
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เร่งแก้ปมปัญหามะพร้าวราคาตก วางเกณฑ์เปิดตลาดภายใต้ WTO-AFTA คุมเข้มนําเข้าช่วงผลผลิตออกตลาด” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เร่งแก้ปมปัญหามะพร้าวราคาตก วางเกณฑ์เปิดตลาดภายใต้ 
WTO-AFTA คุมเข้มนําเข้าช่วงผลผลิตออกตลาด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. ระบุ สถานการณ์ราคามะพร้าวเดือนมิถุนายน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.96 บาท เมื่อเทียบกับมิถุนายนปี 2560 ลดลงร้อย
ละ 57.73 ด้านคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  เร่งช่วยเกษตรกร เห็นชอบเปิดตลาดมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบ 
WTO และ AFTA คราวละ 3 ปี ตามข้อผูกพัน วางมาตรการเข้ม คุมการนําเข้าช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวไทยออกสู่ตลาดมาก 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึง
กรณีสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ําในขณะนี้ พบว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ (ผลใหญ่) ปี 2561 (มกราคม –  มิถุนายน) ราคามี
แนวโน้มลดลง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.74 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 13.62 บาท (ลดลงร้อยละ 28.49) โดยใน
เดือนมิถุนายน 2561 ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 5.96 บาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.10 บาท 
(ลดลงร้อยละ 57.73) 

สําหรับผลผลิตมะพร้าวปี 2561 มีประมาณ 860,160 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560  ที่มีจํานวน 832,895 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.44) เนื่องจากแหล่งปลูกมะพร้าวที่สําคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของศัตรูพืชแมลงดําหนามและ
หนอนหัวดํา ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ศัตรูธรรมชาติตัวเบียนบราคอนในพื้นที่ระบาดเพื่อ
ทําลายศัตรูพืช ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ําฝนเพียงพอผลผลิตมะพร้าวจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 อยู่ที่ 
783 กิโลกรัม หรือ 626 ผลต่อไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ให้ผลผลิต 754 กิโลกรัม หรือ 603 ผลต่อไร่  

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมา ในปี 2556 - 2559 พื้นที่ปลูกมะพร้าวได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของแมลงศัตรู
มะพร้าว ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการมะพร้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 10%  จึงทําให้มีการนําเข้ามะพร้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาตกต่ําลง ซึ่งสินค้ามะพร้าวเป็นสินค้า
ที่ไทยต้องเปิดตลาดตามข้อผูกพัน  

ดังนั้น คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบ WTO 
และ AFTA คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการนําเข้าปีต่อปี โดยการบริหารการนําเข้า ปี 2561 
ดําเนินการ ดังนี้  1) ภายใต้กรอบ WTO  ให้มะพร้าวผลและมะพร้าวฝอย ในโควตาปริมาณ 2,317 และ 110 ตัน ตามลําดับ 
อัตราภาษีมะพร้าวผลและมะพร้าวฝอย ในโควตา ร้อยละ 20 นอกโควตา ร้อยละ 54  ส่วนเนื้อมะพร้าวแห้ง ปริมาณ 1,157 ตัน 
อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 20 นอกโควตา ร้อยละ 36  และน้ํามันมะพร้าว ปริมาณ 401 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 
นอกโควตา ร้อยละ 52  การบริหารการนําเข้าเพื่อดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว  กําหนดช่วงเวลานําเข้าในโควตา คือช่วงเดือน
มกราคม – พฤษภาคม  และพฤศจิกายน – ธันวาคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดน้อย หากต้องการนําเข้าต้องเสียภาษี
นอกโควตาตามที่กําหนดไว้  สําหรับการนําเข้าน้ํามันมะพร้าวให้นําเข้าได้ไม่จํากัดช่วงเวลา และผู้นําเข้าต้องเป็นผู้ใช้มะพร้าวเป็น
วัตถุดิบ และต้องขออนุญาตนําเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ อีกทั้งต้องเป็นนิติบุคคลที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบในกิจการของ
ตนเองและดําเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันด้วย 

2) ภายใต้กรอบ AFTA  การนําเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ํามันมะพร้าว ไม่จํากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0 
ยกเว้นเนื้อมะพร้าวแห้ง อัตราภาษีร้อยละ 5  และให้มีการบริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO  คือ กําหนดช่วงเวลานําเข้า
ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม  และพฤศจิกายน – ธันวาคม  โดยให้นําเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ขณะนี้ได้เตรียมนําเสนอคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช เพื่อพิจารณาทบทวนการบริหาร
การนําเข้าต่อไปเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 16,053 บาท สัปดาห์ก่อน 15,928 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,802 บาท สัปดาห์ก่อน 7,898 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.44 บาท สัปดาห์ก่อน 8.69 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.42 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท สัปดาห์ก่อน 16.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 46.50 บาท สัปดาห์ก่อน 49.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.50 บาท สัปดาห์ก่อน 36.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สปัดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 19.96 บาท สัปดาห์ก่อน 28.50 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.13 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.39 บาท สัปดาห์ก่อน 2.44 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.70 บาท สัปดาห์ก่อน 5.69 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,660 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,654 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,272 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,267บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,151 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,144 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.60 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.58 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.99 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.49 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.99 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.30 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.23 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.83 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 56.96 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.46 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 333 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.39 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.48 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.75 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.93 บาท สัปดาห์ก่อน 86.27 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.31  บาท  สัปดาห์ก่อน 144.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.25 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.66 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.55 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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 เร่งแก้ปมปัญหามะพร้าวราคาตก วางเกณฑ์เปิดตลาดภายใต้ 
WTO-AFTA คุมเข้มนําเข้าช่วงผลผลิตออกตลาด และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 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 


