รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย เดือนมกราคม 2558

2

สารบั ญ
บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร
สถิ ติ ร าคาสิ น ค้ า เกษตรสาคั ญ ของไทย และแนวโน้ ม
รายงานราคาสิ น ค้ า เกษตรรายชนิ ด
ข้ า ว
ยางพารา
ปาล์ ม นามั น
มั น สาปะหลั ง
อ้ อ ยและนาตาล
กุ้ ง ขาว

1
2
4
5
7
10
13
17

ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย สา นั ก ง า น ภ า ค ทั ง 3 ภ า ค ( ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค ใ ต้ ) ไ ด้
ร่ ว ม กั น จั ด ทา บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ข อ ง ไ ท ย ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ผ ลิ ต ต ล อ ด จ น ม า ต ร ก า ร
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
Disclaimer: ข้ อ คิ ด เ ห็ น ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ร า ย ง า น นี เ ป็ น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ขี ย น ไ ม่ จา เ ป็ น ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
ข้าว :
ยางพารา :
ปาล์มนามัน :
มันสาปะหลัง :
อ้อยและนาตาล :
กุ้งขาว :

นุกุล มุกลีมาศ
กฤษณี พิสิฐศุภกุล
พวงเพชร อึงวิศิษฎ์วงศ์
วิชิต พิมพ์สวัสดิ์
สุทธิรัตน์ สุทธิมณฑล
ถนอมจิตร สิริภคพร

โทร. 0-5393-1142
โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4727
โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4726
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3421
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3422
โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4723

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

email : NukulM@bot.or.th
email : KritsanP@bot.or.th
email : PuangpeU@bot.or.th
email : WichitP@bot.or.th
email : SutthirS@bot.or.th
email : ThanomjS@bot.or.th

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย เดือนมกราคม 2558

บทสรุปผูบ้ ริหาร
เดือนมกราคม 2558
ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สาคัญของไทยยังคง
เพิ่มขึนจากเดือนก่อน ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวดี
ขึ นตามความต้ อ งการน าเข้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ นจากต่ า งประเทศ
เช่นเดียวกับราคายางพาราเพิ่มขึนจากผลของโครงการสร้างมูล
ภั ณ ฑ์ กั น ชนเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคายาง (Buffer
Funds) ของภาครัฐ ขณะเดียวกันที่ราคาผลปาล์มทะลายและ
ราคานามันปาล์มดิบเพิ่มขึนจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตาม
ฤดูกาล และราคากุ้งขาวเพิ่มขึนตามผลผลิตที่ลดลงจากการชะลอ
การเลียงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สาหรับสินค้ าที่มีราคาลดลง
ได้ แก่ ราคามันสาปะหลังที่ ปรั บตัวลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดเพิ่มขึน เช่นเดียวกับราคาอ้อยที่ลดลงตามคุณภาพอ้อย
จากปัญหาภัยแล้งในปีก่อน และมีทิศทางเดียวกับราคานาตาลใน
ตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่า
 ราคาสินค้าเกษตรหลักและผลิตภัณฑ์ ใน
ตลาดโลกปรับเพิ่มขึนจากเดือนก่อน ได้แก่ (1) ราคายางพารา
ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) ปรับเพิ่มขึนเล็กน้ อย
ร้อยละ 0.3 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึน
(2) ราคานามันปาล์มดิบอ้างอิงในตลาดมาเลเซีย เพิ่มขึนร้อยละ
4.7 จากผลผลิตนามันปาล์มที่ลดลงมากโดยเฉพาะผลผลิตจาก
มาเลเซียที่ได้ รับความเสียหายจากน าท่วมครังใหญ่ในเดื อน
ธันวาคม 2557 (3) ราคานาตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้า
นิวยอร์กปรับเพิ่มขึนร้อยละ 1.2 จากมาตรการระยะสันในการ
กระตุ้นการผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตนาตาลของบราซิลโดย
การเก็บภาษีนามันเชือเพลิงเพิ่มขึน
 ผลผลิตในประเทศส่วนใหญ่ลดลงจากเดือน
ก่อน ตามผลผลิตของ ข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง ที่ออกสู่ตลาด
ลดลงตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขณะที่ยางพาราเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูยาง
ผลัดใบซึ่งค่อนข้างมาเร็วกว่าปีก่อน สาหรับปาล์มนามันเกิดจาก
สภาพอากาศแห้งแล้งกระทบต่อปริมาณผลผลิต เช่นเดียวกับ
ผลผลิตกุ้งขาวลดลงตามการเพาะเลียงที่ลดลงในช่วงปลายปี
ในขณะที่หัวมันสาปะหลัง และอ้อยยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึนตาม
ฤดูกาล
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 ความต้องการจากตลาดต่างประเทศยังอยู่
ในเกณฑ์ดี จากความต้องการข้าวไทยที่เพิ่มขึนเนื่องจากราคา
ส่งออกอยู่ ในระดั บที่แข่ งขั นได้ เช่ นเดี ยวกั บความต้ องการ
ยางพาราและผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ที่ ยั ง เพิ่ มขึ นอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดจีน ในขณะที่ความต้องการนามัน
ปาล์มลดลงเนื่องจากราคานามันปาล์มของไทยสูงกว่าราคาใน
ตลาดโลก เช่นเดียวกับความต้องการกุ้งขาวลดลงโดยเฉพาะใน
ตลาดหลักสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสต็ อกอยู่ในระดับสูง ส่วน
ความต้องการนาตาล คาดว่าลดลงเนื่องจากปริ มาณผลผลิต
นาตาลและสต็อกนาตาลโลกอยู่ในระดับสูง
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทยปี 2558
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทยส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเพิ่มขึน โดยราคายางพาราคาดว่าจะเพิ่มขึนจากปัจจัย
บวกของมาตรการภาครัฐและความร่วมมือของภาคเอกชนและ
ผู้ผลิตยางรายใหญ่ รวมทังเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึน
เช่นเดี ยวกับราคามันส าปะหลั งคาดว่ามีทิศทางเพิ่มขึนจากปี
2557 ตามความต้องการที่เพิ่มขึนของตลาดหลักโดยเฉพาะตลาด
จีน สาหรับราคาข้าวคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557
ตามปริมาณการค้าข้าวโลกที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ประกอบ
กับการทยอยระบายข้าวในสต็อกของทางการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ชดเชยผลผลิตข้าวที่ลดลงจากการรณรงค์ลดการปลูกข้าว และ
ราคาปาล์มนามันเฉลี่ยทังปีคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนเนื่องจาก
ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึนจากปีก่อน ขณะที่ความต้องการใช้มี
ทิศทางเพิ่มขึนเช่นกัน ประกอบกับผู้ผลิตนามันปาล์มรายใหญ่
ของโลกทังมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแนวโน้มขยายเวลามาตรการ
ยกเว้นภาษีส่งออกนามันปาล์มออกไปอีก เช่นเดียวกับราคาอ้อย
และราคานาตาลส่งออกคาดว่าจะอยู่ระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่
มีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคานามันที่ส่งผลต่อราคา
ขายเอทานอลและการอ่อนค่าของสกุลเงินของประเทศส่งออกหลัก
ที่จะส่งผลดีต่อความสามารถในการส่งออก รวมถึงสต็อกนาตาล
โลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคากุ้งขาวคาดว่าจะ
ลดลงตามผลผลิตที่มีแนวโน้มดีขึนผลจากการแก้ไขปัญหาโรค
ตายด่วนทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน
โปรดตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้รายงานตาม Link แนบ
http://www.bot.or.th/sites/BOTSurvey/Lists/NE_ThaiAgricul
ture/NewForm.aspx
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รายการ
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียว
ยาง
ยางแผ่นดิบชัน 3
ยางแท่ง STR20
ปาล์ม
ผลปาล์มทะลาย
นามันปาล์มดิบ
มันสาปะหลัง
หัวมันสดคละ
มันเส้น
แป้งมัน
อ้อยและนาตาล
อ้อย*
นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)
กุ้งขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัวต่อกิโลกรัม)
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ต า ร า ง ที่ 1 ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ข อ ง ไ ท ย
2557 2557 2557
หน่วย 2556 2557 ครึง่
ครึง่
ธ.ค.
ปีแรก ปีหลัง

2558

% ม.ค. 2558

ม.ค.

MoM

YoY

บาทต่อตัน 9,385 7,713 7,429 7,997 7,862 7,895
บาทต่อตัน 15,582 13,782 14,037 13,528 11,649 12,565
บาทต่อตัน 12,866 11,856 12,222 11,490 9,941 9,700

0.42 -0.24
7.86 -11.84
-2.42 -15.0

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

77.45
77.56

57.85
56.15

64.35
61.36

51.35
50.92

50.22
49.30

57.93
49.15

15.4
-0.3

-14.8
-31.1

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

4.16
25.24

5.00
28.57

4.94
30.24

5.05
26.90

5.87
30.59

6.18
35.44

5.3
15.9

7.9
7.2

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

2.13
6.64
13.73

2.11
6.76
13.11

2.16
6.57
13.12

2.05
6.94
13.10

2.31
6.99
13.15

2.28
6.63
13.01

-1.40
-5.15
-1.06

6.91
0.45
3.81

บาทต่อตัน
เซนต์ตอ่
ปอนด์

922
17.47

883
16.33

898
16.81

867
841
15.84 15.00

829
15.06

-1.4
0.4

-4.3
-2.3

บาทต่อกก. 208.65 210.64 230.46 190.82 170.65 182.50

6.9

-30.4

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
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รู ป ที่ 1 ทิ ศ ท า ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ใ น ช่ ว ง 2 ปี ข้ า ง ห น้ า
Rice

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
700
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400
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0

ผลพยากรณ์

2552

2553

2554
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2556
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2559
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Sugar

เซนต์ต่อปอนด์

30.00
20.00
15.00

ผลพยากรณ์

10.00
5.00
2552

2553

2554

2555

2556

ผลพยากรณ์
2552

2553

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

25.00

0.00

Palm oil

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

2557

2558

2559

2560

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

Natural Rubber

ผลพยากรณ์
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนมกราคม 2558, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ที่มา: World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as February 2015 Blue line)

ต า ร า ง ที่ 2 ทิ ศ ท า ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ใ น ช่ ว ง 2 ปี ข้ า ง ห น้ า
รายการ
หน่วย
2556
2557
Rice
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
490
424
(Thai White Rice 100% 2nd F.O.B Bangkok)
% YoY
-14.4
-13.4
Palm oil
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
857
821
(Malaysian/Indonesian, CIF NW. Europe)
% YoY
-14.3
-4.2
Sugar
เซนต์ต่อปอนด์
17.7
17.0
(ISA daily average)
% YoY
-18.2
-3.8
Natural Rubber*
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
2,799
2,306
(Thailand RSS3 price)
% YoY
-18.2
-17.6
ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as February 2015)
*เป็นราคา Thailand RSS3 จากเดิมเป็น New York price เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2556
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2558
398
-6.2
713
-13.2
16.98
-0.2
2,706
17.4

2559
391
-1.6
658
-7.7
18.3
7.6
3,379
24.8
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ข้าว

รูปที่ 3
ราคาส่งออกข้าวของผูส้ ง่ ออกสาคัญในตลาดโลก

Key Message

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

เดือนมกราคม 2558 ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศปรับตัวดี
ขึ นจากเดื อ นก่ อ น ตามความต้ อ งการข้ า วไทยในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ทางด้านแนวโน้มราคาใน
ประเทศคาดว่ าอยู่ ในระดั บใกล้เคี ยงกั บปี ก่อน แม้ แน้ วโน้ ม
ผลผลิตข้าวนาปรั งฤดู การผลิ ต 2557/58 จะลดลง แต่ การ
ทยอยระบายข้าวในสต็อกของทางการจะเป็นแรงกดดันสาคัญต่อ
ราคาข้าวไทย

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศลดลงจากระยะ
เดี ย วกั นปี ก่ อ น แต่ ปรั บตั วดี ขึ นเมื่ อ เที ย บกั บเดื อ นก่ อ น
โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ตามความ
ต้องการนาเข้าข้าวไทยจากต่างประเทศ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า
ความชืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,895 บาท ใกล้เคียงกับเดือน
ก่อนที่เฉลี่ยตันละ 7,862 บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
เพิ่มขึนร้อยละ 7.9 จากเดือนก่อน เฉลี่ยตันละ 12,565 บาท
ตามความต้องการที่เพิ่มขึนในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ราคา
ข้าวเปลือกเหนียวลดลงจาก 9,941 บาท ในเดือนก่อน เหลือ
เฉลี่ยตันละ 9,700 บาท
รูปที่ 2
ราคาข้าวเปลือกเจ้าทีเ่ กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
บาทต่อตัน
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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1.2 แนวโน้มราคาข้าว
ราคาข้ า วเปลื อ กในประเทศทั งปี 2558
รายงาน EIU เดือนมกราคม 2558 คาดว่าราคาข้าวเปลือก
ภายในประเทศจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตาม
ปริมาณการค้ าข้าวโลกที่อ ยู่ ใ นระดับใกล้เคี ย งกัน สาหรับ
ผลผลิตภายในประเทศคาดว่าลดลงตามปริมาณผลผลิตข้าว
นาปรังปีการผลิต 2557/58 จากการรณรงค์ให้เกษตรกร
ลดการปลูกข้าว เนื่องจากนาในเขื่อนอยู่ ในระดับต่า อย่างไร
ก็ตาม คาดว่าทางการจะทยอยระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่มาก
ซึ่งถือเป็นแรงกดดันสาคัญต่อราคาข้าวไทย
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศ เดือน
ธันวาคม 2557 ประเทศไทยมีปริ มาณส่งออกข้าวสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 1.5 ล้านตัน เทียบกับคาดการณ์ส่งออกของ
ทางการที่ 0.7 ล้านตัน ส่งผลให้ทังปี 2557 ยอดรวมส่งออก
ข้ าว 10.9 ล้ านตั น สอดคล้ องกั บคาดการณ์ ของตลาดแต่
มากกว่าที่ทางการคาดการณ์ หรือเพิ่มขึนจากปีก่อนกว่าร้อยละ
66.0 ซึ่งเป็นผลจากการเร่งส่ งมอบข้าวของรัฐบาลไทยให้กับ
รัฐบาลประทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (G to G) ที่เสร็จ
สิ นปลายปี ก่ อ น รวมทั งความต้ อ งการน าเข้ าข้ าวไทยจาก
ต่างประเทศของภาคเอกชนที่เพิ่มขึน จากราคาส่งออกข้าวไทย
อยู่ ในระดั บที่แข่ งขั นได้ ในเดื อนมกราคม 2558 กระทรวง
พาณิชย์คาดว่าไทยจะส่งออกได้ประมาณ 0.77 ล้านตัน ทรงตัว

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย เดือนมกราคม 2558

จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการส่งมอบข้าว G to G
เสร็จสินลง อย่างไรก็ดีการสั่งซือข้าวหอมมะลิของไทยในตลาด
เอเชี ย ข้ าวขาวและข้ าวนึ่ ง ในตลาดแอฟริ กายั ง คงมี อย่ าง
ต่อเนื่อง แม้ภาวะการแข่งขันด้านราคาจะมีเพิ่มขึนสะท้อนจาก
การปรั บ ลดราคาส่ ง ออกข้ า วของประเทศคู่ แ ข่ ง ส าคั ญทั ง
เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน
รูปที่ 4
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
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ที่มา: กรมศุลกากร

เดื อ นมกราคม 2558 กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวของ
โลกในปี 2557/58 จะมีจานวน 483.3 ล้านตัน เพิ่มขึน 2.8
ล้านตันจากปีก่อน ขณะที่ผลผลิตของข้าวโลกจะลดลง 1.6 ล้าน
ตัน เหลือ 475.5 ล้านตัน ส่งผลให้สต็อกข้าวโลกลดลงจากปี
ก่อน 7.8 ล้านตันเหลือ 99.0 ล้านตัน แต่คาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการค้าข้าวโลก เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวสาคัญ
ได้แก่ ไทย และอินเดียมีสต็อกอยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

2555/56

2556/57

472.0
468.6
39.4
110.2

477.1
480.5
42.9
106.8

2557/58
ธ.ค.57 ม.ค.58
475.2
475.5
482.9
483.3
41.9
42.6
99.1
99.0

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)
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การผลิ ต เดื อ นมกราคม 2558 ส านั ก งาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร คาดว่ า ในเดื อ นนี จะมี ผ ลผลิ ต
ข้ า วเปลื อ กฤดู น าปี ปี ก ารผลิ ต 2557/58 ออกสู่ ต ลาด
ประมาณ 0.7 ล้านตัน ลดลงจากเดือนก่อนที่ผลิตได้ 2.2
ล้ า นตั น ตามฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว โดยยั ง คงประมาณการ
ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีทังฤดูที่ 27.1 ล้านตันใกล้เคียงกับปี
ก่ อ น ส่ ว นผลผลิ ต ข้ า วเปลื อ กฤดู น าปรั ง ปี ก ารผลิ ต
2557/58 คาดว่าจะมีผลผลิต 6.7 ล้านตันลดลงจากฤดู
การผลิตก่อนร้อยละ 31.2 ที่มีผลผลิต 9.7 ล้านตัน
2.2 ปัจจัยระยะสันและระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง รายงานของ USDA เดื อ น
มกราคม 2558 คาดว่า สต็อกข้าวสารไทย มีจานวน 12.4
ล้านตัน ลดลง 0.4 ล้านตันจากปีก่อน ตามการทยอยระบาย
ข้าวในสต็อกของทางการและการส่งออกข้าวของไทยที่เพิ่มขึน
และคาดว่า ณ สินปี 2558 สต็อกข้าวสารไทยลดลงเป็น 11.3
ล้านตัน สาหรับสัดส่วนสต็อกข้าวสารโลกต่อความต้องการ
บริ โภค ณ สิ นเดื อนธั นวาคม 2557 และมกราคม 2558
คาดว่าจะอยู่ที่ระดับเดียวกันที่ร้อยละ 20.5

ยางพารา
Key Message
เดือ นมกราคม 2558 ราคายางปรับตัวสูงขึนสวนทางกับ
ราคาน ามั น ลดลงต่ าสุ ด ในรอบ 6 ปี และสต็ อ กยางจี น
เพิ่มขึน โดยราคายางที่สูงขึนเนื่องจากการเข้าซือของภาครัฐ
เป็น สาคัญ สาหรั บแนวโน้ม ราคายางปี 2558 คาดว่ าอยู่
ในช่วง 60 - 70 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาราคายางของภาครัฐยังมีต่อเนื่องและเศรษฐกิจโลกที่
คาดว่าจะขยายตัวดีขึน แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากราคานามัน
โลกลดลง และผลผลิตยางโลกที่เพิ่มขึน

1. ภาวะราคายาง
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคายาง ปรับตัวสูงขึน โดยราคายางแผ่นดิบ
คุ ณภาพ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.93 บาท เพิ่ มขึ น
ร้อยละ 15.4 จาก 50.22 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคม

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย เดือนมกราคม 2558

2557 (รูปที่ 1) จากผลของการเข้าซือยางตามโครงการมูล
ภัณฑ์กันชน (Buffer Funds) ซึ่งในเดือนนีราคายางสูงขึน
สวนทางปัจจัยลบต่างๆ ได้แก่ ราคานามันลดลงต่าสุดในรอบ
6 ปี สต็อกยางจีนเพิ่มขึน เงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึน แตะ
ที่ระดับ 118.20 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. และ 32.88 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ.
รูปที่ 5
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
บาทต่อ กก.
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ที่มา: สถาบันวิจัยยาง

1.2 แนวโน้มราคายาง
ในระยะสั น คาดว่ า ราคายางจะเพิ่ มขึ นจาก
ปัจจุบันจากการซือยางของภาครัฐ ประกอบกับจะเริ่มเข้าสู่ช่วง
ฤดูยางผลัดใบ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง สาหรับแนวโน้ม
ราคายางปี 2558 คาดว่ าจะสูงกว่ าปี 2557 โดยอยู่ ในช่ วง
60 - 70 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมาตรการแก้ปัญหาราคา
ยางตกต่ าของภาครั ฐที่ มี ต่ อ เนื่ อง และความร่ วมมื อของ
ภาคเอกชนและผู้ ผลิ ตยางรายใหญ่ 3 ประเทศได้ แก่ ไทย
อินโดนี เซี ย และมาเลเซี ย จะส่งผลต่ อราคายางชั ดเจนขึ น
ประกอบกับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดี
ขึน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคานามันโลกมีแนวโน้ม
ลดลง และผลผลิตยางโลกที่กลับมาเพิ่มขึนอีกครังจากปี 2557
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ ยอดผลิตและยอดขายรถยนต์
ของจีนในเดือนธันวาคม 2557 มีจานวน 2.29 และ 2.41 ล้าน
คัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ 6.1 และ 15.4 ตามลาดับ
ส่งผลให้ยอดผลิตและยอดขายทังปี 2557 มีจ านวน 23.72
และ 23.49 ล้านคัน ซึ่งมีจานวนสูงขึนกว่าปีก่อน สะท้อนความ
ต้องการใช้ยางเพื่อผลิตรถยนต์ของจีนที่ยังมีต่อเนื่อง
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จากข้อมูล IRSG ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยคาดว่าความต้องการใช้ยาง
ปี 2558 จะมีจานวนทังสิน 12.4 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน
ร้อยละ 3.7 โดยจีนยังคงเป็นประเทศผู้ใช้หลัก นอกจากนีความ
ต้องการใช้ยางของประเทศแถบเอเชียจะเป็นแรงสนับสนุนที่
สาคัญ
ตารางที่ 4
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ: พันตัน, มูลค่า: ล้านบาท)
ธ.ค. 2557
ประเทศ
ปริมาณ
มูลค่า
จีน
215.5
10,630.3
มาเลเซีย
59.2
2,191.3
ญี่ปุ่น
20.3
1,084.2
สหภาพยุโรป
21.9
1,134.6
เกาหลีใต้
15.3
793.4
สหรัฐอเมริกา
15.4
828.6
อื่นๆ
43.7
2,197.1
รวม
391.2
18,859.4

% MOM
ปริมาณ มูลค่า
1.4
1.4
10.6
11.1
-11.3
-13.5
7.7
10.9
-11.5
-9.3
14.0
14.8
21.1
20.4
4.0
3.9

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

การส่ ง ออกยาง ของไทยเดื อ นธั น วาคม
2557 มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ 4.0
และ 3.9 ตามลาดับ โดยส่งออกยางแท่งไปจีน และนายาง
ข้นไปมาเลเซียและจีนเพิ่มขึน ขณะที่ส่งออกยางคอมพาวน์
ลดลงเป็น อย่ างมากจากการลดลงในตลาดจีน เป็นสาคั ญ
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกยางของไทยยังคงลดลงร้อยละ 17.8 และ
42.9 ตามลาดั บ เนื่ องจากปริมาณการส่ง ออกในช่ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นสู ง จากการเร่ ง ส่ ง ออกก่ อ นสิ นสุ ด
มาตรการงดเก็บเงิน สงเคราะห์ (CESS) ในเดือนธันวาคม
2556 (ตารางที่ 4)
การผลิ ต ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิ ตยางของไทยทั งปี 2558 อยู่ ที่ 4.43
ล้านตัน เพิ่มขึนจาก 4.20 ล้านตั นในปี 2557 หรือเพิ่มขึน
ร้อยละ 2.6
ขณะเดียวกัน IRSG ประมาณการผลผลิตยาง
โลกในปี 2558 เพิ่มขึนร้อยละ 3.2 จากปีก่อน ทาให้มีผลผลิต
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จานวน 12.1 ล้านตัน โดยมาจากการเพิ่มขึนของผลผลิตยาง
ไทยและอินโดนีเซียเป็นสาคัญ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผูผ้ ลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินเดีย
จีน
อื่นๆ
โลก
%YOY

2556
4,141
3,081
950
827
849
856
1,337
12,041
3.8

2557
4,008
3,108
940
760
740
801
1,339
11,696
-2.9

2558
4,126
3,147
980
811
790
832
1,385
12,071
3.2

2559
4,285
3,189
995
838
842
856
1,438
12,443
3.1

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, February 2015

ราคาน ามั นดิ บ ราคาน ามั นดิ บเวสต์ เท็ กซั ส
(WTI) เดือนมกราคม 2557 ลดลงต่าสุดในรอบ 6 ปี อยู่ที่
47.66 ดอลลาร์ สรอ.ต่ อบาร์เรล โดยลดลงจาก 59.29
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2557 หรือลดลง
ร้อยละ 19.6 เนื่องจากปัจจัยหลักด้านอุปทานนามันดิบล้น
ตลาด ประกอบกับความต้องการใช้ยังคงชะลอตัว
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง สต็อกยางธรรมชาติและยางคอม
พาวนด์ท่าเรือชิงเต่าของจีน ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 มี
จานวน 130,700 ตัน เพิ่มขึนจาก 119,100 ตัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 9.7 ขณะที่สต็อกยางเซี่ยง
ไฮ้ของจีน ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 มีปริมาณ 164,681
ตัน เพิ่มขึนจาก 150,335 ตัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หรือเพิ่มขึนร้อยละ 9.5

ตัน

ม.ค.55

ม.ค.56

IRSG คาดว่าในปี 2558 จะเกิดการขาด
แคลนยางจานวน 2.9 แสนตัน จากความต้องการใช้ที่จะ
เพิ่มสูงขึนกว่าการเพิ่มของผลผลิต ทาให้สต็อกยางโลกปี
2558 ลดลงมาอยู่ ที่ร ะดั บ 2.4 ล้ านตั น และมีแ นวโน้ ม
ลดลงอีกในปี 2559 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)
ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2556
12,041
11,397
644
2,915

2557
11,696
11,926
-230
2,684

2558
12,071
12,364
-294
2,390

2559
12,443
12,766
-323
2,067

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, February 2015

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ เอืออานวยต่อการกรีดยาง
ทาให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึนกว่าเดือนก่อน
สิ น ค้ าโภคภั ณฑ์ ราคาซื อขายยางในตลาด
ล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) เดือนมกราคม 2558 ส่งมอบ
เดือนมิถุนายน 2558 (ล่วงหน้า 5 เดือน) เฉลี่ยกิโลกรัมละ
201.08 เยน เพิ่มขึนจากกิโลกรัมละ 200.50 เยนในเดื อน
ธันวาคม 2557 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 0.3 เนื่องจากตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นปรับดีขึน และการออกมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงิน (QE) ของยุโรป

ปาล์มนามัน
Key Message

รูปที่ 6
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
ม.ค.54

7

ม.ค.57

--------- สต็อกเฉลี่ย 3 ปี (2554-2556) = 63,191 ตัน
ที่มา: www.shfe.com.cn

ม.ค.57
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เดือนมกราคม 2558 ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามัน
ปาล์มดิบเพิ่มขึนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งตังแต่กลางปี
2557 ทาให้ผลผลิตปาล์มนามันมีปริมาณน้อย ประกอบกับ
ราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซียเพิ่มขึนจากภาวะนาท่วม สาหรับ
แนวโน้มราคาปี 2558 คาดว่าอยู่ในช่วง 4.5 - 5.0 บาทต่อ
กิ โลกรั ม จากผลผลิ ตปาล์ มน ามั นที่ จะเพิ่ มขึ นจากปี ก่ อน
ขณะทีค่ วามต้องการใช้นามันปาล์มมีทิศทางเพิ่มขึนเช่นกัน
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1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคาผลปาล์มทะลายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.18
บาท เพิ่มขึนจากกิโลกรัมละ 5.87 บาทในเดือนก่อนหรือ
เพิ่มขึนร้อยละ 5.3 (รูปที่ 1) เช่นเดียวกับราคานามันปาล์ม
ดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.44 บาท เพิ่มขึนจากกิโลกรัมละ
30.59 บาทในเดื อ นก่ อ น หรื อ เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 15.9
เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง แล้งตังแต่กลางปี 2557 ท า
ให้ผลผลิต ปาล์ม น ามัน มีปริ มาณน้ อ ย ประกอบกับ ราคา
น ามั น ปาล์ ม ดิ บ มาเลเซี ย เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 21.20 บาท
เพิ่ ม ขึ นจากกิ โ ลกรั ม ละ 20.65 บาทในเดื อ นก่ อ น หรื อ
เพิ่มขึนร้อยละ 2.7 เนื่อ งจากพืนที่เพาะปลูกปาล์มนามัน
ได้รับความเสียหายจากภาวะนาท่วมครังใหญ่ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2557
รูปที่ 7
ราคาผลปาล์มทีโ่ รงสกัดรับซือ
บาทต่อ กก.
10
8
6
4
2
0
ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

1.2 แนวโน้มราคาปาล์มนามัน
แนวโน้มปี 2558 ราคาปาล์มนามันในช่วงต้น
ปีจะเร่งตัวขึน เนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้ง
แล้งมาตังแต่กลางปี 2557 ประกอบกับความต้องการใช้ใน
ประเทศมีต่อเนื่อง ทาให้สต็อกนามันปาล์มลดลง ราคาจะขยับ
ลงในไตรมาสที่ 2 จากผลผลิตปาล์มนามันที่มีปริมาณมากขึน
โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยทังปีจะใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ในช่วง 4.5
- 5.0 บาทต่อกิโลกรัม จากผลผลิตปาล์มนามันที่จะเพิ่มขึน
จากปีก่อน ในขณะที่ความต้องการใช้นามันปาล์มมีทิศทาง
เพิ่มขึนเช่นกัน
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2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ เดือนธันวาคม
2557 มี จ านวน 153,330  ตั น ลดลงจากเดื อ นก่ อ น
ร้อยละ 4.5 เป็นผลจากความต้องการเพื่อการบริโภคและ
ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีจานวน 93,330 ตัน ลดลงจากเดือน
ก่อนร้อยละ 3.3 และความต้องการเพื่อผลิตไบโอดีเซลมี
จ านวน 60,000 ตั น ลดลงจากเดื อ นก่ อ นร้ อ ยละ 6.3
เนื่องจากราคานามันปาล์มสูงขึน ทาให้ผู้บริโภคลดการใช้
นามันปาล์ม และหันไปใช้สินค้าทดแทนชนิดอื่นมากขึน
ความต้ อ งการใช้ ต่ า งประเทศ การน าเข้ า
นามันปาล์มของอินเดียในเดือนธันวาคม 2557 มีจานวน
836,447 ตัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ 5.0 เป็นผลจาก
มาตรการยกเว้นภาษีส่งออกนามันปาล์มของมาเลเซียและ
อิน โดนี เซีย ส่วนเดื อ นมกราคม 2558 คาดว่า การนาเข้า
ชะลอลง เนื่องจากราคานามันปาล์มสูงขึนจากผลผลิตที่ลดลง
ประกอบกับอินเดียเพิ่มอัตราภาษีนาเข้านามันปาล์ม
การนาเข้านามันปาล์มของจีนเดือนธันวาคม
2557 มีจานวน 610,974 ตัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อนถึงร้อย
ละ 28.2 เป็ น การน าเข้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ นจากทั งมาเลเซี ย และ
อิน โดนี เซีย ส่วนเดื อนมกราคม 2558 คาดว่าการนาเข้า
ชะลอลง เนื่องจากราคานามันปาล์มสูงขึน ทาให้ตลาดหันไป
บริโภคนามันพืชชนิดอื่นทดแทนนามันปาล์มมากขึน
การส่ง ออก น ามันปาล์มทุ กชนิดของไทยใน
เดือนธันวาคม 2557 มีจานวน 3,702 ตัน คิดเป็นมูลค่า 132
ล้ านบาท ลดลงจากเดื อ นก่ อ นร้ อ ยละ 13.3 และ 19.8
ตามลาดับ เนื่องจากราคานามันปาล์มของไทยสูงกว่าตลาดโลก
ถึง 10 บาท ทาให้ความต้องการใช้จากตลาดหลักลดลง ส่วน
เดือนมกราคม 2558 คาดว่าปริมาณการส่งออกลดลงต่อเนื่อง
เป็นผลจากราคาน ามันปาล์มของไทยยังสูงกว่าตลาดโลก
มาก จากผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า ท าให้
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ลดลง ส าหรั บ มาเลเซี ย
ผู้ ส่ ง ออกน ามั น ปาล์ ม ที่ ส าคั ญ ในเดื อ นธั น วาคม 2557
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คือตัวเลขประมาณการ
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ส่งออกน ามันปาล์ม 1.5 ล้า นตัน ใกล้เคี ย งกับเดื อ นก่อ น
จากความต้องการที่มีต่อเนื่องของยุโรป จีน และอินเดีย ส่วน
การส่งออกเดื อนมกราคม 2558 คาดว่าจะชะลอลงตามความ
ต้องการที่ลดลง เนื่องจากราคานามันปาล์มสูงขึน ประกอบกับ
ราคาสินค้าทดแทนยังอยู่ในระดับต่า
การผลิ ต เดื อ นธั น วาคม 2557 ผลผลิ ต
ปาล์มน ามันของไทยที่โรงสกัดรับซือมีจานวน 3.9 แสนตั น
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 33.4 เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนเดือนมกราคม 2558 คาดว่าผลผลิต
จะออกสู่ตลาดมากขึน แต่ยังอยู่ในระดับต่า
สาหรั บมาเลเซี ย ผลผลิ ตน ามั นปาล์ มเดื อน
ธัน วาคม 2557 ลดลงเช่น กั น โดยมีจานวน 1.4 ล้านตั น
ลดลงจากเดือนก่อนถึงร้อยละ 22.0 จากภาวะนาท่วมใหญ่
ข้อมูล The Economist Intelligence Unit
(EIU) เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คาดการณ์ผลผลิตหักการใช้ ปี
2557/58 มี จ านวน 1,231 พั นตั น ลดลงจากปี 2556/57
เนื่องจากความต้องการบริโภคนามันปาล์มเพิ่มขึนต่อเนื่อง ขณะที่
ผลผลิตชะลอลง เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2557 และคาดว่าในปี 2558/59 ผลผลิตหักการใช้
ยังคงลดลง จากความต้ องการบริโภคนามันปาล์มที่มีแนวโน้ ม
ขยายตั วสู งกว่ าผลผลิ ต ท าให้ สต็ อกน ามั นปาล์ มโลกในปี
2557/58 และ 2558/59 อยู่ ที่ ระดั บ 13,036 และ 14,066
พันตัน ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7
ผลผลิต การบริโภค และสต็อกนามันปาล์มโลก
(หน่วย: พันตัน)

ผลผลิต
บริโภค
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2555/56
55,945
55,600
345
9,986

2556/57
58,660
57,135
1,525
11,736

2557/58
60,540
59,310
1,231
13,036

2558/59
63,235
62,230
1,005
14,066

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, February 2015.

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ณ สิ นเดื อนธั น วาคม 2557
สต็ อ กน ามั นปาล์ มดิ บของไทยมี จ านวน 168.0  พั น ตั น
(ตารางที่ 8) ลดลงร้อยละ 34.8 เนื่องจากผลผลิตน ามันปาล์ม
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ลดลงมาก และคาดว่ าสต็ อก ณ สิ นเดื อนมกราคม 2558
ยังคงลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
ส าหรั บ สต็ อ กน ามั น ปาล์ ม ของมาเลเซี ย
ณ สินเดื อ นธันวาคม 2557 ลดลงจากเดือ นก่อ นร้อ ยละ
11.5 มาอยู่ ที่ระดั บ 2.0 ล้านตั น เนื่ องจากผลผลิตได้ รับ
ความเสียหายจากภาวะนาท่วม
ตารางที่ 8
บัญชีสมดุลนามันปาล์ม
(หน่วย : พันตัน)
สต็อกต้นงวด
ปริมาณผลปาล์มที่รับซือ
ผลผลิตนามันปาล์มดิบ
ใช้ในประเทศ
- บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น
- ไบโอดีเซล
ส่งออก
สต็อกปลายงวด

ต.ค. 57

325.6
814.8
145.4
142.4
70.9
71.5
7.2
321.4

พ.ย. 57
321.4
581.1
102.3
160.5
96.5
64.0
6.2
257.0

ธ.ค.E 57

257.0
387.2
68.8
153.3
93.3
60.0
5.0
167.5

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาน ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มาเลเซี ยส่ งมอบล่ วงหน้ า 2 เดื อน เฉลี่ยตั นละ 2,285
ริ ง กิ ต (รู ป ที่ 8) เพิ่ มขึ นจากเดื อ นธั น วาคมร้ อ ยละ 4.7
เนื่ องจากผลผลิ ตน ามั นปาล์ มลดลงมาก เป็ นผลจากพื นที่
เพาะปลูกปาล์มนามันในมาเลเซียได้รับความเสียหายจากภาวะ
นาท่วมครังใหญ่ที่เกิดขึนช่วงเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็
ตามมาตรการยกเว้นภาษีส่งออกน ามันปาล์ มของมาเลเซี ย
ยั งคงส่ งผลให้ ปริ มาณการซื อขายน ามั นปาล์ มดิ บในตลาด
ล่วงหน้ ามาเลเซียมีจ านวนเพิ่มขึนเป็ น 1,031,676 สัญญา
จากจานวน 978,986 สัญญาในเดือนก่อน
รูปที่ 8
ราคานามันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย (2 เดือน)
ริงกิตต่อตัน
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557
ที่มา: www.bursamalaysia.com

ม.ค.-58
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3. นโยบายและมาตรการ
กรมธุรกิจพลังงานปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอ
ดีเซลในนามันดีเซล เหลือร้อยละ 3.5 - 7 จากเดิมร้อยละ 7
มี ผลบั งคั บใช้ ตั งแต่ วั นที่ 22 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
เนื่องจากปริมาณนามันปาล์มไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ประเทศ

มันสาปะหลัง
Key Message
เดือ นมกราคม 2558 ราคาหัวมันสาปะหลังสดคละลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน
สาหรับความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดทังใน
และต่ า งประเทศยั ง คงเพิ่ ม ขึ น สะท้ อ นจากปริ ม าณการ
ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น สาปะหลัง ในปี 2557 ที่ สู งสุ ด เป็ น
ประวัติการณ์และปรับตัวเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนกว่าร้อยละ 17.4 และมูลค่ารวมเกินกว่า 1 แสน
ล้านบาทตามทีค่ าดไว้ อย่างไรก็ดี ราคาหัวมันสดคละในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2558 ยังคงได้รับแรงกดดันจากผลผลิตพืช
ทดแทนของโลกที่เพิ่มขึนมาก ตลอดจนผลผลิตในฤดูการ
ผลิ ต ใหม่ ทั งของไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ค าดว่ า จะ
เพิ่ ม ขึ นจากปี ที่ผ่ า นมา แต่ ร าคาหัว มั น สดคละเฉลี่ ย ทังปี
2558 ยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับปี 2557

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคาหัวมันสดคละ และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ทุกชนิดปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ตามปริมาณผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดมากขึน รวมถึงผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านที่
เป็นคู่แข่ง ประกอบกับสต็อกของประเทศที่นาเข้าหลักอย่างจีน
เริ่ มตึ งตัว เนื่องจากมีการเร่งน าเข้ าในช่วงก่อนหน้ านี เพื่อ
ผลิตสินค้าเตรียมไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน แต่ยัง
มีความต้องการวัตถุดิ บของลานมันเส้นและโรงงานแป้งมัน
เพื่อผลิตสินค้าเก็บเข้าสต็อก และความต้องการของตลาดทัง
ในและต่างประเทศรองรับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหัวมัน
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สดคละและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปีก่อนยังปรับตัวสูงขึน ยกเว้นมันเส้นส่งออกที่
ปรับตัวลดลง ถึงแม้จะมีโรงงานแป้งมันเปิดดาเนินการถึงร้อย
ละ 91 แต่ใช้กาลังการผลิตเพียงร้อยละ 64 ของกาลังการผลิต
รวม เนื่ องจากเกษตรกรบางส่ วนอยู่ ระหว่ างการตั ดอ้ อ ย
โรงงาน และไม่มั่นใจในสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึง จึงไม่
เร่งขุดหัวมันออกขาย เพราะหากต้องรอเวลาในการปลูกใหม่
อีกนานจะส่งผลให้ท่อนพันธุ์มันสาปะหลังที่ตัดเก็บไว้เสียหาย
รวมทังผลจากนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการชะลอการเก็บ
เกี่ ยว (มั นส าปะหลั ง ) ของเกษตรกร ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ มั น
สาปะหลังทังตลาดภายในและต่างประเทศปรับตัวลดลงจาก
เดือนก่อน แต่เพิ่มขึนจากระยะเดียวกันของปีก่อนเพราะตลาด
ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นมันเส้นส่งออกที่ราคา
ลดลงตามปริมาณผลผลิตข้าวโพดและธัญพืชโลกปี 2557/58
ซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนเพิ่มสูงขึนเป็นประวัติการณ์
ราคาหัวมันสดคละเฉลี่ยเดือนนีกิโลกรัมละ 2.28
บาท ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.4 (มกราคม 2557 = 2.13
บาท) มันเส้นส่งมอบ ณ คลังสินค้าท่าเรือ กิโลกรัมละ 6.63
บาท ลดลงร้อยละ 5.2 (มกราคม 2557 = 6.77 บาท) ส่วน
ราคาแป้งมันตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ 13.01 บาท ลดลงร้อย
ละ 1.1 (มกราคม 2557= 12.53 บาท) ส่วนราคาส่งออกมันเส้น
(F.O.B. กรุงเทพฯ) เฉลี่ยตันละ 220.50 ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 5.3 (มกราคม 2557 = 231.75 ดอลลาร์ สรอ.) และ
แป้งมันเฉลี่ยตันละ 413.00 ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.2
(มกราคม 2557 = 406.75 ดอลลาร์ สรอ.)
รูปที่ 9
ราคาหัวมันสดคละ มันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง
ราคามันเส้น F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
ราคาแป้งมัน F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
บาทต่อกก.
ราคาหัวมันสดคละ (แกนขวา)

ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน

600
550
500
450
400
350
300
250
200

2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย เดือนมกราคม 2558

ส า ห รั บ ร า ค า หั ว มั น ส ด ค ล ะ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพืนที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตใหญ่
ของประเทศ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.35 บาท ลดลงจากเดือน
ก่อนร้อยละ 1.3 (มกราคม 2557 = 2.12) เนื่องจากปริมาณ
หัวมันสดที่ออกสู่ตลาดมีมากขึ น ประกอบกับจี นเร่งน าเข้ า
ในช่วงปลายปี เพื่อผลิตสินค้ารองรับเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน
จึงทาให้สต็อกของจีนเริ่มตึ งตัว รวมถึงผลจากนโยบายของ
รัฐบาลตามมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร แต่ระดับ
ราคาโดยทั่วไปจะสูงกว่าราคาเฉลี่ยประเทศเนื่ องจากมีการ
แข่งขันสูง โรงงานแป้งมันเปิดเดินเครื่องร้อยละ 96 ของ
จานวนโรงงานแป้งมันในพืนที่ และใช้กาลังการผลิตถึงร้อยละ
73 ของกาลังการผลิตรวม และลานมันเส้นได้เปิดการรับซือ
เพิ่ มขึ น ราคาหั วมั นสดเฉลี่ ย จึ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เกษตรกร
ค่อนข้างพอใจ โดยเดือนนีราคารับซือหัวมันสดคละในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดกิโลกรัมละ 2.85 บาทและต่าสุด
กิโลกรัมละ 2.15 บาท และมีเปอร์เซนต์แป้งเฉลี่ยร้อยละ 26
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัวมันสดคละในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยทัง
ประเทศกิโลกรัมละ 2.11 บาท ลดลงจากปีก่อนที่ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 2.13 บาท หรื อลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งถือว่ า
ใกล้เคียงกับปีก่อนตามที่คาดการณ์ไว้ จากปริมาณผลผลิตใน
ฤดูกาลใหม่ปี 2557/58 ที่ออกสู่ตลาดตังแต่เดือนตุลาคม
2557 มีปริมาณมากถึง 30.9 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน ร้อย
ละ 3.0 ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณไว้ที่
30.0 ล้านตัน ประกอบกับปริมาณผลผลิตของประเทศคู่แข่งทัง
เวียดนาม กัมพูชา และลาวที่เพิ่มสูงขึนกว่าร้อยละ 10 รวมทัง
ปริมาณผลผลิตพืชทดแทนทังข้าวโพดกับธัญพืชรวมของโลกปี
2557/58 ที่เพิ่มสูงขึนเป็นประวัติการณ์
ส่วนแนวโน้มปี 2558 คาดว่าราคามีทิศทางที่จะ
เพิ่มสูงขึ นจากปี 2557 แม้ว่าผลผลิตรวมจะเพิ่มสู งขึนจาก
สภาพอากาศที่เอืออานวยต่อการเพาะปลูกและการเพิ่มพืนที่
เก็บเกี่ยวในหลายจังหวัด รวมถึงมีการพัฒนาและขยายพันธุ์ที่
ให้ ผลผลิ ตต่ อไร่ ที่ สู งขึ น แต่ หลายฝ่ ายต่ างก็ คาดว่ าความ
ต้องการใช้ทังภายในและส่งออกต่างประเทศจะมีการขยายตัว
เพิ่มสูงขึนถึง 40.1 ล้านตัน โดยสัดส่วนการใช้มันสาปะหลัง
ภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
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35 ทังในหมวดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเอทานอลเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทน ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึนวันละกว่า
3.0 ล้านลิตร หลังจากมีมาตรการยกเลิกการใช้เบนซิน 91 ทา
ให้สัดส่วนการส่งออกลดลงจากร้อยละ 70 เหลือร้อยละ 65
เช่นเดียวกับความต้องการของต่างประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึน
โดยเฉพาะประเทศจี น บวกกั บภั ยแล้ งในประเทศที่ หลาย
หน่วยงานกังวลว่าอาจจะส่งผลรุนแรงและการแพร่ระบาดของ
เชือราที่ทาให้เกิดโรครากหรือหัวมันเน่า รวมถึงความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่จะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจ จั ยด้ านบวกให้กับราคามัน
สาปะหลัง
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ตลอดปี 2557 เห็นได้ชัดเจน
ว่า ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ผ ลิต ภั ณฑ์ มัน ส าปะหลั ง เพิ่ ม
สูงขึน ทังภายในประเทศจากสัดส่วนการใช้ที่เพิ่มขึน และ
ตลาดต่ างประเทศซึ่ง เป็ น ปีแ รกที่ ปริ ม าณและมูล ค่ าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง รวมเกินกว่า 1 แสนล้าน
บาท ท่ามกลางความผัน ผวนของเศรษฐกิจ โลกและยั ง มี
ความเปราะบาง แต่ตลาดสาคัญของผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องทุกปี
ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทน ซึ่งแต่ละปีจีนจะนาเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10 ล้านตัน
โดยร้อ ยละ 99.7 ของการส่ง ออกมัน เส้นทังหมดของ
ประเทศไทยเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีน
ก า ร ผ ลิ ต เดื อ นนี ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตรคาดว่ามีหัวมันออกสู่ตลาดประมาณ 5.8 ล้านตัน
เพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ 48.0 มีเปอร์เซนต์แป้งเฉลี่ย
ร้อยละ 26 และคิ ดเป็นร้อยละ 18.8 ของผลผลิตรวมปี
2557/58 ซึ่งมีพืนที่เพาะปลูกรวม 8.6 ล้านไร่ ปริมาณ
ผลผลิตรวม 30.9 ล้านตัน เพิ่มสูงขึนจากปีก่อนร้อยละ 3.0
ซึ่งจะส่งผลลบกับระดับราคาโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่
ตลาดมากในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 อย่างไรก็
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ตารางที่ 9
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปี 2557

ม.ค.- ธ.ค.
ธ.ค.

ปริมาณ
(พันตัน)
10,790.8
1,183.0

มูลค่า
(ล้านบาท)
113,726.3
12,119.8

% YOY
ปริมาณ
มูลค่า
17.42
45.93

18.84
44.40

10 อันดับแรก ประเทศทีน่ าเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2557
(ยอดสะสม ม.ค.- ธ.ค.)
1. จีน
2. ญี่ปุ่น
3. อินโดนีเซีย
4. ไต้หวัน
5. มาเลเซีย
6. สหรัฐฯ
7. เกาหลีใต้
8. ฟิลิปปินส์
9. สิงคโปร์
10.บังคลาเทศ

8,539.3
473.3
444.0
333.3
263.8
106.0
88.2
67.9
62.3
44.6

75,505.3
8,886.5
6,677.5
4,808.8
3,900.4
2,116.3
1,853.8
1,126.9
889.0
761.7

19.50
3.66
37.08
5.92
20.56
-0.45
-6.44
-18.39
-1.95
10.97

24.72
0.14
28.01
4.96
16.24
49.09
-6.30
-29.71
-5.61
16.86

ที่มา : จัดทาจากข้อมูลส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รูปที่ 10
อัตราการขยายตัวการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
MOM%
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

ปริมาณ

มูลค่า

2554
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
2555
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
2556
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
2557
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อความเสียหายทาให้ผลผลิต
ลดลง ทั งจากการระบาดของเพลี ยแป้ ง ในช่ ว งฤดู ห นาว
ไรแดง และภัยแล้งที่จะมาถึง รวมทังโรคที่เกิดจากเชือราที่
ทาให้รากหรือหัวมันเน่าซึ่งกาลังเกิดขึนในหลายพืนที่
การส่งออก ตลอดปี 2557 การส่งออกสะสม
ของผลิ ต ภั ณฑ์ มั น ส าปะหลั ง มี ปริ มาณทั งสิ นรวม 10.8
ล้ า นตั น มู ล ค่ า สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ร วม 113,726.3
ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 17.4 และร้อยละ 18.8
ตามล าดั บ (ปี ก่ อ นส่ ง ออกรวม 9.2 ล้ า นตั น มู ล ค่ า รวม
95,695.4 ล้านบาท) และเฉพาะเดือนธันวาคม 2557 ส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวม 1.2 ล้านตัน มูลค่า 12,119.8
ล้านบาท เพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ 64.2 และร้อยละ 43.2
ตามลาดั บ และเพิ่มขึ นจากระยะเดี ยวกันของปีก่อนร้อยละ
45.9 และร้อยละ 44.4 ตามลาดับ ซึ่งส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน
มูลค่ารวม 8,393.5 ล้านบาท
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 11
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปริมาณ(ตัน) แกนซ้าย
มูลค่า(พันล้านบาท) แกนขวา

ตัน

พันล้านบาท
13,000

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

2554

2555

2556

2557

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการภาครัฐ ครม.เห็นชอบใน 4 มาตรการ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังทังระยะสัน และ
ระยะยาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 วงเงินสิ นเชื่อรวม
73,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจ่าย
ชดเชยดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินทังสิน 2,760 ล้านบาท
ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ตามมาตรการ (1) ชะลอการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร (2) การ
เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ แ ก่ ส หกรณ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมมันจากเกษตรกร (3) การพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกระบบนาหยดแก่เกษตรกร
(4) การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปและจัดเก็บมันสาปะหลัง
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แก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีการจ่าย
เงินกู้ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558
ผลผลิต พืชทดแทน ฤดู เก็บเกี่ยวที่ผ่านมา
ปริมาณผลผลิตพืชทดแทนทังข้าวโพด และธัญพืชรวมทั่ว
โลกมีปริมาณเพิ่มสูง ขึ นเป็น ประวัติ การณ์ทังของสหรัฐฯ
อเมริ ก าใต้ และยุ โ รป จากสภาพอากาศที่ เ อื อต่ อ การ
เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว จะยังคงเป็นแรงกดดันต่อราคา
หั ว มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ในปี นี ต่ อ
เนื่ อ งมาจากปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ต าม ปริ ม าณการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังยังจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะตลาดหลัก เช่น
ประเทศจีน และระดับราคาผลิตภัณฑ์มัน สาปะหลังจูงใจให้
มีการนาเข้ามากขึน
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ผลผลิตในปี 2557/58 จะมีปริมาณผลผลิตรวมมากถึง
30.9 ล้านตัน เพิ่มสูงขึนกว่าปีก่อนร้อยละ 3.0 เนื่องจาก
สภาพอากาศที่เอืออานวยต่อการเพาะปลูกและการเติบโต
ของมันสาปะหลัง และการใช้พันธุ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่
ช่วงต้น ฤดูการเพาะปลูกในหลายพืนที่ต้อ งพบกับภัย แล้ง
จนต้องปลูกใหม่ในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งจะทาให้ผลผลิตออก
ล่าช้า และมีการแพร่ระบาดของเชือราที่ทาให้เกิดโรคราก
เน่ า ในหลายจั ง หวั ด ประกอบกั บ ความกั ง วลต่ อ ภั ย แล้ ง
ในช่วงต้นปี 2558 ที่อาจส่งผลให้ผลผลิตต่ากว่าที่คาดไว้
ประเด็นทีน่ า่ สนใจ
การรุ ก คื บ ของผู้ ป ระกอบการจี น สู่ ธุ ร กิ จ มั น
สาปะหลัง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 โดยการเข้ามาเช่า
โกดังเพื่อรวบรวมมันเส้นส่งกลับประเทศจีน รวมถึงการเข้า
ร่ ว มทุ น กั บ ผู้ ป ระกอบการไทย หรื อ เข้ า มาซื อกิ จ การ
โรงงานผลิ ตแป้ งมั นส าปะหลั งส่ งกลั บไปให้ บริ ษั ทแม่ ที่
ประเทศจีน รวมทังเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
รายอื่ น ท าให้ ส มาคมการค้ า มั น ส าปะหลั ง ไทย และ
ผู้ประกอบการไทยมีความเป็นห่วงเพราะหากภาครัฐไม่มี
มาตรการเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยแล้ว อุตสาหกรรม

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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มันเส้นและแป้งมันสาปะหลังจะถูกครอบงาโดยกลุ่มทุนจาก
ประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น ผู้ น าเข้ ารายใหญ่ และอาจส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการไทยสูญเสียอานาจในการกาหนดราคา และ
การต่ อรอง แต่ ก็ อาจจะส่ งผลดี กั บเกษตรกรผู้ ปลู กมั น
สาปะหลังให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมยิ่งขึน

อ้อยและนาตาล
Key Message
เดือนมกราคม 2558 ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยทั่วประเทศต่ากว่าเดือนก่อนร้อยละ 1.4 จากปัญหา
ภัยแล้งในปีก่อ นส่งผลต่อ คุณ ภาพอ้อ ย ราคาน าตาลโลก
เดื อ นนี ทรงตั ว จากปี ก่อ นจากมาตรการกระตุ้ น การผลิ ต
เอทานอลมากกว่านาตาลของบราซิล ทาให้ ราคานาตาลมี
โอกาสปรับตัวเพิ่มขึนเล็กน้อย สาหรับแนวโน้มราคานาตาล
โลกปี 2558 ตามการประเมิ น ล่า สุด ของ EIU ยั งอยู่ ใ น
ระดับต่าเฉลี่ยที่ 16.98 เซนต์ต่อปอนด์ ใกล้เคียงปี 2557
เนื่องจากความผันผวนของราคานามันโลก และการอ่อนค่า
ของเงินในประเทศผู้ส่งออกเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ.
ที่ ส่ ง ผลดี ต่ อ ความสามารถในการส่ ง ออก ประกอบกั บ
ปริมาณนาตาลและสต็อกนาตาลโลกยังคงอยู่ในระดับสูง

1. ภาวะราคาอ้อยและนาตาลทราย
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคาอ้ อยที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่ นาเดื อน
มกราคม 2557 เฉลี่ยทั งประเทศ 829 บาทต่ อตั น ต่ ากว่ า
ราคาเฉลี่ยเดือนก่อนร้อยละ 1.4 และต่ากว่าระยะเดียวกันปี
ก่ อนร้ อยละ 4.3 ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากปั ญหาภั ยแล้ งในปี
2556/57 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอ้อยในปีนี สะท้อน
จากประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและค่ าความหวานที่ ต่ ากว่ าช่ วง
เดียวกันของปีก่อน (รูปที่ 15) อย่ างไรก็ตาม สถานการณ์
ราคานาตาลในตลาดโลกและค่าเงินบาทเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาอ้อยที่เกษตรกรจะได้รับเช่นกัน
สาหรับราคาอ้อยรายภาค มีดังนี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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เฉลี่ย 910 บาทต่อตัน ภาคเหนือเฉลี่ย 801 บาทต่อตัน และ
ภาคกลางเฉลี่ย 771 บาทต่อตัน
ราคาน าตาลทรายดิบโลกในตลาดนิวยอร์ก
เดื อ นนี ทรงตั ว เฉลี่ ย ที่ 15.06 เซนต์ ต่ อ ปอนด์ หรื อ
กิโลกรัมละ 10.84 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 32.72 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ.) (เดือนก่อนเฉลี่ย 15.00 เซนต์ต่อปอนด์)
แต่ ลดลงจากระยะเดี ย วกั น ปีก่อ นร้อ ยละ 2.3 โดยราคา
น าตาลเดื อ นนี เคลื่ อ นไหวอยู่ ร ะหว่ า ง 14.17 – 15.92
เซนต์ต่อปอนด์ ส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มกองทุนและนักเก็ง
ก าไรต่ า งๆ เข้ า มาซื อน าตาลคื น จากตลาด (Shortcovering) เนื่ อ งจากมี แ นวโน้ ม จะขึ นภาษีน ามัน เบนซิน
และดีเซลของบราซิลที่คาดว่าจะกระตุ้นการผลิตเอทานอล
มากกว่ า ผลิต น าตาลซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ร าคาน าตาลมี โ อกาส
ปรับตัวเพิ่มขึ น อย่ า งไรก็ต าม ราคาน าตาลโลกยั งคงถูก
กดดันจากปริมาณสต็อกน าตาลส่วนเกินและค่าเงิ นเรีย ล
ของบราซิ ล ที่ อ่ อ นค่ า ซึ่ ง จะกระตุ้ น การส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ น
ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกของอินเดียที่เพิ่มขึนตาม
มาตรการจูงใจในการส่งออกของภาครัฐ ซึ่งจะทาให้อุปทาน
นาตาลในตลาดโลกเพิ่มขึน
1.2 แนวโน้มราคานาตาล
จากการประเมิ น ล่ า สุ ด ของ Economist
Intelligence Unit (EIU) ราคานาตาลโลกปี 2558 เฉลี่ยที่
16.98 เซนต์ ต่ อปอนด์ ใกล้ เคี ยงปี 2557 ที่ เฉลี่ ย 17.01
เซนต์ต่อปอนด์ เป็นผลจากปริมาณนาตาลในตลาดโลกยังอยู่
ในระดับสูง ทังนี ปัจจัยสนับสนุนให้ราคานาตาลในปี 2558
ไม่สามารถปรับเพิ่มขึนได้มากนัก ได้แก่ (1) ราคานามันใน
ตลาดโลกที่ค่อนข้างผันผวนส่งผลต่อราคาขายเอทานอล ทาให้
ผู้ผลิ ตเอทานอลจากน าอ้ อยหั นมาผลิ ตน าตาลมากขึน (2)
ค่ าเงิ นดอลลาร์ สรอ. ที่ ผันผวน และมีแนวโน้ มแข็ งค่ าขึ น
ต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกนาตาลที่อ่อนค่าลง
ส่งผลดีต่อความสามารถในการส่งออก (3) องค์การนาตาล
ระหว่างประเทศ (International Sugar Organization:
ISO) คาดว่าสต็อกนาตาลโลกปี 2557/58 ยังอยู่ในระดับสูง
ทาให้ราคานาตาลโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่าต่อเนื่องต่อไป
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สาหรับแนวโน้มราคานาตาลปี 2559 EIU คาด
ว่าอยู่ที่เฉลี่ย 18.26 เซนต์ต่อปอนด์ จากความต้องการบริโภค
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึนร้อยละ 2.0 สอดคล้องกับความเห็นของ
นักวิจัยจาก Center of Advanced Studies in Applied
Economics (Cepea/Esalq) ของบราซิลที่ คาดว่าราคา
นาตาลจะกลับมาดีขึนตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึนอย่าง
มาก ส่งผลให้นาตาลโลกปรับเข้าสู่สมดุลมากขึน
รูปที่ 12
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
บาทต่อตัน

2,000

แนวโน้มราคานาตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)
ราคาอ้อยโรงงงาน ณ ไร่นา Actual (แกนซ้าย)
เซนต์ต่อปอนด์
ราคานาตาลในตลาดโลก Actual (แกนขวา)

นาตาล =15.00

1,000

0

เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน (16.52)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

40
35
30
25
20
15
10
5
0

แนวโน้มราคานาตาลโลก
2555
2556
2557
2558
2559
เฉลี่ย
21.61
17.68
17.01
16.98
18.26
% YoY -16.9
-18.2
-3.8
-0.2
7.6
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการนาตาลโลกปี 2558 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึนจากความต้องการบริโภคของจีนและแอฟริกาที่สูงขึน
ในช่ ว งที่ ร าคาน าตาลยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ า รวมทั งการ
ปรับปรุง/เพิ่มสต็ อกน าตาลของกลุ่มประเทศในตะวันออก
กลาง อย่ างไรก็ตาม ความต้ องการน าตาลจากรัสเซีย และ
อินเดียอาจเพิ่มขึนเนื่องจากความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยที่ไม่
เป็นไปตามคาดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
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รูปที่ 13
การนาเข้านาตาลโลก Top 5
ล้านตัน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

หน่วย: ล้านตัน

European Union
China
United Arab Emirates
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รูปที่ 14
ปริมาณการส่งออกนาตาลของไทย Top 5

Indonesia
United States

ตัน

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15*

ที่มา: USDA as *Nov. 2014

การส่ ง ออกเดื อ นธั น วาคม 2557 ปริ ม าณ
ส่งออกนาตาลทรายของไทยลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 4.8
แต่หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเพิ่มขึนทังปริมาณ
และมูลค่าร้อยละ 133.1 และร้อยละ 112.6 ตามลาดับ โดย
ปริมาณการส่งออกเดือนนีมีจานวน 637,327 ตัน มูลค่ารวม
8,527 ล้ า นบาท ราคาส่ ง ออกเฉลี่ ย 13,379 บาทต่ อ ตั น
(อัตราแลกเปลี่ยน 32.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจาก
14,663 บาทต่ อ ตั น (อั ต ราแลกเปลี่ ย น 31.53 บาทต่ อ
ดอลลาร์ สรอ.) ในช่วงเดียวกันปีก่อน สาหรับการส่งออก
ของไทยสะสมตังแต่มกราคม – ธันวาคม 2557 รวมทังสิน
7.4 ล้านตัน มูลค่ารวม 102,103 ล้านบาท โดยเพิ่มขึนทัง
ปริมาณและมูลค่าจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.2 และ
ร้อยละ 7.1 ตามลาดับ ทังนี เอเชียยังคงเป็นตลาดหลักของ
ไทยด้วยสัดส่วนร้อยละ 84.8 ของปริมาณการส่งออกนาตาล
ทรายของไทยทั งสิ น โดยจี น เป็ น ผู้ ซื อรายใหญ่ ใ นเดื อ น
ธันวาคมด้วยยอดสั่งซือ 186,884 ตัน ซึ่งเพิ่มขึนจากเดือน
ก่อนร้อยละ 83.2 อย่างไรก็ตาม อิ นโดนีเซียยังคงเป็นผู้ซือ
นาตาลรายใหญ่ของไทยโดยมี ยอดสั่งซือสะสมทังปี 2557
รวมทังสิน 1,746,595 ตัน รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 749,294 ตัน
และจีน 706,188 ตัน ตามลาดับ
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1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

Indonesia
Japan
South Korea
MOM% (แกนขวา)

หน่วย: ตัน
Cambodia
Malaysia
YOY% รวม (แกนขวา)

YoY= (133.1%)

MoM= (-4.8%)

ร้อยละ
150
100
50
-50
-100
-150
-200
-250
-300

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความต้ องการใช้ ในประเทศ เดื อนธั นวาคม
2557 ปริมาณการใช้นาตาลรวม 2.1 ล้านกระสอบ เพิ่มขึน
จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.3 และ
ร้อยละ 11.1 ตามลาดับ โดยเพิ่มขึนทังการบริโภคโดยตรง
และเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้น าตาลในปี
2557 รวมทั งสิ น 24.7 ล้ านกระสอบ โดย ใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมจานวน 11.1 ล้านกระสอบ และการบริโภค
โดยตรงจ านวน 13.6 ล้ านกระสอบ ใกล้ เคี ยงกั บปี ก่ อ น
(ปีก่อน 24.6 ล้านกระสอบ)
สาหรับปริมาณนาตาลปี 2557/58 ตามบัญชี
จัดสรรขันต้นปี 2557/58 ของคณะกรรมการอ้อยและนาตาล
ทราย (กอน.) มี ดั งนี น าตาลโควตา ก. รวม 24.0 ล้ าน
กระสอบ (มติ กอน.ให้ ขึ นงวดการจ าหน่ าย 23.0 ล้ า น
กระสอบ) น าตาลโควตา ข. จานวน 8.0 ล้านกระสอบ และ
นาตาลโควตา ค. จานวน 74.3 ล้านกระสอบ
การผลิ ต จากรายงานล่ าสุ ดของ EIU ปรั บ
คาดการณ์ ปริ มาณผลผลิ ตน าตาลโลกปี 2557/58 เป็ น
183.5 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปี 2556/57 ร้อยละ 0.4 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึนจากการประเมินครังก่อนเล็กน้อย (ครังก่อน
183.2 ล้านตัน) เนื่องจากประเมินว่าความเสียหายจากภัยแล้ง
จะต่ากว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนในประเทศผู้ผลิตหลัก รวมถึงผลกระทบ
ต่อเนื่องจากภัยแล้งที่ยังจะต้องคานึงถึงในระยะต่อไป
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สาหรั บประเทศไทย ผลผลิ ตอ้ อยตั งแต่ วั นที่
1 ธันวาคม 2557-31 มกราคม 2558 มีทังสิน 51.4 ล้านตัน
ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ต่ออ้อยสด= 60:40
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (ปีก่อน= 59:41) ผลผลิต
นาตาลทรายรวม 5.0 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 3.8 ผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานเดือนมกราคม 2558 มี
จานวน 29.7 ล้านตัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน
ปีก่ อนร้ อยละ 36.4 และร้ อยละ 1.7 ตามล าดั บ ผลิ ตเป็ น
นาตาลได้ทังสิน 3.1 ล้านตัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อนร้อยละ
58.5 แต่ ล ดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 3.7
แบ่งเป็นนาตาลทรายดิบได้ 2.2 ล้านตัน นาตาลทรายขาว 0.9
ล้านตัน นาตาลชนิดอื่นๆ1 326,340 ตัน และ กากนาตาล 1.2
ล้านตัน ค่าความหวานอยู่ที่ 11.36 ผลผลิตนาตาลต่อตันอ้อย
เฉลี่ยทั่วประเทศ 97.30 กิโลกรัมต่อตันอ้อย (ปีก่อน=101.26
กิโลกรั มต่ อตั นอ้ อย) โดยภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อเฉลี่ ย
สูงสุด 103.79 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
1

ประกอบด้วย Natural Cane, Golden soft sugar, Demerara Sugar, Golden
Brown Sugar, ซูคราโลส, นาตาลทรายแดง, นาตาลกรวด, คาราเมล, นาตาลทรายป่น
(Castor Sugar), นาตาลไอซิ่ง(Icing Sugar) ,นาเชื่อมLs(Liquid Sucrose)
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%อ้อยไฟไหม้

เหนือ

ตะวันออก

yield นาตาล/ตันอ้อย

อีสาน

ค่าความหวาน (CCS)

เปรียบเทียบผลผลิตนาตาลต่ออ้อย 1 ตัน (Yield)
เดือน มกราคม 2558

กิโลกรัม
105
100
95
90

2556

2557

31-ม.ค.

29-ม.ค.

80

27-ม.ค.

85
25-ม.ค.

ที่มา: The Economist Intelligence Unit Limited (as February 15)
(adjusted and revised data from ISO and sources for countries
including Brazil)

%อ้อยสด

กลาง

23-ม.ค.

% YoY

ทั่วประเทศ

12.10

10.96

21-ม.ค.

รวมทังสิน

39.2
(3.2%)
27.7
(1.8%)
14.0
(4.5%)
12.2
(1.7%)
186.6
(1.7%)

19-ม.ค.

% YoY

38.0
(-4.3%)
27.2
(4.2%)
13.4
(-8.2%)
12.0
(0.8%)
183.5
(0.4%)

10.58

17-ม.ค.

% YoY

ไทย

39.7
(-2.7%)
26.1
(-5.1%)
14.6
(2.8%)
11.9
(14.4%)
182.8
(-1.3%)

0

48
52

28
11.00

15-ม.ค.

จีน

ปี 2558/59

13-ม.ค.

% YoY

ปี 2557/58

103.79

96.00
72

69

31

33
11.36

9-ม.ค.

อินเดีย

ปี 2556/57

40

11-ม.ค.

% YoY

หน่วย: ล้านตัน

93.98

90.47
67

60
40

7-ม.ค.

บราซิล

80

97.30

5-ม.ค.

ประเทศ

ร้อยละ
120

1-ม.ค.

ตารางที่ 10
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตนาตาลโลก

รูปที่ 15
สรุปภาพรวมการหีบอ้อยรายภาค ปีการผลิต 2557/58
ณ 29 ม.ค. 58

3-ม.ค.

ส าหรั บ แนวโน้ ม ผลผลิ ต น าตาลโลกในปี
2558/59 เฉลี่ยอยู่ที่ 186.6 ล้านตัน เพิ่มขึนร้อยละ 1.7 จาก
ปี 2557/58 (ตารางที่ 10) เป็นผลจากปริมาณผลผลิตที่จะ
เพิ่มขึนของประเทศผู้ผลิตหลัก
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2558

ที่มา: Sugarzone.in.th

ตารางที่ 11
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและนาตาลไทย
ปีการผลิต
2554/55
2555/56
2556/57
2557/58*

พืนทีป่ ลูก

ผลผลิต/ไร่

9.00
9.49
10.08
9.31

11.08
11.32
11.24
11.24

(ล้านไร่)

(ตัน/ไร่)

อ้อยส่ง
โรงงาน

(ล้านตัน)

97.98
100.15
103.77
102.20

นาตาล

(ล้านตัน)

10.24
10.02
11.29
11.12

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย *ปรับพยากรณ์ ณ 6 ต.ค.57

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้ าคงคลั ง ดุ ล น าตาลโลกปี 2557/58
จากรายงานล่าสุดของ EIU เข้าสู่สมดุลมากขึน โดยมีดุล
นาตาลส่วนเกิน (Surplus) เฉลี่ยเพียง 1.1 ล้านตั น
(ตารางที่ 12) สอดคล้องกับประมาณการของ ISO ที่มี
นาตาลโลกส่วนเกินอยู่ที่ 0.5 ล้านตัน จากผลผลิตที่ชะลอ
ตั ว ในขณะที่ ค วามต้ อ งการบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผลักดันให้ตลาดนาตาลโลกเข้าสู่สมดุลมากขึน
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ตารางที่ 12
ประมาณการนาตาลโลก
ISO
USDA
Czarnikow
EIU
F.O. Licht

(หน่วย : ล้านตัน raw value)

ปีการผลิต 2556/57
ผลิต บริโภค ∆
181.4 177.1 +4.2
175.7 167.5 +8.2
181.8 179.8 +2.0
182.8 178.8 +4.0
184.6 172.4 +8.3

ปีการผลิต 2557/58
ผลิต บริโภค
∆
183.8 183.3
+0.5
172.5 171.0
+1.5
184.0 182.5
+1.5
183.5 182.4
+1.1
178.7 176.8
-0.6

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย รวบรวมโดย ธปท.
พันตัน
180.0

ดุลนาตาลโลก

ผลผลิต
172.5

170.0
160.0

บริโภค
171.0

150.0
140.0

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58F

ที่มา : USDA as November 2014

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างแปรปรวนในพืนที่
ปลูกอ้อยหลักๆ ของโลกอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยเข้า
โรงงาน รวมถึงคุณภาพอ้อยทังในฤดูการผลิตนีและต่อเนื่อง
ไปฤดู การผลิ ต ใหม่ โดยพบว่ า เกิ ด ภาวะขาดแคลนน า
เนื่องจากฝนตกน้อยในอินเดีย ส่งผลต่อปริมาณอ้อยที่เข้าสู่
โรงงาน และบราซิลประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี
ที่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องที่ทาให้อ้อยและคุณภาพอ้อย
ในต้นปีนีลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมกราคม
คาดว่ าจะมีฝนตกกระจายในพืนที่ปลูกอ้อยที่จะช่วยบรรเทา
ภาวะความเสียหายจากภัยแล้งให้น้อยกว่าที่คาดไว้
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ราคานาตาล
ทรายดิบ (Sugar#11) ซือ/ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก
ตามสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2558 มีราคาปิดในเดือน
มกราคม 2558 เฉลี่ยที่ 14.79 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับตัวดี
ขึนร้อยละ 1.2 จากราคาปิดในเดือนธันวาคม 2557 ส่วน
หนึ่ ง เป็ น ผลจากมาตรการกระตุ้ น การผลิ ต เอทานอล
มากกว่าผลิตนาตาลของรัฐบาลบราซิลจากการประกาศเก็บ
ภาษีนามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึน
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ตารางที่ 13
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
เดือน
มีนาคม 2558
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558

ราคาปิด ณ
30 ธ.ค.57

ราคาปิด ณ
30 ม.ค.57

14.61
15.01
15.34

14.79
15.04
15.33

%∆

+ 1.2%
+ 0.2%
- 0.1%
ที่มา: FT Commodities & Agriculture (as end of January,15)

กุ้งขาว
Key Message
เดือนมกราคม 2558 ราคากุ้งขาวปรับตัวเพิ่มขึนจากเดือนก่อน
ตามผลผลิ ต ที่ อ อกสู่ ต ลาดลดลงตามฤดู ก าล เนื่ อ งจาก
เกษตรกรชะลอการเลี ยงในช่ วงปลายปี ที่ ผ่ านมา ส าหรั บ
แนวโน้ มราคากุ้งขาวปี 2558 คาดว่ าอยู่ ในช่ วง 180 - 200
บาทต่อกิโลกรั ม ตามผลผลิตที่คาดว่ าจะปรั บดีขึน หลังจาก
เกษตรกรมีแนวทางแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนทาให้กุ้งมีอัตรา
รอดเพิ่มขึน

1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 เดือนมกราคม 2558
ราคากุ้ ง ขาวปรั บตั ว เพิ่ มขึ นจากเดื อ นก่ อ น
ตามผลผลิ ต ที่ อ อกสู่ ต ลาดลดลงตามฤดู ก าล เนื่ อ งจาก
เกษตรกรชะลอการเลียงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
ราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ณ ตลาดทะเลไทย
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 182.50 บาท เพิ่มขึนจากราคากิโลกรัม
ละ 170.65 บาทในเดือ นก่อน หรือ เพิ่มขึน ร้อ ยละ 6.9
(รูปที่ 16)
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รูปที่ 16
ราคากุง้ ขาวไทย ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
บาทต่อ กก.

300
250
200
150
100
50
0
ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558

ที่มา: ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

1.2 แนวโน้มราคากุ้งขาว
ปี 2558 ราคากุ้ง ขาวไทยขนาด 70 ตั วต่ อ
กิโลกรัม คาดว่าอยู่ใ นช่วง 180 - 200 บาทต่อกิโ ลกรัม
ตามผลผลิตที่คาดว่าจะปรับดีขึน หลังจากเกษตรกรมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนทาให้กุ้ง มีอัตรารอดเพิ่มขึน
ขณะเดียวกันผลผลิตจากประเทศผู้ผลิตอื่นก็เพิ่มขึนเช่นกัน
นอกจากนี ยั ง มี แ รงกดดั น จากประเด็ น การค้ า มนุ ษ ย์ ที่
สหรัฐอเมริกาลดอันดับไทยเป็น Tier 3 และการถูกตัด
สิทธิ์ GSP ในสหภาพยุโรป
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้องการใช้ ในตลาดสหรัฐอเมริกา จาก
ข้อมูล INFOFISH Trade News เดือนมกราคม 2558
ความต้องการนาเข้ากุ้งซบเซาตามฤดูกาล และมีแนวโน้ม
อยู่ในระดับต่าไปจนถึงช่วงงานแสดงอาหารทะเลที่บอสตัน
(Boston Seafood Show) ในเดือนมีนาคม ประกอบกับ
ยอดขายช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ที่ผ่านมาต่ากว่าที่
คาด ทาให้มีสต็อกเหลืออยู่ค่อนข้างมากจากการนาเข้าที่
เพิ่มขึนมากในปี 2557
จะเห็ น ได้ จ ากรายงานขอ ง National
Marine Fisheries Service of United States ช่ ว ง
11 เดื อ นแรกของปี 2557 สหรัฐ อเมริกามีปริ มาณการ
น าเข้ า กุ้ง เพิ่มขึ นจากปีก่อ นร้อ ยละ 12.4 เป็น การน าเข้ า
เพิ่ ม ขึ นแทบทุ ก ตลาดได้ แ ก่ อิ น โดนี เ ซี ย เอกวาดอร์
เวียดนาม และอินเดีย ยกเว้นไทยที่ผลผลิตยังอยู่ในระดับ
ต่ าจากปั ญ หาโรคตายด่ ว น อย่ า งไรก็ ต าม ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 สหรัฐอเมริกามีการนาเข้ากุ้งลดลงจาก
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เดือนก่อนร้อยละ 19.5 ตามสต็อกที่อยู่ในระดับเพียงพอ
โดยนาเข้าลดลงจากอินเดีย เม็กซิโก อินโดนีเซีย จีน และ
มาเลเซีย (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
การนาเข้ากุ้ง (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย: ตัน)
ประเทศ
ผู้ผลิต

2557
%
ตุลาคม พฤศจิกายน MOM

มกราคม – พฤศจิกายน
2556 2557 %YOY

อินเดีย
14,364 9,598 -33.2 85,628 99,566
อินโดนีเซีย 12,139 9,479 -21.9 74,095 94,524
ไทย
6,678 7,224
8.2 76,831 56,512
เอกวาดอร์
5,990 6,545
9.3 68,986 85,257
เวียดนาม
5,822 6,239
7.2 53,036 68,715
จีน
3,406 2,245 -34.1 28,659 30,134
มาเลเซีย
2,323 1,817 -21.8 6,416 15,946
เม็กซิโก
6,684 3,248 -51.4 16,741 17,653
อื่นๆ
4,639 3,579 -22.8 51,494 50,667
รวม
62,045 49,974 -19.5 461,886 518,974
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States

16.3
27.6
-26.4
23.6
29.6
5.1
148.5
5.4
-1.6
12.4

ตลาดญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม 2558 ความ
ต้องการนาเข้ากุ้งลดลงจากผลกระทบของปัญหาค่าเงินเยน
อ่อน โดยผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการ
ซื อแม้ ร าคากุ้ ง จะต่ ากว่ า ปี ก่ อ น ท าให้ ผู้ ข ายไม่ ส ามารถ
ส่ ง ผ่ า นต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ นไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ อย่ า งไรก็ ต าม
ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ผู้บริโภคในตลาด high-end ยัง
มีความต้องการเพิ่มขึนในอาหารทะเลทุกประเภทรวมทังกุ้ง
โดยเฉพาะกุ้งคุณภาพขนาดใหญ่ทังกุ้งกุลาดาที่จับจากทะเล
และกุ้งกุลาดาเพาะเลียง
จากข้อมูล JFTA ใน INFOFISH Trade
News พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ญี่ปุ่นมีปริมาณ
การนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 18.9
เป็นการลดลงในหลายตลาด ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตหลัก
กุ้งขาวแวนนาไมได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
เป็นสาคัญ สาหรับในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ญี่ปุ่น
มีปริมาณการนาเข้า กุ้งสดแช่แข็งลดลงจากช่วงเดียวกันปี
ก่อ นร้อ ยละ 13.7 ถือว่าอยู่ ในระดั บต่ าที่ สุดในรอบ 10 ปี
(ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15
การก การนาเข้ากุง้ สดแช่แข็งในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย (หน่วย : ตัน)

%
2557
มกราคม – พฤศจิกายน
ตุลาคม พฤศจิกายน MOM
2556 2557 %YOY
6,235
3,428
-45.0 29,163 28,780 -1.3
อินเดีย
10,804 28,437 -10.0
4,022
3,153
-21.6 31,598
เวียดนาม
3,100
2,370
-23.5 29,380 23,061 -21.5
อินโดนีเซีย
3
1,105
1,515
37.1 19,080 10,602
-44.4
ไทย
757
1,398
84.7 10,588 11,780 11.3
อาร์เจนตินา
1,176 1,261
7.2 12,796 10,486 -18.1
จีน
764
643
-15.8
5,578
5,206 -6.7
เมียนมาร์
3,111
2,667
-14.3
30,856
27,557
-10.7
อื่นๆ
รวม 20,270 16,435
-18.9 169,039 145,909 -13.7
ที่มา : Japan Customs ใน INFOFISH Trade News, No.1/2015
ประเทศ
ผู้ผลิต

สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และ
แปรรูปของไทย เดือนธันวาคม 2557 มีปริมาณการส่งออก
รวม 14,234 ตั น คิ ดเป็นมู ลค่ าการส่งออก 5,037 ล้านบาท
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 14.1 และ 19.9 ตามลาดับ โดย
ปริมาณการส่งออกลดลงแทบทุกตลาดโดยเฉพาะตลาดหลัก
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุ โรป ตามความต้ องการที่
ลดลงหลังจากสินสุดช่วงเทศกาล ปีใหม่ โดยมีเพียงตลาด
เกาหลีใต้ที่เพิ่มขึนในเดือนนี (ตารางที่ 16)
ทังนีโดยรวมทังปี 2557 ไทยมีปริมาณการ
ส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปรวม 158,730 ตัน มูลค่า
การส่ ง ออกรวม 61,136 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นทั ง
ปริ ม าณและมู ล ค่ า ที่ ร้ อ ยละ 20.3 และ 5.6 ตามล าดั บ
โดยปริ ม าณการส่ ง ออกลดลงมากในตลาดหลั ก ได้ แ ก่
สหภาพยุ โ รป ญี่ ปุ่ น และสหรั ฐ อเมริก า ที่ล ดลงร้ อ ยละ
34.0 ร้อยละ 30.8 และ 15.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 16
การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)

% MOM
ธันวาคม 2557
ทังปี 2557
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
สหรัฐอเมริกา 5,692 2,159 -17.1 -21.9 62,121 25,405
ญี่ปุ่น
2,939 1,053 -16.3 -20.8 36,880 14,071
สหภาพยุโรป
904 406 -37.5 -36.6 17,402 7,826
แคนาดา
704 281 -13.4 -16.4 8,078 3,296
เกาหลีใต้
756 236
19.0
18.2 4,651 1,757
ตลาดอื่นๆ
3,239 902
-1.9 -11.3 29,598 8,781
รวม
14,234 5,037 -14.1 -19.9 158,730 61,136
%YOY
19.1
7.2
-20.3
-5.6
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้
ระเทศ

2.2 การผลิต ผลผลิตกุ้งขาวเดือนมกราคม
2558 ออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากจานวน
รถบรรทุกกุ้งเข้าตลาดทะเลไทยรวม 2,020 คัน ลดลงจาก
2,445 คันในเดือนก่อน หรือลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ
17.4 ตามการเพาะเลียงที่ล ดลงในช่ วงปลายปีที่ผ่ านมา
เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นไม่เอืออานวยต่อการเลียง
และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด อาทิ โรคตัวแดงดวงขาว
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจะเริ่มทยอยเลียงกุ้งมากขึนอีกครัง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมนี
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