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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 1/2558
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาส
ที่ 1/2558 ส่วนใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2557 โดยราคา
ยางพารา อ้อย กุ้งขาว มันเส้นและแป้งมันสาปะหลังปรับลดลง ในขณะ
ที่ ราคาข้ าวเปลื อกเจ้ า ปาล์ มน ามั น หั วมั นส าปะหลั งสดเพิ่ มขึ น
อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนราคาสินค้าเกษตรสาคัญส่วน
ใหญ่ที่ยังคงเพิ่มขึน ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือก
เหนียว ปาล์มนามัน ยางพารา หัวมันสาปะหลังสด และกุ้งขาว โดย
ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามันปาล์มดิบ ราคากุ้งขาวและราคา
ยางพารา เพิ่มขึนเนื่องจากผลผลิตที่ลดลงตามฤดูกาล รวมถึงผลจาก
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (Buffer
Funds) ของภาครัฐ แต่ในช่วงเดือน มี.ค.58 องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.)
หยุดการเข้าซือยางทาให้ราคายางแผ่นดิบลดลงต่อเนื่อง ส่วนราคามัน
สาปะหลังเพิ่มขึนเนื่องจากการเร่งผลิตสินค้าเข้าสต็อกของโรงงานแป้ง
มันเพื่อสนองความต้องการของตลาดทังในและต่างประเทศ สาหรับ
ราคาข้ าวเปลือกหอมมะลิและข้ าวเปลือกเหนี ยวเพิ่มขึ นตามความ
ต้องการในตลาดโลก ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับลดลง จากการ
แข่งขันด้านราคาในตลาดโลก เช่นเดียวกับราคาอ้อยที่ลดลงเนื่องจาก
คุณภาพอ้อยจากปัญหาภัยแล้ง และราคานาตาลในตลาดโลกที่อยู่ใน
ระดับต่า

 ราคาสินค้าเกษตรสาคัญและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก

เกือบทุกประเภทลดลง โดยราคาข้าวลดลงเนื่องจากผลผลิตและสต็อก
ข้าวโลกที่มีมาก ส่วนราคานามันปาล์มอ้างอิงในตลาดมาเลเซียลดลงตาม
ความต้ องการใช้ ที่ ลดลงทั งเพื่ อการบริ โภคและด้ านพลั งงาน
เช่ นเดี ยวกั บราคามั นส าปะหลั งและราคาน าตาลทรายดิ บในตลาด
ล่วงหน้านิวยอร์กที่ปรับตัวลงตามปริมาณผลผลิตที่มีมากในตลาดโลก
ในขณะที่ ราคายางพาราในตลาดล่วงหน้ าโตเกียว (TOCOM) ปรับ
เพิ่มขึนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และแรงสนับสนุนจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน QQE
ของญี่ปุ่น
 ผลผลิตในประเทศส่วนใหญ่ลดลงจากไตรมาสก่อน
ผลผลิ ตพื ชส าคั ญลดลงจากผลกระทบของภั ยแล้ ง โดยผลผลิ ต
ข้ าวเปลือกนาปรัง ปาล์มน ามันลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ ง
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ขณะที่ยางพาราเข้าสู่ช่วงฤดูยางผลัดใบ ส่วนผลผลิตกุ้งขาวลดลงตาม
ฤดูกาลเนื่องจากชะลอการเพาะเลียงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไร
ก็ตาม จากปัญหาโรคตายด่วนที่เริ่มคลี่คลายทาให้กุ้งมีโอกาสรอด
เพิ่มขึน ในขณะที่หัวมันสาปะหลังสด และอ้อยออกสู่ตลาดเพิ่มขึนตาม
ฤดูกาล
 ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศส่วน
ใหญ่ปรับลดลง การส่งออกลดลงทัง ข้าว ปาล์มนามัน ยางพารา มัน
สาปะหลัง และนาตาล โดยราคาข้าวนึ่งไทยและนามันปาล์มของไทยสูง
กว่าคู่แข่งและสูงกว่าราคาในตลาดโลก แต่ในระยะต่อไปการส่งออกข้าว
ไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึนจากการส่งออกข้าว G to G ให้กับ
ฟิลิปปินส์และอยู่ระหว่างเจรจากับจีน ในขณะที่ความต้องการข้าวหอม
มะลิและข้าวเหนียวยังขยายตั วได้ดี ตามความต้ องการที่เพิ่มขึนใน
ตลาดโลก เช่นเดียวกับความต้องการยางพาราลดลงจากการชะลอคา
สั่งซือในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน ส่วนความต้องการผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง ลดลงเนื่องจากจีนหันไปนาเข้าจากเวียดนามและกัมพูชา
ที่มีต้นทุนต่ากว่า สาหรับนาตาลลดลงตามปริมาณผลผลิตที่มีมาก
จากการเร่งส่งออกของบราซิลผลจากค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนลงมาก
ในขณะที่ความต้องการกุ้งขาวเพิ่มขึนตามผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึน
ตังแต่ปลายปีที่ผ่านมา และปัญหาโรคตายด่วนที่เริ่มคลี่คลาย
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทยปี 2558
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง โดยราคา
ข้าวเปลือกในประเทศมีแนวโน้มชะลอลงจากปีที่ผ่านมา ตามราคาข้าว
ในตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกโลกมีมากรวมทัง
สต็อกของทางการไทย ส่วนราคาปาล์มนามันลดลงตามความต้องการใช้
ที่ชะลอลงทังการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากราคานามันพืช
อื่นลดลง ประกอบกับราคานามันดิบโลกอยู่ในระดับต่า สาหรับราคา
อ้อยลดลงตามราคานาตาลโลกที่อยู่ระดับต่ามาก เช่นเดียวกับราคากุ้ง
ขาวลดลงตามผลผลิตที่ปรับตั วดี ขึนจากปัญหาโรคตายด่ วนที่เริ่ม
คลี่คลาย ประกอบกับสต็อกของสหรัฐอเมริกาอยู่ ในระดับสูง และ
ประเด็นการลดอันดับของไทยเป็น Tier 3 และการถูกตัดสิทธิ์ GSP
ในสหภาพยุโรป ในขณะที่ราคายางพาราคาดว่าจะปรับตัวดีขึนไม่มาก
นักเนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวจากการปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ประเทศ เช่นเดียวกับราคามันสาปะหลังคาดว่าเพิ่มขึนจากปี 2557
ตามความต้องการที่เพิ่มขึนทังภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ
ตลาดจีน
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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
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ต า ร า ง แ ส ด ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ข อ ง ไ ท ย
2557
2558
2558
หน่วย 2557 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
%QoQ %YoY
1
2
3
4
1
บาทต่อตัน 7,713 7,741 7,118 8,088 7,907 7,830
บาทต่อตัน 13,782 14,220 13,853 13,991 13,065 13,080
บาทต่อตัน 11,856 12,104 12,339 12,561 10,419 10,753

-1.0
0.1
3.2

1.1
-8.0
-11.2

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

57.85
56.15

65.90
64.61

62.80
57.10

53.71
52.39

49.00
49.46

55.86
48.55

14.0
-1.8

-15.2
-26.0

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

5.00
28.57

5.67
33.07

4.21
27.40

4.89
28.65

5.31
28.31

5.82
33.46

9.5
18.2

2.6
0.9

บาทต่อกก.
บาทต่อกก.
บาทต่อกก.

2.11
6.76
13.11

2.20
6.61
12.99

2.12
6.52
13.25

1.90
6.82
12.99

2.20
7.05
13.21

2.21
6.46
12.92

0.45
-8.4
-2.2

0.45
-2.3
-0.5

บาทต่อตัน
เซนต์ตอ่
ปอนด์

883
16.33

869
16.39

943
17.23

15.90

867
15.79

850
14.13

-2.0
-10.5

-2.2
-13.8

บาทต่อกก. 210.64 259.81 201.10 202.19 179.46 184.31

2.7

-29.1

(70 ตัวต่อกิโลกรัม)
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจยั ยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
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Rice

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
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Natural Rubber

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

25.00

0.00

Palm oil

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

ผลพยากรณ์
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หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนมีนาคม 2558, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนเมษายน 2558
ที่มา: World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2015 Blue line)
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รายการ
Rice
(Thai White Rice 100% 2nd F.O.B
Bangkok)
Palm oil
(Malaysian/Indonesian, CIF NW.
Europe)
Sugar
(ISA daily average)
Natural Rubber*
(Thailand RSS3 price)

หน่วย
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

2556
490

2557
424

2558
404

2559
386

% YoY

-14.4

-13.4

-4.7

-4.3

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

857
-14.3

821
-4.2

675
-17.8

621
-8.0

เซนต์ต่อปอนด์
% YoY
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

17.68
-18.2
2,812
-17.8

17.01
-3.8
1,873
-33.4

16.13
-5.2
1,998
6.6

17.63
9.3
2,244
12.3

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2015)
*เป็นราคา Thailand RSS3 จากเดิมเป็น New York price เริ่มใช้ในเดือนมิถนุ ายน 2556
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ข้าว
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศเพิ่มขึน
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนแต่ลดลงจากไตรมาสก่อน
ตามการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง แต่
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวดีขึน
จากไตรมาสก่ อ นตามความต้ อ งการที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ด้ า น
แนวโน้มราคาในประเทศคาดว่าชะลอลงจากปีก่อนตามราคา
ในตลาดโลกที่ลดลง

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ราคาไตรมาสที่ 1/2558
ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ ขยับตัวขึน
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า
แต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า
ในประเทศมีราคาเฉลี่ยตันละ 7,830 บาท เพิ่มขึนจากช่วง
เดี ย วกัน ปี ก่อ นร้อ ยละ 1.1 ที่มีร าคาเฉลี่ย ตั น ละ 7,741
บาท แต่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีราคาเฉลี่ย
ตั น ละ 7,907 บาท เนื่ อ งจากการแข่ ง ขั น ด้ า นราคาใน
ตลาดโลกที่มีมากขึน อย่างไรก็ดีข้าวเปลือกหอมมะลิและ
ข้ า วเปลือ กเหนี ย วราคาเพิ่ม ขึ นเป็น เฉลี่ย ตั น ละ 13,080
บาท และ 10,753 บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีราคา
เฉลี่ยตันละ 13,065 บาท และ 10,419 บาท ตามลาดับ
ตามความต้องการข้าวทัง 2 ชนิดในตลาดโลกเพิ่มขึน
รูปที่ 1
ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
บาทต่อตัน
12,000
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บาทต่อตัน
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
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ไตรมาส 4 ปี 57

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ไตรมาส 1 ปี 58

ข้าวเปลือกเหนียว

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 2
ราคาส่งออกข้าวของผูส้ ่งออกสาคัญในตลาดโลก
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
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ที่มา: World Bank และ FAO

1.2 แนวโน้มราคาข้าว
รายงาน EIU เดือนมีนาคม 2558 คาดว่า
ราคาข้าวเปลือกในประเทศปี 2558 ยังคงลดลงจากปีทผี่ า่ น
มา ตามราคาข้าวในตลาดโลกที่ลดลง โดยราคาส่งออกในปี
นีคาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ยตันละ 401 ดอลลาร์ สรอ. เทียบกับปี
ก่อนที่มีราคาตันละ 426 ดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการค้าข้าว
โลกในปีนีจะเพิ่มขึนจากปีก่อนเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.2 ทังนี
สต็อกข้าวโลกที่ยังมีอยู่มาก อีกทังการทยอยระบายข้าวใน
สต็อกของทางการยังเป็นแรงกดดันต่อราคาข้าวในปีนี
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ไตรมาสที่ 1/2558 ไทยส่ ง ออกข้ า วเป็ น
ปริมาณ 2.1 ล้านตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
3.6 เนื่องจากตลาดส่งออกสาคัญหดตัว ได้แก่ โกตติวัวร์
จีน เบนิน แคเมอรูน และมาเลเซีย อย่างไรก็ดี ในระยะ
ถัดไปคาดว่าการส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน ทังจากการ

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ส่งออกข้าว G to G ให้กับฟิลิปปินส์จานวน 200,000 ตัน
ที่ต้องส่งมอบภายในเดือน เม.ย.นี และการขายข้าวให้จีนที่
อยู่ระหว่างการเจรจา ส่วนข้าวนึ่งคาดว่าในปี 2558 จะมี
ปริมาณส่งออกลดลงเนื่องจากราคาข้าวนึ่งไทยที่แพงกว่าคู่
แข่งขัน ประกอบกับผู้นาเข้าจากตลาดแอฟริกาที่มีรายได้
หลั ก จากการค้ า น ามัน ได้ รั บ ผลกระทบจากราคาที่ล ดลง
อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวคาดว่าจะ
ขยายตัวได้ดีตามความต้องการในตลาดต่างประเทศ
ล่า สุด เดือ นมีน าคม 2558 รายงานกระทรวง
เกษตรสหรั ฐ อเมริ ก า (USDA) คาดว่ า ความต้ อ งการ
บริโภคข้าวของโลกในปี 2557/58 จะมีจานวน 483.7 ล้าน
ตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน 2.9 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวของ
โลกจะลดลง 2.2 ล้านตันเหลือ 474.9 ล้านตัน ส่งผลให้
สต็ อ กข้ า วโลกลดลงจากปีก่อ น 8.8 ล้า นตั น เหลือ 97.6
ล้านตัน (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม คาดว่าการค้าข้าวของ
โลกจะลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการส่งออกข้าวของอินเดีย
ที่ลดลงเป็นสาคัญ
รูปที่ 3
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
พันเมตริกตัน
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การผลิตไตรมาสที่ 1/2558 สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร คาดว่าไทยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกฤดูนาปรังปี
การผลิต 2557/58 ออกสู่ต ลาดประมาณ 3.5 ล้านตั น
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่าร้อยละ 27.5 จากผลของ
ภั ย แล้ ง และน าในเขื่ อ นมี ไ ม่ เ พี ย งพอส่ ง ผลให้ ท างการ
ประกาศงดส่งนาเพื่อการเพาะปลูกตังแต่วันที่ 7 ต.ค. 57
– 30 เม.ย. 58 ในพื นที่ ลุ่ มน าเจ้ า พระยาและลุ่ม น าแม่
กลองรวม 26 จัง หวัด และคาดว่าผลผลิต ข้าวนาปรังฤดู
การผลิต 57/58 จะมีผลผลิต เพียง 5.5 ล้านตันลดลงจาก
ฤดูการผลิตก่อนกว่าร้อยละ 43.0
2.2 ปัจจัยระยะสันและระยะปานกลาง
สิน ค้ าคงคลั ง รายงานของ USDA เดื อ น
มีนาคม 2558 คาดว่า ไทยจะมีสต็อกข้าวสารจานวน 9.27
ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 2.45 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิต
ข้าวนาปรังที่ลดลง กอปรกับการทยอยระบายข้าวในสต็อก
ของทางการ สาหรับสั ด ส่ว นสต็ อ กข้าวสารโลกต่ อ ความ
ต้องการบริโภค ณ สินเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และมีนาคม
2558 คาดว่ า จะอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 20.3 และร้ อ ยละ 20.2
ตามลาดับ

% YoY
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ที่มา: กรมศุลกากร

ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี
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2555/56

2556/57

472.0
468.7
39.5
110.1

477.1
480.8
43.2
106.4

2557/58
ก.พ.58
มี.ค.58

474.6
483.1
42.2
98.2

474.9
483.7
42.6
97.6

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ยางพารา
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคายางปรับตัวสูงขึนจากไตรมาสก่อน
จากการเข้ า ซื อยางในโครงการมู ล ภั ณ ฑ์ กั น ชน (Buffer
funds) เป็นสาคัญ ประกอบกับปัจจัยบวกด้านอุปทานที่
ลดลงตามฤดูกาล และเงินเยนที่อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน
หน้า สาหรับแนวโน้มราคายางปี 2558 คาดว่าอยู่ในช่วง 55 65 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากแม้เศรษฐกิ จโลกมี แนวโน้ ม
ขยายตัว แต่พืนฐานทางเศรษฐกิจประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่
คือ จีน ยั งคงชะลอตัวจากการปฏิ รู ปเศรษฐกิ จในประเทศ
ประกอบกับราคานามันดิบโลกอยู่ในช่วงขาลงจากอุปทานล้น
ตลาด ดังนันราคายางมีโอกาสปรับตัวไม่สูงมากนัก

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

1. ภาวะราคายาง
1.1 ราคาไตรมาสที่ 1/2558
ราคายาง ปรับตัวสูงขึน โดยราคายางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.86 บาท เพิ่มขึนร้อยละ 14.0
จาก 49.00 บาทต่อกิโลกรัมในไตรมาสก่อน (รูปที่ 4) จากการ
เข้ าซือยางในตลาดกลางของภาครั ฐตามโครงการมูลภัณฑ์
กันชน (Buffer funds) ประกอบกับปัจจัยบวก คือผลผลิตที่
ลดลงในช่วงยางผลัดใบ และเงินเยนที่อ่อนค่าลงจากไตรมาส
ก่อนหน้าแตะที่ระดับ 119.07 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ทังนีการ
เข้าซือยางของภาครัฐทาให้ราคายางเพิ่มขึนได้สูงสุดที่ระดับ
58.55 บาทต่ อกิ โลกรัมก่ อนจะตกลงอย่ างรวดเร็ วในวั นที่
9 มี.ค.58 หลังจากองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ประกาศหยุดเข้า
ซือยางจากตลาดกลาง ทาให้ช่วงปลายไตรมาสราคายางแผ่นดิบ
มีแนวโน้ มลดลงต่ อเนื่ อง สาหรับ ราคายางส่ งออก STR20
ลดลงจากการชะลอคาสั่งซือในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน
รูปที่ 4
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
บาทต่อ กก.
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2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ ยอดผลิตและยอดขายรถยนต์
ของจีนในไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.– ก.พ.58) มีจานวน 3.92
และ 3.91 ล้านคัน โดยเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ
6.2 และ 4.3 ตามลาดับ ขณะเดียวกันกิจกรรมทางการผลิต
ของจีนเพิ่มขึนหลังเทศกาลตรุษจีน สังเกตจากดัชนี PMI ภาค
การผลิตเดือนมีนาคมจากสานักงานสถิติจีนอยู่ที่ระดับ 50.1
สูงกว่า 49.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
จากข้อมูล IRSG ฉบับเดือนมีนาคม 2558 คาด
ว่าความต้องการใช้ยางปี 2558 จะมีจานวนทังสิน 12.4 ล้านตัน
เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยจีนยังคงเป็นประเทศผู้ใช้หลัก
ด้ วยอุ ปสงค์ ที่ เพิ่ มขึ นร้ อยละ 3.1 ซึ่ งชะลอตั วลงจากช่ วงปี
2556-2557 ที่เคยเติบโตถึงร้อยละ 7.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การบังคับใช้สูตรการผลิตยางคอมพาวนด์แบบใหม่1ที่จะเริ่มขึน
ในช่วงกลางปี ทาให้มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติในสัดส่วนที่
ลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ยางของประเทศแถบเอเชีย
โดยเฉพาะอินเดียจะเป็นแรงสนับสนุนที่สาคัญ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผู้ใช้หลัก
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ที่มา: สถาบันวิจัยยาง

1.2 แนวโน้มราคายาง
ในระยะสัน คาดว่าราคายางปรับตัวสูงขึนจาก
ผลผลิตยางไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียที่ ออกสู่ตลาดน้อย
เพราะหลายพืนที่เริ่มหยุดกรีดยางในช่วงฤดูยางผลัดใบ สาหรับ
แนวโน้มราคายางปี 2558 คาดว่าจะสูงกว่าปี 2557 โดยอยู่
ในช่วง 55 - 65 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากการหยุดเข้าซือยาง
ของภาครัฐจะทาให้ราคายางเป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก
ทั งนี แม้ เศรษฐกิ จโลกมี แนวโน้ มขยายตั ว แต่ พื นฐานทาง
เศรษฐกิจประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ คือ จีนยังคงชะลอตัวจาก
การปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับราคานามันดิบโลก
อยู่ในช่วงขาลงจากอุปทานล้นตลาด ดังนันราคายางมีโอกาส
ปรับตัวไม่สูงมากนัก
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ประเทศ
จีน
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อินเดีย
เอเชียอื่นๆ
ญี่ปุ่น
อื่นๆ
โลก
%YOY

2556
4,150
1,060
1,039
962
2,437
712
1,339
11,397
2.9

2557
4,451
1,135
1,080
990
2,501
686
1,339
11,926
4.6

2558
4,590
1,140
1,108
1,053
2,614
721
1,385
11,364
3.7

2559
4,711
1,154
1,141
1,116
2,723
735
1,438
12,766
3.2

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2015

การส่ งออกยาง ของไทยไตรมาสที่ 1/2558
(ม.ค.– ก.พ.) มีปริมาณและมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 12.3 และ 42.3 ตามลาดับ โดยส่งออกยางแผ่นรมควัน
และยางคอมพาวนด์ลดลงตามความต้องการที่ลดลงจากจีนและ
1

กาหนดเพดานส่วนผสมของยางธรรมชาติในยางคอมพาวนด์ไว้ที่ร้อยละ 88 ลดลงจาก
ร้อยละ 95-99.5 โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 ก.ค. 2558

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ญี่ ปุ่ น ทั งนี เนื่ องจากมี การชะลอซื อในช่ วงหยุ ดยาวเทศกาล
ตรุษจีน ประกอบกับการประกาศปรับสูตรผลิตยางคอมพาวนด์
ของจีน ทาให้เริ่มชะลอการนาเข้ายางคอมพาวนด์ลง (ตารางที่ 3)
การผลิ ต ส านั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิตยางของไทยทังปี 2558 อยู่ที่ 4.43 ล้านตัน
เพิ่มขึนจาก 4.20 ล้านตันในปี 2557 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 2.6
ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ: พันตัน, มูลค่า: ล้านบาท)

ประเทศ
จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ
รวม

ม.ค. – ก.พ. 58
ปริมาณ
มูลค่า
360.8
16,957.5
100.4
3,389.1
42.8
2,309.9
46.9
2,398.0
25.7
1,256.4
33.9
1,758.6
79.8
2,124.4
690.4
32,017.5

% YoY
ปริมาณ มูลค่า
-20.1
-48.2
1.4
-31.2
-27.2
-50.5
23.8
-14.5
-11.7
-40.6
19.7
-18.2
-3.1
-34.3
-12.3
-42.3

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

ขณะเดียวกัน IRSG ประมาณการผลผลิตยาง
โลกในปี 2558 เพิ่มขึนร้อยละ 2.7 จากปีก่อน ทาให้มีผลผลิต
จานวน 12.0 ล้านตัน โดยมาจากการเพิ่มขึนของผลผลิตยาง
ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามที่เริ่มมีบทบาทเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกมากขึน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผูผ้ ลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)

ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
จีน
มาเลเซีย
อินเดีย
อื่นๆ
โลก
%YOY

2556
4,141
3,081
950
856
827
849
1,339
12,041
3.8

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

2558
4,076
3,147
980
832
802
790
1,385
12,012
2.7

2559
4,285
3,189
995
856
834
842
1,438
12,419
3.41

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2015

ราคาน ามั นดิ บ ราคาน ามั นดิ บเวสต์ เท็ กซั ส
(WTI) ไตรมาสที่ 1/2558 เฉลี่ยประมาณ 48.43 ดอลลาร์

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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สรอ.ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 73.16 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลใน
ไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 33.8 เนื่องจากตลาดนามันดิบ
ยังมีอุปทานส่ วนเกินอยู่มาก จากปริ มาณการผลิตของกลุ่ม
ผู้ผลิต OPEC ที่ปรับตัวเพิ่มขึนโดยเฉพาะในเดือนมีนาคม
และสต็อกนามันดิบปรับเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้าคงคลัง สต็อ กยางธรรมชาติแ ละยาง
คอมพาวนด์ท่าเรือชิงเต่าของจีนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนในช่วง
ไตรมาสนี โดยสต็อก ณ 31 มี.ค.58 มีจานวน 206,100
ตัน เพิ่มขึนจาก 119,100 ตัน ณ 31 ธ.ค.57 หรือเพิ่มขึน
ร้อยละ 73.0 ขณะที่สต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน ณ 27 มี.ค.
58 มีปริมาณ 146,727 ตัน ลดลงจาก 150,335 ตัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือลดลงร้อยละ 2.4 (รูปที่ 5)
รูปที่ 5
ปริมาณสต็อกยางเซีย่ งไฮ้ของจีน
ตัน
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
ม.ค.54

ม.ค.55

ม.ค.56

ม.ค.57

ม.ค.58

--------- สต็อกเฉลี่ย 3 ปี (2554-2557) = 89,215 ตัน
ที่มา: www.shfe.com.cn

IRSG คาดว่าในปี 2558 ความต้องการใช้จะ
เพิ่มสูงขึนกว่าการเพิ่มของผลผลิต ทาให้สต็อกยางโลกปี
2558 ลดลงมาอยู่ ที่ ร ะดั บ 2.3 ล้ า นตั น และมี แ นวโน้ ม
ลดลงอีกในปี 2559 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)

ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2556
12,041
11,397
644
2,915

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

2558
12,012
12,362
-351
2,333

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2015

2559
12,419
12,761
-342
1,991

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ ช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่
อากาศเอือต่อการกรีดยาง อย่างไรก็ตามอากาศเริ่มแห้งแล้ง
และเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทาให้ปัจจุบัน
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง
สิ น ค้ า โภคภั ณฑ์ ราคาซื อขายยางในตลาด
ล่วงหน้า TOCOM (ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน) ไตรมาสที่
1/2558 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 209.58 เยน เพิ่มขึนจากกิโลกรัมละ
196.54 เยนในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 6.6
เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป และแรงสนับสนุนจากการด าเนิ นนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงิน QQE (Quantitative and Qualitative Monetary
Easing) ของญี่ปุ่น

ปาล์มนามัน
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามันปาล์ม
ดิ บ เพิ่ มขึ นจากไตรมาสก่ อนตามผลผลิ ตปาล์ มน ามั นที่ มี
ปริมาณน้อย เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศแห้งแล้งที่
เกิดขึนในปี 2557 ขณะที่ราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซียลดลง
ตามความต้องการใช้นามันปาล์มที่ลดลงทังเพื่อการบริโภคและ
ด้านพลังงาน สาหรับแนวโน้มราคาปี 2558 คาดว่าอยู่ในช่วง
4.0 - 5.0 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนตามความต้องการ
ใช้นามันปาล์มที่มีทิศทางชะลอตัว ขณะที่ผลผลิตปาล์มนามัน
ใกล้เคียงกับปีก่อน

1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ราคาไตรมาสที่ 1/2558
ราคาผลปาล์มทะลายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.82
บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 9.5 และ 2.6 ตามลาดั บ (รูปที่ 6) เช่น เดีย วกับ
ราคานามันปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.46 บาท เพิ่มขึน
จากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.2
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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และ 1.2 ตามลาดับ ตามผลผลิตปาล์มนามันที่ มีปริมาณ
น้ อ ย เนื่ อ งจากผลกระทบของสภาพอากาศแห้ ง แล้ ง ที่
เกิด ขึนในปี 2557 อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาสราคา
ปรับตัวลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึนตามฤดูกาล
ขณะที่ร าคาน ามัน ปาล์มดิบ มาเลเซีย เฉลี่ย
กิ โ ลกรั ม ละ 20.61 บาท ลดลงจากไตรมาสก่ อ นและ
ไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.7 และ 22.7 ตามลาดับ
เป็นผลจากความต้องการใช้นามันปาล์มลดลงทังเพื่อการ
บริโภคและด้านพลังงาน เนื่องจากราคาถั่วเหลืองและราคา
น ามั น ดิ บ ลดลงต่ อ เนื่ อ ง ตลาดจึ ง หั น ไปบริ โ ภคน ามั น
ถั่วเหลือ งแทนน ามัน ปาล์ม และใช้น ามัน ปิโ ตรเลียมเป็น
เชือเพลิงแทนไบโอดีเซล
รูปที่ 6
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
ราคาปาล์มนามันสูงขึนในช่วงต้นปีจากสภาพ
อากาศแห้ ง แล้ ง ที่ เ กิ ด ขึ นในปี 2557 ส่ ง ผลกระทบให้
ปริมาณผลผลิตปาล์มนามันช่วงต้นปี 2558 ลดลงมาก โดย
ราคาปาล์ มน ามัน จะขยั บลงในไตรมาสที่ 2 จากผลผลิ ต
ปาล์มนามันที่มีปริมาณมากขึน โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยทังปี
จะลดลงจากปีก่อนอยู่ในช่วง 4.0 - 5.0 บาทต่อกิโลกรัม
ตามความต้องการใช้นามันปาล์มทังเพื่อนาไปบริโภคและ
ผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากราคานามันพืช
อื่นลดลง ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน ประกอบกับ
ราคานามันดิบโลกอยู่ในระดับต่า ทาให้ผู้บริโภคหันไปใช้
นามันปิโตรเลียมแทนไบโอดีเซลมากขึน ในขณะที่ผลผลิต
ปาล์มนามันปี 2558 คาดว่าใกล้เคียงกับปีก่อน

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

รูปที่ 7
เปรียบเทียบราคานามันปาล์มดิบ นามันถัว่ เหลือง และนามันดิบ
ดอลลาร์
ดอลลาร์
ราคานามันปาล์มดิบมาเลเซีย
นามันถั่วเหลือง
ต่อบาร์เรล
ต่อตัน
นามันดิบ WTI (แกนขวา)
2,000
120
1,750
100
1,500
80
1,250
1,000
60
750
40
500
250
20
ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558

ที่มา: World Bank

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2558
(ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน 230,530 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 22.2 เป็นผลจากความต้องการเพื่อการบริโภคและ
ใช้ ในอุ ตสาหกรรมมี จ านวน 116,716 ตั น ลดลงจากช่ วง
เดี ยวกันปีก่อนร้อยละ 12.0 เนื่ องจากราคานามันปาล์มสูง
ผู้บริโภคบางส่วนจึงหันไปบริโภคนามันพืชอื่น นอกจากนีความ
ต้องการเพื่อผลิต ไบโอดีเซลมีจานวน 113,815 ตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 30.5 ตามการลดลงของความ
ต้องการใช้น ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดี เซล เนื่ องจากราคา
นามันปิ โตรเลียมลดลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงหันไปใช้นามัน
ปิโตรเลียมแทนไบโอดีเซล
ความต้องการใช้ต่างประเทศ การนาเข้านามัน
ปาล์มของอินเดีย ไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน
1,168,618 ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.8
เนื่องจากราคานามันปาล์มลดลงมากจากการยกเว้นภาษีสง่ ออก
นามันปาล์มของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประกอบกับอัตรา
ภาษีนาเข้านามันปาล์มของอินเดียต่ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
การน าเข้ า น ามั น ปาล์ ม ของจี น ไตรมาสที่
1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน 710,105 ตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 36.7 เป็นการนาเข้าที่ลดลงทังจาก
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับ
ราคานามันถั่วเหลืองลดลง จีนจึงบริโภคนามันถั่วเหลืองแทน
นามันปาล์ม
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การส่ ง ออก น ามั น ปาล์ ม ทุ กชนิ ด ของไทย
ไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน 3,993 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 154 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 48.6
และ 52.2 ตามลาดับ เนื่องจากผลผลิตนามันปาล์มในประเทศ
มีปริมาณน้อย ประกอบกับราคานามันปาล์มของไทยสูงกว่า
ตลาดโลกมาก ส่ วนแนวโน้ มไตรมาสที่ 2/2558 คาดว่ า
ปริมาณการส่งออกจะปรับตัวดีขึนจากผลผลิตที่มีเพิ่มขึนและ
ราคาที่อ่อนตัวลง
ส าหรั บ มาเลเซี ย การส่ ง ออกน ามั น ปาล์ ม
ไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน 2.2 ล้านตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.5 เนื่องจากราคานามันพืช
อื่ น ลดลงโดยเฉพาะถั่ วเหลื อ ง ท าให้ ต ลาดหั นไปบริ โ ภค
นามันพืชอื่นแทนนามันปาล์ม ประกอบกับราคานามันดิบลดลง
ทาให้ตลาดหันไปใช้นามันปิโตรเลียมแทนไบโอดีเซล
การผลิต ไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.)
ผลผลิ ตปาล์ มน ามันของไทยที่โรงสกั ดรับซื อมีจ านวน 1.1
ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 29.2 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานในปี 2557
แนวโน้มไตรมาสที่ 2 คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึนมากตามฤดูกาล
แต่ยังมีปริมาณน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน
สาหรับมาเลเซีย ผลผลิตนามันปาล์มไตรมาสที่
1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มีจานวน 2.3 ล้านตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.0 เนื่องจากพืนที่เพาะปลูกปาล์ม
นามันได้รับความเสียหายจากภาวะนาท่วมใหญ่ช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2557
ข้อมูล The Economist Intelligence Unit
(EIU) เดื อนมี นาคม 2558 คาดการณ์ผลผลิ ตหักการใช้ ปี
2557/58 มีจานวน 1,137 พันตัน ลดลงจากปี 2556/57
เนื่ องจากความต้ องการบริโภคน ามันปาล์มขยายตั วสูงกว่ า
ผลผลิต ตามความต้องการนามันปาล์มเพื่อบริโภคของจีนและ
อินเดีย อย่างไรก็ตามความต้องการใช้นามั นปาล์มเพื่อผลิต
ไบโอดีเซลของยุโรปลดลง
สาหรับผลผลิตนามันปาล์มขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง เนื่องจากผลผลิตนามันปาล์มของมาเลเซียลดลงจาก
ภาวะน าท่ วมหนั กในพื นที่ เพาะปลู กปาล์ มน ามั นช่ วงเดื อน
ธันวาคม 2557 ทาให้ผลผลิตปาล์มนามันเสียหายมาก
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ส่วนแนวโน้ มปี 2558/59 คาดว่าผลผลิต
หักการใช้ยังคงลดลง จากความต้องการบริโภคนามันปาล์ม
ที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึนตามราคานามันปาล์มที่คาดว่าจะ
ลดลงตามผลผลิต ที่เพิ่มขึ น ประกอบกับการเพิ่มขึนของ
ประชากรโลก ทาให้สต็อกนามันปาล์มโลกในปี 2557/58
และ 2558/59 อยู่ที่ระดับ 12,898 และ 13,722 พันตัน
ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ผลผลิต การบริโภค และสต็อกนามันปาล์มโลก
(หน่วย: พันตัน)

ผลผลิต
บริโภค
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2555/56 2556/57 2557/58 2558/59
56,015
58,885
60,220
63,095
51,230
55,680
57,025
59,083
335
1,860
1,137
824
9,901
11,761
12,898
13,722

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, March 2015

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง ณ สินเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สต็ อ กน ามั น ปาล์ ม ดิ บ ของไทยมี จ านวน 155,870 ตั น
(ตารางที่ 7) ลดลงจากสินไตรมาสก่อนร้อยละ 7.0 ตาม
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อสินไตรมาสที่ 1/2558 คาด
ว่าสต็อกจะเพิ่มขึน เนื่องจากผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึน
ตามฤดูกาล
ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์ม
(หน่วย : พันตัน)

ไตรมาส 4
2557

สต็อกต้นงวด
322.9
ปริมาณผลปาล์มที่รับซือ
1,757.2
ผลผลิตนามันปาล์มดิบ
316.7
นาเข้า
ใช้ในประเทศ
452.7
- บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น
233.8
- ไบโอดีเซล
218.9
ส่งออก
19.3
สต็อกปลายงวด
167.6
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มกราคม
2558
167.6
450.8
69.6
9.0
127.4
50.5
76.9
1.6
117.2

กุมภาพันธ์
2558
117.2
682.8
105.3
40.9
103.0
66.1
36.9
4.5
155.9
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สาหรับ สต็ อ กน ามั น ปาล์ ม ของมาเลเซี ย ณ สิ น
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจานวน 1.7 ล้านตันลดลงจากสิน
ไตรมาสก่อนถึงร้อยละ 13.5 ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะ
นาท่วมในพืนที่เพาะปลูกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาน ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มาเลเซี ย ในตลาดล่ว งหน้ า (ส่ ง มอบล่ว งหน้ า 2 เดื อ น)
ไตรมาสที่ 1/2558 เฉลี่ยตั นละ 2,267 ริงกิต (รูปที่ 8)
เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 3.1 เนื่ อ งจากพื นที่
เพาะปลูกปาล์มนามันในมาเลเซียได้รับความเสียหายจาก
ภาวะน าท่ วมครั งใหญ่ที่ เ กิ ด ขึ นช่ วงปลายเดื อ นธั น วาคม
2557 จึงทาให้ปริมาณการซือขายนามันปาล์มดิบในตลาด
ล่ ว งหน้ า มาเลเซี ย ไตรมาสที่ 1/2558 มี จ านวน
2,836,797 สั ญ ญา ลดลงจากไตรมาสก่ อ นที่ มี จ านวน
2,796,147 สัญญา
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีก่อนราคาลดลงร้อยละ 15.1 เนื่องจากมาเลเซียมี
มาตรการยกเว้นภาษีส่งออกนามันปาล์ม ประกอบกับความ
ต้องการใช้นามันปาล์มในตลาดโลกลดลง โดยเฉพาะความ
ต้ อ งการใช้ ด้ า นพลั ง งาน เนื่ อ งจากราคาน ามั น ดิ บ ลดลง
ตลาดจึงหันไปใช้นามันปิโตรเลียมแทนไบโอดีเซล จึงทาให้
ปริ ม าณการซื อขายน ามั น ปาล์ ม ดิ บ ในตลาดล่ ว งหน้ า
มาเลเซี ย เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสเดี ย วกั น ปี ก่ อ น 487,893
สัญญา ทังนีมาตรการยกเว้นภาษีส่งออกนามันปาล์มของ
มาเลเซียจะสินสุดในเดือนมีนาคม 2558
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 ม.ค.-58

ที่มา: www.bursamalaysia.com
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3. นโยบายและมาตรการ
3.1 กรมธุร กิจ พลัง งานปรับลดสัดส่วนการผสม
ไบโอดีเซลในนามันดีเซล เหลือร้อ ยละ 3.5 – 7.0 จาก
เดิมร้อ ยละ 6.0 – 7.0 มีผลบังคั บใช้ตังแต่ 22 ม.ค.58
เป็น ต้ น ไป เนื่ อ งจากปริ มาณน ามัน ปาล์ มไม่เ พีย งพอต่ อ
ความต้องการในประเทศ
3.2 องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์
นาเข้านามันปาล์ม 50,000 ตัน เพื่อป้องกันการขาดแคลน
น ามัน ปาล์มภายในประเทศ โดยจ าหน่ า ยให้แ ก่โ รงกลั่ น
นามันปาล์มผลิตและจาหน่ายนามันพืชปาล์มบรรจุขวดใน
ราคาไม่เกินลิตรละ 42 บาท ทังนีนาเข้าแล้วเสร็จ ภายใน
15 ก.พ.58

มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคาหัวมันสาปะหลังสดคละเพิ่มมาก
ขึนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการคาด
ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของตลาดทังในและ
ต่ า งประเทศจะยั ง คงเพิ่ ม ขึ น ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2557 ที่ มี
ปริ ม าณการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง สู ง ที่ สุ ด
โดยเฉพาะการส่งออกไปอินโดนีเซียที่เพิ่มขึนมาก อย่างไรก็
ดีราคาหัวมันสดคละในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ยังคงได้รับ
แรงกดดั น จากผลผลิ ต พื ช ทดแทนของโลกที่เ พิ่ ม ขึนมาก
ตลอดจนผลผลิตในฤดูการผลิตใหม่ทังของไทยและประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ นจากปี ที่ผ่ า นมา ทังนี ราคา
หัวมันสดคละเฉลี่ยทังปี 2558 ยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึน
ร้อยละ 3-5 เมื่อเทียบกับปี 2557

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 ราคาไตรมาสที่ 1/2558
ราคาหัวมันสดคละไตรมาสที่ 1/2558 กิโลกรัม
ละ 2.21 บาทยั งคงใกล้เคี ยงกับไตรมาสก่อน เนื่ องจาก
ผู้ ประกอบการคาดว่ าความต้ องการของตลาดทั งใน และ
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ต่างประเทศจะเพิ่มมากขึนจากปีก่อน จึ งเร่งผลิตสินค้ าเข้า
สต็อกไว้ทังมันเส้นและแป้งมัน โดยเฉพาะความต้องการของ
ตลาดต่ างประเทศ ซึ่ งเห็นได้ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์มั น
สาปะหลังตลอดทังปี 2557 มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึนเมื่อ
เทียบกับปี 2556 ส่วนผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทุกชนิดทัง
ตลาดภายในและต่างประเทศ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน
เพราะประเทศผู้ น าเข้ ารายใหญ่ อย่ างจี นหั นไปน าเข้ าจาก
เวียดนาม และกัมพูชาแทน เนื่ องจากมีต้ นทุ นที่ ต่ ากว่ าทั ง
ค่าแรงงาน และค่าเงิน รวมถึงมีการเร่งนาเข้าตังแต่ไตรมาสที่
4/2557 เพื่อผลิตสินค้ารองรับเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน
นอกจากนี ยั งได้ รั บผลกระทบจากปริ มาณผลผลิ ตของพื ช
ทดแทนทั งข้ าวโพดและธั ญพื ช ของโลกที่ เพิ่ มสู ง ขึ นเป็ น
ประวัติการณ์ จึงเป็นผลให้ราคาต่ากว่าระยะเดียวกันของปีก่อน
ราคาหั วมั น สดคละเฉลี่ ยไตรมาสที่ 1/2558
กิโลกรัมละ 2.21 บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (4/2557)
เพิ่มขึนร้อยละ 0.5 (ไตรมาส 1/2557 = 2.20 บาท) มันเส้นส่ง
มอบ ณ คลังสิ นค้ าท่ าเรื อกิ โลกรัมละ 6.46 บาท ลดลง
ร้อยละ 8.4 (ไตรมาส 1/2557 = 6.77 บาท) ส่วนราคาแป้งมัน
ตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ 12.92 บาท ลดลงร้อยละ 2.2
(ไตรมาส 1/2557 = 12.99 บาท) ส่วนราคาส่งออกมันเส้น
(F.O.B. กรุงเทพฯ) เฉลี่ยตันละ 213.75 ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 8.6 (ไตรมาส 1/2557 = 227.83 ดอลลาร์ สรอ.) และ
แป้งมันเฉลี่ยตันละ 413.00 ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.9
(ไตรมาส 1/2557 = 422.58 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

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส า ห รั บ ร า ค า หั ว มั น ส ด ค ล ะ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1/2558 ซึ่งเป็นพืนที่
เพาะปลูกและแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทังมันเส้ น
และแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ
2.26 บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.3 (ไตรมาส
1/2557 = 2.17) สอดคล้องกับข้อมูลและทิศทางของ
ประเทศ
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัวมันสดคละในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย
ทังประเทศกิโลกรัมละ 2.11 บาท ลดลงจากปีก่อนที่ราคา
เฉลี่ ย กิ โ ลกรั มละ 2.13 บาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 0.9
ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ก่ อ นตามที่ ค าดไว้ จ ากปริ ม าณผลผลิ ต ใน
ฤดูกาลใหม่ปี 2557/58 ที่ออกสู่ตลาดตังแต่เดือนตุลาคม
2557 มีปริมาณมากถึง 30.9 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน
ร้อยละ 3.0 ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณ
การณ์ไว้ที่ 30.0 ล้านตัน ประกอบกับปริมาณผลผลิตของ
ประเทศคู่แ ข่ง ทังเวีย ดนาม กัมพูชา และสปป.ลาวที่เพิ่ม
สูงขึนกว่าร้อยละ 10.0 รวมทังปริมาณผลผลิตพืชทดแทน
ทังข้าวโพดและธัญพืชรวมของโลกปี 2557/58 ที่เพิ่ม
สูงขึนเป็นประวัติการณ์
แนวโน้มปี 2558 คาดว่าราคามีทิศทางเพิ่ม
สู ง ขึ นจากปี 2557 แม้ ว่ า ผลผลิ ต รวมจะเพิ่ ม สู ง ขึ นจาก
สภาพอากาศที่เอืออ านวยต่ อ การเพาะปลูก และการเพิ่ ม
พืนที่เ ก็บเกี่ย วในหลายจั ง หวัด รวมถึง มี การพัฒนาและ
ขยายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึน แต่หลายฝ่ายต่างก็คาด
ว่าความต้องการใช้ทังภายในประเทศและการส่งออกจะมี
ปริมาณรวมสูงขึนถึง 40.1 ล้านตัน โดยสัดส่วนการใช้ มัน
สาปะหลังภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึนจากร้อยละ
30 เป็นร้อยละ 35 ทังในหมวดอุตสาหกรรม อาหารสัตว์
และเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่มีปริมาณการใช้
ที่เพิ่มสูงขึนวันละกว่า 3.0 ล้านลิตร หลังจากมีมาตรการ
ยกเลิกการใช้เบนซิน 91 ทาให้สัดส่วนการส่งออกลดลง
จากร้อยละ 70.0 เหลือร้อยละ 65.0 เช่นเดียวกับความ
ต้ อ งการของต่ า งประเทศที่ ยั ง คงเพิ่ ม สู ง ขึ นโดยเฉพาะ
ประเทศจี น บวกกับเหตุการณ์ภัยแล้ง ในประเทศที่หลาย
หน่ ว ยงานกั ง วลว่ า อาจจะส่ ง ผลรุ น แรงรวมถึ ง การแพร่
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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ระบาดของเชือราที่ทาให้เกิดโรครากหรือ หัวมัน เน่า และ
ความผัน ผวนของสภาพภู มิอ ากาศทั่วโลกที่อ าจจะส่ง ผล
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ด้านบวกให้กับราคามันสาปะหลังปรับเพิ่มสูงขึน คาดว่า
ตลอดทั งปี ร าคามั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น่ า จะ
เคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นเกณฑ์ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา และมี
โอกาสค่อนข้างสูงที่ราคาหัวมันสาปะหลังจะปรับเพิ่มขึนจาก
ปีก่อนร้อยละ 3.0 - 5.0
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 า งประเทศที่ เ ป็ น ปี แ รกที่ ป ริ ม าณและมู ล ค่ า การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวมเกินกว่า 1 แสนล้าน
บาท ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความ
เปราะบาง ทังนี ตลาดสาคัญของผลิต ภัณฑ์มันสาปะหลัง
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความ
ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง เพิ่ ม ขึ นต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทน
ซึ่งแต่ละปีจีนจะนาเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10 ล้านตัน โดยร้อย
ละ 99.7 ของการส่งออกมันเส้นทังหมดของประเทศไทย
เป็นการส่งออกไปยังประเทศจีน
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 นีสานักงาน
เศรษฐกิ จ การเกษตรคาดว่ า มี หั ว มั น ออกสู่ ต ลาด 16.6
ล้านตัน เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 115.4 และระยะ
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 คิดเป็นร้อยละ 53.7 ของ
ผลผลิตปี 2557/58 ที่มีผลผลิตรวม 30.9 ล้านตัน จะส่งผล
ลบกับระดับราคาโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ในระหว่าง ม.ค.– มี.ค.58 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่
อาจจะก่อความเสียหายทาให้ผลผลิตลดลง ทังจากการระบาด
ของเพลียแป้ง ไรแดง และภัยแล้งที่เกิดขึน รวมทังโรคที่เกิด
จากเชือราที่ทาให้รากหรือหัวมันเน่าซึ่งกาลังเกิดขึนในหลาย
พืนที่
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การส่ง ออก ตลอดปี 2557 ผลิต ภัณ ฑ์
มันสาปะหลังส่งออกสะสมรวม 10.8 ล้านตัน มูลค่าสูงสุด
เป็นประวัติการณ์รวม 113,726.3 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี
ก่อนร้อยละ 17.4 และร้อยละ 18.8 ตามลาดับ (ปี 2556
รวม 9.2 ล้านตัน มูลค่า 95,695.4 ล้านบาท) สาหรับ
ม.ค.- ก.พ.58 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวม
2.06 ล้านตัน มูลค่า 20,809.1 ล้านบาท ลดลงจากระยะ
เดียวกันของก่อนร้อยละ 9.7 และร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
แต่เพิ่มขึนจากระยะ 2 เดือนก่อนหน้านีร้อยละ 7.9 และ
ร้อยละ 1.1 ตามลาดับ การส่งออกในไตรมาสแรกลดลง
จากระยะเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากจีนที่เป็นผู้นาเข้าราย
ใหญ่ของโลก หันไปนาเข้าจากเวียดนามและกัมพูชาแทน
เนื่ องจากคุ ณภาพของมัน เส้นสับด้ วยมือที่มีค วามสะอาด
และแป้งมันที่มีต้นทุนต่ากว่าไทย รวมถึงค่าเงินที่อ่อนค่า
กว่าเงินบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าปริมาณหัวมันสดเวียดนาม
และกัมพูชาจะมีเพียง 9.8 และ 8.0 ล้านตัน ซึ่งการส่งออก
ในไตรมาสที่ 2 ของทัง 2 ประเทศจะมีปริมาณลดลง
เนื่องจากต้องเร่งการส่งออกก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุม และในไตร
มาสที่ 2 จีนจะหันมาพึ่งการนาเข้าจากไทยเป็นหลัก จะเห็น
ชัดเจนขึนในช่วงเดือนพฤษภาคม
ตารางที่ 8
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
2558

ม.ค.- ก.พ.

ปริมาณ
(พันตัน)
2,061.8

มูลค่า
(ล้านบาท)
20,809.1

% YOY
ปริมาณ
มูลค่า
-9.72

-5.25

10 อันดับแรก ประเทศทีน่ าเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2558
(ยอดสะสม ม.ค.- ก.พ.)
1. จีน
2. อินโดนีเซีย
3. ญี่ปุ่น
4. ไต้หวัน
5. มาเลเซีย

1,624.0
161.6
62.6
56.1
44.4

13,428.4
2,386.3
1,439.2
802.4
657.6

-16.26
473.80
-10.43
5.92
3.06

-16.82
361.24
-10.99
4.96
0.81
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รูปที่ 10
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ตัน

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

ปริมาณ(ตัน) แกนซ้าย
มูลค่า(พันล้านบาท) แกนขวา

2554
2555
2556
2557
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พันล้านบาท
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

2558

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการภาครัฐ วันที่ 2 ธ.ค. 57 ครม.
เห็นชอบกับ 4 มาตรการเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลังทังระยะสันและระยะยาว วงเงินสินเชื่อรวม 73,000
ล้านบาท โดยรัฐบาลจะจ่ายชดเชยดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี
วงเงินทังสิน 2,760 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดังนี
1) มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร วงเงินรวม
25,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท
เป้าหมายเกษตรกร 5 แสนราย จ่ายเงินกู้ ธ.ค.57- มี.ค.58
ดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี นาน 6 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบีย
375 ล้านบาท แต่มาตรการนีได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลังค่อนข้างน้อย
2) การเสริมสภาพคล่องให้แก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมมันจากเกษตรกรวงเงินรวม
10,000 ล้านบาท รายเล็กกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ขนาดกลาง
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และขนาดใหญ่ไม่เกิน 20 ล้านบาท จ่าย
เงินกู้ ธ.ค.57- มี.ค.58 ดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี นาน 4
เดือน วงเงินชดเชยดอกเบีย 100 ล้านบาท
3) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกระบบนา
หยด วงเงินรวม 23,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน
230,000 บาท เป้าหมาย 100,000 ราย วงเงินรวม 23,000
ล้านบาท จ่ายเงินกู้ ม.ค.- ธ.ค.58 ดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี
นาน 24 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบีย 1,380 ล้านบาท
4) การยกระดับมาตรฐานการแปรรู ปและจั ดเก็ บ มั น
สาปะหลังแก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวงเงิน
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รวม 15,000 ล้านบาท รายเล็กกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ขนาด
กลางไม่เกิน 10 ล้านบาท และขนาดใหญ่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
จ่ายเงินกู้ ม.ค.- ธ.ค.58 ดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี นาน 24
เดือน วงเงินชดเชยดอกเบีย 900 ล้านบาท
ณ สินไตรมาสที่ 1 มีเกษตรกรที่เข้าทาสัญญา
กับภาครัฐเพียงมาตรการที่ 1 คือการชะลอการเก็บเกี่ยว และ
มาตรการที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
ระบบนาหยดรวม 853 สัญญา มีวงเงินสินเชื่อรวม 64.8 ล้าน
บาท อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 627 สัญญา วงเงิน
รวม 45.9 ล้านบาท สาเหตุที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย
คือ
 ราคาหัวมันสาปะหลังสดโดยเฉลี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่
เกษตรกรยังพอรับได้ (ราคาที่เหมาะสมคือ 2.50 บาท/กก.)
 ขันตอนที่ยุ่งยาก และเงื่อนไขไม่จูงใจ เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นรายย่อยที่มีพืนที่การเพาะปลูก 5-10 ไร่ การเข้าร่วม
โครงการจึ งเป็ นเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่ งค่ อนข้ างมี ฐานะทาง
การเงินอยู่แล้ว
 ระยะเวลาของโครงการไม่เอือต่อฤดูการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกกันมากในช่วง ต.ค.-พ.ย. และ
ก.พ.-เม.ย. ของแต่ละปี เพราะมีค่าใช้จ่ายในการกาจัดวัชพืชต่า
ผลการดาเนินงานตามโครงการของรัฐ ณ 31 มี.ค. 58
มาตรการ
ชะลอการเก็บเกี่ยวมัน
ทาระบบนาหยด
รวม

จานวน
(สัญญา)
463
390
853

ต้นเงิน
(บาท)
18,001,150.00
46,839,315.00
64,840,465.00

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น

ผลผลิตพืชทดแทน ฤดูเก็บเกี่ยวในปีที่ผ่าน
มาปริมาณผลผลิตพืชทดแทนทังข้าวโพดและธัญพืชรวมทั่ว
โลก มีปริมาณเพิ่มสูงขึนเป็นประวัติการณ์ทังของสหรัฐฯ
อเมริ ก าใต้ และยุ โ รป จากสภาพอากาศที่ เ อื อต่ อ การ
เพาะปลู ก และการเก็ บ เกี่ ย ว ยั ง เป็ น แรงกดดั น ต่ อ ราคา
หัวมันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังในปีนีต่อเนื่อง
จนถึ ง กลางปี 2558 อย่ า งไรก็ ต ามปริ ม าณการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังยังจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะตลาดหลักๆ อย่าง
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ประเทศจีน และระดับราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังก็อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างจูงใจให้มีการสั่งซือเพื่อนาเข้ามากขึน และใน
ปีนี มี ก ารคาดการณ์ ว่ าปริ ม าณผลผิ ต ข้ า วโพดของสหรั ฐ
ธัญพืชรวมของโลกน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จึงยังไม่มี
ปัจจัยบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของไทย
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ผลผลิตในปี 2557/58 จะมีปริมาณผลผลิตรวมมากถึง
30.9 ล้านตัน เพิ่มสูงขึนกว่าปีก่อนร้อยละ 3.0 เนื่องจาก
สภาพอากาศที่เอืออานวยต่อการเพาะปลูกและการเติบโต
ของมันสาปะหลัง และการใช้พันธุ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่
ช่วงต้น ฤดูการเพาะปลูกในหลายพืนที่ต้อ งพบกับภัย แล้ง
จนต้องปลูกใหม่ในช่วงต้นฤดู ฝน ซึ่งจะทาให้ผลผลิตออก
ล่าช้าไปกว่าเดิม และยังมีการแพร่ระบาดของเชือราที่ทาให้
เกิดโรครากเน่า และข่าวการแพร่ระบาดของเพลียแป้งใน
หลายจังหวัด ประกอบกับมีความกังวลถึงภัยแล้งที่จะมีขึน
ในช่วงต้นปี 2558 ที่อาจทาให้ผลผลิตต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นทีน่ า่ สนใจ
1. ปริมาณการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย พบว่าทังปริมาณมาก
ถึง 1.616 แสนตัน และมูลค่า 2,386.3 ล้านบาท เพิ่มขึนถึงร้อยละ 473.8
และร้อยละ 361.2 ตามลาดับ โดยเฉพาะแป้งดิบมีปริมาณถึง 1.45 แสน
ตัน มูลค่า 2,001.3 ล้านบาท ตามความเห็นของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมัน
สาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากประเทศอินโดนีเซียประสบ
ปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังเสียหาย และ
จากรายงานของ Food Outlook October 2014 ประเทศอินโดนีเซียมี
ปริมาณผลผลิตหัวมันสาปะหลังสด 25.0 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศ เพราะในระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซีย
ผลิตมันสาปะหลังได้เป็นอันดับ 3 และ 4 ของโลกสลับกับไทยมาโดย
ตลอด แต่อินโดนีเซียไม่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแต่กลับ
นาเข้าจากไทยเพิ่มขึนทุกปี และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ โดยนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึน เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์
อิเลคทรอนิกส์ และสิ่งทอ ทาให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องขยายตัวตาม เช่น
อุตสาหกรรมทอผ้า และกระดาษบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสดีของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้ง
มั น เพราะทั งจี น ญี่ ปุ่ น และไต้ หวั น ต่ างเริ่ มกังวลว่ าปริ มาณความ
ต้องการใช้ทั่วโลกอาจจะเพิ่มมากขึนกว่าที่คาดไว้จึงต้องสต็อกสินค้าไว้
ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในไตรมาส 2 นี
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การส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังไปประเทศอินโดนีเซีย
ช่วงระยะเวลา

ปริมาณ

มูลค่า

หน่วย พันตัน : ล้านบาท
% เปลี่ยนแปลงช่วง
เดียวกัน
ปริมาณ
มูลค่า

ม.ค.- ก.พ. 58
161.6
2,386.3
473.80
361.24
ม.ค.- มิ.ย. 57
144.1
2,396.6
-24.38
-17.95
ม.ค.- ธ.ค. 57
444.0
6,677.5
37.08
28.01
ที่มา : จัดทาจากข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การรุกคื บของผู้ประกอบการจีนสู่ธุ รกิจมันส าปะหลั ง
ในช่วงครึ่งหลังปี 2557 โดยการเช่าโกดังเพื่อรวบรวมมันเส้น
ส่งกลับประเทศจีน รวมถึงการร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทยหรือ
ซือกิจการโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังเพื่อส่งกลับไปให้บริษัท
แม่ที่ประเทศจีน รวมทังเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
รายอื่น ทาให้สมาคมการค้ามันสาปะหลังไทยและผู้ประกอบการ
ไทยมีความเป็นห่วงเพราะหากภาครัฐไม่มีมาตรการเพื่อปกป้อง
ผู้ประกอบการไทยแล้ว อุตสาหกรรมมันเส้นและแป้งมันสาปะหลัง
จะถูกครอบงาโดยกลุ่มทุนจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่
และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสูญเสียอานาจในการกาหนด
ราคาและการต่อรอง แต่ก็อาจจะส่งผลดีกับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลังให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมยิ่งขึน

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคาอ้อยเฉลี่ย ทังประเทศที่เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นา ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8
จากสภาพอากาศที่ไม่เอืออานวยและปัญหาภัยแล้งในปีก่อนที่
ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยในปีนี ส่วนราคานาตาลโลก
ไตรมาสนีลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากปริมาณนาตาล
ในตลาดที่มีจานวนมาก สาหรับแนวโน้ม ราคานาตาลโลกปี
2558 ยังอยู่ในระดับต่าตามอุปทานที่มีมากและราคานาตาล
ยังคงผันผวนตามค่าเงินเรียลของบราซิลและดอลลาร์ สรอ.
ส่วนแนวโน้มในปี 2559 คาดว่านาตาลโลกจะปรับสมดุลมาก
ขึนตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึน

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

15

1.1 ราคาไตรมาส 1/2558
ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาไตรมาส
1/2558 เฉลี่ยทังประเทศตันละ 850 บาท ลดลงจากไตร
มาสก่อ นและช่วงเดียวกัน ปีก่อนร้อ ยละ 2.2 และร้อ ยละ
0.8 ตามล าดั บ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากสภาพอากาศที่ ไ ม่
เอืออานวยและมีปัญหาภัยแล้งจากปี 2556/57 ที่ส่งผล
กระทบต่อผลผลิตอ้อย คุณภาพของอ้อย และประสิทธิภาพ
การผลิตให้ต่ากว่าปีก่อน
ราคาน าตาลทรายดิบโลกในตลาดนิวยอร์ก
ไตรมาสแรกปี 2558 เฉลี่ยที่ 14.13 เซนต์ต่อปอนด์หรือ
กิโลกรัมละ 10.15 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ
10.5 และลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.8 โดย
ในช่ ว งนี ราคาน าตาลปรั บ ตั วลดลงต่ ากว่ า 12 เซนต์ ต่ อ
ปอนด์ ต่าสุดในรอบ 6 ปี จากแรงกดดันปริมาณนาตาล
จานวนมากทังจากอินเดียและไทย รวมถึงผลผลิตฤดูการ
ผลิ ต ใหม่ ข องบราซิ ล ที่ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ น ในขณะที่ ค วาม
ต้องการนาตาลยังคงซบเซา ประกอบกับค่าเงินเรียลของ
บราซิลที่อ่อ นค่ าลงมากเมื่อ เทียบกับดอลลาร์ กระตุ้น ให้
ผู้ผลิตเร่งส่งมอบนาตาลปริมาณมากออกมาในตลาด และ
กดดันราคานาตาลให้ปรับตัวลงเช่นกัน
1.2 แนวโน้มราคานาตาล
ร าคาน าตาล โ ลกปี 2558 Economist
Intelligence Unit (EIU) ประเมินราคานาตาลล่าสุด
เฉลี่ยที่ 16.13 เซนต์ต่อปอนด์ ต่ากว่าปี 2557 ร้อยละ 5.2
เป็นผลจากปริมาณนาตาลในตลาดโลกที่มีจานวนมาก และ
ราคานาตาลเคลื่อนไหวผันผวนตามค่าเงิน เรียลของบราซิล
และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม Comerzbank
และ Morgan Stanley คาดการณ์ราคานาตาลดิบจะ
ปรับตัวเพิ่มขึนในช่วงไตรมาส 2/2558 ตามความต้องการ
ที่เพิ่มขึน
สาหรับแนวโน้ม ราคาน าตาลปี 2559 EIU
คาดว่าเฉลี่ย 17.63 เซนต์ ต่ อ ปอนด์ จากความต้ อ งการ
บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึนร้อยละ 2.2 ส่งผลให้นาตาลโลก
ปรับเข้าสู่สมดุลมากขึน โดยผลผลิตน าตาลโลกเฉลี่ย
187.4 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 2.0 จากปี 2558 จาก
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ปริมาณผลผลิตอ้อยของบราซิลที่เพิ่มขึนร้อยละ 4.3 แต่
ผลผลิตนาตาลรวมจะลดลงร้อยละ 1.4 ในจานวนนีจะนา
อ้อยไปผลิตเอทานอลร้อยละ 57.7 และผลิตนาตาลเพียง
ร้อยละ 42.3
รูปที่ 11
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
บาทต่อตัน

1,500

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

40
30

1,000

20
500
0

10
เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน (16.48)

0

แนวโน้มราคานาตาลโลก
เฉลี่ย
% YoY

2555
21.61
-16.9

2556
17.68
-18.2

2557
17.01
-3.8

2558
16.13
-5.2

2559
17.63
9.3

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการบริโภคนาตาลโลกปี 2558 มี
แนวโน้ มเพิ่ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะความต้ อ งการ
นาตาลจากประเทศในแถบแอฟริกาที่เพิ่มขึนร้อ ยละ 6.0
ต่อปี (นาเข้าปีละ 5.0 - 5.5 ล้านตัน) ประกอบกับราคา
นาตาลที่ตกต่าซึ่งจะเร่งให้มีการนาเข้ามากขึน และกระทรวง
พาณิชย์อินโดนีเซียอนุญาตให้นาเข้านาตาลทรายดิบจานวน
672,000 ตัน ในไตรมาสแรก และ 945,643 ตันในไตร
มาส 2 ของปีนีเพื่อให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ม ในขณะที่การนาเข้ าน าตาลของจีน กลับลดลง
เนื่อ งจากสต็ อกน าตาลสะสมจากฤดู การผลิต 2 ปีก่อนมี
จ านวนมาก และมี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธีก ารอนุ มั ติ ก ารน าเข้ า
นาตาลนอกโควตาที่เข้มงวดมากขึน
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ตารางที่ 9
อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
หน่วย: ล้านตัน

ผลผลิต
บริโภค
Balance
Stocks ratio (%)*

2555/56

2556/57

2557/58

2558/59

185.2
175.1
10.1
40.1

182.8
178.7
4.1
41.6

183.7
182.2
1.5
41.6

187.4
186.2
1.2
41.4

ที่มา: ISO, USDA, The Economist Intelligence Unit
*% of consumption

การส่งออกนาตาลของไทย ตังแต่ ม.ค.– ก.พ.
2558 ส่งออกรวม 830,668 ตัน มูลค่า 10.6 ล้านบาท ลดลงทัง
ปริมาณและมูลค่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.4 และ
ร้อยละ 12.5 ตามลาดับ ทังนี ตลาดส่งออกหลักของไทยยังคง
เป็นเอเชียด้วยสัดส่วนร้อยละ 81.8 ของปริมาณการส่งออก
ทังสิน และประเทศที่นาเข้านาตาลไทยสูงสุด 3 อันดับแรกปีนี
คือ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และกัมพูชา อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ของไทยเริ่ มมี แ นวโน้ มลดลงเนื่ องจากปริ มาณน าตาลใน
ตลาดโลกที่มีจานวนมากจากการเร่งส่งออกของบราซิลผลจาก
การอ่อนค่าของเงินบราซิล นอกจากนี ออสเตรเลียได้ใช้โอกาสที่
ญี่ ปุ่ นลดภาษี น าเข้ าน าตาลทรายดิ บภายใต้ ข้ อตกลง The
Economic Partnership Agreement ที่ได้เจรจาและลงนาม
สาเร็จช่วงต้นปี
รูปที่ 12
ปริมาณการส่งออกนาตาลของไทย Top 5
ตัน
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

Indonesia
Japan

หน่วย: ตัน
Cambodia
Malaysia

YoY= (-32.4%)

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

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความต้ อ งการใช้น าตาลในประเทศ ตั งแต่
ม.ค.– ก.พ.58 มี ป ริ ม าณการใช้ น าตาลรวม 3.7 ล้ า น
กระสอบ ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 9.5
ลดลงทังการบริโภคโดยตรงและเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรม

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

โดยเป็ น การบริ โ ภคโดยตรงร้ อ ยละ 54.2 และใช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 45.8 ของปริมาณการจาหน่าย
ภายในประเทศ
การผลิ ต EIU คาดการณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต
น าตาลโลกปี 2557/58 อยู่ ที่ 183.7 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ น
เล็กน้อยจากปี 2556/57 เพียงร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่เป็น
การเพิ่มขึนจากผลผลิตของอินเดีย สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลี ย เป็ น หลั ก และตามรายงานของ Indian
Sugar Mills Association (ISMA) ผลผลิตนาตาล
ของอินเดียรวม 26.5 ล้านตัน เพิ่มขึนร้อยละ 8.0 สาหรับ
รายงานของ ABARES2 ผลผลิตน าตาลออสเตรเลีย
เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 7.3 ในขณะที่สถาบันภูมิศาสตร์
และสถิติ (IBGE) ของบราซิลคาดการณ์ผลผลิตอ้อยของ
บราซิลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.5 เนื่องจากภัยแล้งและ
การลดพืนที่เพาะปลูก ประกอบกับบราซิลเพิ่มสัดส่วนการ
นาอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มขึน โดยเพิ่มสัดส่วนผสม
Anhydrous Ethanol ในนามันเบนซินจาก 25% เป็น
27%3
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ผลผลิตอ้อยและนาตาลไทยตังแต่ 1 ธ.ค.57
- 31 มี.ค.58 รวม 101.0 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อย
ละ 1.0 โดยผลิตเป็นนาตาลทรายได้ 10.6 ล้านตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.9 แบ่งเป็นนาตาลทราย
ดิบ 7.6 ล้านตัน นาตาลทรายขาว 2.9 ล้านตัน นาตาลชนิด
อื่นๆ4 121,999 ตัน และกากนาตาล 4.3 ล้านตัน ค่าความ
หวานอยู่ ที่ 12.16 ผลผลิ ต น าตาลต่ อ ตั น อ้ อ ยเฉลี่ ย ทั่ ว
ประเทศ 105.77 กิโลกรัม (ปีก่อน 108.82 กิโลกรัม)
ส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน าตาล
ทราย (สอน.) คาดว่ า ผลผลิ ต อ้ อ ยในปี 2557/58 จะ
มากกว่า เป้า หมายเดิ ม ที่ กาหนดไว้ 102.8 ล้านตั น เป็ น
ระดับกว่า 103.0 ล้านตัน โดยสินไตรมาสแรกปีนี โรงงาน
นาตาลเริ่มทยอยปิดหีบอ้อยรวม 16 โรงงาน จากจานวน
50 โรงงาน เป็นโรงงานในภาคเหนือ 3 โรง ภาคกลาง 11
โรง ภาคตะวันออก 1 โรง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 โรง
รูปที่ 13
สรุปภาพรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2557/58
ตังแต่ 1 ธ.ค.57 - 31 มี.ค. 58

ตารางที่ 10
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตนาตาลโลก
ประเทศ

บราซิล
% YoY

อินเดีย

% YoY

ปี 2556/57

ปี 2557/58

หน่วย: ล้านตัน
ปี 2558/59

39.7

37.8

39.3

(-2.7%)

(-4.8%)

(4.0%)

(-5.1%)

(6.1%)

(2.5%)

(2.8%)

(-8.2%)

(4.5%)

(15.4%)

(2.5%)

(2.6%)

(-1.3%)

(0.5%)

(2.0%)

26.1
14.6

จีน
% YoY

ไทย
% YoY

รวมทังสิน

% YoY

12.0

182.8

27.7
13.4
11.7

183.7

ล้านตัน
อ้อย:ล้านตัน
12 นาตาลรวม=10.7
120
10
100
8
80
นาตาลรวม= 4.8
นาตาลรวม= 2.8
6
60
นาตาลรวม= 2.6
4
40
นาตาลรวม= 0.5
2
20
ทั่วประเทศ กลาง
เหนือ ตะวันออก อีสาน

28.4

นาตาลทรายขาว (แกนซ้าย)
อ้อยเข้าหีบ (แกนขวา)

14.0
12.0

187.4

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

2

ABARES = is a research bureau within the Department of
Agriculture, Australian Government
3
กระทรวงพลั ง งานของบราซิ ล ประกาศเพิ่ ม สั ด ส่ ว นในวั น ที่ 16 มี .ค.58 โดย
Anhydrous Ethanol คือเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ตังแต่ 99% ขึนไป สามารถใช้ผสม
กับนามันเบนซินเพื่อใช้เป็นนามันเชือเพลิงได้
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นาตาลทรายดิบ (แกนซ้าย)

ที่มา: Sugarzone.in.th

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้า คงคลัง ดุ ลน าตาลโลกปี 2557/58
เริ่มปรับเข้าสู่สมดุลมากขึน สะท้อนจากรายงานล่าสุดของ
องค์การนาตาลระหว่างประเทศ (ISO) โดยมีดุลนาตาล
ส่วนเกิน (Surplus) เฉลี่ยเพียง 0.5 ล้านตัน จากผลผลิต
ที่ชะลอตัวในขณะที่ ความต้อ งการบริโ ภคเพิ่มขึนต่อเนื่อ ง
4

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

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

อย่างไรก็ตาม ในระยะสันปริมาณนาตาลในตลาดโลกยังคง
มีมาก เนื่องจากปัจจัยค่าเงินที่อ่อนค่าของประเทศผู้ผลิต
หลักส่งผลให้มีการเร่งขายผลผลิตในตลาดเพิ่มขึน
รูปที่ 14
ดุลนาตาลโลก
พันตัน
180.0

(หน่วย : ล้านตัน raw value)

ดุลนาตาลโลก

ผลผลิต
172.5
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รูปที่ 15
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11
May 2015 (SBK 15)
Cents/Lb
18.00
16.00

รณ 31 มี.ค.58 = 11.93

14.00
12.00
10.00

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
สภาพภู มิอ ากาศ ที่ค่ อ นข้ า งแปรปรวนใน
พืนที่ปลูกอ้ อ ยหลัก ของโลก โดยพบว่า เกิด สภาพอากาศ
เลวร้ายและศัตรูพืชในช่วงเก็บเกี่ยวของเวียดนาม ในขณะที่
บราซิลขาดแคลนนาฝนอย่างรุนแรงทาให้อุตสาหกรรมอ้อย
ของบราซิลลดการใช้นาเหลือเพียง 1 - 2 ลบ.เมตรต่ออ้อย
1 ตัน5 หรือลดลงถึงร้อยละ 95.0 ในขณะที่รัฐควีนแลนด์
ของออสเตรเลีย พืนที่ปลูกอ้อยกว่า ร้อยละ 10.0 ประสบ
ความเสี ย หายจากพายุ ไ ซโคลน Marcia อย่ า งไรก็ ต าม
ในช่วง มี.ค.58 เกิดภาวะฝนตกทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของบราซิล ท าให้อ้อยบางส่วนฟื้น ตั วส่ง ผลดี ต่อ ปริมาณ
อ้อยในฤดูการผลิตหน้า
ราคาน าตาลทรายดิบ (Sugar#11) ใน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ตามสัญญาส่งมอบเดือน
พฤษภาคม 2558 มี ร าคาปิ ด ณ 31 มี . ค.58 เฉลี่ ย ที่
11.93 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นผลจาก
แนวโน้ มปริมาณน าตาลในตลาดโลกที่มีมากจากการเร่ง
ส่งออกของบราซิล ขณะที่อุปสงค์นาตาลยังไม่กระเตืองขึน

5

ปกติต้องใช้นาเฉลี่ย 15-20 ลบ.เมตรต่ออ้อยที่ปลูก 1 ตัน
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ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of March,15)

ประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ออสเตรเลีย : ชาวไร่อ้อยรัฐ New South Wales อ้างว่า
โรงงานนาตาลที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของลดต้นทุนการผลิตอย่างมาก
ด้วยการนาเข้านาตาลจากต่างประเทศเนื่องจากราคาต่ากว่าใน
ประเทศ
ปากีสถาน : รัฐบาลได้อนุมัติเงินอุดหนุนการส่งออก 10,000
รู ปี / ตั น หรื อ 99 ดอลลาร์ สรอ./ตั น (1 ดอลลาร์ สรอ.=
100.85 รูปี) สาหรับการส่งออกนาตาลจานวน 650,000 ตัน ทังนี
ปริมาณการผลิตนาตาล 6.0 ล้านตัน บริโภคในประเทศ 4.5 ล้าน
ตัน ส่งออกไปยังแอฟริกา เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง
อินเดีย : รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติเงินอุดหนุนการส่งออกนาตาล
ทรายดิบจานวน 1.4 ล้านตัน ในอัตรา 4,000 รูปี/ตัน หรือ 64
ดอลลาร์ สรอ./ตัน ทาให้ปริมาณนาตาลในตลาดโลกเพิ่มขึนมาก
ทังนี โรงงานนาตาลและสหกรณ์ในอินเดียที่ผลิตเอทานอล และเอ
ทานอลที่ผลิตได้จานวน 1 ใน 4 ที่นาไปเป็นเชือเพลิงชีวภาพจะ
ได้รับสิทธิ ในการขอรับเงินอุด หนุนการส่ งออกนาตาลทรายดิ บ
และโรงงานที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต เอทานอลยั ง คงได้ รับ เงิ น อุ ด หนุ น การ
ส่งออกนาตาลทรายดิบภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ
ไทย : โรงงานเอทานอลมีแผนขยายการผลิตหลังจากราคานาตาล
โลกลดลงมาก และในช่ ว งปลายปี มี สั ญ ญาณการใช้ เ อทานอล
เพิ่มขึนจากราคานามันโลกที่จะปรับตัวสูงขึน โดยมีประเด็นที่ต้อง
ติดตาม คือ 1) นโยบายการจาหน่ายของบราซิล 2) ระดับสต็อก
นาตาลโลก 3) สถานการณ์การผลิตนาตาลของไทย ปกติ จะผลิต
เพิ่มขึนร้อยละ 1.2 ต่อปี หากมีสต็อกมากเกินไปย่อมกระทบต่อ
ราคานาตาลส่งออก

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

กุ้งขาว
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2558 ราคากุ้งขาวโดยรวมเพิ่มขึนจากไตรมาส
ก่อน ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาลเนื่องจากการ
ชะลอเลียงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สาหรับแนวโน้มราคากุ้งขาวปี
2558 คาดว่าอยู่ในช่วง 170 - 190 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง
เทียบกับปีก่อนตามผลผลิตที่มีแนวโน้มปรับดีขึนจากปัญหาโรค
ตายด่วนที่เริ่มคลี่คลาย ขณะเดียวกันผลผลิตจากประเทศผู้ผลิต
อื่นก็เพิ่มขึนเช่นกัน และยังมีปัจจัยลบจากสต็อกสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ในระดับสูง

1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 ราคาไตรมาส 1/2558
ราคากุ้ ง ขาวเพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสก่ อ นตาม
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล เนื่องจากการชะลอ
เลียงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทาให้ราคาเร่งตัวขึนในช่วงต้นไตร
มาส (ม.ค.– ก.พ.) อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสราคา
เริ่มมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากห้องเย็นชะลอการ
ซื อตามความต้ อ งการที่ ลดลงในตลาดหลั ก ต่ างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาที่ความต้องการลดลงจากสภาพ
อากาศที่ไม่เอืออานวย
จากข้อมูลชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครในไตรมาสที่
1/2558 ราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 184.31 บาท เพิ่มขึนจากราคากิโลกรัมละ 179.46 บาทใน
ไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึนร้อยละ 2.7 ขณะที่เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 29.1 (รูปที่ 16)
รูปที่ 16
ราคากุ้งขาวไทย 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: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร
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1.2 แนวโน้มราคากุ้งขาว
ปี 2558 ราคากุ้งขาวไทยขนาด 70 ตัวต่อ
กิโ ลกรัม คาดว่า อยู ่ใ นช่ว ง 170 - 190 บาทต่อ
กิโ ลกรัม ลดลงจากปีก่อ นตามผลผลิต ที่มีแ นวโน้มปรับ
ด ีขึ น จ า ก ป ัญ ห า โ ร ค ต า ย ด ่ว น ที ่เ ริ ่ม ค ลี ่ค ล า ย
ขณะเดีย วกัน ผลผลิต จากประเทศผู ้ผ ลิต อื ่น ก็เ พิ่ม ขึ น
เช่น กัน โดยมีปัจ จัย ลบจากสต็อ กสหรัฐ อเมริก าที่อ ยู่ใ น
ระดับ สูง และแรงกดดัน จากประเด็น การค้า มนุษ ย์ที่
สหรัฐ อเมริก าลดอัน ดับ ไทยเป็น Tier 3 และการถูก
ตัดสิทธิ์ GSP ในสหภาพยุโรป
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้องการใช้ ในตลาดสหรัฐอเมริกาจาก
ข้อมูล INFOFISH Trade News เดือนมีนาคม 2558
ความต้องการบริโภคลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบสภาพ
อากาศหนาวอย่างรุนแรงครอบคลุมพืนที่ประมาณ 2 ใน 3
ของสหรั ฐ อเมริ ก า ส่ ง ผลต่ อ ยอดขายในร้ านอาหารและ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทาให้ห้องเย็นยังมีสต็อกอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับสหรัฐอเมริกามีการขยายการนาเข้าในช่วงไตร
มาสที่ 4 ปีก่อน และในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
จากรายงานของ National Marine Fisheries
Service of United States พบว่า ปริมาณการนาเข้ากุ้ง
ของสหรัฐอเมริกาเดือนมกราคม 2558 สูงสุดในรอบ 3 ปี
โดยเพิ่มขึนจากเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ
2.3 และร้อยละ 8.5 ตามลาดับ เนื่องจากมีการเร่งซือของผู้
นาเข้ารายใหญ่ โดยประเทศที่มีปริมาณการนาเข้ากุ้งสูงสุด
อั บ ดั บ หนึ่ ง คื อ อิ น โดนี เ ซี ย รองลงมาเป็ น อิ น เดี ย
เอกวาดอร์ ไทย และเวียดนาม (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11
การนาเข้ากุง้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา

ตารางที่ 12
การก การนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งในตลาดญี่ปุ่น

(หน่วย: ตัน)

2557
%
2558
QOQ
ม.ค.
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
อินโดนีเซีย 24,954
30,470 22.1 9,948
อินเดีย
34,952
32,885 -5.9 9,438
เอกวาดอร์
26,007 19,778 -24.0 6,837
ไทย
16,586
21,968 32.5 6,348
เวียดนาม
23,112
16,945 -26.7 5,636
จีน
7,936
8,062
1.6 3,281
เม็กซิโก
3,024
12,513 313.8 3,006
มาเลเซีย
4,444
6,107
37.4 1,464
อื่นๆ
17,468
12,968 -25.8 4,883
รวม
158,483 161,696
2.0 50,841
ประเทศ
ผู้ผลิต

20

%
MOM
12.4
5.8
-5.6
-21.3
15.4
36.1
16.5
-25.6
2.8
2.3

(หน่วย (หน่วย : ตัน)
2557
%
%
ประเทศ
ผู้ผลิต ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 QOQ
YOY
เวียดนาม 9,002 10,176
13.0
37.8
อินโดนีเซีย 7,083
8,173
15.4
20.6
อาร์เจนตินา 722
5,800
703.3
-11.8
7.1
อินเดีย
11,660 11,561
-0.8
0.4
จีน
3,450
3,605
4.5
-24.4
ไทย
3,311
3,879
17.2
103.0
อื่นๆ
8,597
9,895
15.1
41.2
รวม 43,825 53,089
21.1
-13.8
ที่มา : JFTA ใน INFOFISH Trade News
8.5

ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States

ตลาดญี่ปุ่น เดือ นมีน าคม 2558 ความ
ต้องการบริโ ภคกุ้ง อยู่ใ นระดับต่า โดยผลิต ภัณฑ์ที่ ยัง อยู่
ในความต้องการได้แก่ กุ้งติดหัวขนาดกลางและเล็กและ
กุ้ง ปอกเปลือ กขนาดเล็ก ที่ค รัว เรือ นนิย มใช้ป รุง อาหาร
ประเภทหม้อไฟ โดยผู้นาเข้า ญี่ปุ่น ยัง ชะลอซือเพื่อ รอผล
การเจรจาในงานแสดงอาหารทะเลที่บ อสตัน อย่างไรก็
ตาม ราคากุ้ง ที่มีแ นวโน้ม ลดลงอีก จะมีส่ว นท าให้ เ กิด
ความต้องการนาเข้าเพิ่มขึนเนื่องจากสต็อกในญี่ปุ่นอยู่ใน
ระดับต่า ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้ม ปรับดีขึน
ในเทศกาลใบไม้ผลิช่วง เม.ย.- พ.ค. ที่กาลังจะมาถึง
จากข้อ มูล JFTA
ใน INFOFISH
Trade News พบว่า เดือ นมกราคม 2558 ญี่ปุ่น มี
ปริม าณการนาเข้า กุ้ง สดแช่แ ข็ง ต่าสุด เป็น ประวัติก ารณ์
โดยหดตัวลงจากเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 32.6 และ 31.7 ตามลาดับ เป็น การลดลงในทุก
ตลาดหลักสาคัญ แม้กระทั่งกุ้งอาร์เจนตินาที่ไ ด้รับความ
นิย มยัง ลดลงถึง ร้อ ยละ 62.8 จากเดือ นเดีย วกัน ปีก่อ น
(ตารางที่ 12)

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

2558
ม.ค.
2,328
2,082
3
1,502
3
1,411
918
692
2,104
11,037

%
MOM
-22.4
-23.0
-58.8
-25.7
-21.4
-45.0
-22.4
-32.6

%
YOY
-9.8
-2.1
-62.8
-25.2
-39.3
-34.5
-29.0
-31.7

ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ แยกรายผลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ้ ง ที่
นาเข้าในตลาดญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2558 พบว่าลดลงทุก
ผลิตภัณฑ์ โดยกุ้งสดแช่แข็งลดลงมากที่สุด รองลงมาเป็น
กุ้งปรุงสุกแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป ขณะที่ประเทศไทยซึ่งแม้
จะมีผลผลิตในระดับต่า แต่เป็นผู้นาการส่งออกกุ้งแปรรูป
และกุ้ ง เพิ่ ม มู ล ค่ า ในตลาดนี ทั งนี เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าวของไทยเป็นที่ต้องการของตลาด (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13
การนาเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์กุ้ง (ทุกประเภท) ในตลาดญี่ปนุ่
(หน่วย : ตัน)

ผลิตภัณฑ์
กุ้งสดแช่แข็ง (Raw Frozen)
กุ้งแช่แข็ง (Frozen ebi)
กุ้งแห้ง/หมักเกลือ (Salted/died)
กุ้งแห้ง/รมควัน (Smoked/died)
กุ้งปรุงสุกแช่แข็ง (Cooked frozen)
กุ้งแปรรูป (Prepared/processed)
ซูชิหน้ากุ้ง (Sushi ebi with rice)
กุ้งรวม

2558
ม.ค.
11,037
4
124
17
1,492
3,196
157
16,029

2557
ม.ค.
16,167
48
193
26
1,841
3,471
164
21,912

ที่มา: Japan Customs ใน INFOFISH Trade News, No.5/2015

2556
ม.ค.
14,669
28
173
31
1,951
4,085
207
21,148
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สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และ
แปรรูปของไทย ในไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) มี
ปริ ม าณการส่ ง ออกรวม 22,019 ตั น เพิ่ ม ขึ นจากช่ ว ง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.2 ขณะที่มีมูลค่าการส่งออกรวม
7,524 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 โดยปริมาณการส่งออก
ที่ เ พิ่ ม ขึ นเป็ น ผลจากผลผลิ ต กุ้ ง ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ นตั งแต่
ปลายปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี ส่งผล
ให้ปริมาณส่งออกกุ้งของไทยเพิ่มขึนในตลาดสหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้ และแคนาดา และตลาดอื่นๆ ร้อยละ 15.0 ร้อย
ละ 63.5 ร้ อ ยละ 27.3 และร้ อ ยละ 47.5 ตามล าดั บ
(ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
แคนาดา
เกาหลีใต้
ตลาดอื่นๆ
รวม

ไตรมาส 1/58 (ม.ค.- ก.พ.)
ปริมาณ
มูลค่า
8,892
3,284
4,609
1,570
1,568
664
909
366
896
315
5,145
1,325
22,019
7,524

% YOY

ปริมาณ
15.0
-7.1
-14.8
27.3
63.5
47.5
14.2

มูลค่า
-2.0
-23.8
-28.2
14.8
35.4
-17.1
-4.9
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2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมงผลผลิต
กุ้ ง ขาวไตรมาสที่ 1/2558 (ม.ค.- ก.พ.) ออกสู่ ต ลาด
เพิ่ ม ขึ นจากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 12.9 เนื่ อ งจาก
ปั ญ หาโรคตายด่ ว นที่ เ ริ่ ม คลี่ ค ลายหลั ง จากเกษตรกรมี
แนวทางจัดการกับโรคมากขึน ทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน
โดยเกษตรกรจะเริ่มทยอยเลียงกุ้งฤดูกาลแรกของปีในช่วง
ก.พ.– มี.ค. นี
3. มาตรการทางการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส หรั ฐ อเมริ ก า (US
Department of Commerce : DOC) ได้ประกาศผล
การพิจารณาทบทวนอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี)
ขันต้น ครังที่ 9 สินค้ากุ้งแช่แข็งของอินเดียและเวียดนาม
น าเข้ า ในช่ ว ง 1 ก.พ.56 - 31 ม.ค.57 โดยในรอบนี
สหรัฐอเมริกาได้ปรับอัตราเฉลี่ยภาษีเอดีทังประเทศของ
อินเดียเพิ่มขึนจากเดิมร้อยละ 2.49 เป็น 2.96 ขณะที่อัตรา
เฉลี่ยภาษีเอดีของเวียดนามปรับลดลงจากเดิมร้อยละ 6.36
เป็น 0.93 6

โปรดตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้รายงานตาม Link แนบ
https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Lists/NE_Th
aiAgriculture/NewForm.aspx?Source=https://www.bot.or.th/sites
/Survey/MonetaryPolicy/Pages/ThankYou.aspx

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้
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