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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 1/2559
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทยในไตรมาส 1/2559 ส่วนใหญ่
ลดลงจากไตรมาสก่อน ดังนี ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดลงจากคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิที่ด้อยลงและการแข่งขันด้านราคากับข้าวของเวียดนามและ
กัมพูชา ราคามันสาปะหลังลดลงตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการเร่งระบายข้าวโพดที่อยู่ใน
สต็อกของรัฐบาลจีน การสินสุดแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ใช้มัน
สาปะหลังเป็นวัตถุดิบสาคัญ อย่างไรก็ดี มีราคาสินค้าเกษตรสาคัญ
บางชนิ ดที่ปรับเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกเจ้ า
ได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์ที่มาจากการส่งมอบข้าว G to G ยางแผ่น
ดิบชัน 3 ปาล์มนามัน และกุ้งขาว ราคาปรับเพิ่มขึนในไตรมาสนีตาม
ปริมาณผลผลิตที่น้อยลง
ภาวะแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลเป็นอันมากต่อ
ผลผลิตพืชสาคัญโดยทาให้ผลผลิตพืชสาคัญลดลงทุกชนิด ทัง ข้าว
ยางพารา ปาล์มนามัน มันสาปะหลัง และ อ้อย โดยลดลงทังพืนที่
เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ ขณะที่ ผลผลิตกุ้งขาว เพิ่มขึนจากการ
คลี่คลายจากปัญหาโรคตายด่วนและเกษตรกรมีการปรับวิธีการเลียง
และการจัดการที่ดีขึน ทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน
ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศบางส่วน
เริ่มปรับเพิ่มขึน ความต้องการข้าวสารไทยจากการส่งมอบข้าวแบบ
G to G ยังมีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความต้องการข้าวนึ่งชะลอตัว ส่วน
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจากความต้องการในจีน ยุโรป
และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึนบ้าง สาหรับความต้องการใช้ปาล์มนามัน
เพิ่มขึนตามความต้องการใช้ในการบริโภคและการใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตไบโอดีเซล ความต้องการนาตาลทรายของโลกปีนีคาดว่าส่วน
สาคัญเพิ่มขึนจากจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศแอฟริกา ขณะที่
ความต้องการมันสาปะหลังชะลอตัวตามความต้องการของจีนที่ลดลง
ส่วนความต้องการกุ้งขาวของตลาดสหรัฐอเมริกาชะลอตัว ทังนีความ
ต้องการกุ้งขาวในตลาดญี่ปุ่นคาดว่ าจะปรับตั วดีขึนเล็กน้ อย
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
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แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทย
ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึนได้แก่ ข้าว ยางพารา
อ้อยและน าตาล คาดว่าผลผลิตมีจ านวนน้ อยลง และยั งมีอุปสงค์
เพิ่มขึนในส่วนของ ข้าว ยางธรรมชาติและนาตาลทราย ส่วนราคาสินค้า
ที่ยังมีแนวโน้มปรับลดลงได้แก่ มันสาปะหลัง ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน และความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ในส่วนของราคา
ปาล์มนามันยั งทรงตัว แม้ว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มลดลง และความ
ต้องการใช้ในประเทศมีต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังมีสต็อกนามันปาล์มโลกที่
เพิ่มขึน ราคาสินค้าทดแทนยังอยู่ในระดับต่า และเศรษฐกิจเอเชียที่
ชะลอตัว ทังนีอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งขาวยังส่งออกได้จากผลผลิต
คู่แข่งที่ลดลง แต่ราคามีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากไทยยังประสบกับ
ปัญหา การตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP : Generalized System of
Preferences) และการทาประมงผิดกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกกุ้งไทย
โปรดตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้รายงานตาม Link แนบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
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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
รายการ

หน่วย

ปี
2557

ปี
2558

ไตรมาส
1

2558
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

2559
Q1/2559
ไตรมาส %QoQ %YoY
1

ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%

บาทต่อตัน

7,713

7,756

7,830

7,635

7,921

7,639

7,779

1.8

-0.7

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

บาทต่อตัน

13,782

12,939

13,080

13,315 13,151 12,212

10,814

-11.4

-17.3

ข้าวเปลือกเหนียว

บาทต่อตัน

11,856

11,366

10,753

11,137 11,845 11,727

11,608

-1.0

8.0

ยางแผ่นดิบชัน 3

บาทต่อกก.

57.85

48.99

53.71

49.00

47.03

39.13

40.39

3.2

-27.7

ยางแท่ง STR20

บาทต่อกก.

56.15

47.56

52.39

49.46

47.94

43.12

41.26

-4.3

-15.0

ผลปาล์มทะลาย

บาทต่อกก.

5.00

4.65

4.89

5.31

3.90

4.38

5.08

15.8

-12.7

นามันปาล์มดิบ

บาทต่อกก.

28.57

27.33

28.65

28.31

24.34

24.96

29.58

18.5

-11.6

หัวมันสดคละ

บาทต่อกก.

2.11

2.16

2.21

2.15

2.26

2.01

1.81

-10.0

-18.1

มันเส้น

บาทต่อกก.

6.76

6.78

6.46

6.78

7.32

6.56

5.48

-16.5

-15.2

แป้งมัน

บาทต่อกก.

13.11

13.49

12.92

13.62

14.14

13.29

12.55

-5.6

-2.9

บาทต่อตัน

883

840

850

838

-

825

790

-4.2

-7.1

เซนต์ต่อ
ปอนด์

16.33

13.14

14.33

12.45

11.29

14.68

14.33

-2.4

-

บาทต่อกก.

210.64

160.23

202.19

179.46 154.67 151.50

179.35

18.4

-2.7

ยาง

ปาล์ม

มันสาปะหลัง

อ้อยและนาตาล
อ้อย
นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)
กุง้ ขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัวต่อกิโลกรัม)

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการอ้อย
และนาตาลทราย
หมายเหตุ : % QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ %YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
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ต า ร า ง แ ส ด ง 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
600
500
400
300
200
100
0

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Sugar

เซนต์ต่อปอนด์

30.00

ผลพยากรณ์

15.00
10.00
5.00
0.00

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Natural Rubber

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

25.00
20.00

Palm oil

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนกันยายน 2558, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนเมษายน 2559
ที่มา:
World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2016 Blue line)

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
ข้าว

(Thai White Rice 100% 2nd F.O.B Bangkok)

นามันปาล์ม

(Malaysian/Indonesian, CIF NW. Europe)

Sugar
(ISA daily average)

ยางพารา*
(Thailand RSS3 price)

หน่วย

2557

2558

2559

2560

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

424
-13.4
821
-4.2
17.01

386
-9.0
622
-24.2
13.43

389
0.7
567
-8.9
14.55

410
5.5
597
5.3
15.00

-3.8

-21.0

8.3

3.1

1,873
-33.4

1,476
-21.2

1,475
0.0

1,825
23.7

เซนต์ต่อปอนด์
% YoY

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2016)
*เป็นราคา Thai Rubber Research Institute RSS3 spot prices, US$/tonne (conversion from Baht) จากเดิมเป็น New York price เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2556
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ข้าว
Key Message
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศทรงตัว
อยู่ในระดับต่า จากความต้องการซือชะลอตัว และคาดการณ์
สต็อกข้าวในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันด้านราคา แต่ปัจจัย
บวกจากอุปสงค์ของการส่งมอบข้าว แบบ G to G น่าจะ
ช่วยให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าค่อยๆ ปรับ สูงขึนได้บ้างเนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตข้าวของโลกลดลงตามภาวะแห้งแล้งเทียบกับ
ความต้องการบริโภคข้าวโลกโดยรวมยังเพิ่มขึน

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ราคาข้าวไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคาข้าวเปลือกในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับต่า
จากความต้องการข้าวของต่างประเทศที่ชะลอตัวและยังมี
แรงกดดั น จากสต็ อ กข้ า วไทยที่ ยั ง มี อ ยู่ ม าก โดยราคา
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15% ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากความต้องการข้าวนึ่ง
(ซึ่ ง ใช้ข้ า วเปลือ กเจ้ า เป็น วัต ถุดิ บหลั กในการผลิ ต ) ของ
ประเทศผู้นาเข้าหลักชะลอ ได้แก่ เบนินและไนจีเรีย ทังนี
เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ นหน้ า ราคาข้ า วเปลื อ กเจ้ า ปรั บ
เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 1.8 จากตั น ละ 7,639 บาท เป็ น ตั น ละ
7,779 บาท จากอุปสงค์ของการส่งมอบข้าว G to G
ในช่ ว งเดื อ นมกราคม -กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 แม้ ว่ า ราคา
ข้าวเปลือกเจ้าทรงตัวอยู่ในระดับต่า แต่ นับว่ายังสูงกว่าใน
รอบ 1-2 ปี ที่ผ่า นมา (ราคาข้ า วต่ าสุด ในช่วงไตรมาส 2
ของปี 2557 ที่ราคา 7,100 บาทต่อตัน และปรับตัวสูงขึน
ตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 และทรงตัวประมาณ 7,5007,900 บาทต่อตัน) สาหรับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดลง
ร้อยละ 17.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิที่ด้อยลงและการแข่งขันด้านราคากับข้าวของ
เวียดนามและกัมพูชา ส่วนข้าวเปลือกเหนียวราคายังอยู่ใน
ระดับสูงตันละ 11,608 บาท จากผลผลิตลดลงจากภาวะ
แล้ง (รูปที่ 1)
จากการสารวจในพืนที่พบว่า โดยรวมเกษตรกร
ปลูกข้ าวมีรายได้ ลดลงจากราคาข้ าวเปลือกทรงตัวอยู่ ใ น
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ระดับต่าต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรปลูกข้าว
เฉลี่ยทุกชนิดในไตรมาส 1 ปี 2559 ลดลงร้อยละ 5 จาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก
เจ้ า และข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ ส่ ว นเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว
เหนีย วแม้จ ะขายได้ใ นราคาที่สูง ขึนแต่ ผลผลิต น้อ ยลงไม่
สามารถเพิ่มรายได้เกษตรกรมากนัก
รูปที่ 1
ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
YoY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
YoY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
YoY%ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

บาทต่อตัน
12,000

ร้อยละ
40
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8,000

0
4,000
0

-20
Q1
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Q1
2555
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2556
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2557

Q1
2558

Q1
2559

-40

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 2

ราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออกสาคัญในตลาดโลก
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

650
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ม.ค.
2553

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
2554
2555
2556
Vietnam, White Rice 5%
India, White Rice 5%

ม.ค.
2557

ม.ค.
ม.ค.
2558
2559
Thai, White Rice 5%

ที่มา: World Bank และ FAO

1.2 แนวโน้มราคาข้าว
สาหรับราคาข้าวในตลาดโลกปี 2559 คาดว่าจะ
ปรับเพิ่มขึนในช่วงครึ่งปีหลังจากภาวะแล้งในหลายประเทศ
โดย The Economist intelligence Unit (EIU) คาด
ว่าราคาส่งออกข้าวสาร 100% ปี 2559 จะเพิ่มขึนจากปี
ก่อนร้อยละ 0.7 จากราคาตันละ 386 ดอลลาร์ สรอ. เป็น
ตันละ 389 ดอลลาร์ สรอ. โดยในช่วงครึ่งปีแรกราคาเฉลี่ย
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จะทรงตัวอยู่ใ นระดั บต่า 385 ดอลลาร์ สรอ. ตามความ
ต้อ งการข้ า วประเทศคู่ ค้ าหลัก ชะลอตัว (ไนจีเรีย เบนิ น )
อย่างไรก็ดี EIU คาดว่าราคาครึ่งปีหลังจะปรับเพิ่มขึนเป็น
ตันละ 390-395 ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากผลผลิตลดลง
จากผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งทังภูมิภาค โดยเฉพาะจาก
ประเทศผู้ส่งออกข้าวสาคัญ เช่น ไทย อินเดีย เวียดนาม
และปากีสถาน ขณะที่ ความต้ อ งการข้ า วในตลาดโลก
โดยรวมยังน่าจะเพิ่มมากขึน ทังนี โรงสีที่ประกอบกิจการ
ข้าวนึ่งส่งออกที่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเปลือกเจ้า ได้รับผล
จากความต้องการสั่งซือจากแอฟริกาชะลอตัว ขณะที่โรงสีที่
ผลิตข้าวเหนียวได้รับผลดี จากราคาขายข้าวสารเหนียวใน
ประเทศสูงขึน
โดยสรุปคาดว่า ราคาข้ าวเปลือกเจ้ าในประเทศ
ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวสัดส่วนมากที่สุดจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึน
เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวไทยลดลงจากภาวะแล้ง และ
อุปสงค์ข้าวโลกยังเพิ่มขึน
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้อ งการข้า วไทยจากการส่ง มอบข้ า วแบบ
G to G ยังเป็นแรงส่งต่อปริมาณการส่งออกในช่วงครึ่งปี
แรก ในไตรมาสแรกของปี 2559 ไทยส่งออกข้าวประมาณ
2.6 ล้านตัน (รูปที่ 3) เพิ่มขึนจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 22.6 โดยมีแรงส่งจากการส่งมอบข้าว G to G ไปยัง
จี น และอิ น โดนี เ ซี ย ในช่ ว งเดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพั น ธ์
อย่างไรก็ตาม ความต้องการข้าวไทยยังมี ปัจจัยเสี่ยงจาก
ภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ ซบเซา และปริ มาณผลผลิต ที่มีอ ยู่
จ ากัด จากภาวะแล้ง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก า
(USDA) คาดว่า ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปี 2559 มี
จานวน 8 ล้านตัน ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่า
ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9.8 ล้านตัน ลดลงจากที่เคยส่งออก
ได้ประมาณ 9 ล้านตันในปีก่อนหน้า
ล่าสุด เดือนมีนาคม 2559 USDA คาดว่าความ
ต้องการบริโภคข้าวของโลกของปี 2558/59 เพิ่มขึนจากปี
ก่อน 1.6 ล้านตัน เป็น 484.2 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าว
โลกลดลง เหลือ 471.1 ล้านตัน จาก 478.8 ล้านตัน
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ส่ง ผลให้สต็อ กปลายปีลดลงจาก 103.6 ล้านตั น ในปี
2557/58 เหลือ 90.5 ล้านตันปี 2558/59 และปริมาณ
การค้ าข้าวลดลงเล็กน้ อ ยจากปีก่อ น จาก 42.6 ล้านตั น
เหลือ 41.7 ล้านตัน (ตารางที่ 1)
รูปที่ 3

ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
พันเมตริกตัน
1,750
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0
ม.ค. 2556

% YoY
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0
-40
ม.ค. 2557

ข้าวขาว
อื่นๆ

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ข้าวหอมมะลิไทย
%YOY รวมทุกชนิด

-80

ข้าวนึ่ง

ที่มา: กรมศุลกากร

ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

2556/57 2557/58
ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

478.4
481.6
43.4
107.5

478.8
482.6
42.6
103.6

ประมาณการ
2558/59
ณ ก.พ 59 ณ มี.ค.59

469.5
483.7
41.6
89.3

471.1
484.2
41.7
90.5

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

ผลผลิตข้าวไตรมาสแรกของไทยในปี 2559 อยู่ที่
1.9 ล้านตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 44 จาก
1) พืนที่เพาะปลูกข้าวลดลง เพราะปริมาณนาไม่เพียงพอ
ทาให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ และ
เกษตรกรบางส่วนที่มีแหล่งนาของตัวเอง หรือใกล้แหล่งนา
ธรรมชาติเท่านันที่สามารถหันไปปลูกพืขอื่นที่ใช้นาน้อยกว่า
เช่น อ้อย ผักสวนครัว และ 2) ผลผลิตต่อไร่ลดลงเพราะ
ต้นกล้าแห้งตาย และการเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่เต็มที่
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สาหรับแนวโน้มผลผลิตข้าวนาปรังปี 2559 จาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญทาให้ช่วงฤดูฝนปี 2558 มีฝนตก
ล่าช้าและปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมาก และนับว่า
รุนแรงที่สุดนับตังแต่ปี 2540 ส่งผลให้นาในเขื่อนอยู่ใน
ระดับต่ามาก โดย ณ สินเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณ
นาในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ 35,978 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่า
กว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี และต่ากว่าปี 2558 (รูปที่ 4) ทางการ
ได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง ปี
2559 เนื่องจากนาจะไม่เพียงพอต่อ การเพาะปลูกและให้
ความสาคัญกับการใช้นาเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดู แล้ง
ก่อน เช่นเดียวกันกับปริมาณนาฝนอยู่ระดับใกล้เคียงกับ
ช่วงต้นปี 2558 (ปีที่เกิดภาวะแล้ง) ที่ 4.5 มิลลิเมตร (รูป
ที่ 5) จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการเพาะปลูกข้าว
นาปรัง ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง และอาศัยนาจาก
ชลประทานเป็นหลัก โดย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดว่า ผลผลิต ข้า วนาปรัง ปี 2559 (ปีการเพาะปลูก
2558/59) ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.4 จาก
4.1 ล้านตัน เหลือ 4.0 ล้านตัน นอกจากนี จากการสารวจ
พืนที่ปลูกข้าวหลักในภาคเหนือบางจังหวัด เช่น พิษณุโลก
พิจิตร นครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวฤดู
แล้งได้เพราะนาไม่เพียงพอ ทังจากแหล่งนาบาดาล และ
แหล่งนาตามธรรมชาติ
รูปที่ 4

ปริมาณนาในเขื่อนทั่วประเทศและเขื่อนสาคัญ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
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รูปที่ 5

ปริมาณนาฝนเฉลี่ยทังประเทศ (หน่วย : มิลลิเมตร)
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

2.2 ปัจจัยระยะสันและระยะปานกลาง
สินค้าคงคลังของโลกอยู่ในระดับต่า USDA คาด
ว่าสต็อกข้าวสารไทย ณ สินปี 2559 ลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ 50 จาก 10 ล้านตันเหลือ 5 ล้านตัน โดยสัดส่วนสต็อก
ข้าวสารโลกต่อความต้องการบริโภค ณ สินปี 2559 คาดว่า
จะอยู่ที่ร้อยละ 18.6 ใกล้เคียงกับปี 2551 (Commodity
Boom) ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 18-19
3. นโยบายและมาตรการ
สาหรับสต็อกข้าวภายในประเทศที่เกิดจากโครงการรับจานา
ข้าวเปลือ กนาปี ปีการผลิต 2554-2557 นั บตั งแต่ ต้ น ปี
2559 จนถึงสินเดือนมีนาคม 2559 ทางการระบายข้าวไป
แล้ว 2 รอบ ประกอบไปด้วยข้าวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0.57
ล้านตัน มูลค่า 6,216 ล้านบาทและข้าวเสียสู่อุตสาหกรรม
ผลิตพลังงานทดแทนและอาหารสัตว์ 0.34 ล้านตัน มูลค่า
1,742 ล้านบาท รวมระบายข้าวได้ทังสิน 0.91 ล้านตัน
มูลค่า 7,958 ล้านบาท ส่ง ผลให้มีสต็อ กข้าวคงเหลือ
ประมาณ 12-13 ล้านตัน ซึ่งการระบายทังสองรอบเป็นการ
ระบายในช่วงที่ปริมาณผลผลิตมีน้อยจากภาวะแห้งแล้ง ทา
ให้ไม่กระทบต่อราคามากนัก

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ยางพารา
Key Message
ราคายางแผ่ น ดิ บ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสก่ อ น
เนื่ อ งจากอยู่ ใ นช่ ว งยางผลั ด ใบและอากาศร้ อ นจั ด
ทาให้ผลผลิตน้อยลงอย่างชัดเจน ขณะที่ผู้ประกอบการ
แข่ ง ขั น กั น ซื อวั ต ถุ ดิ บ ประกอบกั บ ในช่ ว งหลั ง ของ
ไตรมาส ราคาน ามั น ดิ บ มี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ น ส าหรั บ
แนวโน้มราคายางปี 2559 ปรับเพิ่มจากประมาณการ
ครั งก่ อ นมาอยู่ ใ นช่ ว ง 45 - 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม
เนื่อ งจากผลผลิตที่น้ อยลงจากสภาพอากาศแห้ง แล้ง
ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และทิศทางราคานามันปรับ
ดี ขึ นเป็ น ส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงต้ อ งติ ด ตาม
ประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จี น และ
ประเทศกลุ่ม G3 (ยุ โ รป สหรัฐฯ และญี่ปุ่ น ) ซึ่ง จะ
กระทบต่อความต้องการใช้ยางในระยะต่อไป
1. ภาวะราคายาง
1.1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคายาง ปรับตัวเพิ่มขึนต่อเนื่องตลอดไตร
มาส โดยราคายางแผ่ น ดิ บ ชั น 3 เฉลี่ย 40.39 บาทต่ อ
กิโลกรัม เพิ่มขึนร้อยละ 3.2 จาก 39.13 บาทต่อกิโลกรัม
ในไตรมาสก่ อ น เนื่ อ งจากอยู่ ใ นช่ ว งยางผลั ด ใบ และ
อากาศร้อนจัด ทาให้ผลผลิตน้ อยลงอย่า งชัด เจน ขณะที่
ผู้ประกอบการแข่งขันกันซือวัตถุดิบ ประกอบกับราคานามัน
มีแนวโน้มเพิ่มขึน และได้รับแรงหนุนจากราคายางในตลาด
ล่วงหน้ามีสัญญาณขาขึน (รูปที่ 6)
รูปที่ 6
ราคายางแผ่นดิบชัน 3
บาทต่อ กก.
200
150
100
50
0

ม.ค.
ม.ค.
2553
2554
ที่มา: สถาบันวิจยั ยาง

ม.ค.
2555

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559
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1.2 แนวโน้มปี 2559
สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ฤดูยางผลัดใบจึงมี
โอกาสยาวนานขึน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีด
ยาง ทาให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการยัง
มี ค าสั่ ง ซื อต่ อ เนื่ อ งตามการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกที่
เป็นไปอย่างช้าๆ ประกอบกับแรงกดดันราคานามันได้ลดลง
จึงเป็นปัจจัยหนุนราคายางให้ปรับขึนได้ในระดับหนึ่ง ดังนัน
คาดว่าราคายางเฉลี่ยทังปี 2559 ปรับเพิ่มจากการประมาณ
การครั งก่ อ น มาอยู่ ใ นช่ ว ง 45 - 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม
อย่างไรก็ตาม นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจจีนโดยลดกาลั งการ
ผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม และปัญหาการถูกเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duties: AD)
ส่งผลกระทบให้ความต้องการใช้ยางเพื่ออุตสาหกรรมยางล้อ
รถยนต์มีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถผลักให้
ราคายางเพิ่มสูงขึนได้มากนัก
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ ดัชนี PMI ภาคการผลิต
ของสานั ก งานสถิ ติ จี น ในเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ระดับ
50.2 เพิ่มขึนจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในไตร
มาสนี ที่ ร ะดั บ 49.0 โดยค่ าดั ชนี ที่ เพิ่ ม ขึนแตะระดั บ 50
สะท้อนว่ากิจกรรมทางการผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนได้รับ
อานิสงค์จากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ โดย
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการขยายการผลิต ประกอบ
กับมียอดคาสั่งซือเพิ่มขึน
International Rubber Study Group
(IRSG) คาดการณ์ความต้องการใช้ยางโลกปี 2559 อยู่ที่
12.8 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 3.2 จากการใช้ยาง
ของจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ยางธรรมชาติยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องติดตามจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และ
ราคานามันที่ต่าเป็นเวลานาน ทาให้ยางสังเคราะห์ได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขันกับยางธรรมชาติมากขึน (ตารางที่ 2)

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผูใ้ ช้หลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558
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ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ: พันตัน, มูลค่า: ล้านบาท)
2559

จีน
4,760
4,950
5,173
ยุโรป
1,139
1,150
1,168
อเมริกาเหนือ
1,059
1,096
1,118
อินเดีย
1,012
1,000
1,040
เอเชียอื่นๆ
2,388
2,431
2,479
ญี่ปุ่น
709
727
733
โลก
12,125
12,427
12,825
%YOY
6.1
2.5
3.2
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016

2560
5,380
1,179
1,140
1,092
2,554
736
13,243
3.3

การส่งออกยาง ของไทยปี 2558 มีปริมาณ
และมู ลค่ า การส่ ง ออกรวมลดลงร้ อ ยละ 3.1 และ 21.4
ตามลาดับ โดยเป็นการลดลงของยางคอมพาวนด์ที่ส่งออก
ไปจีนเป็นสาคัญ เนื่องจากจีนบังคับใช้สูตรการผลิตยางคอม
พาวนด์แบบใหม่ (ตังแต่ 1 ก.ค. 2558) ทาให้คาสั่งซือลดลง
แม้ ผู้ป ระกอบการสามารถส่ ง ออกยางแท่ ง เพิ่ มขึ นแต่ ไ ม่
สามารถทดแทน ค าสั่ ง ซื อเดิ ม ได้ ทั งหมด เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์มีกาลังการผลิตส่วนเกิน
สาหรับการส่งออกยางในไตรมาส 1 ปี 2559
(ม.ค. - ก.พ. 2559) มี ปริ มาณและมู ลค่ าลดลงจากช่ ว ง
เดียวกันปีก่อนเช่นกันที่ร้อยละ 7.5 และ 21.1 ตามลาดับ
โดยตลาดจีนซึ่งเป็นผู้ใช้หลักยังคงมีความต้องการยางไทย
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่สาคัญ ได้แก่
ลดก าลั ง การผลิ ต ส่ว นเกิ น ในภาคอุ ต สาหกรรม ลดการ
นาเข้ายางธรรมชาติและผลิตยางสังเคราะห์ทดแทน (ตารางที่ 3)
อนึ่ ง มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ตั งแต่ ป ลายปี 2558
ปริมาณการส่ง ออกยางสัง เคราะห์เพิ่มสูง ขึ นมาก ดั ง นั น
หากพิจ ารณาปริมาณการส่ง ออกยางสัง เคราะห์ร่วมด้ วย
ปริมาณการส่งออกยางรวมยัง คงเพิ่มขึนจากปีก่อน โดย
เป็นคาสั่งซือที่ปรับตัวเร่งขึนในตลาดจีนเป็นสาคัญ
การผลิ ต ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิ ต ยางของไทยไตรมาส 1 ปี 2559
จานวน 1,013,725 ตัน เพิ่มขึนร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อ นจากพื นที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข อง
เกษตรกรที่เพิ่มขึน
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ประเทศ
จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ
รวม

ไตรมาส 1/59 (ม.ค. – ก.พ.)
ปริมาณ
มูลค่า
320.8
12,897.0
101.3
2,950.1
43.8
2,006.3
51.1
2,340.5
22.7
938.4
27.9
1,222.8
71.1
2,923.3
638.7
25,260.6

% YoY
ปริมาณ มูลค่า
-11.1 -24.1
0.9
-13.0
2.1
-13.1
8.7
-2.5
-11.4 -25.3
-17.7 -30.5
-10.9 -25.9
-7.5
-21.1

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

ขณะเดีย วกัน IRSG ประมาณการผลผลิต
ยางโลกในปี 2559 ลดลงร้อ ยละ 1.6 จากปี ก่ อ น จาก
ผลผลิ ต ยางไทยและอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ล ดลงจากผลกระทบ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ทาให้อากาศแห้งแล้ง นายางจึงออก
น้อย นอกจากนีสถานการณ์ราคาที่ต่ามากในปีก่ อน ไม่จูง
ใจให้เกษตรกรกรีดยาง ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558
2559
ไทย
4,324
4,432
4,388
อินโดนีเซีย
3,153
3,131
2,975
เวียดนาม
954
1,049
1,039
จีน
857
862
875
มาเลเซีย
668
678
682
อินเดีย
705
528
507
โลก
12,070
12,150
11,958
%YOY
-1.5
0.7
-1.6
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016

2560
4,497
3,049
1,059
893
699
528
12,257
2.5

ราคานามัน ดิบ ราคานามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เฉลี่ ย ประมาณ 33.17
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจาก 41.94 ดอลลาร์
สรอ. ต่ อบาร์ เรลในไตรมาสก่ อน หรือลดลงร้ อยละ 20.9
เนื่ อ งจากความเชื่ อ มั่ น ตลาดสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล ดลงจาก
สถานการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก
ที่น่ากังวล อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส เริ่ม
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เห็นราคานามันมีทิศทางเพิ่มขึนจากกาลังการผลิตนามันดิบ
ของสหรัฐฯที่เริ่มลดลงชัดเจน และความร่วมมือเจรจาคง
กาลังการผลิตระหว่างกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง สต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึน
ต่ อเนื่ องในช่ วงไตรมาสนี โดยสต็ อก ณ วันที่ 25 มีนาคม
2559 มีปริมาณ 286,622 ตัน เพิ่มขึนจาก 249,307 ตัน ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 15.0 (รูปที่ 7)
รูปที่ 7
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน
ตัน

290,000
240,000
190,000
140,000
90,000
40,000

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559

--------- สต็อกเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) = 156,668 ตัน
ที่มา: www.shfe.com.cn

IRSG คาดว่าในปี 2559 ความต้องการใช้ยาง
โลกจะเพิม่ ขึน ขณะที่ผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน ทาให้สต็อกยาง
โลกปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้ม
ลดลงจนต่ากว่า 1 ล้านตันในปี 2560 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2557
2558
ผลผลิต
12,070
12,150
การใช้
12,125
12,427
ผลผลิตหักการใช้
-55
-277
สต็อกปลายปี
3,121
2,844

2559
11,958
12,825
-867
1,977

2560
12,257
13,243
-986
991

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้ง
แล้ง ทาให้บางพืนที่เข้าสู่ฤดูยางผลัดใบเร็วกว่าปกติ ผลผลิต
ในไตรมาสนีจึงน้อยกว่าไตรมาสก่อนถึงร้อยละ 32.3
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สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ ราคาซือขายยางในตลาด
ล่วงหน้า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)
(ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน) ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เฉลี่ย
กิโ ลกรัมละ 160.66 เยน ลดลงจากกิ โลกรั มละ 163.86
เยนในไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 1.9 เนื่องจากความ
ผันผวนในตลาดการเงินโลก ส่งผลต่อจิตวิทยานักลงทุนให้
ขาดความเชื่อมั่นในการถือครองสินทรัพย์โภคภัณฑ์
3. นโยบายและมาตรการ
3.1 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 มกราคม
2559 อนุมัติงบประมาณให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับ
ซือยางพาราจากเกษตรกร จานวน 100,000 ตัน วงเงิน 4,500
ล้านบาท รวมค่าบริหารจัดการอีกเป็นเงินทังสิน 5,479 ล้าน
บาท โดยรับซือจากเกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 10
กิโลกรัม หรือ 150 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งเริ่มวันที่ 25 มกราคม
2559 และกาหนดราคารับซือดังนี
1) ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท
2) นายางสด กิโลกรัมละ 42 บาท และต้อง
มีเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้ง (ค่า Dry Rubber Content:
DRC) ไม่ต่ากว่า 28%
3) ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 41 บาท และ
ต้องมีเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้งไม่ต่ากว่า 55%
ทังนี เกษตรกรต้องนายางไปขายที่จุดรับซือ
ของภาครัฐซึ่งมีทังหมด 3,000 จุด กระจายตามแหล่งต่างๆ
3.2 ตั ว แทนจากรั ฐ บาล 3 ประเทศ (ไทย
อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ) หารื อ ในการประชุ ม ความ
ร่วมมือไตรภาคียางพารา มีมติให้ดาเนินการตามมาตรการ
ควบคุมปริมาณการส่งออกยางภายใต้โครงการ Agreed
Export Tonnage Scheme (AETS) เป็นจานวน
615,000 ตัน โดยแบ่งตามสัดส่วนการผลิต จากข้อมูล 3 ปี
ล่ า สุ ด ของแต่ ล ะประเทศ ดั ง นี ไทย 324,000
ตั น
อินโดนีเซีย 238,736 ตัน และมาเลเซีย 52,259 ตัน
ในช่ว งระยะเวลา 6 เดื อ น ตั งแต่ วัน ที่ 1 มี น าคม - 31
สิง หาคม 2559 ซึ่ ง มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อ ลดอุปทานยางใน
ตลาดโลกและผลักดันให้ราคายางมีทิศทางเพิ่มขึน
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ปาล์มนามัน
Key Message
ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามันปาล์มดิบเพิ่มขึน
จากไตรมาสก่อน ตามผลผลิต ที่ออกสู่ต ลาดลดลง
ประกอบกับ ราคาอ้า งอิ ง ในตลาดมาเลเซี ย เพิ่ มขึ น
สาหรับแนวโน้มราคาปาล์มนามันปี 2559 คาดว่าอยู่
ในช่วง 4 - 5 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับปีก่อน
แม้ว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มลดลง และความต้องการ
ใช้ในประเทศมีต่อเนื่องก็ตาม เนื่องจากสต็อกนามัน
ปาล์ ม โลกที่ เ พิ่ ม ขึ น ราคาสิ น ค้ า ทดแทนยั ง อยู่ ใ น
ระดับต่า และเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอตัว จะส่งผลให้
ราคาปาล์มนามันในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558
1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคาผลปาล์มทะลาย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.08
บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 15.8 เช่นเดียวกับราคา
นามันปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.58 บาท เพิ่มขึนจากไตร
มาสก่ อ นร้ อ ยละ 18.5 ตามผลผลิ ต ที่ อ อกสู่ ต ลาดลดลง
ประกอบกับราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซียเพิ่มขึน เนื่องจาก
ผลผลิตลดลงเช่นกัน (รูปที่ 8)
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนราคา
ผลปาล์มทะลายลดลงร้อยละ 13.1 เช่นเดียวกับราคานามัน
ปาล์มดิบลดลงร้อยละ 12.1 ตามสต็อกนามันปาล์มที่เพิ่มขึน
จากผลผลิต ที่ เ พิ่ ม ขึ นในช่ ว งเดื อ น ม.ค. - ก.พ. ขณะที่
ราคานามันปาล์มดิบมาเลเซียเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.23 บาท
ใกล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น แม้ ป ริ ม าณส่ ง ออกจะ
เพิ่มขึนก็ตาม เนื่องจากสต็อกยังอยู่ในระดับสูง

รูปที่ 8
ราคาผลปาล์มทะลายที่โรงสกัดรับซือ
บาทต่อ กก.
10
8
6
4
2
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555 2556
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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1.2 แนวโน้มราคาปาล์มนามัน
ราคาปาล์มนามันในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะ
ขยั บ ลงเล็ ก น้ อ ย จากผลผลิ ต ที่ อ อกสู่ ต ลาดมากขึ นตาม
ฤดูกาล อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง อาจทา
ให้ผลผลิตเพิ่มขึนไม่มากนัก สาหรับ ราคาเฉลี่ยทังปีจะอยู่
ในช่วง 4 - 5 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่า
ผลผลิตจะมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบของสภาพอากาศ
แห้ ง แล้ ง ที่ รุ น แรงกว่ า ปี 2558 และความต้ อ งการใช้ ใ น
ประเทศมีอย่างต่อเนื่องก็ตาม เนื่องจากราคานามันปาล์มใน
ตลาดโลกมีทิศทางลดลง จากสต็อกที่เพิ่มขึน นอกจากนี
ราคาสิ น ค้ า ทดแทน ทั งด้ า นบริ โ ภคและพลั ง งาน ได้ แ ก่
น ามั น พื ช และน ามั น ดิ บ ยั ง อยู่ ใ นระดั บต่ า ประกอบกั บ
เศรษฐกิ จ เอเชี ย ยั ง ชะลอตั ว อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ต้ อ งการใช้ จึ ง ส่ ง ผลให้ ร าคาปาล์ ม น ามั น ในปี 2559
ใกล้เคียงกับปี 2558
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี
2559 (ม.ค. - ก.พ.) มีจานวน 334,586 E ตัน เพิ่มขึนจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 45.2 เป็นผลจากความต้องการ
เพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม 175,038 E ตัน และ
ความต้องการเพื่อผลิตไบโอดีเซล 159,546 E ตัน เพิ่มขึน
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 58.4 และ 33.1 ตามลาดับ
เนื่องจากราคานามันปาล์มลดลง ประกอบกับอัตราการผสม
E
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นามัน ปาล์มในน ามัน ดีเซลมีสัด ส่วนที่เพิ่มขึ นเป็นร้อยละ
6.5 - 7 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 3.5 - 7
ความต้องการใช้ในต่างประเทศ ไตรมาส ที่
1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) การน าเข้ า น ามั น ปาล์ ม ของ
อินเดียและจีน มีจานวน 1,298,332 ตัน และ 750,468 ตัน
เพิ่ ม ขึ นจากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 11.1 และ 5.7
ตามลาดั บ เนื่ องจากราคาน ามั นปาล์ มในตลาดโลกลดลง
ประกอบกับค่าเงินของมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตนามันปาล์ม
รายใหญ่ของโลกอ่อนค่ า ทาให้ประเทศผู้นาเข้าซือนามัน
ปาล์มได้ถูกลง จึงมีการนาเข้าเพิ่มขึน
การส่งออก นามันปาล์มทุกชนิดของไทยไตร
มาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มีจานวน 6,193 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 205 ล้านบาท เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ
55.1 และ 32.9 ตามลาดั บ เนื่ อ งจากราคาน ามัน ปาล์ ม
ลดลงตามราคานามันพืชโลก ตลาดผู้ซือจึงมีความต้องการ
เพิ่มขึน
สาหรับมาเลเซีย การส่งออกนามันปาล์ม ดิบ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มีจานวน 2.4 ล้าน
ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.2 เนื่องจาก
ราคานามันปาล์มลดลง ประกอบกับค่าเงินริงกิตอ่อนค่าเมื่อ
เทีย บกับเงิน ดอลลาร์ สรอ. จึ งเป็นปัจ จัยที่เพิ่มความ
ต้องการของตลาดผู้ซือ
การผลิ ต ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. ก.พ.) ผลผลิตปาล์มนามันของไทยที่โรงสกัดรับซือมีจานวน
1.3 E ล้านตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.5
ทาให้ผลผลิต น ามัน ปาล์มดิ บของไทยเพิ่มขึ นตามไปด้ วย
โดยมีจานวน 222,396 E ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกัน ปี
ก่อนร้อยละ 27.1 อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศที่แห้ง
แล้ง จะทาให้ผลผลิตปาล์มนามันในเดือนมีนาคมต่ากว่าปี
ก่อน
ส าหรั บ มาเลเซี ย ผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มีจานวน 2.2 ล้าน
ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8
ข้อมูล The Economist Intelligence
Unit (EIU) เดือนมีนาคม 2559 คาดการณ์ผลผลิตนามัน
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ปาล์มโลกหักการใช้ ปี 2558/59 มีจานวน 559 พันตัน
ลดลงมากจากปี 2557/58 เนื่องจากผลผลิตนามันปาล์ม
ดิบโลกจะใกล้เคียงกับปีก่อน ตามผลผลิตมาเลเซียที่ลดลง
จากสภาพอากาศแห้งแล้ง ขณะที่ ความต้องการใช้นามัน
ปาล์มโลกจะเพิ่มขึนจากราคานามันปาล์มที่ลดลง ประกอบ
กั บ ความต้ อ งการใช้ เ พื่ อ ผลิ ต ไบโอดี เ ซลที่ เ พิ่ ม ขึ นใน
อินโดนีเซีย
ส่วนแนวโน้ มปี 2559/60 คาดว่าผลผลิต
นามันปาล์มโลกหักการใช้จะเพิ่มขึน เนื่องจากผลผลิตที่จะ
ขยายตั ว มากกว่ า การบริ โ ภค โดยผลผลิ ต จะเพิ่ ม ขึ นใน
อิน โดนี เซี ย และมาเลเซีย เป็น สาคั ญ ส่ วนการบริ โ ภคจะ
เพิ่มขึนตามการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึนของ
ราคานามันดิบ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคหันมาใช้ไบโอดีเซลมาก
ขึน ส่ง ผลให้สต็ อกน ามัน ปาล์มโลกในปี 2558/59 และ
2559/60 อยู่ ที่ ร ะดั บ 14,061 และ 14,892 พั น ตั น
ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ผลผลิตและการใช้นามันปาล์มของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2556/57 2557/58
ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

59,815
58,380
1,435
10,746

61,940
59,275
2,665
13,391

2558/59

2559/60

62,380
61,821
559
14,061

65,856
64,362
1,494
14,892

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, March 2016.

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ณ สิ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี
2558 สต็อกนามันปาล์มดิบของไทยมีจานวน 215,834 E
ตัน (ตารางที่ 7) ลดลงจากสินไตรมาสก่อนร้อยละ 35.5
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล
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ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์มดิบของไทย
(หน่วย : พันตัน)
ไตรมาส 4
2558
1.สต็อกต้นงวด

12

รูปที่ 9
ราคานามันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย (2 เดือน)
ริงกิตต่อตัน

มกราคม
2559

กุมภาพันธ์
2559

4,000
3,000

447.9

334.7

260.9

2,000

ปริมาณผลปาล์มที่รับซือ

2,437.9

578.2

742.8

2.ผลผลิตนามันปาล์มดิบ
3.นาเข้า
4.ใช้ในประเทศ
- บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น
- ไบโอดีเซล
5.ส่งออก
6.สต็อกปลายงวด

458.5
1.7
553.8
304.7
249.1
19.6
334.7

96.1
1.7
167.3
87.5
79.8
4.3
260.9

126.2
167.3
87.5
79.8
4.0
215.8 E

1,000

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : 6 = 1+2+3-4-5

สาหรับสต็อกนามันปาล์มดิบของมาเลเซีย ณ
สินเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจานวน 2.2 ล้านตัน ลดลง
จากสิ นไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 17.7 ตามผลผลิ ต ที่ ล ดลง
เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาน ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มาเลเซียในตลาดล่วงหน้า (ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน) ไตร
มาสที่ 1 ปี 2559 เฉลี่ยตันละ 2,545.92 ริงกิต (รูปที่ 9)
เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 8.2 เนื่องจากตลาดกังวล
ผลกระทบจากมรสุมตังแต่ช่วงปลายปี ประกอบกับความ
แห้งแล้งที่เกิดจากปรากฎการณ์เอลนีโญ จะทาให้ผลผลิต
ลดลง จากราคานามันปาล์มดิบมาเลเซียในตลาดล่วงหน้า ที่
เพิ่มขึน จึงทาให้ปริมาณการซือขายนามันปาล์มดิบในตลาด
ล่ ว งหน้ า มาเลเซี ย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มี จ านวน
2,663,226 สั ญ ญา ลดลงจากไตรมาสก่ อ นที่ มี จ านวน
2,710,695 สัญญา
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3. นโยบายและมาตรการ
สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริ ก าร ออกประกาศราคาแนะน าการซื อขายปาล์ ม
นามันและนามันปาล์มใหม่ โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตังแต่
วั น ที่ 23 มี น าคม 2559 เป็ น ระยะเวลา 30 วั น โดย
กาหนดให้โรงงานสกัดนามันปาล์มรับซือผลปาล์มทะลาย
และผลปาล์มร่วง ตามอัตรานามันดังนี
(1) อัตรานามันร้อยละ 21 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 5.70 บาท
(2) อัตรานามันร้อยละ 20 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 5.40 บาท
(3) อัตรานามั นร้อยละ 19 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 5.10 บาท
(4) อัตรานามันร้อยละ 18 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 4.80 บาท
(5) อัตรานามันร้อยละ 17 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 4.50 บาท
- กรณีอัตรานามันสูงกว่าร้อยละ 21 ให้ปรับ
เพิ่มราคารับซือขึนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 30 สตางค์ ต่อ
อัตรานามันที่เพิ่มขึนทุกร้อยละ 1
- ให้ผู้รับซือปิดป้ายแสดงราคารับซือผล
ปาล์มทะลาย ณ สถานที่รับซือให้ชัดเจน และผู้รับซือต้อง
รั บ ซื อให้ ต รงกั บ ราคาที่ แ สดงไว้ หากฝ่ า ฝื น ปรั บ ไม่ เ กิ น
10,000 บาท
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- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรับซือ
ต่ากว่าราคาแนะนา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทังจาทังปรับ
4. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการนโยบายปาล์ ม น ามั น แห่ ง ชาติ
(กนป.) มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์เข้าซือ
นามันปาล์มดิบจากโรงสกัดในปริมาณ 1 แสนตัน ที่ราคา
26.20 บาทต่อกิโลกรัม และให้โรงสกัดรับซือผลปาล์มที่มี
เปอร์เซ็นต์ นามัน 17% จากเกษตรกรในราคาไม่ต่ ากว่า
4.20 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาผลผลิต
ปาล์ ม ในประเทศ โดยเฉพาะในช่ ว งไตรมาส 2 ที่ จ ะมี
ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก

มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 1/2559 ราคาหัวมันสาปะหลังสด ผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังทุกชนิดทังตลาดภายในและต่างประเทศปรับตัว
ลดลงจากไตรมาสก่อน และระยะเดียวกันของปีก่อน ตาม
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัว การเร่งระบายข้าวโพดที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลจีน
และการสิ นสุ ด แผนการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนที่ ใ ช้ มั น
สาปะหลังเป็นวัตถุดิบสาคัญ รวมถึงในครึ่งปีแรกจีนยังคง
หันไปนาเข้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลั งบางส่วนจากคู่แข่งทัง
เวียดนาม และกัมพูชาโดยเฉพาะมันเส้น แต่หากพิจารณา
ปริ ม าณและมู ลค่ า การส่งออกผลิต ภั ณ ฑ์ มั น สาปะหลัง 2
เดือนแรกของปีนีลดลงช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคาหัวมันสดคละไตรมาสที่1/2559 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.81 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อน และระยะ
เดียวกันของปีก่อ น ตามความผัน ผวนของเศรษฐกิจโลก
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โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็น ผู้นาเข้า
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรายใหญ่ของโลก และการระบาย
สต็อกข้าวโพดจากมาตรการอุดหนุนราคาข้าวโพดของจีน
พร้อมกับการสินสุดมาตรการที่เคยกาหนดให้มันสาปะหลัง
เป็น สิ น ค้ าส าคั ญในแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาพลัง งาน
ทดแทนสินสุดลงในปี 2558 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีสต็อก
ข้าวโพดสูงถึง 150 ล้านตัน จึงเร่งระบายข้าวโพดให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศเช่น โรงงานแป้ง ข้าวโพด หรื อ
โรงงานแอลกอฮอล์/เอทานอล โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุน
อีกตันละ 350-400 หยวน จากราคาในตลาดปัจจุบันตันละ
1,600-1,700 หยวน จึ ง ทาให้ผู้นาเข้าชะลอการสั่ง ซือ
โดยเฉพาะมั น เส้ น เพื่ อ รอดู ทิ ศ ทางของราคาเพราะ
สถานการณ์ปัจจุบันตลาดเป็นของผู้ซือ ประกอบกับในระยะ
ต้นปีผู้ประกอบการจีนจะหันไปนาเข้ามันเส้นจากเวียดนาม
และกัมพูชา ที่เป็นมันเส้นคุณภาพสะอาดเนื่องจากสับด้วย
มือ และราคาถูก การนาเข้าของจีนอาจถึงสินไตรมาสที่ 2
จึงจะหันมานาเข้าจากไทยเป็นหลัก รวมถึงปริมาณผลผลิต
ของพืชทดแทนทังข้าวโพด และธัญพืชของโลกในปีที่ผ่านมา
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามจากราคาส่งออกมัน
เส้นที่ลดลงร้อยละ 20.9 และแป้งมันลดลงร้อยละ 12.1
เมื่อ เที ย บกั บระยะเดี ย วกัน ของปีก่ อ น อาจจะเป็ น ปั จ จั ย
สาคัญที่ทาให้ผู้นาเข้า โดยเฉพาะจีนยังคงสัดส่วนผู้นาเข้า
รายใหญ่สาหรับผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังไทย
ราคาหัวมัน สดคละเฉลี่ย ไตรมาสที่ 1/2559
กิโลกรัมละ 1.81 บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ลดลง
ร้อยละ 10.0 (ไตรมาส 1/2558 = 2.21 บาท yoy-18.1)
มันเส้นส่งมอบ ณ คลังสินค้าท่าเรือ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.48
บาท ลดลงร้อยละ 16.5 (ไตรมาส 1/2558 = 6.46 บาท
yoy-15.2) ส่วนราคาแป้งมันตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ
12.55 บาท ลดลงร้อยละ 5.6 (ไตรมาส 1/2558 =
12.92 บาท yoy-2.9) ส่วนราคาส่งออกมันเส้น (F.O.B.
กรุงเทพฯ) เฉลี่ยตันละ 169.17 ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อย
ละ 16.5 (ไตรมาส 1/2558 = 213.75 ดอลลาร์ สรอ.
yoy-20.9) และแป้ง มันเฉลี่ยตั นละ 363.00 ดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 7.1 (ไตรมาส 1/2558 = 413.00
ดอลลาร์ สรอ. yoy-12.1) (รูปที่ 10)
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ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.7 ตามสถานการณ์ภัยแล้ง ส่วนไตร
มาสที่ 2 คาดว่าราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท

รูปที่ 10
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
150

2554

2555

2556

2557

14

2558

2559

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาหรับไตรมาสที่ 1/2559 ราคาหัวมันสดคละใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืนที่เพาะปลูกและแหล่งผลิต
มันสาปะหลังทังมันเส้น และแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ มี
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.86 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 21.2 (ไตรมาส 1/2558 = 2.26 บาท yoy-17.7) ตาม
ทิศทางราคาของประเทศ เนื่องจากหัวมันสดส่วนใหญ่มุ่งเข้าสู่
โรงงานแป้งมัน เพราะผู้ประกอบการลานมันเส้นชะลอการรับซือ
ตามทิศทางราคา และความต้องการใช้ในตลาดจีนเป็นสาคัญ
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัวมันสดคละในปี 2558 เฉลี่ยทังประเทศ
กิโลกรัมละ 2.16 บาท เพิ่มขึนจากปี 2557 ที่ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 2.11 บาท เพิ่มขึนร้อยละ 2.4 ซึ่งถือว่าใกล้เคียง
กับที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 2.17-2.22 บาท
ส่วนแนวโน้มในปี 2559 คาดว่าทังปีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.90-2.09 บาท และเฉพาะไตรมาสที่ 1/2559
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.81 ต่ากว่าราคาที่คาดไว้เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 1.85 บาท จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความ
เปราะบางของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียด
ของสงครามและภัยก่อการร้าย ที่ยังเป็นปัจจัยลบต่อการลงทุน
และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ความต้องการใช้มันสาปะหลังทังภายในประเทศและการส่งออก
จะมีปริมาณรวมมากถึง 43.5 ล้านตันหัวมันสด(ตารางที่ 8)
ในขณะที่สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พยากรณ์การ
ผลิตมันสาปะหลังปี 2559 ว่าจะมีผลผลิตรวม 31.8 ล้านตัน
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ตารางที่ 8

ตารางการใช้หวั มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆปี 2557/58
รายการ

มันเส้น/มัน
อัดเม็ด

แป้งมัน

เอทานอล

ส่งออก
ในประเทศ
รวม(=ตัน)

8.0=18.00
4.0=16.40
0.4=0.90
1.5=6.15
8.4=18.90
5.50=22.55
2.00
43%
52%
5%
รวมการใช้หัวมันสาปะหลัง= 43.45 ล้านตัน
หัวมันสดในประเทศ 33.6+สต็อกและนาเข้า 9.85 ล้านตัน
ที่มา : สรุปผลการสารวจภาวะการผลิตมันสาปะหลังฤดูการผลิตปี 2558/59 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2558 ที่คณะสารวจซึ่งประกอบด้วย 4 สมาคมที่เกี่ยวกับธุรกิจมันสาปะหลังและ
หน่วยงานภาครัฐ

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ในปีผ่านมา จะเห็ นได้ ชัดเจนว่า
ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่มสูงขึน ทัง
ภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ท่ามกลางความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบาง ทังนีตลาดสาคัญของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ส่ ว นใหญ่ จ ะยั ง คงอยู่ ใ นเอเชี ย
โดยเฉพาะจี นที่ผ่ านมามีความต้องการมันเส้นเพิ่มขึนอย่ าง
ต่ อเนื่ องทุ กปี ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ในการพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทน ซึ่งแต่ละปีจีนจะนาเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10 ล้านตัน แต่
แผนดังกล่าวได้สินสุดลงเมื่อเข้าสู่ปี 2559 รวมทังนโยบายการ
อุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศและการระบายข้าวโพดในสต็อก
ของจีนที่มีอยู่กว่า 150 ล้านตัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน ซึ่งจะยังเป็นปัจจัยลบต่อราคาหัวมันสดและราคาผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังในปี 2559
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 1/2559 นีซึ่งเข้าสู่
ผลผลิตฤดูการผลิตใหม่ปี 2558/59 สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) คาดว่ามีพืนที่เพาะปลูกรวม 8.9 ล้าน
ไร่ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.7 ผลผลิตรวม 31.8 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสนีมีหัวมันออกสู่ตลาดประมาณ
17.1 ล้านตัน เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนกว่า 2.3 เท่า และจาก
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ระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 นอกจากนีสถานการณ์ภัย
แล้งในประเทศที่ส่งผลค่อนข้างรุนแรงในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
และอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลางปี รวมถึงการแพร่ระบาด
ของเพลียแป้ง และเชือราที่ทาให้เกิดโรครากหรือหัวมันเน่า
ซึ่งจะทาให้ผลผลิตหัวมันสดลดต่าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ
ความผั น ผวนของสภาพภู มิ อ ากาศทั่ วโลกที่ อาจจะส่ ง ผล
เสียหายต่ อผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก ซึ่งพอจะยั งเป็ น
ปัจจัยด้านบวกให้กับราคามันสาปะหลังได้บ้าง
การส่งออก ปี 2558 มีปริมาณรวม 11.2 ล้านตัน
มูลค่า 115,888.8 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี 2557 ทังปริมาณ
และมูลค่า (yoy +3.4%,+1.9%) ซึ่งถือเป็นปริมาณ และ
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สาหรับ 2 เดือนแรกของปี
2559 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวม 1.9 ล้านตัน
มูลค่า 18,822.9 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 9.5 ตามลาดับ(ตารางที่ 9) ซึ่งหากดู
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกหลังจากที่จีนประกาศลดค่าเงิน
หยวนในเดือนสิงหาคม 2558 ที่ทาให้ปริมาณการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของเดือนกันยายน 2558 ต่าสุดในรอบ
3 ปี แต่หลังจากนันปริมาณและมูลค่าการส่งออกก็เริ่มปรับเข้า
ใกล้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนคือปริมาณ 908,086.1 ล้านตันและมูลค่า
9,503.6 ล้านบาท(รูปที่ 11) ซึ่งเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ส่งออก
รวม 1.0 ล้านตัน มูลค่า 10,222.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังตลอดทังปีอาจจะ
ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาระหว่างร้อยละ 6-10
รูปที่ 11

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

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

2554

2555

2556

2557

2558

พันล้านบาท

2559

15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตารางที่ 9

ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปี 2559

ม.ค.- ก.พ.

ปริมาณ
(พันตัน)
1,919.0

มูลค่า
(ล้านบาท)
18,822.9

1,463.2
167.5
70.0
62.5
38.4

11,500.6
2,282.3
1,305.2
875.6
570.0

% YOY
ปริมาณ
มูลค่า
-6.9

-9.5

-9.9
3.7
11.8
11.4
-13.5

-14.4
-4.4
-9.1
9.1
-13.3

5 อันดับแรก ประเทศทีน่ าเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2559
(ยอดสะสม ม.ค. - ก.พ.)
1. จีน
2. อินโดนีเซีย
3. ญี่ปุ่น
4. ไต้หวัน
5. มาเลเซีย

ที่มา : จัดทาจากข้อมูลส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ครม.มีมติอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี
2558/59 จานวน 3 โครงการตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังในระบบนาหยด ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนั บสนุนเงิ นทุนในการพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบน าหยด
รวมทังเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต (Productivity) และคุณภาพของผลผลิตมันสาปะหลัง
และลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
2.2 โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ปี
2558/59 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในช่วงชะลอการขุดมันสาปะหลัง อีกทังเพื่อลดปริมาณ
ผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป และ
เพื่อให้เกษตรกรขายมันสาปะหลังได้ในราคาที่สูงขึน
2.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มี การประกอบการธุ รกิ จเกี่ยวกั บมั น
สาปะหลังนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับ
ซือมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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ในการด าเนิ นธุ รกิ จมั นส าปะหลั ง และช่ วยดู ดซั บปริ มาณ
ผลผลิตมันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมา
ผลผลิตพืชทดแทน ปริมาณผลผลิตพืชทดแทน
ในปี นี ทั งข้ า วโพดและธั ญ พื ช รวมทั่ ว โลก จากWorld
commodity forecasts: food, feedstuffs and
beverages March 2016 แม้ว่าหลายชนิดจะมีปริมาณ
ผลผลิต เพิ่มขึน ในขณะที่ความต้ องการใช้ก็ยังคงเพิ่มขึน
เช่นกัน ทาให้ปริมาณสต็อกค่อนข้างตึงตัว ซึ่งจะยังคงเป็น
ปัจ จั ย บวกต่อ ราคาหั ว มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สาปะหลังในปีนีมีโอกาสปรับตัวขึนได้เช่นกัน ขณะที่ระดับ
ราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า
จูงใจให้มีการสั่งซือเพื่อนาเข้ามากขึน ถึงแม้จีนซึ่งเป็นตลาด
หลักจะประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และรัฐบาลเร่ง
ระบายสต็อกข้าวโพดที่มีกว่า 150 ล้านตัน แต่คาดว่าจีนจะ
ยังคงเป็นตลาดสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ
ไทยต่อไป
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ผลผลิต ฤดู การผลิตปี 2558/59 สานั กงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ที่คาดว่ามีพืนที่เพาะปลูกรวม 8.9 ล้าน
ไร่ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.4 และผลผลิตรวม 31.8
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.7 แต่ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกในหลาย
พืนที่ต้องพบกับภัยแล้ง จนต้องปลูกใหม่ในช่วงต้นฤดูฝน
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทาให้ผลผลิตออกล่าช้าไปกว่าเดิม และ
ยังมีการแพร่ระบาดของเพลียแป้ง เชือราที่ทาให้เกิดโรค
รากเน่ าในหลายจัง หวัด ประกอบกับเกิด สถานการณ์ภัย
แล้งที่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่เป็นผลมาจาก
ปรากฏการเอลนี โ ญซึ่ ง อาจจะมี ผ ลกระทบไปถึ ง กลางปี
2559 ซึ่งจะทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
จากปั ญ หาของเศรษฐกิ จ ภายในที่ ถ ดถอยของ
ประเทศจีนเอง และเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบาง
ทาให้จีนประกาศลดค่าเงินหยวนลงครังแรกเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2558 และอีกหลายครังในเวลาต่อมา ส่งผลให้ผู้
นาเข้ า ผลิต ภัณฑ์มั นสาปะหลัง ของจี น ชะลอการน าเข้า มา
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อย่างต่อเนื่อง และพยายามผลักภาระต้นทุนค่าเงินที่เพิ่มสูง
ขึนมาให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ซึ่งสุดท้ายก็ผลักต่อไปให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง นอกจากนียังมีปัจจัยอื่น ที่
ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการสั่งซือผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังของไทยคือ
ปัจจัยลบ
1. รัฐบาลจีนเริ่มการระบายข้าวโพดในสต็อกที่เกิด
จากมาตรการจ่ายเงินอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศที่มี
กว่า 150 ล้านตัน ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศเช่น
โรงงานแป้งข้าวโพด หรือโรงงานแอลกอฮอล์ /เอทานอล
โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนอีกตันละ 350-400 หยวนต่อตัน
จากราคาในตลาดปัจจุบันตันละ 1,600-1,700 หยวนต่อตัน
2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนโดยให้มันเส้นเป็น
วัตถุดิบสาคัญของจีนจะสินสุดลงในสินปี 2558 ประกอบ
กับราคานามันดิบในตลาดโลกที่ลดลงอยู่ในระดับต่าสุดใน
รอบ 11 ปี
3. ปัจจุบันจีนมีการนาเข้าเอทานอลจากประเทศ
บราซิลเพิ่มมากขึน จากเพียง 7 เดือนแรกในปีที่ผ่านมาจีน
นาเข้าเอทานอลจากบราซิลจานวน 125 ล้านลิตร เพิ่มขึน
จากระยะเดียวกันของปีก่อนที่นาเข้าเพียง 17 ล้านลิตร
ตามข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ทาขึนเมื่อปี 2557
4. ปริมาณผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศจีนปีนีอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างดีประมาณ 223-228 ล้านตัน ซึ่งจะทาให้
ราคาลดลงจากปีก่อน
5. ในครึ่งปีแรกจีนจะหันไปนาเข้าผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลัง จากประเทศคู่แ ข่งอย่ างเวีย ดนาม และกัมพูชา
เนื่ อ งจากมี ต้ น ทุ น ที่ ถู ก กว่ า โดยเฉพาะมั น เส้ น ที่ มี
คุณภาพสูง กว่าของไทย เพราะเป็น มัน เส้น สะอาดหรือ ที่
เรียกกันมันเส้นสับมือ
ปัจจัยบวก
- จากปริ มาณผลผลิต ข้ า วโพดจี น ที่ เ พิ่ม ขึ นท าให้
ราคาลดต่ าลงปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งตั น ละ 1,600-1,700
หยวนต่อตัน รัฐบาลจีนจึงจะยังคงมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน
ออกไปอีกจาก 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 เมษายน ปี
2559 เพื่อให้เกษตรกรขายได้ในราคา 2,000 หยวนต่อตัน
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หลังจีนประกาศลดค่าเงินหยวนถึงแม้ปริมาณการส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น เส้ น ไปจี น จะลดลงในเดื อ นสิ ง หาคมและ
กันยายน แต่หากดูภาพรวมการนาเข้ามันเส้นทัง 12 เดือน
เมื่อเทียบกับปี 2557 จะพบว่าจีนมีการนาเข้าในปริมาณที่
เพิ่มขึนร้อยละ 3.3 ประเทศจีนก็จะยังคงเป็นตลาดสาคัญ
ของมันเส้นไทยต่อไป เพียงแต่ปริมาณ และราคาอาจจะไม่
สูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จนกว่าเศรษฐกิจจีนจะกลับมามี
เสถียรภาพที่มันคง (รูปที่ 12)
รูปที่ 12
มูลค่า(บาท)

ปริมาณและมูลค่าส่งออกมันเส้นไปจีน
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ปี 2557 ปริมาณ(กก.)
ปี 2558 ปริมาณ(กก.)
ปี 2557 มูลค่า(บาท)
ปี 2558 มูลค่า(บาท)

ที่มา ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ราคานาตาลทรายดิบโลกในตลาด
นิวยอร์กเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตามแรงซื อของกลุ่ ม กองทุ น และนั ก เก็ ง ก าไร ส าหรั บ
แนวโน้มราคานาตาลโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าจะ
ปรับขึนเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึนประกอบกับ
มี น าตาลส่ ว นขาด ส่ว นผลผลิต น าตาลไทยฤดู การผลิต ปี
2558/59 อยู่ที่ 10.5 ล้านตันและจะส่งออกได้ 8.9 ล้านตัน
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1.1 ราคาไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคาน าตาลทรายดิบโลกในตลาดนิวยอร์ก
เพิ่มขึนทังจากระยะเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 1.4 แต่ลดลง
ไตรมาสก่อนร้อยละ 2.3 โดยราคานาตาลทรายดิบไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 เฉลี่ยที่ 14.33 เซนต์ต่อปอนด์ ทังนีเริ่มมี
กลุ่ ม กองทุ น และนั ก เก็ ง ก าไรเข้ า มาซื อน าตาลในตลาด
ล่วงหน้าหนาแน่นขึน หลังจากที่มีการประเมินว่าปริมาณ
ผลผลิตอ้อ ยอาจจะปรับลดลงจากปัญหาภัยแล้งในหลาย
พืนที่ จนทาให้ดุลนาตาลโลกปรับลดลง
1.2 แนวโน้มราคานาตาล
ราคานาตาลทรายดิบโลกปี 2559 โดยเฉลี่ย
คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 14.55 เซนต์ต่อปอนด์ 1 เนื่องจาก
ไทยและในหลายพืนที่ของทวีปเอเชียได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตนาตาลทรายปรับลดลง ขณะที่
ความต้ อ งการน าตาลมี ทิ ศ ทางปรั บ เพิ่ ม ขึ น อาจท าให้
ปริมาณสต็อกนาตาลโลกปรับลดลงเหลือ 39.6 ล้านตัน
จากสินปีที่แล้วที่มีปริมาณ 43.6 ล้านตัน และแนวโน้ม
ราคานาตาลทรายดิบ ไตรมาส 2 ปี 2559 คาดว่าอยู่ที่
14.57 เซนต์ต่อปอนด์ ส่วนปี 2560 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่
15.00 เซนต์ ต่ อ ปอนด์ เพิ่ ม ขึ นจากปี 2559 ร้ อ ยละ 3.1
และจะทาให้ราคาอ้อยจะปรับเพิ่มขึนตามทิศทางของราคา
นาตาล
ส าหรั บ ผลผลิ ต น าตาลของไทยปี ก ารผลิ ต
2558/59 เฉลี่ยคาดว่าอยู่ที่ 10.5 ล้านตัน และจะส่งออก
ได้ 8.9 ล้านตัน สอดคล้องกับสมาคมโรงงานนาตาลทรายที่
คาดว่าผลผลิตอ้อยและนาตาลใกล้เคียงกับฤดูการผลิต ที่
ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเพิ่มพืนที่ปลูกอ้อยในฤดูการผลิตปีนี
แต่ในหลายพืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิงช่วง
ทาให้ไม่มีนาเพียงพอในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก

1

จากรายงาน World commodity forecasts:feedstuffs and beverages,April
2016, The Economist Intelligence Unit Limited 2016
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รูปที่ 13

ราคาอ้อยและนาตาลทราย
แนวโน้มราคานาตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)
ราคาอ้อยโรงงงาน ณ ไร่นา Actual (แกนซ้าย) เซนต์ต่อปอนด์
ราคานาตาลในตลาดโลก Actual (แกนขวา)
40

บาทต่อตัน
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แนวโน้มราคานาตาลโลก
เฉลี่ย
% YoY
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เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน

2556
17.68
-18.2%
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35.5 ตามล าดั บ เมื่ อเที ยบกั บช่ วงเดี ยวกั นปีก่ อน ส าหรั บ
ประเทศที่ น าเข้ าน าตาลสะสมสู งสุ ด 5 อั นดั บแรกปี นี คื อ
อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ จีน และฟิลิปปินส์ ตามลาดับ
ทังนี การส่ ง ออกน าตาลของไทยสามารถขยายตั ว ได้ อี ก
เนื่องจากผลผลิตโลกปรับลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้ง
ประกอบกับการนาอ้อยไปผลิตเอทานอลของบราซิลยังคงมี
สัดส่วนสูงกว่าการนาไปผลิตนาตาล
ตารางที่ 11

0

การส่งออกสะสมนาตาลของไทย 5 อันดับแรก ไตรมาส 1/2559

(เซนต์ต่อปอนด์)

2557
17.01
-3.8%

2558
13.43
-21.0%

2559
14.55
8.3%

ลาดับ

2560
15.00
3.1%

1
2
3
4
5

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการบริโภคนาตาลโลกโดยรวมใน
ปี 2558/59 เพิ่มขึ นเฉลี่ย ประมาณร้อ ยละ 1.7 สาหรับ
ปริ ม าณการบริ โ ภคน าตาลของประเทศที่ มี ก ารบริ โ ภค
นาตาล 5 อัน ดับแรกของโลกซึ่งประเมินโดย USDA
ได้แก่ อินเดีย 28.0 ล้านตัน สหภาพยุโรป 18.8 ล้านตัน
จีน 17.5 ล้านตัน บราซิล 11.2 ล้านตัน และสหรัฐฯ 10.7
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของการบริโภคนาตาลทั่วโลก
ในปีนีคาดว่าจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศแอฟริกาจะ
นาเข้านาตาลทรายเพิ่มขึน
ตารางที่ 10

อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
ผลผลิต
บริโภค
Balance
Closing stocks

หน่วย: ล้านตัน

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

171.4
166.1
5.3
83.0

171.8
169.2
2.6
85.6

167.9
172.0
-4.1
81.5

172.3
175.1
-2.8
78.7

ที่มา: ISO, USDA, The Economist Intelligence Unit
adjusted and revised data from EIU April 2016

การส่ ง ออกน าตาลของไทยในไตรมาส
1/2559 รวมทังสิน 2.0 ล้านตัน มูลค่า 25,702.08 ล้านบาท
ปริ มาณและมู ลค่ าการส่ งออกเพิ่ มขึ นร้ อยละ 35.0 ร้อยละ
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ประเทศ
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เมียนมาร์
จีน
ฟิลิปปินส์

มูลค่า
(ล้านบาท)
9,013.84
3,338.49
3,167.23
1,554.65
1,479.74

%การเปลีย่ นแปลง
MoM
YoY
0.7
134.9
72.1
200.6
12.8
297.1
-16.2
-15.7
977.9
556.9

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความต้ อ งการใช้ น าตาลในประเทศเดื อ น
มกราคม-กุม ภาพัน ธ์ 2559 รวม 0.2 ล้านตั น เป็ น การ
จาหน่ายให้ภาคอุตสาหกรรม 0.1 ล้านตัน และจาหน่ายให้
ผู้บริโภค 0.1 ล้านตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 15.5
การผลิ ต EIU2 คาดการณ์ ปริ มาณผลผลิ ต
นาตาลโลกปี 2558/59 อยู่ที่ 167.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.3
เมื่อเทียบกับปี 2557/58 ที่ผลิตได้ 171.8 ล้านตัน ประเทศ
ผู้ ผ ลิ ต น าตาลส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบภั ย แล้ ง จาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ
ผลผลิตนาตาลทรายของไทยปี 2558/59 รวม
ทังสิน 9.6 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นนาตาลใช้ภายในประเทศ 2.5
ล้านตัน (โควตา ก.) และส่งออกรวม 7.0 ล้านตัน (โควตา ข.
และโควตา ค.) โดยยอดนาตาลคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 59 รวม
6.7 ล้านตั น สาหรับแนวโน้ มผลผลิตอ้อยในฤดู การผลิตปี
2558/59 คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบโรงงานนาตาลอาจจะไม่ถึง
2

EIU ปรับเปลี่ยนข้อมูลการคานวณนาหนักจาก “raw value” เป็น “tel quel”
ซึ่งถือว่าแม่นยามากขึน โดย raw value = 106% of tel quel
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100.0 ล้านตัน จากประมาณการ 103.6 ล้านตัน ถึงแม้จะมี
โรงงานนาตาลเปิดดาเนินการเพิ่มขึนก็ตาม
รูปที่ 14

สรุปภาพรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2558/59
25 พ.ย.58 – 31 มี.ค.59

(หน่วย : ล้านตัน)

อ้อย=93.91
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นาตาลทรายดิบ (แกนซ้าย)

ที่มา: Sugarzone.in.th

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ดุ ล น าตาลในตลาดโลกปี
2558/59 จะปรับลดลง โดยคาดว่า จะมีนาตาลส่วนขาด
(Deficit) อยู่ที่ 4.1 ล้านตัน และปี 2559/60 ดุลนาตาล
โลกอาจปรับลดลงอีก 2.8 ล้านตัน ตามผลผลิตนาตาล
ลดลงในหลายประเทศที่ปรับลดลง
รูปที่ 15

ดุลนาตาลโลก
พันตัน

180.0

ราคาน าตาลทรายดิบ (Sugar#11) ใน
ตลาดสิน ค้าโภคภัณฑ์ล่ วงหน้า มีแ นวโน้มเพิ่มขึน โดย
นักวิเคราะห์จากกลุ่มกองทุนต่างๆได้ให้นาหนักเกี่ยวกับดุล
นาตาลโลกที่คาดว่าจะปรับลดลง จึงทาให้มีแรงซือที่เข้ามา
อย่างหนาแน่นขึน สะท้อนจากราคานาตาลทรายดิบซือขาย
ล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.7916.17 เซนต์ต่อปอนด์ และปิดตลาดที่ระดับ 16.06 เซนต์
ต่อปอนด์
รูปที่ 16

ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11

As April 2016 (SBK 16 - Sugar#11 : May 2016)
15.29

ราคาเฉลี่ยนาตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11
(หน่วย : เซนต์ต่อปอนด์)

(หน่วย : ล้านตัน raw value)

ดุลนาตาลโลก

ผลผลิต
167.9

170.0
160.0
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บริโภค
172.0

150.0
140.0

ที่มา : USDA as Apr 2016

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
หลายประเทศโดยเฉพาะอินเดียและไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตนาตาล
รายใหญ่ของโลกที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยอ้อยที่
เริ่มปลูกมีความต้องการนาในระยะแรก หากฝนไม่ตกหรือฝน
ตกน้อยหรือมีฝนเหลื่อมฤดูก็จะส่งผลให้อ้อยที่ปลูกเกิดความ
เสียหาย จะทาให้ผลผลิตอ้อยเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวลดลง

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

เดือนส่งมอบ
พฤษภาคม 2559
กรกฎาคม 2559
ตุลาคม 2559

สูงสุด
15.69
15.93
16.17

ต่าสุด
15.39
15.51
15.79

ปิด
15.57
15.81
16.06

เปลีย่ นแปลง
-0.2%
-0.2%
-0.2%

ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of April,21)
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กุ้งขาว
Key Message
ราคากุ้งขาวเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดลดลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศแปรปรวน ทาให้
ราคาปรับตัวสูงขึน สาหรับแนวโน้มราคากุ้งขาวปี 2559
คาดว่าอยู่ในช่วง 160 - 170 บาทต่อกิโลกรัมใกล้เคียง
กับปีก่อน แม้ผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึนจากโรคตายด่วนที่
คลี่คลายจากการปรับรูปแบบการเลียงและการจัดการที่ดี
ขึน แต่ ประเทศผู้ผลิตรายอื่นคาดว่าผลผลิตลดลงจาก
ปัญหาโรคระบาด ท าให้มีความต้ องการซือกุ้งขาวไทย
เพิ่มขึน
1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ราคากุ้งขาว เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน โดยราคา
กุ้งขาวขนาด 70 ตั วต่ อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 179.35
บาท เพิ่มขึนจาก 151.50 บาท ในไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึน
ร้อยละ 18.4 เนื่องจากผลผลิตที่ลดลงตามฤดูกาล ประกอบกับ
ภาคกลางมี ปั ญหาขาดแคลนน า และภาคตะวั นออกสภาพ
อากาศแปรปรวน ทาให้ผลผลิตชะลอตั ว อย่างไรก็ต ามช่วง
ปลายไตรมาสผลผลิตเพิ่มขึน ส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 2.7 ส่วนหนึ่งจากฐาน
ราคาปีก่อนอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโรคตายด่วนในปีที่
ผ่านมา ประกอบกับความต้องการของผู้ประกอบการห้องเย็น
และโรงงาน แปรรูปสัตว์นาเบืองต้น (ล้ง) ลดลง เนื่องจาก
หลายแห่งปิดกิจการไป (รูปที่ 17)
รูปที่ 17
ราคากุ้งขาวไทย ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
บาทต่อ กก.
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ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555
ที่มา: Samutsakhon Shrimp

ม.ค.
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ม.ค.
2557
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2558

ม.ค.
2559

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

20

1.2 แนวโน้มราคากุ้งขาว
ปี 2559 คาดว่าราคากุ้ง ขาวไทยขนาด 70
ตัวต่ อ กิโ ลกรัม อยู่ ใ นช่วง 160 - 170 บาทต่ อ กิโ ลกรัม
ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึนจาก
ปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายจากการปรับรูปแบบการเลียง
และการจัดการที่ดีขึน แต่จากผลผลิตของประเทศคู่แข่งที่
คาดว่ า จะลดลงจากปั ญ หาโรคระบาด ท าให้ ต ลาด
ต่ า งประเทศเริ่ ม หั น กลั บ มาซื อกุ้ ง ขาวจากไทยมากขึ น
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจากปัญหาการกีดกันทางการค้า
อาทิ การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP: Generalized
System of Preferences) ในสหภาพยุโรป และประเด็น
การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกาลดอันดับไทยเป็น Tier 3
รวมทังปัญหาการทาประมงผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุ ม (Illegal, Unreported
and
Unregulated Fishing : IUU Fishing) ที่อาจจะยัง
ส่งผลกระทบกับการส่งออกกุ้งของไทย
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้องการใช้
ตลาดสหรัฐอเมริกา จากข้อมูล INFOFISH
Trade News เดือนมีนาคม 2559 ความต้องการบริโภคยัง
ซบเซา สะท้ อ นจากงานเทศกาลอาหารทะเลที่ บ อสตั น
สหรัฐอเมริกาในปีนี ยอดขายกุ้งของประเทศในเอเชียลดลง
และพืนที่จั ดแสดงสินค้าก็มีขนาดเล็กกว่าเดิม แม้ว่าสต็ อก
สินค้าจะอยู่ในระดับต่าก็ตาม แต่ผู้ซือชะลอตัว เนื่องจากคาด
ว่าราคาจะปรับลดลง
จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง National Marine
Fisheries Service of United States พบว่า ปริมาณการ
นาเข้ากุ้งของสหรั ฐอเมริกาเดือนมกราคม 2559 ลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.8 และ
1.7 ตามล าดั บ ตามการน าเข้ า ที่ ล ดลงจากอิ น โดนี เ ซี ย
เอกวาดอร์ และเวียดนามเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม มีการ
นาเข้าเพิ่มขึนจากอินเดีย ไทย จีน และเม็กซิโก ร้อยละ 12.2,
5.5, 1.6 และ 23.8 ตามลาดับ นอกจากนีอินเดียครองส่วน
แบ่งตลาดสูงสุ ดที่ร้อยละ 21.2 รองลงมาได้ แก่อินโดนีเซีย
และไทย ร้อยละ 19.2 และ 13.4 ตามลาดับ (ตารางที่ 12)

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ตารางที่ 12
ปริมาณการนาเข้ากุง้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย: ตัน)
2558
ประเทศ
%
2559
%
%
ผู้ผลิต
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 QOQ ม.ค. MOM YOY
อินเดีย
41,653 38,429
-7.7 10,587 -11.1 12.2
อินโดนีเซีย
26,964 28,406
5.3 9,616
7.3 -3.3
เอกวาดอร์
22,146 18,488 -16.5 6,188 -6.1 -9.5
ไทย
16,977 25,754
51.7 6,700 -22.2 5.5
เวียดนาม
14,411 21,331
48.0 4,740 -35.4 -15.9
จีน
6,714
8,613
28.3 3,332 -6.7 1.6
เม็กซิโก
4,995 14,460 189.5 3,722
4.0 23.8
มาเลเซีย
1,170
337 -71.2
42 147.1 -97.1
อื่นๆ
12,626 15,308
21.2 5,044 -7.3
3.3
รวม
147,656 171,126 15.9 49,969 -10.8 -1.7
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

ตลาดญี่ ปุ่ น เดื อนมี นาคม 2559 ความต้ องการ
บริโภคกุ้งคาดว่าจะปรับตั วดี ขึนเล็กน้ อยในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ
(เมษายน/พฤษภาคม) จากผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในความต้องการ
ได้แก่ กุ้งติดหัวขนาดกลางและเล็ก และกุ้งปอกเปลือกขนาด
เล็กที่ครัวเรือนนิยมใช้ปรุงอาหารประเภท หม้อไฟ
จากข้อมูลใน INFOFISH Trade News พบว่า
เดือนมกราคม 2559 ญี่ปุ่นมีปริมาณการนาเข้ากุ้งสดแช่แข็ง
เพิ่มขึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.0 ตามความ
ต้องการบริโภคที่ปรับตัวดีขึนเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาว
ขนาดกลางจากเอเชีย โดยมีการนาเข้าจากอินเดียเพิ่มขึนมาก
ร้ อยละ 84.1 รองลงมาไทยร้ อยละ 1.3 ขณะที่ น าเข้ าจาก
เวียดนาม อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา และจีน ลดลง ร้ อยละ
9.6, 7.2 10.1 และ 13.3 ตามลาดับ (ตารางที่ 13)
ส าหรั บการน าเข้ ากุ้ งแยกรายผลิ ตภั ณฑ์ ในตลาด
ญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2559 มีการนาเข้าเพิ่มขึนร้อยละ 3.9
โดยเพิ่มขึนเกือบทุกประเภท ยกเว้นกุ้งแห้ง/รมควัน และกุ้ง
แปรรูป (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 13
ปริมาณการนาเข้ากุง้ สดแช่แข็งในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย: ตัน)
2558
ประเทศ
%
ไตรมาส ไตรมาส 4 QOQ
ผู้ผลิต
311,916 10,877 -8.7
อินเดีย
เวียดนาม
8,635
9,523 10.3
อินโดนีเซีย
6,911
6,618 -4.2
อาร์เจนตินา 3,513
6,483 84.5
ไทย
3,167
2,508 -20.8
จีน
1,976
2,818 42.6
อื่นๆ
8,193 10,332 26.1
รวม
44,311 49,159 10.9

2559
ม.ค.

%
MOM

2,598
2,104
1,932
1,351
701
796
2,546
12,028

2.1
-31.0
-15.8
-47.5
-9.7
-4.3
-14.4
-20.0

%

YOY
84.1
-9.6
-7.2
217.1
-10.1
1.3
-13.3
21.0
9.0

ที่มา: INFOFISH Trade News, No.4/2016

ตารางที่ 14
ปริมาณการนาเข้ากุง้ แยกรายผลิตภัณฑ์ ในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย: ตัน)
2557
2558
ผลิตภัณฑ์
กุ้งสดแช่แข็ง (Raw Frozen)
กุ้งแช่แข็ง (Frozen ebi)
กุ้งแห้ง/หมักเกลือ
(Dried/salted)
กุ้งแห้ง/รมควัน
(Dried/smoked)
กุ้งสุกแช่แข็ง (Cooked frozen)
กุ้งแปรรูป
(Prepared/processed)
ซูชิหน้ากุ้ง (Sushi ebi with
rice)

กุ้งรวม

ม.ค.
16,167
48
193

ม.ค.
11,037
4
124

2559
ม.ค.
12,028
19
143

26

17

13

1,841
3,471

1,492
3,196

1,513
2,760

164

157

175

21,912

16,029

16,651

ที่มา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.5/2016

สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและแปร
รูปของไทย ในปี 2558 มีปริมาณการส่งออกรวม 157,245
ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 51,459 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนร้อยละ 0.9 และ 15.8 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในด้าน
ปริมาณจะเห็นว่าการส่งออกลดลงในตลาดสาคัญได้แก่ ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย ร้อยละ 7.5, 52.7,
8.3 และ 12.0 ตามลาดับ ทังนีเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทา
ให้ญี่ปุ่นระมัดระวังในการซือ และปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (GSP) ในสหภาพยุ โรป อย่ างไรก็ ดี ปริ มาณการ

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม และจีน
เพิ่มขึนร้อยละ 4.3, 6.6, 29.8, และ 44.7 ตามลาดับ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มีปริมาณ
การส่งออกรวม 23,679 ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 7.5 ขณะที่มู ลค่ าการส่งออกรวม 7,368 ล้ านบาท
ลดลงจากช่วงเดี ยวกันปีก่ อนร้ อยละ 2.1 โดยปริ มาณการ
ส่งออกที่เพิ่มขึนเป็นผลจากการปรับรูปแบบการเลียงและการ
จัดการที่ดีขึน ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึน ประกอบกับผลผลิต
ของประเทศคู่แข่งลดลงจากโรคระบาด ทาให้ผู้ซือหันมาซือกุ้ง
ขาวจากไทยมากขึน จะเห็นว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึนใน
ตลาดสาคั ญได้ แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เวียดนาม
และจีน ร้อยละ 1.4, 33.2, 22.6, 91.8 และ 23.4 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรป ลดลงมากร้อยละ 47.3 เนื่องจาก
ปัญหาการถูกตั ดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สาหรับตลาด
สหรัฐอเมริกา ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.0 (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15
การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ไตรมาส 1/59 (ม.ค.- ก.พ.)
ประเทศผู้ผลิต
ปริมาณ
มูลค่า
สหรัฐอเมริกา
8,804
2,988
ญี่ปุ่น
4,674
1,604
สหภาพยุโรป
826
304
แคนาดา
1,210
414
ออสเตรเลีย
871
320
เวียดนาม
1,810
529
จีน
1,249
388
ตลาดอื่นๆ
4,235
821
รวม
23,679
7,368

%YoY
ปริมาณ มูลค่า
-1.0 -9.0
1.4
2.2
-47.3 -54.2
33.2 12.9
22.6 21.0
91.8 81.7
23.4 48.7
25.5 -0.3
7.5
-2.1

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมงผลผลิต กุ้ง
ขาวไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - ก.พ.) ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.7 เนื่องจากปัญหาโรคตาย
ด่วนคลี่คลายลงในระดับหนึ่ง ประกอบกับเกษตรกรมีการปรับ
วิธีการเลียงและการจัดการที่ดีขึน ทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน
ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งโดยเฉพาะในภาคใต้เพิ่มขึนร้อยละ 20.7
ขณะที่ภาคกลางและตะวันออกลดลงร้อยละ 27.9 และ 2.5
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ตามลาดับจากสภาพอากาศแปรปรวนและแห้งแล้งทาให้กุ้งโต
ช้าและตาย
3. มาตรการทางภาครัฐ
3.1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็ นชอบขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล
จากเดิ ม สิ นสุ ด วั น ที่ 30 มกราคม 2559 เป็ น วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2559 และสามารถอยู่ทางานในประเทศได้ถึงวันที่
31 มกราคม 2560 ส่วนกิจการแปรรูปสัตว์นาจากเดิมสินสุด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และ
สามารถทางานในประเทศได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in
Persons Report หรือ TIP Report) ครังที่สองในเดือน
มีนาคม ให้สหรัฐอเมริกา หลังจากส่งไปครังแรกเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2559 ซึ่งได้รายงานทุกเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
อาทิ การจั บกุ ม การค้ ามนุ ษย์ การจั บกุ มเรื อ ประมงผิ ด
กฎหมาย และการจับแรงงานเด็ก
3.3 กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยในพืนที่จังหวัด
ประจวบคี รี ขั นธ์ ชุ มพร สุ ราษฎร์ ธานี เป็ นเวลา 3 เดื อน
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตสัตว์นาในอ่าวไทย
3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ขยายความ
ร่วมมือด้านการประมงกับประเทศต่าง ๆ ในการจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ตามข้อกาหนดในการแก้ไขปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EU กับ 7
ประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ เกาหลี สเปน มาเลเซี ย
อิ นโดนี เซี ย ฟิ จิ จี น และไต้ หวั น ซึ่ งมี เป้ าหมายหลั กเพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ส่งเสริม
ความร่ วมมื อ ทางวิ ชาการ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี และ
ส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างกัน
3.5 เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม 2559 คณะรั ฐมนตรีได้
อนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบียต่าอีก 500 ล้านบาท (ปล่อย
สินเชื่อไปแล้ว 1,000 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชาวประมงใน
การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตามโครงการประมงไทยก้าว
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ไกลสู่สากล ผ่านการปล่อยกู้ของธนาคาร ออมสิน และผ่อน
ปรนหลักเกณฑ์ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึน โดยเป็น
บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีหรือนิติบุคคล รวมถึงการ
ลดดอกเบียปีแรกให้เหลือ 0 % ต่อปี และปีที่ 2 - 7 อยู่ ที่
4% ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชาระหนีเงินต้นได้ขยายจาก 6
เดือนเป็น 1 ปี
4. มาตรการทางการค้า
4.1 สหภาพยุโรป (EU) ได้ เข้ามาประเมินการ
ด าเนิ นการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน ไร้การควบคุม หรือ IUU ในประเทศไทยระหว่าง
วันที่ 18 - 22 มกราคม 2559 หลังให้คาเตือนหรือใบเหลือง
ประมงไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นัน สหภาพยุโรป
พอใจในผลการปฏิบัติงานภาพรวม และให้เวลาอีก 6 เดือน
เพื่ อให้ ไทยแก้ ไขปรั บปรุ ง การจั ดท าคู่ มื อ การฝึ กอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ มี อ ยู่ รวมทั งการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้รับทราบ
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และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กาหนด และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ไทยนาโดย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทน
ถาวรไทย ประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้า
คณะเดิ นทางไปเจรจาเพื่ อน าเสนอผลการด าเนิ นงานตาม
ระเบียบข้อปฏิบัติของ IUU ในเดือนพฤษภาคม 2559
4.2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานาธิบดี
บารัก โอบามา ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามบังคับใช้กฎหมาย
Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ค.ศ.
2015 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับทุกกลุ่มสินค้าจากทุกประเทศที่
เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยสาระสาคัญของกฎหมายนี สินค้า
ที่ ม าจากแรงงานเด็ ก และแรงงานทาสจะถู ก ห้ า มน าเข้ า
สหรัฐอเมริกาโดยไม่มีข้อยกเว้นทันที จากเดิมที่มีข้อยกเว้น
ให้กับสินค้าที่ขาดแคลน
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