
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “กนป. เร่งส่งออก 3 แสนตนั ใน 5 เดือน เอาจรงิ คุมเข้มนําเข้า การสกัดน้าํมนัต้องได้คุณภาพ” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 6 มิถุนายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กนป. เร่งส่งออก 3 แสนตัน ใน 5 เดือน เอาจริง คุมเข้มนําเข้า 
การสกัดน้ํามันต้องได้คุณภาพ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

กนป. มีมติ ไฟเขียวมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ เร่งผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบ 300,000 ตัน 
ให้ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม หนุนใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ คุมเข้มการลักลอบนําเข้าน้ํามัน
ปาล์มดิบ พร้อมเตรียมออกข้อกําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดโดยเร็ว  

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาวะอากาศเอื้ออํานวย ทําให้ผลผลิตปาล์มน้ํามันในปี 2560-2561  มีมากขึ้นและออกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี 2560 ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้สต็อก  
น้ํามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีสต็อกน้ํามันปาล์มดิบคงเหลือสูงกว่าระดับสต็อก            
ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ํามันที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 (เมษายน-
มิถุนายน)    

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมวันที่            
11 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ โดยเร่งผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบ
จํานวน 300,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 เดือน (จนถึง 31 ตุลาคม 2561) เพื่อลดสต็อกน้ํามันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ 
และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มด้านการตลาดเสนอ ซึ่งจะได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงิน
สํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นวงเงิน 525 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B20             
ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับ         
กรมศุลกากร พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายลําผ่านแดนน้ํามันปาล์มเพื่อสามารถกํากับดูแล             
ความถูกต้องของสินค้าที่ถ่ายลําและผ่านแดน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยคํานึงถึง
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบของไทย รวมถึงให้ความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการการป้องกัน             
การลักลอบนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบ ซึ่ง กนป. ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาการ
นําเข้าน้ํามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม โดยมีอํานาจหน้าที่กําหนดแผนมาตรการแนวทางในการบูรณาการ             
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการนําเข้าน้ํามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มทั้งระบบ 

ทั้งนี้ ยังได้เน้นการดําเนินการเพื่อให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล์มโดยเร็ว และอาจพิจารณาจัดทําแผนงานในการปรับข้อกําหนดคุณภาพการสกัดน้ํามันปาล์มของโรงงานฯ ให้มี
เปอร์เซ็นต์น้ํามันสูงขึ้นเป็นลําดับตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,661 บาท สัปดาห์ก่อน 15,531 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,138 บาท สัปดาห์ก่อน 8,094 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.64 บาท สัปดาห์ก่อน 8.63 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาหก่์อน 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 53.64 บาท สัปดาห์ก่อน 50.36 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.19 บาท สัปดาห์ก่อน 35.72 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนดิคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.17 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.55 บาท สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท สัปดาห์ก่อน 5.85 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,658 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,653 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,141 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,126 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.22 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.41 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.92 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.42 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.92 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.82 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.87 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.18 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.17 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.66 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.57 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 41.20 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 121.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.17 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.87 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 165 บาท  สัปดาห์ก่อน 181 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.67 บาท สัปดาห์ก่อน 8.82 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท 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 ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กนป. เร่งส่งออก 3 แสนตัน ใน 5 เดือน เอาจริง คุมเข้มนําเข้า 
การสกัดน้ํามันต้องได้คุณภาพ และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


