
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน 
ฉบับวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
สรรพสามิตชงแพคเกจภาษี 'ยาเส้น อีวี รถมอไซค ์สารเคมีอันตราย สินค้าเค็มและมัน' 

 
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า 

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาแพก
เกจภาษีใหม่ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้  โดยมีภาษี ท่ีจะเสนอ
ประกอบด้วย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ภาษีสินค้าท่ีมีความเค็ม
และความมัน ภาษียาเส้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริม
สุขภาพ ภาษีรถจักรยายนต์คิดตามค่ามลพิษ ภาษีสารเคมี
อันตรายในภาคการเกษตร เป็นต้น 

นายพชรกล่าวว่า แพคเกจภาษีท่ีเสนอครม.จะท าท้ังภาษีใหม่ และปรับปรุงภาษีตัวเดิมให้ทันสมัยมาก
ขึ้น โดยกรมไม่เน้นรายได้ แต่การจัดเก็บภาษีของกรมจะยึดยุทธศาสตร์ของประเทศท้ังในเรื่องการส่งเสริมให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ หรือ New S-curve รวมถึง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพท่ีดีขึ้น ฉะนั้น แนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีของกรมฯก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีจะสนับสนุน
การใช้พลังงานท่ีก่อให้เกิดมลพิษน้อยลงและค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

นายพชรกล่าวว่า ในส่วนรถยนต์ไฟฟ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อร่วมพิจารณาว่า จะ
ส่งเสริมอัตราภาษีในสินค้าดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 
กรมสรรพสามิต กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน โดยจะเร่ิมประชุมนัดแรกในช่วงต้น
เดือนพฤศิกายน นอกจากสนับสนุนรถยนต์แล้วแบตเตอร์รี่ท่ีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าท่ีจะใช้มาตรการภาษีมา
สนับสนุนเพื่อลดมลพิษและขยะในประเทศด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่า เมื่อผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าได้น าสินค้าแบตเตอร์รี่เข้ามาใช้ในประเทศแล้ว ก็ควรจะมีการรีไซเคิลสินค้าดังกล่าว เพื่อลดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

นายพชรกล่าวว่า ส่วนสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนนั้น กรมฯก าลังพิจารณาจัดให้สินค้า
ประเภทเกลือ และสินค้าท่ีท าให้เกิดไขมันทรานส์ เป็นสินค้าท่ีจะใช้มาตรการภาษีมาสนับสนุนให้ลดการ
บริโภคด้วย โดยสินค้าดังกล่าว ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่า เป็นหนึ่งในสินค้าท่ีท าลายสุขภาพ
เช่นเดียวกันกับน้ าตาล นอกจากนี้ ยังจะมีสารเคมีท่ีเกี่ยวกับการเกษตรบางชนิดท่ีปัจจุบันยังมีการน าเข้า ซึ่งมี
ผลท าลายท้ังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก็จะถูกจัดกลุ่มท่ีจะใช้นโยบายภาษีเข้ามาก ากับดูแลด้วย 
นายพชรกล่าวว่า นอกจากนี้มีแนวคิดท่ีจะเข้าไปควบคุมคุณภาพสินค้าบาป เช่น ยาเส้น ซิกาแรต เหล้า เบียร์ 
และสินค้าตัวใหม่ เพื่อให้มีมาตรฐานคือต้องไม่มีส่วนผสมท่ีท าให้คนเสียชีวิต โดยก าหนดไปเลยว่าต้องมี
ส่วนผสมอย่างไร และประกาศให้ผู้ผลิตต้องด าเนินการตาม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ส าหรับภาษี
ยาสูบท่ีเก็บไปแล้วนั้น ยังยืนยันด าเนินการตามแผนเดิมเก็บภาษีมูลค่า 40% ของราคาขายปลีกแนะน าในปี 
2562 จากขณะนี้บุหรี่ต่ ากว่า 60 บาทเก็บ 20% ซึ่งยอมรับว่าท าให้ราคาบุหรี่ในไทยปรับสูงขึ้น ท าให้ผู้สูบหัน
ไปสูบยาเส้น ดังนั้นเตรียมพิจารณาปรับขึ้นภาษียาเส้นให้สอดคล้องกันด้วย 

นายพชรกล่าวว่า หลังจากมีการประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตมา 1 ปี พบว่าสินค้าบางรายการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าต่ ามาก เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี เช่น รถยนต์ และ ไวน์ ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้ตรวจสอบราคา
ขายปลีกแนะน าในทุกรายการสินค้าท่ีอยู่ในพิกัดภาษีของกรมสรรพสามิตว่า มีโครงสร้างราคาแท้จริงอย่างไร 



ถ้าผู้ประกอบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ า การจัดเก็บภาษีก็คลาดเคลื่อน ดังนั้นต้องไปดูในไส้ใน ในเรื่อง
โครงสร้างต้นทุน นอกจากนี้ ตนยังสั่งการให้แยกหน่วยงานตรวจสอบย้อนหลังออกมาเป็นกองก ากับและ
ตรวจสอบภาษีสรรพสินค้า เพื่อดูการช าระภาษีย้อนหลังว่า ถูกต้องหรือไม่อีกด้วย 

นายพชรกล่าวว่า ส าหรับการจัดเก็บรายได้ในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 
พบว่า มียอดการจัดเก็บท่ี 2.68 หมื่นล้านบาท ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 32% และ ต่ ากว่าประมาณการ 
26.84% หรือเกือบ 1 หมื่นล้านบาท โดยสินค้าหลักหลายรายการจัดเก็บได้ต่ ากว่าประมาณการ อาทิ ภาษี
น้ ามัน ต่ ากว่าประมาณการ 69.17% ภาษีเบียร์ต่ าประมาณการ 86.36% ภาษีสุราต่ ากว่าประมาณการ 
21.32% อย่างไรก็ดี ภาษีรถยนต์สูงกว่าประมาณการ 23.11% ภาษียาสูบสูงกว่าประมาณการ 41.40% เป็น
ต้น 

“แม้ว่า ในเดือนแรกจัดเก็บรายได้ต่ าประมาณการอยู่มาก แต่เชื่อว่า ตลอดท้ังปีงบประมาณจะจัดเก็บ
ได้ตามเป้าหมายท่ี 6 แสนล้านบาท โดยจะเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บตามแนวทางดังกล่าว
ข้างต้น”นายพชร กล่าว 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
สศก.เจาะสินค้าพืชส าคัญ‘ตะวันออก’ เดินหน้าสร้างเอกภาพข้อมูลการเกษตร 9 จังหวัด 

 
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 
เป็นประธาน ได้รับรองข้อมูลการเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันส าปะหลังโรงงาน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 
ล าไย และ ลิ้นจี่ ปี 2561 ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งเพาะปลูกสินค้าแต่ละชนิด ดังนี้ 

ข้าวนาปรังมีเนื้อท่ีเพาะปลูก 777,735 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 773,926 ไร่ ผลผลิตรวม 532,177 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 688 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15 %), มันส าปะหลังโรงงาน มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 
921,057 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 895,191 ไร่ ผลผลิตรวม 3,214,462 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 3,591 
กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ลดลงร้อยละ 15.75 และ 15.99 เนื่องจาก
ราคาไม่จูงใจจึงปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นแทน 

เงาะ มีเนื้อท่ียืนต้น 115,975 ไร่ เนื้อท่ีให้ผล 112,441 ไร่ ผลผลิตรวม 173,623 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อท่ี
เก็บเกี่ยว 1,544 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมลดลง
ท้ังหมด ลดลงร้อยละ 1.62 0.90 9.02 และ 9.81 ตามล าดับ สาเหตุจากราคาไม่จูงใจ, ทุเรียน มีเนื้อท่ียืนต้น 
323,205 ไร่ เนื้อท่ีให้ผล 268,867 ไร่ ผลผลิตรวม 405,414 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 1,508 กิโลกรัม/ไร่ 
เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื้อท่ียืนต้นและเนื้อท่ีให้ผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 และ 4.33 เนื่องจากราคาทุเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดีติดต่อกันมานานหลายป ี

มังคุด มีเนื้อท่ียืนต้น 202,203 ไร่ เนื้อท่ีให้ผล 196,146 ไร่ ผลผลิตรวม 54,476 ตัน ผลผลิตต่อ เนื้อท่ี
เก็บเกี่ยว 278 กิโลกรัม/ไร่ ลองกอง ปี 2561 มีจ านวนเนื้อท่ียืนต้น 44,302 ไร่ เนื้อท่ีให้ผล 42,938 ไร่ 
ผลผลิตรวม 16,501 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 384 กิโลกรัม/ไร่, ล าไย มีเนื้อท่ียืนต้น 274,735 ไร่ เนื้อท่ี



ให้ผล 256,900 ไร่ ผลผลิตรวม 348,417 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 1,356 กิโลกรัม/ไร่ และลิ้นจี่ มีเนื้อท่ี
ยืนต้น 2,193 ไร่ เนื้อท่ีให้ผล 1,943 ไร่ ผลผลิตรวม 1,989 ตัน ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 1,024 กิโลกรัม/ไร่ 

ท้ังนี้ คณะท างานฯ จะได้น าเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร 
ด้านพืช เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร 
เพื่อพิจารณาและน าออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
 

คอลัมน์ส่องเกษตร : อนาคตยางฯ-ปาล์มยังมืดมน! 
 

มาว่ากันต่อจากสัปดาห์ก่อน เรื่อง“ยางพารา” และ“ปาล์มน้ ามัน” 2 พืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะของ
ภาคใต้ท่ีปีนี้ราคา“ย่ าแย่”เป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนอนาคตก็ยังมืนมน!!! 

ปลายต.ค.ท่ีผ่านมา น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาฯสศก.-ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แถลงว่า  
ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนก.ย. 2561 ลดลง จากก.ย.ปีก่อน 4.04% เป็นผลจากการท่ีสินค้าเกษตรหลายตัว 
ราคาลดลงมากโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ซึ่งเดือนต.ค.ก็ยังไม่ดีขึ้น 

ส่วนนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก็จี้รัฐบาลเร่งแก้ไขสินค้าเกษตร
ภาคใต้ที่ราคาร่วงยกแผง โดยเฉพาะยางฯและปาล์มน้ ามันร่วมถึงมะพร้าวด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคใต้ก าลัง
ทรุดหนัก ขณะท่ีกลุ่มชาวสวนปาล์มขยับเคลื่อนไหวหลายจังหวัด เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ไข ปัญหาราคาท่ี
ตกต่ ามากท่ีสุดในรอบ 10 ปี ขายผลปาล์มได้แค่กก.ละ 2.50 บาท ต้องขาดทุนเพราะต้นทุนอยู่ท่ี 3 บาทกว่า 
จนเริ่มขู่จะก่อม็อบเข้ามากดดันท่ีท าเนียบรัฐบาลบ้างแล้ว ราคาปาล์มน้ ามันท่ีตกต่ านี้ มีข่าวว่า รัฐบาลโดย
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เตรียมเสนอครม.ขยายเวลาหลายมาตรการแก้ปัญหาไปถึง ก.พ.2562 
อาทิ ของบฯกลาง 525 ล้านบาท ใช้สนับสนุนค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการ กก.ละ 1.75 
บาท เพื่อช่วยผลักดันส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ 3 แสนตัน ภายใน 3 เดือน หวังลดสต๊อกในประเทศท่ีมีสูงถึง 
3.5-3.8 ล้านตัน ซึ่ง “สูงกว่า” ปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบท่ีควรจะมีไม่เกิน 250,000 ตัน ท้ังจะให้
กระทรวงพลังงานเร่งผลักดันใช้น้ ามันไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อดูดซับน้ ามันปาล์ม 
“ส่วนเกิน” ให้มากขึ้น เป็นต้น...หวังว่ามาตรการเหล่านี้จะดึงราคาผลปาล์มขึ้นเป็นกก.ละ 3.00- 3.20 บาท 

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มชี้ว่า การใช้งบฯสนับสนุนกก.ละ 1.75 บาท 
หวังผลักดันส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ 3 แสนตันนั้น “ไม่ใช่เรื่องง่าย” เพราะตอนนี้ตลาดส าคัญอย่างสหภาพ
ยุโรป หรือ อียู ออกมาตรการลดน าเข้าน้ ามันปาล์มลงมา อีกตลาดส าคัญคืออินเดียก็เพิ่มภาษีน้ าเข้าเพื่อ
คุ้มครองปาล์มในประเทศ ส่งผลให้ “ซัพพลายโลกล้น” จนราคาดิ่งหนัก ส่วนมาตรการกระตุ้นการใช้ B20 ก็
ยังอืดมาก จากท่ีกระทรวงพลังงานเปิดโครงการเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 มีการใช้ไปแล้ว เพียง 6-7 
ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณน้ ามันปาล์มดิบเพียง 1,199 ตันเท่านั้น ซึ่งอันท่ีจริง อนาคตน้ ามันปาล์มน่าห่วงมากๆ 
เพราะอียูนอกจากลดน าเข้าลงเรื่อยๆ ยังก าหนดเป้าหมายจะเลิกน าเข้าท้ังหมดภายในปี 2020 หรืออีก 2 ปี
ข้างหน้า ไม่ว่าใช้อุปโภคบริโภคหรือพลังงานทดแทน เพราะเล็งเห็นอันตรายการ“กิน”ท่ีเสี่ยงหลายโรคต่อ
หัวใจและหลอดเลือด ท้ังการปลูกปาล์ม 2 ประเทศผู้ส่งออกใหญ่โลก คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ยังถาง
“ท าลายป่า”เป็นส าคัญ 

ส าหรับ“ยางพารา”นั้น ในสายตาประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ-ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ จัดเป็น
สินค้าเกษตรท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุด เพราะปัญหารุนแรงและยืดเย้ือมานาน ท าให้ราคาน้ ายางลดลงเหลือแค่ 3 กิโล 
100 บาทแล้ว! 
 



ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันหลายมาตรการดูแลเสถียรภาพราคายางฯท่ีผ่าน
ครม.ไป แต่ปรากฏว่าทุกมาตรการยังคงอืดอาดล่าช้า ไม่ว่าโครงการส่งเสริมการใช้ยางฯในภาครัฐ 4 กระทรวง
ใหญ่ ท่ีตั้งเป้า 145,500 ตัน แต่ช่วง 9 เดือน(มกราคม-กันยายน) เพิ่งรับมอบยางเพียง 1,129.10 ตัน,โครงการ
พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อลดพื้นท่ีปลูกยางฯเป้า 150,000 ไร่ เกษตรกร 30,000 ราย ก็อนุมัติไป 
93,062 ไร่ 14,623 ราย ต่ ากว่าเป้ามาก เป็นต้น...และแม้รัฐบาลจะประกาศนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” 
ก็ยังไม่เห็นผลชดัเจนเป็นรูปธรรมเสียที 

ล่าสุดปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลวิจัย“วาระแห่งชาติ ยางพาราไทย : อุปสรรคและทางรอด” เบื้องต้นชี้ว่า
ทิศทางราคายางฯปีหน้า แนวโน้มยัง“ทรงตัว” ก็คือยังไม่ดีเหมือนตอนนี้แหละ จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอ
ตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลง แต่หลายประเทศยังเพิ่มการผลิต และสต๊อกโลกมีมากถึง 1 ล้านตัน ท้ังยัง
เสนอรัฐบาล 14 ข้อ ในการปรับตัวเพื่อสร้างทางรอดให้กับ“ยางฯไทย” 

ไม่ว่าจะมีข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการท่ีดีแค่ไหนก็ตาม ท่ีผมเป็นห่วงยิ่งคือ ภายใต้กลไกรัฐ ระบบ
ราชการท่ียังท างาน“ด้อยประสิทธิภาพ”ไม่เปลี่ยน แม้อยู่ในยุค คสช.ท่ีมีอ านาจพิเศษเด็ดขาด อนุมัติโครงการ
ไปมากมาย ก็ยังอืดอาดขนาดนี้ แล้วหลังเลือกตั้งปีหน้า ได้รัฐบาลใหม่ อ านาจพิเศษจืดจางไป....มาตรการท่ี
วิเศษแค่ไหน ก็คงช่วยให้อนาคต“ยางพารา”และ“ปาล์มน้ ามัน”สดใสขึ้นได้ยากแน่! 

สาโรช บุญแสง 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
ชุลมุน! กู้ชีพราคาสินค้าเกษตร จ่อแทรกแซงซื้อมะพร้าว-ดันราคาข้าวโพด-ปาล์ม 

 
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี

รับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (อียู) ในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว
อินทรีย์และข้าวท่ีมีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรท่ีดี (จีเอพี) ครบวงจร เพื่อให้มีตลาดรองรับมากขึ้น 
เนื่องจากในปี 2564 ข้าวในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะมีปริมาณมากถึง 997,000 ตัน จึงต้องขอ
ขยายโควตาส่งออกข้าวไปอียูเพิ่มจาก 10% หรือ 2,000 ตันเป็น 25% หรือ 5,000 ตัน ของปริมาณโควตา
ท้ังหมด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ 

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากทูตเกษตรใน
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (อียู) ว่า สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกปีนี้จะขาดแคลน ซึ่งจะส่งผล
ให้ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น ขณะท่ีภาคเอกชนท่ีต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ให้ข้อมูลกับกระทรวงว่า
แนวโน้มราคาข้าวโพดจะดีขึ้น เพราะผลผลิตท่ัวโลกมีแนวโน้มลดลง ท าให้คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ไทยจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ท่ี 8-10 บาทต่อกิโลกรัม 

ขณะที่การแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ า นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังการ
หารือกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และโรงงานแปรรูปว่า ได้ข้อสรุปท่ีจะแทรกแซงราคามะพร้าวตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชท่ีให้หามาตรการดูแล โดยจะท าเรื่องของบประมาณ 30-40 
ล้านบาทใช้สนับสนุนโรงงานซื้อมะพร้าวจากเกษตรกร 30 ล้านลูก เบื้องต้นก าหนดราคารับซื้อเนื้อมะพร้าว



แห้ง 15 บาทต่อ กก.ซึ่งเมื่อทอนกลับมาเป็นมะพร้าวผลจะไม่ต่ ากว่า 5 บาทต่อลูก เวลารับซื้อ 3 เดือน คาดว่า
จะช่วยให้ราคามะพรา้วเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อลูก 

ส่วนการแก้ปัญหาปาล์มน้ ามัน ได้รับการประสานจากส านักงานพาณิชย์ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
ว่าได้รับการติดต่อจากบริษัท เรปโซล (Repsol) ผู้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลรายใหญ่ของสเปน เพื่อหาผู้ส่งออก
น้ ามันปาล์มจากไทย โดยแจ้งความประสงค์จะซื้อน้ ามันปาล์มปีละ 100,000 ตัน ใน 2 ปีข้างหน้า คือปี 62-63 
เชื่อว่าจะช่วยดูดซับน้ ามันปาล์มของไทยได้อีกทาง 


