรัม นามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้เด็กเป็นตานขโมย
 ช่วยแก้อาการเวียนศีรษะ ด้วยการใช้ดอกประมาณ 3-10 กรัม ต้มกับน้าดื่ม
 ใช้ดอกแห้งประมาณ 10-15 กรัม ช่วยแก้ตาเจ็บ ตาบวม ตาแดง ปวดตา ด้วยการ นามาต้มกับน้า
รับประทาน
 ดอกใช้รักษาคางทูม ด้วยการใช้ดอกประมาณ 3-10 กรัม นามาต้มกับน้าดื่ม
 ช่วยแก้อาการไอหวัด ไอกรน ไอเรื้อรัง ด้วยการใช้ดอกสดประมาณ 10-15 ดอก นามาต้มกับน้าผสม
กับน้าตาลรับประทาน
 ช่วยขับและละลายเสมหะ ด้วยการใช้ดอกประมาณ 3-10 กรัม นามาต้มกับน้าดื่ม
 น้าคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู
 ต้นนามาใช้ทาเป็นยารักษาโรคไส้ตันอักเสบ หรือมีอาการปวดท้องขนาดหนักคล้ายกับไส้ตงิ่
 ดอกมีสรรพคุณเป็นยาแก้ริดสีดวงทวาร โดยในอินเดียจะใช้น้าคั้นจากช่อดอกดาวเรืองเป็นยาแก้
ริดสีดวงทวาร
 ดอกใช้เป็นยากล่อมตับ ดับพิษร้อนในตับ ด้วยการใช้ดอก 3-10 กรัม นามาต้มกับน้าดื่ม (
 ดอกมีสรรพคุณเรียกเนื้อ ทาให้แผลหายเร็ว ด้วยการใช้ดอกนามาต้มเอาน้าใช้ชะล้างบริเวณที่เป็น
แผล

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ

นางบุบผา ภู่ละออ นายบุญลาภ โสวัณณะ นางธีรารัตน์ สมพงษ์
นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด
นางติณณา คัญใหญ่
นายนรายุทธ อินทสุวรรณ นางสาวณัฏฐ์พลิน น่วมโพธิ์
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
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หน้ า 3

ข้าวนาปี

การผลิตการตลาดและราคาข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58
เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 61,739,500 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 340,404 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.55
เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 59,058,850 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 923,041 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.59
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 27,106,445 ตัน ข้าวเปลือ ก เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 16,261 ตัน ข้าวเปลือ ก หรือ เพิ่ม ขึน้
ร้อยละ 0.06
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 459 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 7 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.50
ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้านาปีภาคกลาง 8,356 บาท/เกวีย น
ภาคตะวันออก ปี 2557/58 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 147,916 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 400 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.27
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 141,147 ล้านไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 1,931 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.39
ผลผลิตประมาณ 64,102 ตัน เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 977 ตัน หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.55
ผลผลิตต่อไร่ 458 กิโลกรัม ใกล้เ คีย งกับ ปีท ี่ผ ่านมา
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้
เกวียนละ (บาท)

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

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปี ควำมชื้น 14-15%

7,700.00

12.50

0.16

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปี ควำมชื้น 24-25%

6,800.00

25.00

0.37

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2557/58 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ

เนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 2,423,066 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 8,044 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.33
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 2,298,284 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 36,903 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.63
ผลผลิตประมาณ 1,137,020 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 19,436 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.74
ผลผลิตต่อไร่ 532 กิโลกรัม ใกล้เ คีย งกับ ปีท ี่ผ ่านมา
ราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

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

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปี ควำมชื้น 14-15%

7,940.00

20.00

0.25

ข ้ำวเปลือกเจ้ำนำปี ควำมชื้น 24-25%

7,025.00

100.00

1.44

สถานการณ์ข้าวนาปีโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยังคงมีผ ลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภาคตะวัน ออก และภาค
กลางตอนกลาง ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีในแต่ละภาคราคาแตกต่างกัน เนื่องจากคุณภาพ และความต้องการของผู้รับซื้อ
ในแต่ละภาคต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกร
ผลิตได้ ณ ไร่นาของภาคกลาง เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทั้ง 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
กิโลกรัมละ (บาท)

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

หัวมันสำปะหลังสดคละ

2.07

-0.09

-4.17

หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ ง 30%

2.39

-0.04

-1.65

มันเส้นคละ

4.69

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
กิโลกรัมละ (บาท)

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

หัวมันสำปะหลังสดคละ

2.09

-0.12

-5.43

หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ ง 30%

2.35

-0.05

-2.08

-

-

-

มันเส้นคละ

ผลผลิตมันสาปะหลัง ปี 2558 เดือนกุม ภาพัน ธ์ 2558 คาดว่าจะมีผ ลผลิต ออกสู่ต ลาด 5.87 ล้านตัน (ร้อยละ
18.98 ของผลผลิตทั้งหมด)
สถานการณ์มันสาปะหลังโดยรวมของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผลผลิต ที่ออกสู่ต ลาดในช่วงนีม้ ีป ริม าณเพิ่ม ขึน้
จากเดือนที่ผ่านมา ราคาการรับซือ้ จึงปรับลดลงเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบราคามันสาปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกร
ผลิตได้ ณ ไร่นาของภาคกลาง เกษตรกรยังมีผลกาไรทั้ง 2 ภาค

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 12,591,528 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 88,081 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.70
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,861 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 153 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.08
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามันภาคกลาง 3.36 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

5.34

0.49

10.10

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เนื้อที่ให้ผล 67,889 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 2,407 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
5.30

0.50

10.42

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2558 ผลผลิตปาล์ม น้ามัน เดือ นกุม ภาพัน ธ์จ ะมีป ระมาณ 0.598
ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 0.102 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.614 ล้านตัน น้ามันปาล์มดิบ 0.104 ล้านตัน
ของเดือนมกราคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.61 และร้อยละ 1.92 ตามลาดับ
สถานการณ์ปาล์มน้ามันโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคาปาล์ม น้ามัน ปรับ เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อ เนื่อ งจาก
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป
เมื่อเปรียบเทียบราคาปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้
ณ ไร่นาภาคกลาง เกษตรกรยังมีผลกาไรทั้ง 2 ภาค

หน้า 6
ยางพารา

การผลิตการตลาดและราคายางพารา

สถานการณ์ยางพาราโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึน้
เนื่องมาจากการเข้ารับซือ้ ยางขององค์การ สวนยางในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (Buffer Funds)
และผู้ประกอบการบางรายยังมีความต้องการซือ้ เนื่องจากอุปทานยางออกสู่ตลาดลดลงเพราะอยู่ในช่วงฤดูยางผลัดใบ
ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ราคายางพาราเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

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

ยำงพำรำแผ่นดิบชัน้ 3

47.86

0.58

1.23

เศษยำงคละ (ขี้ยำง)

19.98

0.07

0.35

นำ้ ยำงสด

31.90

1.46

4.80

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ราคายางพาราเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

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

ยำงพำรำแผ่นดิบชัน้ 3

48.69

0.39

0.81

เศษยำงคละ (ขี้ยำง)

18.00

0.37

2.10

นำ้ ยำงสด

30.50

-0.88

-2.80

สถานการณ์ยางพาราเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในพืน้ ที่เ ป็น ช่วงปิดหน้ายางพารา เพื่อ ท าการพัก ต้น แต่
เกษตรกรบางรายยังคงกรีดอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ยังคงมีราคาการรับซือ้ จากผู้รับซือ้ รายย่อยในพืน้ ที่ โดยภาพรวมราคา
ปรับขึน้ จากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสินค้าที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อย

หน้า 7
สับปะรด

การผลิตการตลาดและราคาสับปะรด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2558 รวมทั้งประเทศ 515,753 ไร่ เพิ่มขึน้ จากปีที่แล้ว 3,907 ไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.76
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 1,970,418 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 27,910 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.44
ผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,820 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 25 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.66
ต้นทุนการผลิตสับปะรดภาคตะวันออก 4.22 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 71,001 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 4,068 ไร่ หรือ ลดลง ร้อ ยละ 5.42
ผลผลิตประมาณ 443,204 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 17,337 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 3.76
ผลผลิตต่อไร่ 6,242 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 107 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.75
ราคาสับปะรดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

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

สับปะรดโรงงำนผลใหญ่

9.19

0.62

7.23

สับปะรดโรงงำนผลเล็ก

2.50

0.04

1.63

สับปะรดบริโภคพันธุป์ ตั ตำเวียขนำดใหญ่

11.23

0.66

6.24

ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 8,333 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 472 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.36
ผลผลิตประมาณ 46,548 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 2,064 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 4.25
ผลผลิตต่อไร่ 5,586 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 65 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.18
ราคาสับปะรดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ

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

สับปะรดโรงงำนผลใหญ่

9.30

0.65

7.51

สับปะรดโรงงำนผลเล็ก

-

-

-

ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประมาณ 0.174 ล้านตัน หรือ ร้อ ยละ 8.85
ของปริมาณผลผลิตรวม 1.970 ล้านตัน ลดลงจาก 0.176 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.14 แต่เพิ่มขึน้ จาก 0.171 ล้าน
ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.75
สถานการณ์สับปะรดโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปริม าณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อ ยไม่เพีย งพอต่อ ความ
ต้องการของผู้ประกอบการแปรรูป อีกทั้งเนื้อที่ปลูกสับปะรดโรงงานโดยภาพรวมลดลง จึงส่งผลให้ราคาผลผลิตสับปะรด
โรงงานในเดือนนีส้ ูงขึน้ จากเดือนที่แล้วตามไปด้วย
เมื่อเปรียบเทียบราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ
ไร่นา ของภาคตะวันออก เกษตรกรยังมีผลกาไรทั้ง 2 ภาค

หน้า 8
ทุเรียน

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 581,591 ไร่ เพิ่ม ขึน้ 11,166 จากปีท ี่แ ล้ว ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.96
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 677,693 ตัน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว 46,062 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,165 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 58 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 5.24
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่ให้ผล 250,786 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 6,935 ไร่ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.84
ผลผลิตประมาณ 377,447 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 29,246 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 8.40
ผลผลิตต่อไร่ 1,505 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 77 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 5.39
สถานการณ์การผลิตทุเรียน
ผลผลิตทุเรียนเพิม่ ขึ้นเนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากสภาพอากาศเอือ้ อานวย ส่งผลดีต่อการออก
ดอกของทุเรียน ประกอบกับเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึน้ และราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดมี าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสนใจดูแลรักษาเพื่อ
เพิ่มผลผลิต จึงทาให้ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนเพิ่มขึน้
สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม
โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงพฤษภาคม

มังคุด

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 411,662 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 943 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.23
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 308,471 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 19,112 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 6.60
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 749 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 48 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 6.85
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่ให้ผล 187,497 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 4,976 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 2.73
ผลผลิตประมาณ 136,272 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 7,277 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 5.07
ผลผลิตต่อไร่ 727 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 59 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 7.51
สถานการณ์การผลิตมังคุด
ผลผลิตมังคุดลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย มีอากาศร้อนสลับหนาวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และมีฝน
ในช่วงที่มังคุดกาลังจะแทงดอกทาให้กลายเป็นใบอ่อน
สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม โดยจะออก
กระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน

หน้า 9
เงาะ

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 284,344 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 1,187 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.42
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 338,818 ตัน เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 17,108 ตัน หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 5.32
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,192 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 51 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 4.93
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่ให้ผล 137,550 ไร่ เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 61 ไร่ หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.04
ผลผลิตประมาณ 219,998 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 9,459 ตัน หรือลดลงร้อยละ 4.12
ผลผลิตต่อไร่ 1,599 กิโลกรัม ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 70 กิโลกรัม หรือ ลดลงร้อ ยละ 4.19
สถานการณ์การผลิตเงาะ
ผลผลิตเงาะลดลง เนื่องจากช่อดอกของเงาะในปีนไี้ ม่ค่อยสมบูรณ์มีขนาดสั้นกว่าปีที่ผ่านมา จานวนลูกต่อช่อลดลง
ทาให้ปริมาณลดลง และเกษตรกรบางส่วนในจังหวัดจันทบุรี และระยอง เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน ขนุน กล้วยไข่
เป็นต้น แต่ยังมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากการเพิม่ เนื้อที่ปลูกใหม่ใน ปี 2554 ในจังหวัดตราด
สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนต้นเดือนสิงหาคม โดยจะ
ออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน
ลองกอง

เนื้อที่ให้ผลปี 2558 รวมทั้งประเทศ 356,229 ไร่ ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 5048 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.40
ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 177,323 ตัน ลดลง จากปีท ี่แ ล้ว 655 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.37
ผลผลิตต่อไร่ ต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 498 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 5 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.01
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เนื้อที่ให้ผล 94,154 ไร่ ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 2,781 ไร่ หรือ ลดลงร้อ ยละ 2.87
ผลผลิตประมาณ 555,586 ตัน ลดลงจากปีท ี่แ ล้ว 739 ตัน หรือ ลดลงร้อ ยละ 1.31
ผลผลิตต่อไร่ 590 กิโลกรัม เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 9 กิโลกรัม หรือ เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 1.55
ผลผลิตลองกองคาดว่าจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทาให้ลองกองแทงช่อดอกช้ากว่าปีปกติประกอบกับ
เนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากลองกองเป็นพืชที่ปลูกแซมพืชอื่น การบังคับดูแลรักษายาก และขาดแคลนแรงงานแต่งช่อ อีกทั้ง
ราคาไม่จูงใจทาให้เกษตรกรขาดการดูแลรักษาต้นลองกองให้พร้อมต่อการติดดอกออกผล
สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนตุลาคม โดยจะ
ออกกระจุกตัวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

หมายเหตุ
ตัวเลขพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก เป็นข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้จะมีการสารวจปริมาณการผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2558 เพื่อทราบผลผลิตที่
ชัดเจนโดย สศก.6 เกษตรจังหวัด และเกษตรอาเภอทั้ง 3 จังหวัด จะร่วมสารวจข้อมูลกับเกษตรกรในช่วงวันที่ 4-25 มีนาคม
2558 ซึ่งจะได้ข้อมูลผลผลิตที่ชัดเจนขึน้ และจะนาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก พิจารณาอีกครั้งในต้นเดือนเมษายน 2558

หน้า 10
สุกร

การผลิตการตลาดและราคาสุกร
ปี 2558 จานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมทั้งประเทศ 8,015,966 ตัว เพิ่มขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 106,296
ตัว หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.34
ปริมาณการผลิต (ตัว) รวมทั้งประเทศ 13,085,440 ตัว เพิ่ม ขึน้ จากปีท ี่แ ล้ว 262,450 ล้านตัว หรือ เพิ่ม ขึน้
ร้อยละ 2.05
ต้นทุนการผลิตสุกรขุนของทั้งประเทศ 69.86 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ปริมาณการผลิต (ตัว) ของสุกร ภาคตะวันออก ปี 2558 858,550 ตัว เพิ่มขึน้ 16,770 ตัว หรือ เพิ่มขึน้ ร้อ ยละ

1.99
ราคาสุกรเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
สุกรมีชีวติ พันธุล์ ูกผสมนำ้ หนัก มำกกว่ำ 100 กิโลกรัม

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท)
ที่แล้ว (+/-) บาท
66.29

-0.21

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ
-0.32

ภาคกลางตอนกลาง ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ

ปริมาณการผลิต (ตัว) ของสุกร ภาคกลางตอนกลาง ปี 2558 1,016,220 ตัว เพิ่ม ขึน้ 18,338 ตัว หรือ เพิ่ม ขึน้
ร้อยละ 1.84
ราคาสุกรเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
สุกรมีชีวติ พันธุล์ ูกผสมนำ้ หนัก มำกกว่ำ 100 กิโลกรัม

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้ เปลี่ยนแปลงจากเดือน
กิโลกรัมละ (บาท)
ที่แล้ว (+/-) บาท
66.38

-0.50

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ
-0.75

สถานการณ์สุกรโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในช่วงเดือ นนีป้ ริม าณสุก รในวงจรมีม าก ความต้อ งการ
ยังคงทรงตัว ราคาที่เกษตรกรได้รับลดลงจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบราคาสุกรมีชีวิตพันธุ์ลูกผสมน้าหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค
กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ ไร่นาของทัง้ ประเทศ เกษตรกรขาดทุนทั้ง 2 ภาค

หน้า 11
ไก่ไข่

การผลิตการตลาดและราคาไข่ไก่
สถานการณ์ไข่ไก่โดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปริม าณไข่ไก่ท ี่อ อกสู่ตลาดในช่วงนีม้ ีจ ึงมีป ริม าณมาก แต่
ความต้องการของตลาดทรงตัว ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา
ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของทั้งประเทศเฉลี่ย ฟองละ 2.99 บาท/ฟอง หรือ ร้อ ยฟองละ 299 บาท

ราคาไข่ไก่เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้

รายการ
ไข่ไก่คละ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้
ร้อยฟองละ (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) บาท

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

232.50

-8.75

-3.63

ราคาไข่ไก่เฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเดือนนี้เป็นดังนี้
รายการ
ไข่ไก่คละ

ราคาเฉลี่ยเดือนนี้
ร้อยฟองละ (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) บาท

เปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่แล้ว (+/-) ร้อยละ

238.33

-1.67

-0.70

เมื่อเปรียบเทียบราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ทั้ง 2 ภาค กับราคาต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ ณ
ไร่นาของทั้งประเทศ เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทั้ง 2 ภาค

หน้า 12

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ เผยสต๊อกปาล์มมีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ สศก. แจง มติอนุ กรรมการฯ ให้หยุดการนาเข้า

กระทรวงเกษตรฯ เผย ปี 58 ผลผลิตปาล์มออกตลาด 12.57 ล้านตัน เริ่มออกสูต่ ลาดแล้วมีนาคมนี้ คาดปริมาณผลผลิตออกมาก
สุดเมษายนไปจนถึงพฤษภาคม แจงสิ้นเดือนมีนาคมสต๊อกสูงกว่าจุดวิกฤต ด้าน สศก. ระบุ คณะอนุ กรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน
มีมติร่วมกันไม่มีความจาเป็ นจะต้องนาเข้าน้ ามันปาล์มเพิ่มเติมอีก
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยถึง
สถานการณ์ปาล์มน้ ามันปี 2558 ซึ่งคาดว่าผลผลิตปาล์มน้ ามันจะออกสูต่ ลาดทัง้ สิ้น 12.57 ล้านตัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ และ
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ท่ผี ่านมา เพือ่ ติดตามสถานการณ์ พบว่า ผลผลิตปาล์มน้ ามันเริ่มออกสูต่ ลาดเพิ่มขึ้นตัง้ แต่เดือน
มีนาคม และจะมีปริมาณมากสุดในเดือนเมษายนต่อเนื่ องไปถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ประกอบกับกรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบ
สต็อกน้ ามันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า มีปริมาณ 123,947 ตัน เมื่อรวมกับปริมาณน้ ามันปาล์มที่จะออกสูต่ ลาด
ในเดือนมีนาคมอีกประมาณ 151,137 ตัน ทาให้ผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบเดือนมีนาคม อยูท่ ่ี 275,084 ตัน โดยเมื่อหักปริมาณการบริโภค
โดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรม 80,000 ตัน ใช้ผลิตพลังงานทดแทน 35,000 ตัน และส่งอออก 5,000 ตันแล้ว สิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะมีสต็อก
น้ ามันปาล์มดิบ 155,084 ตัน ซึ่งเป็ นระดับสต๊อกที่สูงกว่าจุดวิกฤติ (ความต้องการใช้ 115,000 ตันต่อเดือน)
ดังนั้น คณะอนุ กรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
จึงมีมติร่วมกันว่า ไม่มีความจาเป็ นจะต้องนาเข้าน้ ามันปาล์มเพิม่ เติมอีก และให้ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่ อง
หากผลผลิตปาล์มน้ ามันยังออกสูต่ ลาดเพิม่ ขึ้นหรือมีสต็อกน้ ามันเพิ่มขึ้น ก็จะปรับสัดส่วนการใช้น้ ามันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลให้กลับไป
เป็ นบี 7 ได้ตามปกติ และเพือ่ ไม่ให้เกษตรกรได้รบั ผลกระทบปัญหาทางด้านราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ม่งุ หวังให้เกษตรกรขายผล
ปาล์มสดทัง้ ทะลายที่มีคณ
ุ ภาพและได้รบั ราคาไม่ตา่ กว่ากิโลกรัมละ 5 บาท จึงขอให้เกษตรกร เกษตรกรให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพ
ทะลายปาล์มน้ ามัน ไม่ตดั ปาล์มดิบ ซึ่งมีผลทาให้อตั ราน้ ามันที่สกัดได้ตา่ ลง
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สศก. พบว่า การขายผลผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ จะผ่านจุดรับซื้อ หรือที่
เรียกว่า “ลานเท” ซึ่งจะมีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลาย รวมถึงการใส่ส่งิ เจือปนและ รดน้ าเพื่อเพิ่มน้ าหนัก ทาให้ผลปาล์มทัง้ ทะลายที่
ส่งเข้าโรงงานสกัดไม่มีคณ
ุ ภาพ อัตราการสกัดน้ ามันตา่ ซึ่งอัตราการสกัดน้ ามันจากผลผลิตปาล์ม 12.57 ล้านตัน ถ้าลดลงร้อยละ 1 จะมีผล
ทาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงประมาณ 7,700 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ที่สามารถสกัดน้ ามันได้อตั ราเฉลี่ยร้อยละ
20.04 (ปี 2556) ในขณะที่ประเทศไทยสามารถสกัดได้อตั ราเฉลี่ยร้อยละ 17.54 แต่ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผลอัตราการสกัดเพียงร้อยละ 14
-15 เท่านั้น (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558)
ทัง้ นี้ คณะอนุ กรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด ได้มอบหมายให้พาณิ ชย์จงั หวัดร่วมกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เข้ากากับและตรวจสอบลานเท เพื่อไม่ให้มีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลายปาล์ม โดยในส่วน
การตัดปาล์มดิบของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในท้องที่แต่ละจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
เกษตรกรเห็นความสาคัญของการตัดปาล์มสุกต่อไป
****************************
ข่าว : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร

หน้า 13

ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา เปรียบเทียบเดือน ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
บาท / หน่วย

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

หน้า 14

ตารางราคาสิ
ตารางราคาสินนค้ค้าาเกษตร
เกษตรณณไร่ไร่นนาา เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบเดื
บเดืออนนพฤศจิ
มกราคม
กายน- กุ-มธัภาพั
นวาคม
นธ์ 2558
2557
บาท / หน่วย

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

หน้า 15

ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา เปรียบเทียบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
บาท / หน่วย

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

หน้า 16

ตารางราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา เปรียบเทียบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
บาท / หน่วย

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

