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กลุ่มงานกิจการพิเศษ สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
31 มีนาคม 2560

-11. ข้าว
1.1 สถานการณ์การปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) ช่วงฤดูแล้ง ปี 59/60
กล่าวคือ วางแผนการปลูกไว้ 6.93 ล้านไร่ แต่ปลูกแล้ว 11.06 ล้านไร่ เกินแผน 4.13 ล้านไร่
(ร้อยละ 60) โดยเก็บเกี่ยวแล้ว 2.37 ล้านไร่ เหลือรอเก็บเกี่ยว 8.73 ล้านไร่
หน่วย: ล้านไร่
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ข้อมูล ณ 22 มีนาคม 2560
1.2 ปัญหาการปลูกข้าวเกินเป้าหมาย ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไปมีแนวโน้มการปลูก
ข้าวรอบที่ 3 หรือนาปรังรอบที่ 2 ทั้งประเทศ จานวน 2,495,198 ไร่ (ในเขตชลประทาน 1,707,568 ไร่
นอกเขตชลประทาน 787,630 ไร่) โดยมีแนวโน้มปลูกมากเกินเป้าหมายพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
อยุธยา สระบุรี ร้อยเอ็ด และชัยนาท เกษตรกรจานวน 10,500 ราย พื้นที่รวม 215,242 ไร่
1.3 การเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) กระทรวงพาณิชย์
(1) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวนาปรัง 2560
เพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาด จานวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก ในช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 2560 ดังนี้
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ตามมูลค่า
ข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกไว้ ระยะเวลาการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๊อก 1 เมษายน –
31 กรกฎาคม 2560 ตามระยะเวลาที่เก็บสต๊อก 60 – 180 วันนับแต่วันที่รับซื้อ
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องมีสต๊อกเก็บข้าวเปลือก คลังสินค้า ยุ้งฉาง ไซโล
ของตนเอง
- วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือก
ในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากจากเกษตรกรโดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตและเก็บสต๊อกไว้ใ นรูป
ข้าวเปลือกและข้าวสาร เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากและ
ทาให้ราคาตลาดข้าวภายในประเทศมีเสถียรภาพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถหมุนเวียนรับซื้อ จาหน่าย
แปรสภาพ ข้าวเปลือกที่รั บซื้อจากเกษตรกรได้ ทั้งนี้ จะต้องดารงสต๊อกข้ าวไว้ให้มีปริมาณครบถ้ว นตามที่
กาหนด และเก็บ ไว้ ในสถานที่ที่แจ้ งไว้ต ลอดระยะเวลาที่เข้าร่ว มโครงการฯ (หนั งสื อ กรมการค้าภายใน
ด่วนที่สุด ที่ พณ 0404/ว 2448 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
/แผนการจัด…

-2(2) แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรังปี 2560
เพื่อให้ เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรให้ มีอานาจในการ
ต่อรองมากขึ้น ระยะเวลาดาเนินการตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 โดยมีเป้าหมายจัดตลาดนัดข้าวเปลือก
ในแหล่งผลิตที่มีปริมาณมากในพื้นที่ 52 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 125 ครั้ง
(3) การรักษาคุณภาพข้าว ในพื้นที่ที่มีโรงสีน้อยไม่เพียงพอ ประสานสมาคมโรงสีเข้าไปช่วย
รับซื้อ/อบลดความชื้นข้าวช่วงต้นฤดูฝน จานวน 1 ล้านตันข้าวเปลือก
(4) การเร่ ง ขยายตลาดข้ าวต่างประเทศ เช่น ศรีลั งกา บังคลาเทศ แอฟริก าใต้ จีน และ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) การรณรงค์ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 ในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมาย
(เชียงใหม่ อยุ ธยา สระบุ รี ร้อยเอ็ด และชัยนาท) โดยส่ งเสริมการปลู กพืชอายุสั้นอื่นๆ เช่น พืช ตระกูลถั่ว
ปอเทือง การแปรรูป การหัตถกรรม/จักสาน การซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น
(2) การดาเนินการส่งเสริมนาข้าวแปลงใหญ่
- ปี 2559 จานวน 475 แปลง เนื้อที่ 1 ล้านไร่ สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ 21 – 28
และเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ 12 – 16
- ปี 2560 – 2564 ส่งเสริมให้มีเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวรวมเป็น 18,800 แปลง
เนื้อที่รวม 19.375 ล้านไร่
ก. ปี 2560 เพิ่ม
750 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านไร่
ข. ปี 2561 เพิ่ม
750 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านไร่
ค. ปี 2562 เพิ่ม
1,175 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้น 1.175 ล้านไร่
ง. ปี 2563 เพิ่ม
2,350 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านไร่
จ. ปี 2564 เพิ่ม
4,700 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้น 4.70 ล้านไร่
(3) การส่งเสริมแปลงข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลา 5 ปี แยกเป็น
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ การเชื่อมโยงตลาด การรับรอง และถ่ายทอดความรู้
- เงินอุดหนุนการผลิตอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ไร่ละ 9,000 บาท (แบ่งจ่าย 3 ปี)
1.4 ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการ ด้งนี้
1) ลดพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) และเริ่มทาการปลูกข้าวรอบที่ 1 (ข้าวนาปี)
พร้อมกันทั้งระบบ
2) สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทานาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3) การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี 2560 เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี ต้องมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อได และ
อย่างไร

/2. ข้าวโพด ...

-32. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2.1 สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559/60
- พื้นที่ผลิต พื้นที่ปลูก จานวน 7.03 ล้านไร่ (ปลูกในพื้นที่เหมาะสมและถูกต้อง จานวน 3.30
ล้านไร่ ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม จานวน 0.70 ล้านไร่ และปลูกในพื้นที่ป่า จานวน 3.67 ล้านไร่)
- ผลผลิต จานวน 4.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.01 จากปีที่ผ่านมา และมีต้นทุนการผลิต 6.81 บาท/
กิโลกรัม
- ความต้องการใช้ในประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ปี 2559/60 ต้องการใช้ 7.41 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิต 4.62 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าผลผลิต
จึงต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
2.2 สภาพปัญหา
1. การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่ถูกต้อง จากข้อมูลปี 2559/60 พื้นที่ปลูกรวม 7.03 ล้านไร่
เป็นพื้นที่บุกรุกป่า 3.67 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
2. การกระจุกตัวของผลผลิต
- ผลผลิตมีการกระจุกตัว โดยผลผลิตช่วงต้นฤดูฝน : ปลายฤดูฝน : ฤดูแล้ง มีสัดส่วน 72 :
23 : 5 โดยจะมีผลผลิตออกมาเป็นจานวนมากในเดือนกันยายน – ธันวาคม
- ผลผลิตออกมากในช่วงฤดูฝน แต่ออกน้อยในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ราคาตกต่า และในช่วง
ฤดูฝนจะมีปัญหาด้านคุณภาพและเกิดเชื้อราจึงทาให้ผู้ซื้อกดราคาให้ต่าลง
3. การนาเข้าจากประเทศเพือ่ นบ้านทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
2.3 ผลกระทบ มีดังนี้
1. การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่ถูกต้อง (มิชอบด้วยกฎหมาย)
- ประเทศผู้นาเข้าเนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์ อาจใช้เป็นข้ออ้างไม่ซื้อเนื้อสัตว์ (การกีดกันทางการค้า)
- เอกชนรายใหญ่ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ นาเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทน
- ผลผลิตออกพร้อมประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาตกต่า
2 การกระจุกตัวของผลผลิต
- ประสิทธิภาพการผลิตต่า เนื่องจากภัยธรรมชาติ/ไม่กล้าลงทุน
- ผลผลิตความชื้นสูง คุณภาพต่า เนื่องจากพื้นที่ปลูก ร้อยละ 95 ปลูกในฤดูฝน
3. เปรียบเทียบต้นทุน/ราคาขาย
- ต้นทุน ช่วงต้นฤดูฝน : ปลายฤดูฝน : ฤดูแล้ง คือ 6.80 : 6.80 : 6.42 บาท/กก.
- ราคาขาย ช่วงต้นฤดูฝน : ปลายฤดูฝน : ฤดูแล้ง คือ 6.42 : 7.09 : 8.25 บาท/กก.
- ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก คือ ช่วงต้นฤดูฝน/ปลายฤดูฝน ราคาขายต่ากว่าต้นทุน
2.4 มาตรการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ลด/เลิกปลูกในพื้นที่ไม่ถูกต้อง เนื้อที่ 3.67 ล้านไร่ (กลไก : คทช.) ลดพื้นที่ป่า/ขยายพื้นที่
ปลูกเพื่อทดแทน ลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า 3.67 ล้านไร่ โดยใช้วิธีเยียวยา /หาที่ให้ใหม่/เปลี่ยน/อาชีพ
(โดย ทส.) เพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่ทั่วไป โดยให้มีผลผลิตเพียงพอความต้องการที่ 7.41 ล้านตัน (โดย กษ.)
/2. ปรับสัดส่วน ....

-42. ปรับสัดส่วนผลผลิต ช่วงต้นฤดูฝน : ปลายฤดูฝน : ฤดูแล้ง จากเดิม 72 : 23 : 5 เป็น
30 : 20 : 50 โดยปลูกในพื้นที่ทั่วไป ในช่วงฤดูฝน 4.12 ล้านไร่ ยังรักษาไว้เช่นเดิม
3. เพิ่มพื้นที่ปลูกฤดูแล้งแทนข้าวรอบที่ 2 เนื้อที่ 3.36 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต จาก 718 กก./ไร่
เป็น 1,100 กก./ไร่ คาดการณ์ได้ผลผลิต 3.70 ล้านตัน
2.5 ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งให้จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บุกรุกป่า (มิชอบด้วยกฎหมาย)
- ควบคุมมิให้มีการบุกรุกป่า
- ควบคุมการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ (พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518) เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ
- ปรับเปลี่ยนอาชีพ/พืช เกษตรผสมผสาน
2. เพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนการทานารอบที่ 2
- ประกาศเขตส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นา
- ดาเนินการบริหารจัดการข้าวโพดแปลงใหญ่ เพื่อบริหารจัดการน้า การผลิต และ การตลาด
- สนับสนุนการตลาด เช่น สหกรณ์
3. การเข้มงวดกวดขันการลักลอบการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. ยางพารา
3.1 สถานการณ์ยางพารา
ปี 2560 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกยางพาราที่กรีดได้ประมาณ 20.61 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ
4.84 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 235 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากว่าปี 2559 เนื่องจากปริมาณน้าฝนในช่วงปลายปี
2559 มีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้ต้นยางมีความสมบูรณ์และมีปริมาณน้ายางเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560
มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 0.62 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
ยานยนต์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น
3.2 ปัญหาของยางพารา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีความไม่สมดุล ส่งผลให้
ราคายางขาดเสถียรภาพ ประกอบกับประเทศไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกยางพารา โดยกว่าร้อยละ 80 ส่งออก
ในรู ป วัตถุดิบ เป็ น หลั ก ซึ่งมักได้รั บ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่
3.3 การแก้ไขปัญหาราคายางพารา
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคายางในระยะยาว โดย
แบ่งเป็น
1. การจั ด การด้ า นอุป สงค์ (การกระตุ้ นการใช้ย างในประเทศ, การกระตุ้น การแปรรู ป
ยางพาราในประเทศ) โดยมีวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
/- โครงการ...

-5- โครงการที่ กยท. ได้เร่งดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา
1) โครงการสนับสนุนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้หันมาแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์
ยางให้มากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้สามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง
2) การเปิ ด ดาเนิน การตลาดกลางยางพาราระดับ ภูมิภ าค (Regional Rubber
Market : RRM) ด้วยความร่วมมือกันของประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการซื้อ -ขาย
จริง มีการ ส่งมอบ 100% แห่งแรกของโลก เพื่อนายางจากเกษตรกรสู่มือผู้ซื้อโดยตรง
- โครงการที่นอกเหนืออานาจในการดาเนินการของ กยท.
1) โครงการกระตุ้นการใช้ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพาราในภาครัฐ
1.1) ให้กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุใน
ส่ ว นของผลิ ตภัณ ฑ์แปรรู ป จากยางที่ ได้รั บมาตรฐาน มอก. เพื่ อให้ การจัด ซื้อจั ดจ้ าง ของหน่ ว ยงานต่ างๆ
สามารถดาเนินการได้
1.2) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การตามแผนงานที่ เ คยแจ้ ง ความประสงค์ ไ ว้
ก่อนหน้านี้ โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2560 - 2561 หรือตั้งงบประมาณปี 2562 เพื่อใช้
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
- โครงการกระตุ้นการแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ดาเนินการโดย
1) ให้การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สกท.: BOI) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในเชิงภาษีและด้านอื่นๆ ให้กับผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในประเทศ
และจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรจาก กยท. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนอุตสาหกรรมปลายน้าด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทยมากขึ้น
2) เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ป รั บ เปลี่ ย นระบบการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การส่งออก เป็นระบบอัตราคงที่ 2 บาท/กิโลกรัม พิจารณาทุกรอบ 1 ปี หรือ 2 ปี ตามเห็นสมควรและเน้นย้า
มาตรการควบคุมให้ผู้ส่งออกเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม และไม่นามาเป็นต้นทุนราคารับซื้อจากเกษตรกร
2. การจัดการด้านอุปทาน (การลดพื้นที่ปลูกยาง) เนื่องจาก
1) ผลผลิตออกสู่ตลาดมีปริมาณมากเพราะไม่สามารถควบคุมพื้นที่ปลูกยางได้อย่างชัดเจน
2) มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยาง โดยพื้นที่ปลูกยาง 23.02 % เป็นพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ (ข้อมูลของกระทรวงทรัพย์ฯ) มีเนื้อที่ทั้งหมด 4.5 ล้านไร่ และจากข้อมูลของการยางแห่งประเทศ
ไทย 2560 พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ฯ มารายงานตัว จานวน 273,847 ราย ซึ่งส่งผลกระทบ
- ผลผลิตออกสู่ตลาดมีปริมาณมากกว่าเป้าหมาย
- มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยาง เมื่อยางมีราคาสูง

/3. การควบคุม...

-63. การควบคุมปริมาณการผลิต โดยส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยาง
ทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย จานวน 4 แสนไร่/ปี แล้วปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 3 แสนไร่
และปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนตามความเหมาะสม 1 แสนไร่ เป็นเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 – กันยายน
2564) และเพิ่มสัดส่วนการปลูกตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
ผลการดาเนินงานปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นปี 2558-2559
ปี
2558
2559

ไม้ยืนต้น (ไร่)
17,926.45
26,941.40

ปาล์มน้ามัน(ไร่)
140,506.60
146,884.00

รวม(ไร่)
158,443.05
173,825.40

ไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน
มี 3 ประเภทได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปและไม้ชนิดอื่นๆ
4. โครงการที่นอกเหนืออานาจในการดาเนินการของ กยท.
- ลดการปลูกยางบนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการ
1) จัดสรรพื้นที่ทากินใหม่ ตามระเบียบของกระทรวงทรัพย์ฯ ให้กับเกษตรกรที่ มา
แจ้งชื่อกับ กยท. ซึ่งอยู่ในพื้นทีเ่ ขตลุ่มน้าชั้น 1 และ 2 ประมาณ 1.2 ล้านไร่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและป้องกันมิให้
มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและจัดสรรพื้นที่ทากินใหม่
2) ดาเนินโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ให้กับเกษตรกรที่มาแจ้งชื่อกับ กยท. ซึง่ อยู่ในเขตลุ่มน้าชั้น 3 4 และ 5 ประมาณ 3.1 ล้านไร่
3.4 ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งให้จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ลดพื้ นที่ การปลู กยางพารา โดยส่ งเสริ มให้ ปลู กพื ชอย่ างอื่ นแทน เช่ น ไม้ ผล ไม้ ยื นต้ นและ
ไม้ชนิดอื่นๆ
2. ลดพื้นที่การบุกรุกหรือปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย
3. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
4. มันสาปะหลัง
4.1 สถานการณ์มันสาปะหลัง โดยสรุปดังนี้
๑) ในปี 2560 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลู กมันส าปะหลั ง 8.64 ล้ านไร่ ผลผลิ ตปี 2559/2560
ประมาณ 31.19 ล้านตันหัวมันสด
๒) มีความต้องการใช้ 28.98 ล้านตันหัวมันสด โดยนาไปแปรรูปเป็นมันเส้น/มันอัดเม็ด ใช้ใน
โรงงานอาหารสัตว์ในประเทศ 1.92 ล้านตัน แปรรูปเป็นแป้งมัน ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศ 7.28 ล้านตัน
ส่งออก 16.97 ล้านตัน และแปรรูปในโรงงานเอทานอลใช้ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงในประเทศ 2.82 ล้านตัน
๓) ผลผลิตคงเหลือ 2.21 ล้านตัน (คิดเป็นมันเส้น 0.913 ล้านตัน/อัตราแปรสภาพหัวมันสด
2.42 กิโลกรัม ได้มันเส้น 1 กิโลกรัม)
/4) สถิติส่งออก.....

-74) สถิติส่งออกมันเส้น ปี 2559 ปริมาณ 6.40 ล้านตัน (คิดเป็นหัวมันสด 15.48 ล้านตัน)
และนาเข้ามันเส้น 2.37 ล้านต้น คาดว่าส่วนต่างมันเส้น 3.12 ล้านตัน เป็นการนาเข้าตามแนวชายแดน
๕) ต้นทุนการผลิต กิโลกรัมละ 1.85 บาท สูงกว่าต้นทุนการผลิตของลาว (กิโลกรัมละ 1 บาท)
กัมพูชา (กิโลกรัมละ 1.10 บาท)
6) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ อยู่ที่ 3.61 ตัน/ไร่ ต่ากว่าลาว (4 ตัน/ไร่) และใกล้เคียงกับกัมพูชา
(3.6 ตัน/ไร่)
4.2 สภาพปัญหา
- ปริมาณความต้องการใช้มีมากกว่าผลผลิต
- ต้นทุนการผลิตสูง ต้นทุนการผลิตของไทยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.85 บาท สูงกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน ที่อยู่ระดับ กิโลกรัมละ 1-1.50 บาท
- ผลผลิตกระจุกตัว ผลผลิตออกกระจุกตัวช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ถึงร้อยละ 57.34 ของ
ผลผลิตทั้งประเทศ และมันสาปะหลังประเทศเพื่อนบ้านก็มีผลผลิตออกในช่วงเวลาเดียวกัน
- มีการลักลอบนาเข้าในรูปมันเส้น จากประเทศเพื่อนบ้าน 3.12 ล้านตัน (คิดเป็น หัวมันสด
7.55 ล้านตัน)
- เพาะปลูกในพื้นที่บุกรุก 1.07 ล้านไร่
- ปัญหาแหล่งน้า ประสิทธิภาพการผลิตต่า
- ตลาดมันเส้นพึ่งพาตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศจีนชะลอตัว หันมาใช้ข้าวโพดในประเทศ
ทดแทนมันสาปะหลังจากประเทศไทย
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน โดยการปรับปรุงดิน-น้า-พันธุ์ โดย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และลดการบุกรุกพื้นที่ โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.
2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์
-การให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขุดมันสาปะหลัง
-ยกระดับมาตรฐานการแปรรูป จัดหาเครื่องสับมัน จัดหาโกดัง ลานตาก เครื่องชั่งน้าหนัก
-แก้ปัญหาลักลอบนาเข้า เข้มงวดน้าหนักรถบรรทุก
-เพิ่มตลาดใหม่ ขยายตลาดแป้งมันแปรรูป ตลาดมันอินทรีย์
-ส่งเสริมพลังงานทดแทนจากมันสาปะหลัง
นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต สนั บ สนุ น การแปรรู ป และให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ พื่ อ ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยคณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 และ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางบริ หาร
จัดการมันสาปะหลัง ปี 2559/60 จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2559/60 เพื่อช่วยลดภาระ
ดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
/2. โครงการ ...

-82. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2559/60 เพื่อ
สนับสนุนเงินทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด
3. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2559/60
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การผลิต รวบรวม แปรรูป และจัดเก็บมันเส้น/แป้งมันคุณภาพ
4. โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมมั น ส าปะหลั ง และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร
ปี 2559/60 เพื่อสนั บสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสดและมันเส้ น
จากเกษตรกรและ/หรือแปรรูป
5. โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง เพื่อบรรเทา
ภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
6. โครงการสิ นเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส าหรับเกษตรกรผู้ปลู กมันส าปะหลั ง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จาเป็นในครัวเรือนและลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ
4.4 ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งให้จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ลดการปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยการปรับเปลี่ยนอาชีพและการปลูกพืช/
เกษตรผสมผสาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่ที่ถูกต้อง
3. การเข้มงวดกวดขันการลักลอบการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
5. ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
5.1 สถานการณ์ปาล์มน้ามัน
- พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันประมาณ 4.92 ล้านไร่ ให้ผลปาล์ม 11.70 ล้านตัน ในขณะที่
ความต้องการใช้ในประเทศ 11 ล้านตัน โดยผลปาล์มร้อยละ 80 ส่งขายลานเท ก่อนส่งต่อไปยังโรงสกัดน้ามัน
ปาล์ม และแปรรูปเป็นน้ามันปาล์มดิบ 17% ได้ 1.99 ล้านต้น CPO โดยมีความต้องการใช้ 1.87 ล้านตัน
โดยนาไปใช้ผลิตน้ามันพืช 1.01 ล้านตัน และ ใช้ผลิตไบโอดีเซล (B100) 0.86 ล้านตัน
- เกษตรกรขายได้ราคา 5.60 บาท/กก. น้ามัน 18% ณ โรงงานสกัด (17 มีนาคม 2560)
ต้นทุนการผลิต 3.09 บาท/กก.
5.2 สภาพปัญหา
1) ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่เพียง 2.47 ตันต่อไร่ ในขณะที่มาเลเซีย 3.24 ตันต่อไร่
2) ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม และพื้นที่บุกรุก 500,000 ไร่ (ประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด)
3) ระบบข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ทันเหตุการณ์ การประมาณการผลผลิตไม่ชัดเจน
4) เปอร์เซ็นต์น้ามันต่า เพราะ เกษตรกร ตัดปาล์มดิบ ขายคละ ในขณะที่ลานเท รับซื้อคละ/
แยกลูกร่วง/รดน้า/เติมสารเร่งสุก และโรงงานสกัดน้ามันปาล์มแข่งขันกันรับซื้อ เปอร์เซ็นต์น้ามันที่ได้ตา่
ประสิทธิภาพการผลิตต่า
5) การดาเนินตามแผนปฏิรูปปาล์มฯ ปี 2560-2579 ยังไม่สัมฤทธิ์ผล
/5.3 แนวทาง...

-95.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ด้านการผลิต ให้ดาเนินการตามแผนปฏิรูป โดยการปรับปรุงพันธุ์ บริหารจัดการแหล่งน้า
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ชาวสวน ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
- สร้างเครือข่ายทั้งระบบร่วมกันพัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ามันโดยตัดปาล์มสุก เป้าหมาย จาก
17% เป็น 20%
- โรงสกัด กาหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ามันที่โรงงานผลิตได้ และหลักเกณฑ์การขออนุญาต
ตั้งโรงงาน ให้โรงสกัดรวม (โรง B) มีเครื่องสลัดทะลายปาล์ม สนับสนุนทางการเงิน
- ขึ้นทะเบียนลานเท มีมาตรฐานและกฎหมายบังคับลานเท
- สร้างเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ามัน
- ลดพื้นที่บุกรุกและปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่ 49 จังหวัด และเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
- จัดทาระบบพยากรณ์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- มีกฎหมายบังคับให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
- ให้มาตรฐานทะลายปาล์มตามมาตรฐาน มกอช. เป็นมาตรฐานบังคับ
- เร่งรัดร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
2) ด้านการตลาด ให้ดาเนินการตามแผนปฏิรูป โดย
- รักษาเสถียรภาพราคา บริหารจัดการ buffer stock โดยให้ อคส. รับซื้อน้ามันปาล์มดิบ
เก็บเป็นสต็อกช่วงผลปาล์มราคาตกต่า
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมขั้นสูง New S Curve เช่น โอลีโอเคมีคอล
5.4 ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งให้จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ลดพื้นที่การปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยให้ปลูกพืชอย่างอื่น แทน และลดพื้นที่การปลูก
ในพื้นที่บุกรุก
2. ปรับปรุงพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างเครือข่ายทั้งระบบร่วมกันพัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ามันโดยตัดปาล์มสุก
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