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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “เกษตรฯ เร่งแก้วิกฤตสับปะรด หลังราคาดิ่ง วางมาตรการรอบด้านพร้อมรับมือผลผลิตกระจุกปลายปี”
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรฯ เร่งแก้วิกฤตสับปะรด หลังราคาดิ่ง วางมาตรการรอบด้าน
พร้อมรับมือผลผลิตกระจุกปลายปี ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
เกษตรฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสับปะรด หลังราคาตกต่ํา ร่วมมือทุกภาคี วางมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมวาง
หมากระยะยาวเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การตลาด และแปรรูป ด้าน สศก. ระบุ กรกฎาคม สถานการณ์ราคา
กระเตื้องขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วมากกว่าร้อยละ 60 โดยจะกระจุกตัวอีกครั้งช่วงปลายปี เชื่อมั่น มาตรการ
และแนวทางจะแก้ไขปัญหาได้แน่นอน
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยถึงสถานการณ์สับปะรดในปี 2561 พบว่า ผลผลิตทั้งประเทศรวม 2.248 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2.136 ล้านตัน ในปี
2560 เนื่องจากปี 2558 มีภาวะภัยแล้งทําให้ราคาช่วงปี 2558 - 2559 อยู่ในเกณฑ์สูงเกษตรกรจึงขยายพื้นที่ปลูก
ประกอบกับปี 2560 ปริมาณน้ําฝนอยู่ในเกณฑ์ดีทําให้มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นทั้งนี้ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายนของปีนี้ซึ่ง
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเฉลี่ยประมาณวันละ 10,000 - 12,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปสามารถรับซื้อได้เฉลี่ย
ประมาณวันละ 8,000 ตันเท่านั้น ทําให้มีผลผลิตส่วนเกินและส่งผลให้ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้ในช่วง 6
เดือนแรกของปีนี้ลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาตลาดโลกเนื่องจากผลผลิตกว่าร้อยละ 90 ของสับปะรดจะถูกแปร
รูปและส่งออกทําให้ราคาซื้อขายสับปะรดภายในประเทศอิงอยู่กับราคาส่งออกโดยปี 2560 - 2561 การส่งออกสับปะรด
และผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตสับปะรดโลกที่เพิ่มขึ้นและผู้ซื้อต่างประเทศบางส่วนหันไปนําเข้าสับปะรด
จากประเทศคู่แข่งของไทย เช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่มีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้ช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องอาทิ การนํา
สับปะรดไปทําอาหารหมักสําหรับเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโดยกรมปศุสัตว์ที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดงานส่งเสริม
การบริโภคสับปะรดโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) การกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตเพื่อการบริโภค
โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมส่ งเสริ มการเกษตร การนํ าสั บปะรดไปทํ าปุ๋ ยอิ นทรี ย์ /ปุ๋ ยหมั กโดยกรมพั ฒนาที่ ดิ น
ขณะเดียวกันสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดงานส่งเสริมการ
บริโภคสับปะรดเพื่อรณรงค์การบริโภคสับปะรด และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม
สถานศึกษา สถานพยาบาล เรือนจํา นําผลผลิตสับปะรดมาใช้ในการประกอบอาหาร
สําหรับมาตรการแก้ไขปัญหาสับปะรดในระยะยาวประกอบด้วย ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรดเตรียมผลักดันการขับเคลื่อนแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1 (ปี 2561- 2564) ตามพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบัน ดังนี้ 1)
กําหนดให้พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงานไม่เกิน 100 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดส่งเข้าโรงงานจํานวน
12 จังหวัด พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรพันธสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงานเพื่อ
ผลักดันการจัดทําเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) ระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูป และ 2)กําหนดให้พื้นที่
เพาะปลูกที่เหลือ 15 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พร้อมสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า (Brand Name) และ
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จดทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยเชื่อมโยงตลาดผ่านกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ไปยังผู้ส่งออก/Modern
Trade/การค้าชายแดน เป็นต้นด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ได้กําหนดแนวทางการกระจายผลผลิตสับปะรดส่วนเกินออกนอก
แหล่งผลิต พร้อมเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นําเข้าในต่างประเทศ รวมถึงการขยายปริมาณการส่งออก
สับปะรดในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)เพิ่มขึ้น
ด้านการแปรรูปกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการนํานวัตกรรมมาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์สับปะรดให้ได้มาตรฐานและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่และ
การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตรวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนโดยการให้สิทธิประโยชน์หรือมาตรการ
จูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สถานการณ์ราคาสับปะรดจะกระเตื้องขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดไปแล้วกว่าร้อยละ 60 โดยเหลือผลผลิตที่คาดว่าจะออกในปีนี้อีกประมาณ 0.825 ล้านตัน แต่ผลผลิตอาจจะกระจุก
ตัวอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนบริหารจัดการเพื่อรับมือปัญหาไว้
เรียบร้อยแล้ว
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ ําคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,928 บาท สัปดาห์ก่อน 15,874 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,898 บาท สัปดาห์ก่อน 7,981 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.69 บาท สัปดาห์ก่อน 8.68 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.42 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นเี้ ฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท สัปดาห์ก่อน 16.80 บาท
ถั่วลิสง
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท สัปดาห์ก่อน 51.00 บาท
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 40.00 บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นเี้ ฉลีย่ กิโลกรัมละ 28.50 บาท สัปดาห์ก่อน 27.00 บาท
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
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ปาล์มน้ํามัน
ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.04 บาท สัปดาห์ก่อน 4.13 บาท
มันสําปะหลัง
หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.60 บาท สัปดาห์ก่อน 23.00 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.69 บาท สัปดาห์ก่อน 5.81 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,654 บาท สัปดาห์ก่อน 1,650 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,267 บาท สัปดาห์ก่อน 1,275 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,144 บาท สัปดาห์ก่อน 1,141 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.60 บาท สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.58 บาท สัปดาห์ก่อน 4.57 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.65 บาท สัปดาห์ก่อน 44.99 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.15 บาท สัปดาห์ก่อน 44.49 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.65 บาท สัปดาห์ก่อน 43.99 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.92 บาท สัปดาห์ก่อน 20.30 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.49 บาท สัปดาห์ก่อน 18.13 บาท

น้ํายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.33 บาท สัปดาห์ก่อน 40.91 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.96 บาท สัปดาห์ก่อน 56.62บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.46 บาท สัปดาห์ก่อน 34.07 บาท
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ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท สัปดาห์ก่อน 278 บาท
ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 333 บาท สัปดาห์ก่อน 327 บาท
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.39 บาท สัปดาห์ก่อน 90.46 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.48 บาท สัปดาห์ก่อน 71.58 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.75 บาท สัปดาห์ก่อน 36.33 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.27 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.83 บาท สัปดาห์ก่อน 141.96 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145 บาท สัปดาห์ก่อน 140 บาท
ปลาหมึก

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท สัปดาห์ก่อน 179 บาท

ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.55 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท 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 ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เกษตรฯ เร่งแก้วิกฤตสับปะรด หลังราคาดิ่ง วางมาตรการรอบด้าน
พร้อมรับมือผลผลิตกระจุกปลายปี และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
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สําหรับวั นนี้ เวลาของเราได้ ห มดลงแล้ว หากท่ านผู้ฟังท่ านใดต้ องการ ติ ดต่อสอบถามข้อมูลด้ านเศรษฐกิ จ
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

