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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 3/2558
ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สาคัญของไทยในไตรมาสที่
3/2558 ส่วนใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดย ราคายางพารา
ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและราคานามันดิบที่ปรับตัวลดลง
ส่วน ราคาผลปาล์มทะลายและนามันปาล์มดิบ ลดลงตามสต็อกนามัน
ปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูงจากภาวะการค้านามันปาล์มดิบในประเทศและ
ต่างประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซียลดลง
สาหรับ ราคานาตาลทรายดิบ ลดลงตามแรงขายของกลุ่มผู้ผลิตสาคัญ
และกองทุนต่าง ๆ เพื่อทากาไรจากการขายสัญญานาตาลดิบในรูปสกุล
ดอลลาร์ สรอ. และ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ลดลงเล็กน้อยตามราคาใน
ตลาดโลกที่ ยั งอยู่ ในระดั บต่ า อย่ างไรก็ ตาม ราคาข้ าวเปลื อกเจ้ า
ข้าวเปลือกเหนียว หัวมันสดคละ มันเส้น แป้งมัน และกุ้งขาว เพิ่มขึน
ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง และความต้องการของตลาดทังใน
และต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง
 ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกโดยรวม
ลดลง โดย 1) ราคาข้าวสาร ลดลงจากการแข่งขันด้านราคา 2 ) ราคา
ยางพารา ในตลาดล่วงหน้า TOCOM (ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน)
ลดลงตามสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีมากกว่าที่คาด
จนต้องปรับลดค่าเงินหยวน 3) ราคานามันปาล์มดิบ ลดลงในตลาด
อ้างอิงมาเลเซีย จากสต็อกที่อยู่ในระดับสูง ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
มากขึนและความต้องการที่ลดลง และ 4) ราคานาตาลทรายดิบ ในตลาด
นิวยอร์กลดลงจากแรงขายของกลุ่มผู้ผลิตบราซิลและกองทุนต่าง ๆ
 ปริมาณผลผลิตในประเทศส่วนใหญ่ลดลงจากสภาพ
อากาศที่แห้งแล้ง โดย ผลผลิตข้าวและปาล์มนามัน ลดลงจากสภาพ
อากาศที่แห้งแล้ง ส่วนมันสาปะหลัง ลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
และการแพร่ระบาดของเชือรา อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยางพารา เพิ่มขึน
จากสภาพอากาศที่เหมาะสมและฤดูเปิดกรีดยางที่ล่าช้ามา ไตรมาสนี
ขณะเดียวกัน กุ้งขาว เพิ่มขึนจากปัญหาโรคตายด่วนที่คลี่คลายลงใน
ระดับหนึ่ง สาหรับผลผลิตอ้อยและนาตาล ใน
ปี 2558/59 มี
แนวโน้มใกล้เคียงกับฤดูการผลิตที่ผ่านมา แม้ว่าพืนที่ปลูกอ้อยจะ
เพิ่มขึน แต่หลายพืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิงช่วง
 ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศส่วน
ใหญ่ลดลง โดยการส่งออก ข้าว ลดลงจากการแข่งขันด้านราคากับ
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คู่แข่งสาคัญ ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตข้าวนึ่งมีปริมาณน้อยจากผลกระทบของภัยแล้ง ส่วน น ามัน
ปาล์มทุกชนิดของไทย ลดลงตามความต้องการของตลาดหลักที่ลดลง
จากราคานามันปาล์มของไทยที่สูงกว่าราคาตลาดโลกมาก และ กุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ลดลงจากปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในสหภาพยุโรป ประกอบกับตลาดสหรัฐอเมริกายังมี
สต็อกในระดับสูง และตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างระมัดระวังการซือ อย่างไรก็
ตาม การส่งออก ยางพารา เพิ่มขึนจากการส่งออกยางแท่งและยางแผ่น
รมควันไปจี นเพิ่มขึนทดแทนยางคอมพาวนด์ ส่วน มันสาปะหลัง
เพิ่มขึนจากตลาดหลักในทวีปเอเชีย และ นาตาลทราย เพิ่มขึนจาก
ตลาดอินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทย
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ส่วน
ใหญ่ปรับเพิ่มขึน โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน ได้แก่ ราคา
ปาล์มนามัน เพิ่มตามผลผลิตที่จะลดลงช่วงปลายไตรมาส ประกอบกับ
ความต้องการใช้ด้านพลังงานภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน ส่วน
ราคามั นส าปะหลั ง เพิ่ มตามความต้ องการที่ เพิ่ มขึ นทั งในและ
ต่างประเทศ และ ราคาน าตาลทราย เพิ่มจากการขาดดุลน าตาลใน
ตลาดโลก ส าหรั บสิ นค้ าเกษตรที่ แนวโน้ มทรงตั ว ได้ แก่ ราคา
ข้าวเปลือก ทรงตัวตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะแห้งแล้ง แต่ราคาใน
ตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่า ประกอบกับแรงกดดันจากการระบายข้าวใน
สต็ อกของภาครั ฐ และ ราคายางพารา ทรงตั วจากการฟื้ นตั วของ
เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยง ขณะที่สินค้าเกษตรที่มแี นวโน้มลดลง
ในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ ราคากุ้งขาว ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของ
ประเทศคู่แข่ง ประกอบกับผลผลิตกุ้งทังในและต่างประเทศเพิ่มขึน
และปัญหาการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาสินค้า
เกษตรไทย ปี 2558 เกือบทุกประเภทปรับลดลง ตามปริมาณสต็อกที่
อยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว และราคาในตลาดโลกอยู่ใน
ระดับต่า รวมทังการแข่งขันด้านราคาของประเทศคู่แข่ง ยกเว้น ราคา
มั นส าปะหลั ง ที่ ปรั บเพิ่ มขึ น จากความต้ องการใช้ ทั งในและ
ต่างประเทศที่มีแนวโน้มมากขึน แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึนก็ตาม
โปรดตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้รายงานตาม Link แนบ
https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Lists/NEAgricultur
e/NewForm.aspx?Source=https://www.bot.or.th/sites/Survey/Moneta
ryPolicy/Pages/ThankYou.aspx
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รายการ

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
% Q3 2558
ปี
หน่วย
ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2557
QoQ YoY
3
4
1
2
3

ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15% บาทต่อตัน 7,713

8,088

7,907

7,830

7,635

7,921

3.7

-2.1

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

บาทต่อตัน 13,782

13,991

13,065

13,080

13,315 13,151

-1.2

-6.0

ข้าวเปลือกเหนียว

บาทต่อตัน 11,856

12,561

10,419

10,753

11,137 11,845

6.4

-5.7

ยางแผ่นดิบชัน 3

บาทต่อกก. 57.85

53.71

49.00

55.86

53.95

47.03

-12.8

-12.4

ยางแท่ง STR20

บาทต่อกก. 56.15

52.39

49.46

48.55

50.62

47.94

-5.3

-8.5

ผลปาล์มทะลาย

บาทต่อกก. 5.00

4.79

5.31

5.82

4.51

3.90

-13.5

-18.6

นามันปาล์มดิบ

บาทต่อกก. 28.57

25.48

28.31

33.46

26.58

24.34

-8.5

-4.5

หัวมันสดคละ

บาทต่อกก. 2.11

1.90

2.20

2.21

2.15

2.26

5.12

18.32

มันเส้น

บาทต่อกก. 6.76

6.82

7.05

6.46

6.78

7.32

7.96

7.33

แป้งมัน

บาทต่อกก. 13.11

12.99

13.21

12.92

13.62

14.14

3.82

8.85

-

867

850

869

-

-

-

14.13

12.45

11.29

-9.3

-29.0

150.43 154.67

2.8

-23.5

ยางพารา

ปาล์มนามัน

มันสาปะหลัง

อ้อยและนาตาล
อ้อย*

บาทต่อตัน

883

นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)
กุ้งขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัว ต่อกิโลกรัม)

เซนต์ตอ่
16.33
ปอนด์

15.90

15.79

บาทต่อกก. 210.64

202.19

179.46 184.31

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจยั ยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
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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 ( ร า ย ไ ต ร ม า ส )
Rice

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
700
600
500
400
300
200
100
0

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

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

Sugar

เซนต์ต่อปอนด์

30.00
25.00
20.00
15.00

ผลพยากรณ์

10.00
5.00
0.00

ผลพยากรณ์
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

Natural Rubber

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

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

Palm oil

ผลพยากรณ์
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนกันยายน 2558, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนตุลาคม 2558
ที่มา: World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as of October 2015 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 ( ร า ย ปี )
รายการ
Rice

nd

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

Palm oil
(Malaysian/Indonesian, CIF NW. Europe)

Sugar

(ISA daily average)

Natural Rubber*
(Thailand RSS3 price)

หน่วย

2556

2557

2558

2559

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

424
-13.4
821
-4.2
17.01
-3.8
1,873
-33.4

388
-8.4
630
-23.3
12.81
-24.7
1,634
-12.8

386
-0.5
540
-14.3
12.94
1.0
1,725
5.6

399
-3.2
522
-3.3
14.13
9.2
1,969
14.1

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as of October 2015)
*เป็นราคา Thai Rubber Research Institute RSS3 spot prices, US$/tonne (conversion from Baht) จากเดิมเป็น New York price เริ่มใช้ใน
เดือนมิถุนายน 2556
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ข้าว
Key Message
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดในประเทศ
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาข้าวในตลาดโลกทีย่ งั
อยู่ในระดับต่า แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนราคาข้าวเปลือก
เจ้าเพิ่มขึนจากปริมาณผลผลิตที่น้อยลงจากภัยแล้ง ประกอบ
กับราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึน เนื่องจากมีความต้องการจากจีน
เพิ่ ม ขึ น ขณะที่ ร าคาข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ ล ดลงเล็ ก น้ อ ย
และคาดว่าจะจะทรงตัวอยู่ในระดับนีจนถึงไตรมาส 4 แม้มี
ปัจจัยบวกจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากภาวะแห้งแล้ง แต่
มีปัจจัยลบจากราคาข้าวในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่า และ
ผลจากการระบายข้าวในสต๊อกของภาครัฐ

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ราคาไตรมาสที่ 3/2558
ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ พิจารณาจาก
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15% เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน
ร้ อ ยละ 3.7 จากตั น ละ 7,635 บาทเป็ น 7,921 บาท
เนื่องจากพืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงจากภาวะแห้งแล้ง
และเกษตรกรหั น ไปปลู ก พื ช อื่ น ที่ ใ ช้ น าน้ อ ยกว่ า ราคา
ข้ า วเปลื อ กเหนี ย วเพิ่ ม ขึ นจากตั น ละ 11,137 บาทเป็ น
11,845 บาท ตามความต้องการของตลาดจีนเพิ่มขึน ส่วน
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ลดลงเล็กน้อยจากตันละ 13,315
บาท เหลือ 13,151 บาท (รูปที่ 1)
1.2 แนวโน้มราคาข้าว
ราคาส่งออกข้าวสาร 100% ของไทย จาก
รายงาน World commodity forecasts ของ EIU
เดือนตุลาคม 2558 คาดว่า ราคาส่งออกข้าวสาร 100%
ของปี 2558 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.4 จากเฉลี่ยตันละ
424 ดอลลาร์ สรอ. เหลือ 388 ดอลลาร์ สรอ. ตามราคา
ข้าวในตลาดโลก ประกอบกับมีแรงกดดันจากการระบาย
ข้าวจากสต๊อกรัฐที่เหลืออยู่จานวนมาก สาหรับแนวโน้มใน
ไตรมาส 4 ปี 2558 EIU คาดว่า ข้าวไทยจะมีราคาเฉลี่ย
ตันละ 370 ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งต่ากว่าราคาเฉลี่ยทังปี 2558
ส่วนราคาข้าวเปลือกภายในประเทศคาดว่า จะอยู่ในระดับ
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ใกล้เ คี ย งกั บปั จ จุ บัน เนื่ อ งจากปริ มาณผลผลิต ข้า วนาปี
ลดลงจากภาวะแห้ ง แล้ง แต่ มีปั จ จั ย ลบจากราคาข้ าวใน
ตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่า
รูปที่ 1
ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

บาทต่อตัน
16,000

ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
YOY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
YOY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
YOY%ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว

ร้อยละ
150

12,000

100

8,000

50

4,000

0

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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-50

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้ อ งการข้ า วไทยจากต่ า งประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่า ปริมาณ
การส่ ง ออกข้ า วไทยในปี 2558 จะมี จ านวน 9 ล้ า นตั น
ลดลงจากปีก่อ นที่ส่ง ออกได้ ประมาณ 11 ล้านตั น ทังนี
เดือนมกราคม - สิงหาคม ไทยส่งออกข้าวได้ทังหมด 5.9
ล้านตัน (รูปที่ 3) ลดลงร้อยละ 11.86 เมื่อเทียบกับระยะ
เดี ยวกัน ปีก่อนที่ส่งออกได้ 6.6 ล้านตัน เนื่ อ งจากมีการ
แข่งขันด้ านราคากับคู่แ ข่ง สาคั ญทังเวีย ดนามและอินเดี ย
โดยราคาข้าวเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
เดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ 326.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน
ซึ่งเป็นราคาต่าสุดในรอบเกือบ 8 ปี (นับตังแต่ราคา 320
ดอลลาร์ สรอ. ต่อตันในเดือนตุลาคม 2550) และราคาข้าว
อิ น เดี ย อยู่ ที่ 360 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ตั น (รู ป ที่ 2)
ประกอบกับไทยส่งออกข้าวนึ่งได้น้อยลง เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตข้าวนาปรังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวนึ่ง ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ และ
ข้ า วเหนี ย วยั ง ขยายตั ว ได้ ดี ต ามความต้ อ งการในตลาด
ต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี
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รูปที่ 2
ราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออกสาคัญในตลาดโลก

ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
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300

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558
Vietnam, White Rice 5%
India, White Rice 5%

ที่มา: World Bank และ FAO

รูปที่ 3
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
1,750
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1,250
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0
ม.ค. 2554

% YoY
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-40
ม.ค. 2555
ข้าวขาว
ข้าวนึ่ง

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

2557/58

478.2
481.5
43.4
107.4

476.2
483.6
42.5
100.0

2558/59
ส.ค.
ก.ย.
478.7
475.8
487.8
487.4
42.3
42.2
90.9
90.2

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

Thai, White Rice 5%

พันเมตริกตัน

2556/57

-80

ข้าวหอมมะลิไทย
อื่นๆ

ที่มา: กรมศุลกากร

คาดการณ์ ณ เดือ นกั น ยายน 2558 ของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่าความ
ต้อ งการบริโภคข้า วโลกปี 2558/59 มีจ านวน 487.4
ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน 3.8 ล้านตัน โดยผลผลิตข้าว
โลกปรับลดลง 0.4 ล้า นตัน เหลือ 475.8 ล้านตัน จะ
ส่ง ผลให้สต๊ อ กปลายปีลดลงจาก 100.0 ล้านตั นเหลือ
90.2 ล้านตัน (ตารางที่ 1) และปริมาณการค้าข้าวยังอยู่
ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 42.2 ล้านตัน
การผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ผลผลิตข้าว
ออกสู่ ต ลาดประมาณ 3.1 ล้ า นตั น โดยที่ ส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าผลผลิตข้าวฤดูนาปรังปีการ
ผลิต 2557/58 จะมีผลผลิตข้าวนาปรังทังสิน 5.5 ล้าน
ตัน ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 43.2 จากภาวะแห้งแล้ง
ท าให้ พื นที่ เ พาะปลู ก ลดลง โดยเฉพาะในภาคเหนื อ
ตอนล่างและภาคกลาง
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แนวโน้มผลผลิต ข้าวนาปี 2558/59 สานั กงาน
เศรษฐกิจ การเกษตรคาดว่า ผลผลิต จะลดลงจาก 26.1
ล้านตันในปีก่อน เหลือ 23.0 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ
11.76 จากการขอความร่ ว มมื อ เกษตรกรให้ ช ะลอการ
เพาะปลูกออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์
ภัยแล้งทาให้ระดับนาในเขื่อนอยู่ในระดับต่าไม่เพียงพอต่อ
การเพาะปลูก ส่งผลให้พืนที่ปลูกลดลง และเกษตรกรหัน
ไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า โดย ณ สินเดือน
กั น ยายน 2558 ปริ ม าณน าในเขื่ อ นทั่ ว ประเทศอยู่ ที่
34,582 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่
47,249 ล้านลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 4) ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ผลิตข้าวนาปรัง ในรอบถัดไป ในขณะที่ปริมาณน าฝนทั่ว
ประเทศอยู่ที่ 237.4 มิลลิเมตร ต่ากว่าปริมาณนาฝนเฉลี่ย
30 ปีเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 242.7 มิลลิเมตร (รูปที่ 5)
รูปที่ 4
ปริมาณนาในเขื่อนทั่วประเทศและเขื่อนสาคัญ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
ล้านลบ.ม.
70,000
50,000
30,000
10,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 10 ปี
2554
2555
(2541-2550)
2556
2557
2558

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา กรมชลประทาน
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รูปที่ 5
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยทังประเทศ
(หน่วย : มิลลิเมตร)
400
300
200
100
0

ม.ค.

มี.ค.

พ.ค.

เฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)
2556
2558

ก.ค.

ก.ย.

พ.ย.

2555
2557

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

2.2 ปัจจัยระยะสันและระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ในเดื อ นกั น ยายน 2558
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่า สต็อก
ข้าวสารไทย ณ สินปี 2558 มีทังสิน 10.0 ล้านตัน ลดลง
จากปีก่อน 1.6 ล้านตัน โดยสัดส่วนสต็อกข้าวสารโลกต่อ
ความต้องการบริโภค ณ สินปี 2558 และปี 2559 คาดว่า
จะอยู่ที่ร้อยละ 20.7 และร้อยละ 18.5 ตามลาดับ ลดลงมา
ใกล้เคียงกับปี 2551 (Commodity Boom) ซึ่งอยู่ที่
ระดับร้อยละ 18 - 19
3. นโยบายและมาตรการ
1. สาหรับสต๊อกข้าวภายในประเทศจากโครงการ
รับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 นาปรัง ปี
การผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/2556 (รอบ 1 และรอบ
2) และปีการผลิต 2556/2557 นับตั งแต่ต้ นปีจนถึงสิน
เดือนกันยายน 2558 ทางการระบายข้าวไปแล้ว 7 รอบ
รวมทังสิน 3.26 ล้านตัน มูลค่า 35,103 ล้านบาท ส่งผล
ให้ปริมาณข้าวในสต๊อกเหลืออยู่ประมาณ 13 - 14 ล้านตัน
2.ผลการประชุ ม ของคณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 6
ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง
ปี 2558/59 และโครงการจัดทาแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤต
ภัยแล้ง ปี 2558/59 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการพืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณนา
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ต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่น
ทดแทน โดยครอบคลุมพืนที่การเกษตรในเขตชลประทาน
ลุ่มนาเจ้าพระยา 22 จังหวัด และทั่วไปอีก 55 จังหวัด โดย
เริ่มตังแต่ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2558 - 30 เมษายน
2559 มี 8 มาตรการ ดังนี
1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย
โครงการตามแผนชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ไ ขวิ ก ฤตภั ย แล้ ง ด้ า น
การเกษตรและโครงการลดค่าครองชีพโดยจาหน่ายสินค้า
ราคาเหมาะสม
2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชาระหนีที่
เกษตรกรมีภาระหนีกับสถาบัน การเงิน โดยการลดหรือ
ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน การให้สินเชื่อ และการชดเชย
ดอกเบียให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ การขยาย
ระยะเวลาชาระหนี ดังนี
1) สิ น เชื่อ เพื่อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต ด้ า น
การเกษตร วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ชาระไม่
เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี ปลอดชาระต้นเงิน 3
ปีแรก อัตราดอกเบีย MRR-2% (MRR = 7%)
2) สินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน วงเงินกู้รายละ
ไม่ เ กิ น 50,000 บาท ก าหนดอั ต ราดอกเบี ย MRR-2
กาหนดชาระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี
3) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ให้สินเชื่อ
แก่ประชาชนในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ
และชาระหนีสิน วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
4) สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สนับสนุนเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5) สินเชื่อองค์กรชุมชน สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนและกองทุ น หมู่ บ้ า นในพื นที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบ
อาชีพผ่านกลุ่ม
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6) สินเชื่อ SMEs สนั บสนุนเงิ นทุนให้กับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ มในพืนที่ที่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถมีเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ
7) การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง โดยขยายระยะเวลาช าระหนี ปลอด
ดอกเบีย ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 6 เดือน
และให้สินเชื่อเพิ่มแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รายละ
ไม่เกิน 30,000 บาท ปลอดดอกเบีย 6 เดื อน รัฐชดเชย
ดอกเบียแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และกองทุน
พัฒ นาสหกรณ์สนั บสนุน เงิน กู้ให้สหกรณ์ 300 ล้านบาท
ปลอดดอกเบีย 6 เดือน
8) การขยายระยะเวลาช าระหนี การขยาย
ระยะเวลาชาระหนีเดิม ไม่ เกิน 24 เดือน ให้แก่เกษตรกร
ลดดอกเบียให้ร้อยละ 3 วงเงินสินเชื่อที่รับขยายระยะเวลา
60,000 ล้า นบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบียแทนเกษตรกร
ร้อยละ 1.5 ต่อปี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร รับภาระดอกเบียแทนเกษตรกร ร้อยละ 1.5
ต่อปี
3. มาตรการจ้า งงานเพื่อ สร้า งรายได้ใ ห้แ ก่
เกษตรกร มี ก ารจ้ า งงานภายใต้ โ ครงการของกรม
ชลประทาน และการจ้างงานเร่งด่วนและการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ
4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของ
ชุ ม ช น เ พื่ อ บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ท บ ภั ย แ ล้ ง โ ด ย ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และรวบรวมส่งให้
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิฤกตภัย
แล้ ง ปี 2558/59 เพื่ อ พิ จ ารณาน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาการช่วยเหลือต่อไป
5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นา จากการ
รณรงค์การใช้นาอย่างประหยัด โดยการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารสู่เกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
โดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดนา (นาปรัง) ฤดูกาล
ผลิต 2558/59
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6. มาตรการเพิ่มปริมาณนาต้นทุน ประกอบด้วย
การปฏิบัติการฝนหลวง การสูบนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
การพัฒนาแหล่งนาบาดาลเพื่อการเกษตร การสนับสนุนนา
ในพืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
7. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิ ต และทรัพ ย์ สิน การช่ วยเหลือ ด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข กั บ ประชาชน การป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม
8. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2556 แผนสิ น เชื่ อ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

ยางพารา
Key Message
ไตรมาสที่ 3/2558 ราคายางแผ่นดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ตามสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีมากกว่าที่
คาด จนต้องปรับลดค่าเงินหยวน ทาให้ตลาดทุนและสินค้า
โภคภัณฑ์รวมถึงราคายางพาราในตลาดล่วงหน้าปรับลดลง
มาก ประกอบกับแรงกดดันจากราคานามันดิบที่ปรับตัวลดลง
ต่าสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง สาหรับแนวโน้มราคายางในไตรมาสที่
4 ปี 2558 มีโอกาสฟื้นตัวอย่างจากัด โดยคาดว่าอยู่ในช่วง
45 - 50 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกยั งคงมี ความเสี่ยง โดยเฉพาะเศรษฐกิ จจี นที่ ชะลอลง
มากกว่าที่คาดการณ์แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง

1. ภาวะราคายาง
1.1 ราคาไตรมาสที่ 3/2558
ราคายาง ลดลงต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3 เฉลี่ย 47.03 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 12.8
จาก 53.95 บาทต่ อ กิ โ ลกรั มในไตรมาสก่ อ น (รู ป ที่ 4)
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เนื่องจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีมากขึน
จนต้ องปรั บลดค่ าเงิ นหยวน ท าให้ตลาดทุนและสินค้ าโภค
ภัณฑ์รวมถึงราคายางพาราในตลาดล่วงหน้าปรับลดลงมาก
ประกอบกับแรงกดดันจากราคานามันดิบที่ปรับตัวลดลงต่าสุด
ในรอบ 6 ปีครึ่ง
รูปที่ 4
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
บาทต่อ กก.

200
150
100

50
0
ม.ค. 2553 ม.ค. 2554 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง

1.2 แนวโน้มราคายาง
เนื่ อ งจากการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น) เป็นไป
อย่ างช้ าๆและยั งคงมี ความเสี่ ยง ประกอบกั บพื นฐานทาง
เศรษฐกิจประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ คือ จีน ชะลอตัวมากกว่าที่
คาดการณ์แม้จะมี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีอุตสาหกรรมยานยนต์จีนได้รับผลกระทบจากการถูก
เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duties
: AD) ทาให้อุปสงค์ยางจีนจากไทยชะลอลง ราคายางในไตร
มาสที่ 4 ปี 2558 จึ งมีโอกาสฟื้นตัวได้ อย่างจ ากัด โดยอยู่
ในช่วง 45 - 50 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคายางเฉลี่ยปี
2558 มีแนวโน้มต่ากว่าปี 2557 คาดว่าอยู่ในช่วง 50 - 55
บาทต่อกิโลกรัม
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้ อ งการใช้ ยอดผลิ ต และยอดขาย
รถยนต์ของจีนในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) มี
จานวน 3.1 และ 3.2 ล้านคั น หดตัวลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนถึงร้อยละ 10.1 และ 5.0 ตามลาดับ ขณะที่ดัชนี
PMI (Purchasing Managers Index) ภาคการผลิต
ของสานั กงานสถิติ จี น ในเดื อ นกันยายนอยู่ ที่ระดั บ 49.8
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ทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางการผลิต
โดยรวมยังคงหดตัว
IRSG (International Rubber Study
Group) คาดการณ์ความต้องการใช้ยาง ปี 2558 อยู่ที่
12.5 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 2.5 ซึ่งน้อยกว่าปี
2557 ที่เพิ่มขึนถึงร้อยละ 4.1 โดยเป็นการปรับลดจากการ
ใช้ยางของจีนที่ชะลอตัวจากสภาพเศรษฐกิจและการหดตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์จากผลกระทบการถูกเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาด นอกจากนี สต็อกยังคงมีเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ ทาให้อุปสงค์ยางจีนเพิ่มขึนเพียงร้อยละ
3.0 ซึ่งชะลอลงจากช่วงปี 2556 - 2557 ที่เคยเติบโตถึง
ร้อยละ 8.1 อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ยางของประเทศ
แถบเอเชียโดยเฉพาะอินเดียจะเป็นแรงสนับ สนุนที่สาคัญ
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผูใ้ ช้หลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2556
2557

2558

2559

จีน
4,210
4,760
4,903
5,050
ยุโรป
1,060
1,139
1,150
1,168
อเมริกาเหนือ
1,039
1,059
1,075
1,096
อินเดีย
962
1,012
1,043
1,105
เอเชียอื่นๆ
2,347
2,420
2,480
2,579
ญี่ปุ่น
710
709
716
738
โลก
11,384
12,155
12,458
12,857
%YoY
3.3
6.8
2.5
3.2
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, September 2015

การส่ ง ออกยาง ของไทยไตรมาสที่ 3 ปี
2558 (ก.ค. - ส.ค.) มีปริมาณเพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 8.0 โดยส่งออกยางแท่งและยางแผ่นรมควัน
ไปจีนเพิ่มขึนทดแทนยางคอมพาวนด์ เนื่องจากจีนบังคับใช้
สูต รการผลิต ยางคอมพาวนด์ แ บบใหม่ที่เริ่มขึนตั งแต่ 1
ก.ค. 2558 ทาให้เป็น อุปสรรคต่ อ การน าเข้ายางคอมพา
วนด์ จ ากไทย ขณะที่ มูลค่ า การส่ง ออกลดลงร้อ ยละ 1.3
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (ตารางที่ 3)
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การผลิ ต ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิตยางของไทยเดือน ก.ค. - ส.ค. 2558
อยู่ที่ 826,172 ตัน เพิ่มขึนร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนจากสภาพอากาศที่เหมาะสมและฤดูเปิดกรีดยาง
ที่ล่าช้ามายังไตรมาสนี ทาให้เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ขณะเดีย วกัน IRSG ประมาณการผลผลิต
ยางโลกในปี 2558 เพิ่มขึนเพียงร้อยละ 0.3 จากปีก่อน ทา
ให้มีผลผลิตจานวน 12.1 ล้านตัน จากผลผลิตยางไทยที่
ลดลงตามสภาพอากาศที่แห้งแล้งกว่าปีก่อน ทาให้ฤดูเปิด
กรี ด ล่ า ช้ า และน ายางออกน้ อ ย ขณะที่ ผ ลผลิ ต ยางของ
ประเทศอื่ น เริ่ ม ทรงตั ว จากระดั บ ราคายางโลกที่ ต กต่ า
ขณะเดี ยวกันนโยบายภาครัฐในหลายประเทศผู้ผลิตเริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาผลผลิตยางล้นตลาดมากขึน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2556
2557
2558
2559
ไทย
4,170
4,324
4,238
4,407
อินโดนีเซีย
3,237
3,153
3,142
3,236
เวียดนาม
949
954
1,049
1,065
จีน
865
857
883
908
มาเลเซีย
827
668
708
733
อินเดีย
796
705
669
713
โลก
12,251
12,070
12,109
12,534
%YoY
5.3
-1.5
0.3
3.5
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, September 2015

ราคานามัน ดิบ ราคานามันดิบเวสต์เท็กซัส
(West Texas Intermediate : WTI) ไตรมาสที่ 3 ปี
2558 เฉลี่ยประมาณ 46.53 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปรับลดลงจาก 57.85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตร
มาสก่อน คิดเป็นร้อยละ 19.6 เนื่องจากอุปทานนามันดิบ
จากกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum
Exporting Countries) ยังคงเพิ่มขึนต่อเนื่อง ประกอบ
กับปัจจัยด้าน อุปสงค์อ่อนแอตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่เปราะบางและมีความเสี่ยงเพิ่มขึน
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ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ประเทศ

ไตรมาส 2/2558
ปริมาณ มูลค่า

จีน
439,748.6
มาเลเซีย 142,403.9
ญี่ปุ่น
55,818.6
ยุโรป
52,164.3
เกาหลี
41,164.7
ใต้
สหรัฐฯ
36,720.7
ตลาดอื่น 121,150.8
รวม 889,171.
8

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ส.ค.)
ปริมาณ
มูลค่า

%YOY (ก.ค.-ส.ค.)
ปริมาณ มูลค่า

25,195.9

379,012.7

18,617.8

13.3

6.0

5,546.4

110,087.4

4,724.6

2.2

-8.1

3,252.2

40,388.0

2,818.3

-2.8

-14.7

2,996.4

39,611.4

2,224.4

11.4

-0.4

1,914.4

26,104.4

1,700.3

-11.2

-19.5

2,164.4

28,087.0

1,281.1

37.6

26.0

5,991.9

78,370.8

4,854.6

47,061.5

701,661.7

36,221.0

-2.4
8.0

-15.8
-1.3

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้าคงคลัง สต็อ กยางธรรมชาติแ ละยาง
คอมพาวนด์ท่าเรือชิงเต่าของจีน ลดลง โดยสต็อก ณ วันที่
31 สิงหาคม 2558 มีจานวน 114,200 ตัน ลดลงจาก
125,100 ตัน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 หรือลดลงร้อย
ละ 8.7 ขณะที่ ส ต็ อ กยางเซี่ ยงไฮ้ ของจี น เพิ่ มขึ นต่ อเนื่ อง
ในช่วงไตรมาสนี โดยสต็อก ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 มี
ปริมาณ 204,817 ตัน เพิ่มขึนจาก 146,329 ตัน ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 40.0 (รูปที่ 5)
รูปที่ 5
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน
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 ไม่มาก เนื่องจากตลาด
ยางโลกมีแนวโน้มเติบโตไม่มากเหมือนในอดีต ทาให้สต็อก

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ยางโลกปี 2558 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8 ล้านตัน และมี
แนวโน้มลดลงอีกในปี 2559 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2556
2557
2558
ผลผลิต
12,251
12,070 12,109
การใช้
11,384
12,155 12,458
ผลผลิตหักการใช้
867
-85
-349
สต็อกปลายปี
3,209
3,121
2,772
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ปาล์มนามัน
Key Message

2559
12,534
12,857
-323
2,449

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, September 2015

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนตก
หลังจากแล้งยาวนานเอือต่อต้นยาง หลายพืนที่จึงเปิดกรีด
ยางได้เต็มที่หลังสินสุดฤดูผลัดใบ ทาให้ในไตรมาสนีเป็น
ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาซื อขายยางในตลาด
ล่วงหน้า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)
ส่ง มอบล่ วงหน้ า 5 เดื อ น ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 189.05 เยน ลดลงจากกิโลกรัมละ 219.63
เยนในไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 13.9 เนื่องจากการ
ฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯและจีนที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนสร้างความกังวลแก่นักลงทุน ทาให้เกิดการชะลอ
ซือสัญญาล่วงหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดเงิน
ตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ไตรมาสที่ 3/2558 ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามัน

ปาล์ ม ดิ บ ลดลงจากไตรมาสก่ อ น ตามสต็ อ กน ามั น
ปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูง จากภาวะการค้านามันปาล์ม
ดิบในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว รวมทังราคา
อ้างอิงในตลาดมาเลเซียลดลง สาหรับแนวโน้ม ราคา
ปาล์มนามัน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าอยู่ในช่วง
3.5 - 4.5 บาทต่อกิโลกรัม ตามผลผลิตที่จะลดลงในช่วง
ปลายไตรมาส ประกอบกับความต้องการใช้ด้านพลังงาน
ภายในประเทศเพิ่มขึน
1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ราคาไตรมาสที่ 3/2558
ราคาปาล์ม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.90 บาท ลดลง
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 13.5 เป็นผลจากโรงสกัดชะลอการรับ
ซือผลปาล์มจากเกษตรกร เนื่องจากนามันปาล์มดิบล้นสต็อก
เช่นเดียวกับราคานามันปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.34 บาท
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 8.5 เนื่องจากโรงกลั่นชะลอการ
รับซือนามันปาล์มดิบจากโรงสกัด เพราะมองว่าราคารับซือที่
กาหนดตามนโยบายของภาครัฐสูงกว่าราคาตลาด ประกอบ
กับความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง (รูปที่ 6)
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนราคาผล
ปาล์มทะลายลดลงร้อ ยละ 18.6 เช่นเดี ยวกั บราคาน ามั น
ปาล์มดิบลดลงร้อยละ 4.5 เนื่องจากสต็อกนามันปาล์มดิบที่
เพิ่มขึนตามความต้องการใช้ของตลาดต่างประเทศที่ลดลง
มาก เป็นผลจากราคานามันปาล์มของไทยสูงกว่าราคาใน
ตลาดโลกค่อนข้างมาก ประกอบกับราคานามันพืชโลกและ
ราคานามันดิบลดลงมาก ทาให้ตลาดมีทางเลือกมากขึน
สาหรับราคานามันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 18.10 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วง
เดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 9.7 และ 18.8 ตามล าดั บ จาก
สต็ อ กน ามันปาล์มดิ บที่สูง ขึน ตามผลผลิต ที่อ อกสู่ต ลาด

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
มากขึน ประกอบกับความต้องการซือจากตลาดหลักลดลง
จากภาวะที่ตลาดนามันพืชราคาปรับตัวลดลงทั่วโลก ทาให้
ตลาดมีทางเลือกมากขึน
รูปที่ 6
ราคาผลปาล์มที่โรงสกัดรับซือ
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
คาดว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ราคาปาล์ม
น ามั น จะอยู่ ใ นช่ ว ง 3.5 - 4.5 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ตาม
ผลผลิต ปาล์ม น ามัน ที่ จ ะลดลงในช่ วงปลายไตรมาสจาก
สภาพอากาศที่แ ห้ง แล้ง ประกอบกับความต้องการใช้ ด้ าน
พลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ นจากการปรับเพิ่มสัดส่วน
ไบโอดี เซล และการส่ งเสริมใช้น ามันปาล์มดิ บในการผลิ ต
ไฟฟ้ามากขึน อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาปาล์มนามันเฉลี่ยทัง
ปี 2558 จะอยู่ในช่วง 4.0 - 5.0 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจาก
ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากสต็ อ กน ามั น ปาล์ ม ดิ บ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง
ประกอบกับภาวะการค้านามันปาล์มดิบทังในประเทศและ
ต่างประเทศที่ชะลอตัวเป็นสาคัญ
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี
2558 คาดว่ามีจานวน 505,450 ตัน เพิ่มขึนในอัตราที่ชะลอ
ลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 8.2 เป็นผลจากความต้องการ
เพื่อ ผลิต ไบโอดี เซลมีจ านวน 242,470 ตั น เพิ่มขึนจาก
ไตรมาสก่อนร้อยละ 19.3 เนื่องจากสัดส่วนผสมไบโอดีเซล
เพิ่มขึนเป็นร้อยละ 6.5 - 7.0 จากสัดส่วนผสมไบโอดีเซล
ร้อยละ 6.0 - 7.0 ในไตรมาสก่อน ขณะที่ ความต้องการ
เพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมมีจานวน 262,980
ตัน ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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ความต้องการใช้ต่างประเทศ ในไตรมาส ที่
3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) การน าเข้ า น ามั น ปาล์ ม ของ
อินเดียและจีน มีจานวน 1,786,769 ตัน และ 1,260,765
ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.1 และ 61.8
ตามลาดับ เนื่องจากราคานามันปาล์ม ที่ลดลงจากการลด
อั ต ราภาษี ส่ ง ออกน ามั น ปาล์ ม ดิ บ ของมาเลเซี ย และ
อิ น โดนี เ ซี ย และค่ า เงิ น ริ ง กิ ต อ่ อ นค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ประกอบผลผลิตพืชนามันในอินเดียได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ทาให้ความต้องการ
นาเข้านามันปาล์มเพิ่มขึน
การส่ ง ออก น ามั น ปาล์ ม ทุ ก ชนิ ด ของไทย
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) มีจานวน 10,030 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 329 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 75.9 และ 70.7 ตามลาดับ ตามความต้องการของ
ตลาดหลักที่ลดลง เนื่องจากราคานามันปาล์มของไทยยังคง
สูงกว่าตลาดโลกมาก ประกอบกับนามันถั่วเหลือง ซึ่งเป็น
สินค้าทดแทนมีราคาลดลง ทาให้ตลาดมีทางเลือกมากขึน
สาหรับมาเลเซีย การส่งออกน ามันปาล์ม ดิ บ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) มีจานวน 3.2 ล้านตัน
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.7 เนื่องจากราคา
ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึนและเงินริงกิตที่อ่อนค่าเมื่อเทียบ
กับเงินดอลลาร์ สรอ. ประกอบกับมาตรการลดภาษีส่งออก
นามันปาล์ม
การผลิต ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.)
ผลผลิตปาล์มนามันของไทยที่โรงสกัดรับซือคาดว่ามีจานวน
1.9 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.1 เป็น
ผลจากสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปีก่อน ส่งผลให้ผลผลิต
นามันปาล์มดิ บของไทยในช่วงดั งกล่าวลดลงตามไปด้วย
โดยอยู่ที่ 348,147 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ
5.1
ส าหรั บ มาเลเซี ย ผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) มีจานวน 3.9 ล้านตัน
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.6 โดยผลผลิตมี
เพิ่มขึนต่อเนื่องตังแต่เดือนกรกฎาคม
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ข้อมูล The Economist Intelligence
Unit (EIU) เดือนกันยายน 2558 คาดการณ์ผลผลิตหัก
การใช้ ปี 2557/58 มีจานวน 2,670 พันตัน เพิ่มขึนจากปี
2556/57 เนื่ อ งจากความต้อ งการบริโ ภคนามัน ปาล์มที่
ชะลอลง จากราคานามันพืชโลกและราคานามันดิบที่ ลดลง
ทาให้ตลาดมีทางเลือกมากขึน ส่งผลให้ความต้องการนามัน
ปาล์มเพื่อ ผลิต ไบโอดี เซลในอิน โดนี เซีย และยุ โ รปลดลง
ประกอบกับความต้องการบริโภคในจีนลดลงจากเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว อย่า งไรก็ตามการลดลงของราคานามัน ปาล์ม
ทาให้การบริโภคนามันปาล์มในอินเดียเพิ่มขึน
เช่ น เดี ย วกั บ ผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ ที่
ขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากผลผลิตปาล์มนามันของ
มาเลเซีย และไทย ได้ รับความเสีย หายจากปรากฎการณ์
เอลนีโญ
ส่วนแนวโน้มปี 2558/59 คาดว่าผลผลิตหัก
การใช้จะลดลง จากความต้องการบริโภคนามันปาล์มที่จะ
เร่ ง ตั ว สู ง ขึ น ตามราคาน ามั น ปาล์ ม ที่ ล ดลงต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับคาดว่าความต้องการใช้ด้านพลังงานจะเพิ่มขึน
จากแนวโน้ มราคาน ามัน ดิบที่จะสูงขึ น และการปรับเพิ่ม
สัดส่วนไบโอดีเซลของมาเลเซีย ขณะที่ผลผลิตแม้จะเพิ่มขึน
แต่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากปรากฏการณ์
เอลนีโญ ส่งผลให้สต็อกนามันปาล์มโลกในปี 2557/58
และ 2558/59 อยู่ที่ระดับ 14,316 และ 15,213 พันตัน
ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ผลผลิต การบริโภค และสต็อกนามันปาล์มโลก
(หน่วย: พันตัน)
ผลผลิต
บริโภค
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2555/56 2556/57
56,040
59,460
56,105
57,315
-65
2,145
9,501
11,646

2557/58
61,070
58,400
2,670
14,316

2558/59
63,087
62,190
897
15,213

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, September 2015.

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้าคงคลัง ณ สินเดือนสิงหาคม ปี 2558
สต็อกนามันปาล์มดิบของไทยมีจานวน 440,883 ตัน (ตาราง
ที่ 7) เพิ่มขึ นจากสินไตรมาสก่อ นร้อ ยละ 1.2 เนื่ อ งจาก
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ภาวะการค้านามันปาล์ม ดิบทังในประเทศและต่างประเทศ
ชะลอตัว
ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์ม
(หน่วย : พันตัน)
สต็อกต้นงวด
ปริมาณผลปาล์มที่รับซือ
ผลผลิตนามันปาล์มดิบ
ใช้ในประเทศ
- บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น
- ไบโอดีเซล
ส่งออก
สต็อกปลายงวด

ไตรมาส 2
2558
203.1
4,239.1
713.3
467.2
263.9
203.3
13.4
435.8

กรกฎาคม
2558
435.8
980.3
178.8
163.1
87.6
75.5
4.4
447.1

สิงหาคม
2558
447.1
920.4
169.3
171.1
87.6
83.5
4.4
440.9

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สาหรับสต็อกนามันปาล์มดิบของมาเลเซีย ณ
สินเดือนสิงหาคม 2558 มีจานวน 2.5 ล้านตัน เพิ่มขึนจาก
สินไตรมาสก่อนร้อยละ 16.0 สูงสุดในรอบ 31 เดือน ตาม
ผลผลิต ที่เพิ่มขึนมาก ประกอบกับปริมาณส่ง ออกน ามัน
ปาล์มดิบลดลงจากสินไตรมาสก่อน ตามภาวะตลาดนามันพืช
ที่ปรับลดลงทั่วโลก
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาน ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มาเลเซียในตลาดล่วงหน้า (ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน) ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 เฉลี่ยตันละ 2,120 ริงกิต (รูปที่ 4) ลดลง
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 3.8 เนื่องจากสต็อกนามันปาล์มดิบ
เพิ่มขึนตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึน ประกอบ
กับความต้ องการใช้จากตลาดหลั กลดลง เป็นผลจากราคา
นามันพืชปรับตัวลดลงทั่วโลก ทาให้ตลาดมีทางเลือกมากขึน
ประกอบกับ เศรษฐกิจ ประเทศคู่ ค้ าชะลอตั ว นอกจากนี
ค่ าเงิ น ริ ง กิต ที่ อ่อ นค่ า ต่ อ เนื่ อ งเมื่อ เทีย บกับ เงิ น ดอลลาร์
สรอ. ท าให้ ป ริ ม าณการซื อขายน ามัน ปาล์ ม ดิ บ ในตลาด
ล่วงหน้ามาเลเซีย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีจานวน 2,814,876
สัญญา เพิ่ม ขึนจากไตรมาสก่ อ นที่มี จ านวน 2,517,894
สัญญา
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เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนราคา
ลดลงร้อยละ 2.9 เนื่องจากสต็อกนามันปาล์มดิบเพิ่ มขึน
ตามปริมาณผลผลิต ประกอบกับค่าเงินริงกิตอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และการลดภาษีส่งออกนามัน
ปาล์มดิบ ทาให้ปริมาณการซือขายนามันปาล์มดิบในตลาด
ล่ ว งหน้ า มาเลเซี ย เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
143,224 สัญญา
รูปที่ 7
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

3. นโยบายและมาตรการ
3.1 กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ปรั บ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการ
ผสมไบโอดีเซลในนามันดีเซล จากร้อยละ 6.0 - 7.0 เป็น
ร้อ ยละ 6.5 - 7.0 มีผลบังคั บใช้ตังแต่ วันที่ 3 สิง หาคม
2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะสามารถดึงผลผลิตนามันปาล์มดิบ
ออกจากตลาดได้เพิ่มขึนประมาณเดือนละ 8,000 ตัน จาก
เดิมที่ใช้นามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลประมาณเดือนละ
76,000 ตัน เพิ่มเป็นเดือนละ 84,000 ตัน
3.2 คณะกรรมการพลั ง งานนโยบายแห่ ง ชาติ
(กพช.) มีมติเพิ่มสัดส่วนนามันปาล์มดิบผสมกับนามันเตา
เพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่จ ากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ
23 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซือ
นามันปาล์มไม่เกิน 15,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2558
3.3 สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สิน ค้ า และบริก าร ออกประกาศราคาแนะน าการซือขาย
ปาล์ ม น ามั น และน ามั น ปาล์ ม ใหม่ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มนามันและนามัน
ปาล์ม ด้ า นการตลาด ครั งที่ 9/2558 (ครังที่ 16) โดย
ประกาศมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 เป็น
ระยะเวลา 30 วัน โดยกาหนดให้โรงงานสกัดนามันปาล์ม
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รับซือผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง ตามอัตรานามัน
ดังนี
(1) อัตรานามันร้อยละ 21 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 4.40 บาท
(2) อัตรานามันร้อยละ 20 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 4.10 บาท
(3) อัตรานามันร้อยละ 19 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 3.80 บาท
(4) อัตรานามันร้อยละ 18 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 3.50 บาท
(5) อัตรานามันร้อยละ 17 รับซือไม่ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 3.20 บาท
- กรณีอัตรานามันสูงกว่าร้อยละ 21 ให้ปรับ
เพิ่มราคารับซือขึนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 30 สตางค์ ต่อ
อัตรานามันที่เพิ่มขึนทุกร้อยละ 1
ให้โรงกลั่นนามันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล และผู้รับซือนามันปาล์มดิบทั่วไป รับซือนามันปาล์มดิบ
(Crude Palm Oil : CPO) จากโรงงานสกัดนามันปาล์ม
ในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 20.30 บาท
- 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
- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรับซือ
ต่ากว่าราคาแนะนา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทังจาทังปรับ
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 3/2558 ราคาหัวมันสาปะหลังสดคละเพิ่มขึน
จากไตรมาสก่อน รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทุก
ชนิด ตามความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศที่
ปรับตัวเพิ่มขึน และผู้ประกอบการกังวลว่าผลผลิตมีไม่พอ
กับความต้องการ จึงผลิตและเก็บสต็อกสินค้าไว้ เห็นได้จาก
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังในช่วง 8 เดือน
แรกของปีนียังเพิ่มสูงขึนถึงร้ อยละ 12.2 ถึงแม้ 2 เดือ น
แรกของไตรมาสที่ 3 ปริมาณส่งออกจะลดลง อย่างไรก็ดี
ราคาหัวมันสดคละในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ยังคงได้รับ
แรงกดดั น จากผลผลิ ต พื ช ทดแทนของโลกที่ เ พิ่ ม ขึ น
ตลอดจนผลผลิตในฤดูการผลิตใหม่ทังของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านที่คาดว่าจะเพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา และนโยบาย
พลังงานทดแทนและการอุดหนุนราคาข้าวโพดของจีน แต่ยัง
คาดว่าราคาหัวมันสดคละเฉลี่ยทังปี 2558 ยังมีโอกาสที่จะ
ปรับเพิ่มขึนร้อยละ 3 - 6 เมื่อเทียบกับปี 2557 และอาจจะ
ส่งผลไปถึงปี 2559 ด้วย

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 ราคาไตรมาสที่ 3/2558
ราคาหั ว มั น สดคละ ไตรมาสที่ 3/2558
กิโลกรัมละ 2.26 บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ตามความ
ต้ อ งการของตลาดทั งในและต่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม มากขึ น
ต่อเนื่องมาตังแต่ต้นปี ในขณะที่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อย
ไม่ พ อต่ อ ความต้ อ งการ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการได้ เ ร่ ง ผลิ ต
สินค้าเข้าสต็อกไว้ทังมันเส้น และแป้งมัน ซึ่งเห็นได้จากการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ในช่วง 8 เดือนแรกของปี
2558 ที่เพิ่มสูงขึนทังปริมาณ และมูลค่าร้อยละ 12.2 และ
ร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน แต่ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ลดลงจากไตรมาสที่ 2 เนื่องจากประเทศผู้นาเข้า
รายใหญ่ อ ย่ า งจี น ได้ เ ร่ ง น าเข้ า ตั งแต่ ต้ น ปี ประกอบกั บ
มาตรการอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศของจีนจะสินสุด
ลงในปีนี ซึ่งปัจจุบันมีสต็อกข้าวโพดสูงถึง 150 ล้านตัน
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และการกาหนดให้มัน สาปะหลังเป็น สินค้ าสาคัญในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของจีนจะสินสุดลง
ในปี 2559 นอกจากนี ยังมีผลจากการประกาศลดค่าเงิน
หยวนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ด้วย จึงทาให้ผู้นาเข้า
ชะลอการสั่งซือเพื่อรอดูความชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล
จีน รวมถึงปริมาณผลผลิตของพืชทดแทนทังข้าวโพด และ
ธัญพืชของโลกที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
ราคาหัวมันสดคละเฉลี่ย ไตรมาสที่ 3/2558
กิโลกรัมละ 2.26 บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึน
ร้อยละ 5.1 (ไตรมาส 3/2557 = 1.91 บาท) มันเส้น
ส่งมอบ ณ คลังสินค้าท่าเรือกิโลกรัมละ 7.32 บาท เพิ่มขึน
ร้อยละ 8.0 (ไตรมาส 3/2557 = 6.82 บาท) ส่วนราคา
แป้งมันตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ 14.14 บาท เพิ่มขึน
ร้อยละ 3.8 (ไตรมาส 3/2557 = 12.99 บาท) ส่วนราคา
ส่งออกมันเส้น (F.O.B. กรุงเทพฯ) เฉลี่ยตันละ 221.67
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนร้อยละ 3.8 (ไตรมาส 3/2557 =
224.75 ดอลลาร์ สรอ.) และแป้งมันเฉลี่ยตันละ 440.50
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนร้อยละ 0.3 (ไตรมาส 3/2557 =
423.17 ดอลลาร์ สรอ.) (รูปที่ 8)
รูปที่ 8
ราคาหัวมันสดคละ มันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง
ราคามันเส้น F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
ราคาแป้งมัน F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
บาทต่อกก.
ราคาหัวมันสดคละ (แกนขวา)

ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน

600
550
500
450
400
350
300
250
200

2554

2555

2556

2557

2558

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาหรับราคาหัวมันคละ ไตรมาสที่ 3/2558 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืนที่เพาะปลูกและแหล่งผลิต
มันสาปะหลังทังมันเส้น และแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ มี
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.27 บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 1.3 (ไตรมาส 3/2557 = 1.99) สอดคล้องกับทิศทาง
ของประเทศ

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัวมันสดคละในปี 2557 ที่ผ่านมาเฉลี่ย
ทังประเทศกิโลกรัมละ 2.11 บาท ลดลงจากปี 2556 ที่ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.13 บาท ลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งถือว่า
ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้
ส่วนแนวโน้มในปี 2558 คาดว่าทังปีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 2.25 บาท และเฉพาะไตรมาสที่ 4 คาดว่าราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.38 บาท แม้ว่าผลการสารวจ ปีการผลิต
2557/58 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ของ 4 สมาคมที่
เกี่ยวกับมันสาปะหลัง และ 3 องค์กรภาครัฐ จะมีผลผลิตรวม
มากถึง 33.6 ล้านตัน เพิ่มสูงขึนจากปีก่อนตามสภาพอากาศที่
เอืออ านวยต่ อการเพาะปลู กและการเพิ่ มพื นที่ เก็ บเกี่ยวใน
หลายจังหวัด รวมถึงมีการพัฒนาและขยายพันธุ์ที่ให้ผลผลิต
ต่ อไร่ ที่ สู งขึ นก็ ตาม แต่ คาดว่ าความต้ องการใช้ ทั งจากใน
ประเทศและการส่งออกจะมีปริมาณหัวมันสดรวมมากถึง 43.5
ล้านตั น (จากที่คาดไว้เดิ ม 40.8 ล้านตั น) จึ งยังเป็นปัจจั ย
บวกด้านราคา
ตารางการใช้หัวมันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆปี 2557/58
รายการ
ส่งออก

มันเส้น/มันอัดเม็ด

แป้งมัน

(หัวมันสด)

(หัวมันสด)
4.0
(16.40)
1.5
(6.15)
5.50
(22.55)
52%

8.0
(18.00)
ในประเทศ
0.4
(0.90)
รวม
8.4
(18.90)
43%
รวมการใช้หัวมันสด = 43.45 ล้านตัน
หัวมันสดในประเทศ 33.6 + สต็อกและนาเข้า 9.85 ล้านตัน

หน่วย : ล้านตัน

เอทานอล

(หัวมันสด)
(2.00)
5%

ที่มา : การสารวจของ 4 สมาคมมันสาปะหลัง และ 3 หน่วยงานภาครัฐเมื่อ 25 ส.ค. 58

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่ม
สูงขึน ทังภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นปีแรกที่
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวมเกิน
กว่า 1 แสนล้านบาท ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกที่ยั งมีความเปราะบาง ทังนีตลาดสาคัญของผลิตภัณฑ์
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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มันสาปะหลังส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ
จีนที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์มันเส้นเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 7
ต่อปี ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่ง
แต่ละปีจีนจะนาเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10 ล้านตัน โดยร้อยละ
99.7 ของการส่งออกมันเส้นทังหมดของประเทศไทยเป็นการ
ส่งออกไปยังประเทศจีน และยั งนาเข้าแป้งมันอีกเกือบ 2.0
ล้านตัน แต่แผนดังกล่าวจะสินสุดลงในปี 2559 รวมทัง
นโยบายการอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศและการระบาย
ข้าวโพดในสต็อกของจีนที่มีอยู่กว่า 150 ล้านตัน ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยลบต่อราคาหัวมันสดและราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ในต้นปีหน้า
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 3/2558 สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรคาดว่ามีหัวมันออกสู่ตลาดประมาณ 2.8
ล้านตั น ลดลงจากไตรมาสก่ อนร้ อยละ 26.3 และระยะ
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 ส่วนในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะ
เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตปี 2558/59 คาดว่าจะมีพืนที่เก็บเกี่ยว
8.8 ล้านไร่ เพิ่มขึนร้อยละ 1.5 ผลผลิตรวม 32.9 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 2.1 จากฤดูการผลิตปี 2557/58 ในขณะที่ความ
ต้ องการใช้ ทั งในประเทศและต่ างประเทศยั งคงเพิ่ มสู งขึ น
นอกจากนี สถานการณ์ ภั ยแล้ งในประเทศที่ ส่ งผลค่ อนข้ าง
รุนแรงในช่วงกลางปีจากปรากฎการณ์เอลนีโญ และอาจส่งผล
ยาวไปถึงกลางปี หน้ ารวมถึงการแพร่ระบาดของเพลียแป้ ง
เชือราที่ทาให้เกิดโรครากหรือหัวมันเน่า ซึ่งจะทาให้ผลผลิต
หัวมันสดลดต่าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตรทั่วโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยด้านบวกให้กับราคา
มันสาปะหลังจะยังคงมีทิศทางปรับเพิ่มสูงขึน
การส่งออก ปี 2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง มีปริมาณรวมทังสิน 10.8 ล้านตัน มูลค่าสูงสุด
เป็นประวัติการณ์รวม 113,726.3 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี
2556 ร้อยละ 17.4 และร้อยละ 18.8 ตามลาดับ สาหรับ 8
เดือนแรกของปี 2558 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวม
8.1 ล้านตัน มูลค่า 81,137.3 ล้านบาท เพิ่มขึนจากระยะ
เดียวกันของปี ก่อนกว่าร้อยละ 12.2 และร้อยละ 9.8

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ตามลาดับ ถึงแม้ 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 3 ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกจะลดลงเหลือ 0.8 ล้านตัน 8,474.7 ล้านบาท
และ 0.6 ล้านตัน 6,988.9 ล้านบาท แต่คาดว่าการส่งออกรวม
ตลอดทังปีจะมากกว่า 120,000 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา
ตลาดหลักๆ ยังคงเป็นกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ทังจีน และอินโดนีเซีย
ซึ่งในปีนีอินโดนีเซียมีการนาเข้าเพิ่มมากขึน เนื่องจากประสบ
ปัญหาด้านภัยแล้งทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังในประเทศได้รับ
ความเสียหาย ซึ่งในแต่ละปีอินโดนีเซียสามารถผลิตหัวมันสด
ได้ประมาณ 25 - 27 ล้านตัน สาหรับผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ที่อินโดนีเซียนาเข้ามากที่สุดคือแป้งมันร้อยละ 99.8 โดยเป็น
ชนิดแป้งดิบ (Native Starch)ร้อยละ 87.9 และชนิดแป้ง
ดัดแปร (Modified Starch) ร้อยละ 12.0
ตารางที่ 8
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปี 2558
ปริมาณ
(พันตัน)
8,107.4

ม.ค.- ส.ค.

มูลค่า
(ล้านบาท)
81,137.3

% YOY
ปริมาณ
มูลค่า
12.17

9.82

5 อันดับแรก ประเทศทีน่ าเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2558
(ยอดสะสม ม.ค. - ส.ค.)
1. จีน
6,506.9
2. อินโดนีเซีย
438.4
3. ญี่ปุ่น
304.2
4. ไต้หวัน
210.7
5. มาเลเซีย
198.3

53,825.7
6,423.4
6,047.3
3,110.9
2,962.9

12.32
72.57
-4.56
-2.34
18.51

9.19
63.45
0.63
-0.09
18.99

รูปที่ 9
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปริมาณ(ตัน) แกนซ้าย
มูลค่า(พันล้านบาท) แกนขวา

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

2554

2555

2556

2557

พันล้านบาท

2558

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการภาครัฐ นอกจาก 4 มาตรการเพื่อการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังทังระยะสัน และระยะยาว
วงเงินสินเชื่อรวม 73,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
โดยรัฐบาลจะจ่ายชดเชยดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินทังสิน
2,760 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปั จจุบัน ยั งไม่มีมาตรการอื่ นเพิ่มเติ ม
เนื่ อ งจากราคาหั วมั น สดที่ เกษตรกรขายได้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
ค่อนข้างดี แต่เริ่มจากต้นปี 2559 ราคามันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์อาจได้รับผลกระทบ จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ของประเทศคู่แข่งทังเวียดนาม และกัมพูชาที่มีผลผลิตเพิ่ม
มากขึน เมื่อถึงตอนนันเกษตรกรอาจมีการรวมกลุ่มขอให้
รัฐบาลช่วยเหลือ
ผลการดาเนินงานตามโครงการของรัฐ ณ 30 มิ.ย. 58
มาตรการ
จานวน(สัญญา)
ต้นเงิน(บาท)
ชะลอการเก็บเกี่ยวมัน
480
18,670,150.00
ทาระบบนาหยด
1,711
182,130,223.60
ยกระดับการแปรรูป
1
1,800,000.00
รวม
2,192
202,600,373.60
ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น

ที่มา : จัดทาจากข้อมูลส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ผลผลิ ต พื ช ทดแทน จากรายงาน World
commodity forecasts: food, feedstuffs and beverages
August 2015 ทังข้าวโพดและธัญพืชรวมทั่วโลกมีปริมาณ
ผลผลิตลดลง ในขณะที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึน ซึ่งจะส่ง
ด้ า นบวกต่ อ ราคาหั ว มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สาปะหลังในไตรมาสที่ 4 ของปีนีต่อเนื่องจนถึงกลางปี
2559 อย่ า งไรก็ ต ามปริ ม าณการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สาปะหลัง ยังจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดที่เพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะตลาดหลักๆ อย่างประเทศจี น
อินโดนีเซีย และมาเลเชียในขณะที่ระดับราคาผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจูงใจให้มีการนาเข้ามากขึน
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ผลผลิตในปี 2557/2558 จะมีปริมาณผลผลิตรวมมากถึง
33.6 ล้านตัน และผลผลิตในปี 2558/2559 จะมีปริมาณ
ผลผลิตรวม 32.9 ล้านตัน แต่ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกในหลาย

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
พืนที่ต้ องพบกับภั ยแล้ ง จนต้ องปลูกใหม่ ในช่วงต้ นฤดู ฝน
ทาให้ผลผลิตออกล่าช้าไปกว่าเดิม และยังมีการแพร่ระบาด
ของเพลียแป้ง เชือราที่ทาให้เกิดโรครากเน่าในหลายจังหวัด
ประกอบกับเกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่ค่อนข้างรุ นแรงในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ที่เป็นผลมาจากปรากฏการเอลนีโญอาจส่งผลไป
ถึ งกลางปี 2559 ท าให้ ผลผลิ ตมั นส าปะหลั งต่ ากว่ าที่
คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปี
2558/59 ให้มีปริมาณลดลงด้วย
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
1. ผลกระทบจากการลดค่าเงินหยวนของ
รัฐบาลจีน จากการที่รัฐบาลจีนประกาศลดค่าเงินหยวนลงเริ่ม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ทางอุ ป นายกสมาคมโรงงานผู้ ผ ลิ ต มั น ส าปะหลั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของไทย เนื่องจากจีนเป็นผู้
นาเข้ารายใหญ่และตลาดหลัก การประกาศลดค่าเงินหยวนใน
ครังนี จึงทาให้ผู้นาเข้าจากจีนมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึน จึงชะลอ
การนาเข้า และพยายามผลักภาระมาให้ผู้ส่งออกของไทย โดย
การต่อรองราคาลงประมาณร้อยละ 3 - 3.5 ต่อตัน อย่างเช่น
มันเส้นจากตันละ 226 - 230 ดอลลาร์ สรอ.จะต่อรองเป็น
ตันละ 218 - 223 ดอลลาร์ สรอ.
ส่วนการรับชาระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินหยวน
ยังไม่เป็นที่นิ ยมของผู้ส่งออกเนื่องจากยั งขาดความเชื่อมั่น
และการน าไปขายให้ กั บสถาบั นการเงิ นของไทย ต้ องแจ้ ง
ล่วงหน้ าซึ่งเป็นปั ญหาเนื่ องจากการส่งสิ นค้ าทางเรื ออาจมี
ความล่าช้า และหากเงิ นมีปริ มาณมากมักจะถูกปฏิเสธจาก
สถาบันการเงิน
2. การนาเข้าเอทานอลของจีนมีปริมาณเพิม่
สู งขึ น ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อตลาดมั นเส้ นของไทย
นอกเหนือจากระบายสต็อกข้าวโพดของรัฐบาลจีน และแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนตามที่กล่าวข้างต้น
แล้ ว เนื่ องจากในปีนี จากเพี ยง 7 เดื อนแรกจี นน าเข้ า
เอทานอลจากบราซิลจานวน 125 ล้านลิตร เพิ่มขึนจากระยะ
เดียวกันของปีก่อนที่นาเข้าเพียง 17 ล้านลิตร ที่น่าจะเกิดจาก
การค้ า ต่ า งตอบแทน โดยให้ เ รื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า บรรทุ ก

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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เอทานอลกลับจี น (เมื่อครังที่ ประธานาธิ บดี สี จิ นผิงเยื อน
บราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557) โดยจีนเป็นประเทศคู่ค้า
อันดับ 1 ของบราซิล ทังนาเข้า (ร้อยละ 15.6) และส่งออก
(ร้อยละ 19.0) รวมทังการลดค่าเงินเรียลของบราซิล( BRL)
ยิ่งจะทาให้ราคาเอทานอลที่นาเข้าจากบราซิลถูกลง ซึ่งจะได้
ติดตามการดาเนินนโยบายในแต่ละด้านของเศรษฐกิจจีนต่อไป

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ราคานาตาลทรายดิบโลกในตลาด
นิวยอร์กลดลงทังจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปี
ก่อนตามแรงขายของกลุ่มผู้ผลิต บราซิลและกองทุนต่างๆ
เพื่ อ ท าก าไรจากการขายสั ญ ญาน าตาลดิ บ ในรู ป สกุ ล
ดอลลาร์ สรอ.จากการอ่อนค่าลงอย่างมากของสกุลเงินเรีย
ลบราซิล สาหรับแนวโน้มราคานาตาลโลกไตรมาสที่ 4 ปี
2558 มีโอกาสฟื้นตัวได้เล็กน้อย เนื่องจากตลาดคาดว่าจะ
เกิดการขาดดุลนาตาลในตลาดโลก ส่วนคาดการณ์ผลผลิต
นาตาลไทยฤดูการผลิตปี 2558/59 อยู่ที่ 11.4 ล้านตัน
และจะส่งออกได้ 8.9 ล้านตัน

1.1 ราคาไตรมาส 2/2558
ราคาน าตาลทรายดิบโลกในตลาดนิวยอร์ก
ลดลงทังจากไตรมาสก่อ นและระยะเดีย วกัน ของปีก่อ น
ร้อยละ 9.3 และร้อยละ 29.0 ตามลาดับ โดยราคานาตาล
ทรายดิ บไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เฉลี่ย ที่ 11.29 เซนต์ต่ อ
ปอนด์หรือกิโลกรัมละ 9.0 บาท ตามแรงขายของกลุ่ม
ผู้ผลิตบราซิลและกลุ่มกองทุนต่างๆ หลังจากที่ ค่าเงินเรียล
ของบราซิลอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์
สรอ. ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ขายสัญญานาตาลดิบในรูปสกุล
ดอลลาร์ สรอ. ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกนาตาลของ
อินเดียเพื่อลดสต็อกนาตาลส่วนเกินภายในประเทศ
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1.2 แนวโน้มราคานาตาล
ร า ค า น า ต า ล โ ล ก ปี 2 5 5 8 Economist
Intelligence Unit (EIU) ปรับลดคาดการณ์ราคานาตาล
โลกล่าสุด1 อยู่ที่ 12.81 เซนต์ต่อปอนด์ ต่ากว่าราคาเฉลี่ย
ปี 2557 ร้ อ ยละ 24.7 เนื่ อ งจากปริ ม าณน าตาลใน
ตลาดโลกที่มีมาก และราคานาตาลเคลื่อนไหวผันผวนตาม
สภาพอากาศ ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินสกุลเรียล
บราซิล และไปในทิศทางเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดโลก
สาหรั บแนวโน้ มราคาน าตาลโลกไตรมาสที่ 4 ปี 2558
EIU คาดว่ามีโอกาสปรับเพิ่มขึนได้เล็กน้อยที่ 12.00 เซนต์
ต่อปอนด์ จากการประเมินว่าจะขาดดุลนาตาลในตลาดโลก
ในปี 2558/59
ส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน าตาล
ทราย (สอน.) และ ISO คาดว่าผลผลิตนาตาลของไทยปี
การผลิต 2558/59 เฉลี่ย 11.4 ล้านตัน และจะส่งออกได้
8.9 ล้า นตัน สอดคล้องกับสมาคมโรงงานนาตาลทรายที่
คาดว่าผลผลิตอ้อยและนาตาลใกล้เคียงกับ ฤดูการผลิต ที่
ผ่านมา (ดูรูปที่ 12) แม้ว่าจะมีการเพิ่มพืนที่ปลูกอ้อยในฤดู
การผลิตปีนี ขณะที่หลายพืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและมี
นาไม่เพียงพอในการหล่อเลียงตออ้อยเนื่องจากฝนทิงช่วง
นานกว่าทุกปีในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
1,500

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

30

1,000

20
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0

เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน (16.30
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

10
0

แนวโน้มราคานาตาลโลก
เฉลี่ย
% YoY

ตารางที่ 9
อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
หน่วย: ล้านตัน

ผลผลิต
บริโภค
Balance
Stocks ratio (%)*

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

171.4
165.4
6.0
83.7

172.6
169.6
3.0
86.7

171.1
173.6
-2.5
84.2

176.1
177.4
-1.3
82.9

ที่มา: ISO, USDA, The Economist Intelligence Unit
*% of consumption (adjusted and revised data from EIU October 2015)

รูปที่ 10
บาทต่อตัน

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการบริโภคนาตาลโลกโดยรวมใน
ปี 2557/58 เพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ตามการประเมิน
ของ EIU แม้ว่าความต้องการจะมีมากแต่ผลผลิต และ
สต็อกนาตาลสะสมยังมีอยู่มาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
จี น ที่ช ะลอตั ว ส่ ง ผลให้ค วามต้ อ งการน าตาลในระยะสั น
ยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม องค์การนาตาลระหว่างประเทศ
คาดว่าจีนจะนาเข้านาตาลทรายในปีนีรวม 4.5 ล้านตัน และ
จะนาเข้าเพิ่มขึนเป็น 4.6 ล้านตันในปี 2558/59 โดยจีนได้
ประโยชน์ จ ากการที่ ร าคาน าตาลโลกอยู่ ใ นระดั บ ต่ าเพื่ อ
สารองไว้ใช้ในประเทศเพิ่มขึน

2556
17.68
-18.2%

2557
17.01
-3.8%

2558
12.81
-24.7%

2559
12.94
1.0%

2560
14.13
9.2%

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU
1

จากรายงาน World commodity forecasts:feedstuffs and beverages,October
2015, The Economist Intelligence Unit Limited 2015
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การส่งออกนาตาลของไทยในช่วง 8 เดือนที่
ผ่านมา รวมทังสิน 5.1 ล้านตัน มูลค่า 61,959.0 ล้านบาท
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึนร้อยละ 7.3 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ
6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน สาหรับประเทศที่นาเข้า
นาตาลสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกปีนี คือ อินโดนีเซีย จีน และ
ญี่ปุ่น ตามลาดับ ทังนี คาดว่าอินโดนีเซียจะนาเข้านาตาล
ทรายดิบเพิ่มขึนอีกในไตรมาสที่ 4 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
จานวน 800,000 ตัน จากที่นาเข้าแล้วปีนีรวม 2.4 ล้านตัน
เช่นเดียวกับจีนจะนาเข้าเพิ่มขึนในเดือนกันยายนประมาณ
500,000-600,000 ตัน โดยมีสัดส่วนการนาเข้านาตาลจาก
บราซิล 59% ไทย 19% และออสเตรเลีย 15% ตามลาดับ
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จั ดสรรปริ มาณอ้ อยให้ แก่ โรงงานน าตาลเบื องต้ น 111.0
ล้านตัน สามารถผลิตนาตาลได้ประมาณ 11.4 ล้านตัน

รูปที่ 11
ปริมาณการส่งออกนาตาลของไทย Top 5
Indonesia
Cambodia
Malaysia
YOY% รวม (แกนขวา)

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

รูปที่ 12
สรุปภาพรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2557/58
1 ธ.ค.57 – 11 พ.ค.58 (วันปิดหีบอ้อย)
(หน่วย : ล้านตัน)

ร้อยละ

YoY= (+40.78%)

150
100
50
(50)

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความต้ อ งการใช้ น าตาลในประเทศช่ว ง 8
เดือ นที่ผ่า นมา รวม 1.6 ล้านตัน คิดเป็นสัด ส่วนในการ
จ าหน่ า ยภายในประเทศร้ อ ยละ 64.8 ใกล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็น การเพิ่ มขึนจากการจาหน่าย
นาตาลทรายขาวบริสุทธิ์ร้อยละ 3.7 โดยในจานวนนีเป็น
การใช้ในอุตสาหกรรมที่ซือนาตาลทรายเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ และผลิตสินค้าเพื่อ
การส่งออกเพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.1
การผลิ ต EIU2 คาดการณ์ ปริ มาณผลผลิ ต
นาตาลโลกปี 2558/59 อยู่ที่ 171.1 ล้านตันลดลงเล็กน้อย
เมื่ อเที ยบกั บปี 2557/58 ที่ ผลิ ตได้ 172.6 ล้ านตั น แต่
ประเทศผู้ผลิตหลักบางส่วนมีแนวโน้มผลิตนาตาลได้เพิ่มขึน
เล็กน้อย ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล และไทย เนื่องจากสภาพ
อากาศและปริ มาณน าฝนที่ ดี ขึ นในพื นที่ เพาะปลู กส าคั ญ
รวมถึงมีการขยายพืนที่เพาะปลูก

EIU ปรับเปลี่ยนข้อมูลการคานวณนาหนักจาก “raw value” เป็น “tel quel”
ซึ่งถือว่าแม่นยามากขึน โดย raw value = 106% of tel quel
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อ้อย=105.96

นาตาลรวม= 5.3
นาตาลรวม= 2.8
นาตาลรวม= 2.6 นาตาลรวม= 0.6

ทั่วประเทศ

กลาง

เหนือ

ตะวันออก

นาตาลทรายขาว (แกนซ้าย)
อ้อยเข้าหีบ (แกนขวา)

อีสาน

120
100
80
60
40
20
-

นาตาลทรายดิบ (แกนซ้าย)

ที่มา: Sugarzone.in.th

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง ดุลนาตาลโลกมีแนวโน้มปรับ
เข้าสู่สมดุลมากขึน โดยผู้อ านวยการบริห ารขององค์ การ
นาตาลระหว่างประเทศ (ISO) คาดว่าการขาดดุลนาตาลใน
ตลาดโลกปี 2558/59 อยู่ที่ 2.5 ล้านตัน และเพิ่มขึนเป็น
6.2 ล้า นตั น ในปี 2559/60 สอดคล้อ งกั บรายงานของ
EIU ล่าสุด3 ที่คาดว่าดุลนาตาลโลกเข้าสู่ช่วงนาตาลขาดดุล
2.5 ล้านตันในปี 2558/59 เนื่องจากผลผลิตนาตาลลดลง
ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะจีน
รูปที่ 13
ดุลนาตาลโลก
พันตัน

180.0

ผลผลิตนาตาลทรายของไทยปี 2557/58 รวม
ทังสิน 11.3 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นนาตาลใช้ภายในประเทศ 2.5
ล้านตัน (โควตา ก.) และส่งออกรวม 8.8 ล้านตัน (โควตา ข.
และโควตา ค.) โดยมียอดนาตาลคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 58 รวม
3.44 ล้านตัน สาหรับแนวโน้มผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี
2558/59 โดยคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย(กอน.) ได้

2

นาตาลรวม=11.3

12
10
8
6
4
2
-

Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug…
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug…
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug…

ตัน

China
Japan
South Korea

(หน่วย : ล้านตัน raw value)

ดุลนาตาลโลก

ผลผลิต
173.405

170.0
160.0
150.0

บริโภค
173.413

140.0
2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59

ที่มา : USDA as May 2015

3

วารสาร World Commodity forecasts: food, feedstuffs and
beverages October 2015 , The Economist Intelligence Unit
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างแปรปรวนในพืนที่
ปลูกอ้อยหลักของโลก แต่จากสภาพอากาศที่ดีขึนในบราซิล
ทาให้อัตราการเก็บเกี่ยวและประสิทธิภาพการผลิตอ้อยดีขึน
จนถึงสินปีนี ในขณะที่รัฐมหาราษฎร์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่
สาคัญของอินเดียประสบปัญหาขาดแคลนนาเนื่องจากฝนตก
น้อย โดยจะส่งผลต่อปริมาณนาตาลในปี 2558/59 ให้ลดลง
ร้อยละ 14.3 จากปีฤดูการผลิตที่แล้ว
ราคาน าตาลทรายดิบ (Sugar#11) ใน
ตลาดสิน ค้า โภคภั ณ ฑ์ล่ ว งหน้ า มี แ นวโน้ มฟื้ น ตั วขึ นโดย
นักวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานคาดว่าในปี 2558/59 จะ
เกิดภาวะขาดแคลนนาตาลส่งผลให้ราคานาตาลเคลื่อนไหว
ในทิศทางที่ดีขึน สะท้อนจากราคานาตาลทรายดิบสัญญา
ส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 ที่เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 10.71 11.76 เซนต์ ต่ อ ปอนด์ และปิ ด ตลาด ณ 30 ก.ย.58
เพิ่มขึนที่ระดับ 12.17 เซนต์ต่อปอนด์ สาหรับราคานาตาล
ตามสัญญาเดือ นมีน าคม 2559 ปิดตลาดเพิ่มขึนที่ร ะดั บ
12.88 เซนต์ต่อปอนด์ ตามแรงซือ/ขายของกลุ่มกองทุน
และนักเก็งกาไรต่างๆ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์สินค้าการเกษตร
ระดับอาวุโสของ Platts4 ให้ความเห็นว่าบราซิลใช้ความ
ได้ เปรี ย บจากค่ า เงิ น เรีย ลที่ ลดลงมากในการขายน าตาล
ล่วงหน้าทาให้ได้กาไรสูงสุดจากการขายนาตาลเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์ สรอ. และผลของความคุ้มค่ านีจึงทาให้โรงงาน
นาตาลในบราซิลหันมาใช้กลยุทธ์นีเพื่อเก็งกาไรราคานาตาล
ล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มฤดูการหีบใหม่ปี 2559/60

4

Platts Mcgraw hill Financial is a source of benchmark price assessments
for those commodity markets.
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รูปที่ 14
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11
As Sept 2015 (SBH 16 - Sugar#11 : Oct 2015)
Cents/Lb
18.00

รณ 30 ก.ย.58 = 12.17

16.00
14.00
12.00

10.00

ราคานาตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11
(หน่วย : เซนต์ต่อปอนด์)

เดือนส่งมอบ
ตุลาคม 2558
มีนาคม 2559
พฤษภาคม 2559

สูงสุด
12.35
13.00
12.88

ต่าสุด
11.85
12.58
12.49

ปิด
12.17
12.88
12.80

เปลีย่ นแปลง
+0.41%
+0.42%
+0.42%

ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of Sept,15)

กุ้งขาว
Key Message
ไตรมาสที่ 3/2558 ราคากุ้งขาวเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ตาม
ความต้องการในการผลิตเพื่อส่งออกตามคาสั่งซือที่มีต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 เกิดปัญหาราคา
กุ้งตกต่าเนื่องจากผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึนมาก สาหรั บ
แนวโน้มราคากุ้งขาว ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าอยู่ในช่วง
140 - 150 บาทต่อกิโลกรัม ตามการแข่งขันสูงด้านราคากับ
ประเทศคู่แข่ง ประกอบกับอุปทานกุ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึนทังใน
ประเทศและประเทศผู้ผลิตอื่น

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 ราคาไตรมาส 3/2558
ราคากุ้งขาว เพิ่มขึ นจากไตรมาสก่อน โดย
ราคากุ้ง ขาวขนาด 70 ตั วต่ อ กิโ ลกรัม เฉลี่ย กิโ ลกรัมละ
154.67 บาท เพิ่มขึ นจาก 150.43 บาทในไตรมาสก่อ น
หรือเพิ่มขึนร้อยละ 2.8 (รูปที่ 15) ตามความต้องการของ
ห้องเย็ นในการผลิต เพื่อส่งออกตามคาสั่งซือที่มีต่ อเนื่อ ง
ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 23.5
เนื่องจากการแข่งขันสูงด้านราคากับประเทศผู้ผลิตคู่แข่ง
ประกอบกั บ ตลาดหลั ก สหรั ฐอเมริ ก าระมั ด ระวั ง การซื อ
เนื่ อ งจากยั ง มี ส ต็ อ กสู ง อย่ า งไรก็ ต ามช่ ว งปลายเดื อ น
กันยายน 2558 ราคากุ้งขาวได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
ส่ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากผลผลิ ต กุ้ ง ที่เ ข้ า สู่ ต ลาดมากในช่ ว ง
ดังกล่าว สะท้อนจากจานวนรถบรรทุกกุ้งเข้าตลาดทะเลไทย
ที่เพิ่มขึนจากปกติ 90 - 100 คันต่อวัน เป็น 100 - 140
คันต่อวัน
รูปที่ 15
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: ชมรมผู้คา้ กุ้งสมุทรสาคร

1.2 แนวโน้มราคากุ้งขาว
คาดว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ราคาเฉลี่ ย
กุ้งขาวไทยขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม จะอยู่ในช่วง 140 150 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากการแข่งขันสูงด้านราคากับ
ประเทศผู้ ผ ลิ ต คู่ แ ข่ ง ประกอบกั บ ได้ รั บ แรงกดดั น จาก
อุปทานกุ้ ง ทังในประเทศและประเทศผู้ ผลิต อื่น ที่เพิ่มขึ น
นอกจากนันยังมีปัจจัยลบจากปัญหาการกีดกันทางการค้า
อาทิ การถูกตัดสิทธิ์ GSP (Generalized System of
Preferences) ในสหภาพยุโรป และประเด็นการค้ามนุษย์

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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ที่สหรัฐอเมริกาลดอัน ดับไทยเป็น Tier 3 รวมทังปัญหา
การท าประมงผิ ด กฏหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก าร
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
fishing : IUU Fishing) ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องกับ
การส่งออกกุ้งไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคากุ้งขาวเฉลี่ย
ทังปี 2558 อยู่ในช่วง 155 - 165 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง
จากปีก่อน
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้อ งการ ในตลาดสหรัฐอเมริกา จาก
ข้อมูล INFOFISH Trade News เดือนกันยายน 2558
พ บ ว่ า ต ล า ด กุ้ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า มี ภ า ว ะ ผ ล ผ ลิ ต ล้ น
(oversupplied) ทังจากการนาเข้าและผลผลิตในประเทศ
ที่ออกมากตามฤดูกาล ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนปีนีความ
ต้องการบริโภคกุ้งยังมีไม่มากนัก
จากรายงานของ National
Marine
Fisheries Service of United States พบว่า ปริมาณการ
นาเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกาเดื อนกรกฎาคม 2558 ปรับตั ว
ลดลงจากเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.9 และ
3.9 ตามลาดับ โดยมีการนาเข้ากุ้งสูงสุดจากอินเดีย รองลงเป็น
เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10
การนาเข้ากุ้ง (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย: ตัน)
ประเทศ
2558
2558
%
2558
ผู้ผลิต
ก.ค.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 QOQ
อินเดีย
24,188
31,429
29.9 11,636
อินโดนีเซีย 27,982
31,028
10.9 9,211
เอกวาดอร์ 23,441
21,648
-7.7 9,279
ไทย
16,602
14,551
-12.3 5,291
เวียดนาม
12,357
12,579
1.8 4,063
จีน
7,113
6,148
-13.6 1,970
มาเลเซีย
4,413
2,391
-45.8
886
เม็กซิโก
6,580
1,988
-69.8
929
อื่นๆ
12,351
11,613
-6.0 4,450
รวม
135,027 133,375
-1.2 47,715

%
MOM
-3.0
-6.3
8.8
-1.6
-16.5
-27.4
46.9
167.7
14.3
-0.9

ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

%
YOY
29.0
12.7
-10.0
7.4
-43.4
-15.3
-24.1
75.5
-25.9
-3.9
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เมื่อพิจารณาการนาเข้ากุ้งแยกรายผลิตภัณฑ์ใน ตารางที่ 12
การนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งในตลาดญี่ปุ่น
สหรัฐ อเมริก าช่ว งครึ ่ง แรกปี 2558 (ม.ค. - มิ. ย.)การก
(หน่วย (หน่วย : ตัน)
โดยรวมเพิ่มขึนจากช่วงเดีย วกัน ปีก่อ นร้อ ยละ 8.0 เป็น ประเทศ
2558
2558
การเพิ่มขึ นในทุก ผลิต ภัณ ฑ์ โดยสัด ส่ว นการนาเข้ากว่า ผู้ผลิต ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ร้อยละ 80 เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งมีเปลือกแช่แข็งและกุ้งปอก อินโดนีเซีย 5,692 6,120
เป ลือ ก แ ช่แ ข็ง ที ่เ พิ ่ม ขึ น ร้อ ย ล ะ 13 . 9 แ ล ะ 1 . 2 เวียดนาม 5,368 7,603
3,390
4,724
ตามลาดับส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป กุ้งชุบขนมปังแช่แข็ง อินเดีย
อาร์เจนตินา 2,559
1,777
และกุ ้ง อื ่น ๆ เพิ ่ม ขึ นร้อ ยละ 4.8 18.3 และ 22.5 ไทย
1,950
2,948
ตามลาดับ (ตารางที่ 11)
จีน
1,792
1,338
ตารางที่ 11
การนาเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์กงุ้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย : ตัน)
มกราคม – มิถุนายน
ผลิตภัณฑ์
2557
2558
%YOY
กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง (Shell-on, frozen)
91,252 103,955
13.9
กุ้งปอกเปลือกแช่แข็ง (Peeled-raw, frozen)
102,145 103,343
1.2
กุ้งแปรรูปอื่นๆ (Other preparations, frozen)
31,233
32,738
4.8
กุ้งชุบขนมปังแช่แข็ง (Breaded, frozen)
19,757
23,363
18.3
กุ้งอื่น ๆ
4,085
5,003
22.5
กุ้งรวม
248,472 268,402
8.0
ที่มา: US-NMFS from INFOFISH Trade News, No.14 & 15/2015

ตลาดญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2558 ความต้องการ
บริโภคกุ้งฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงและ
การบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้
จากปริมาณการนาเข้าที่มีแ นวโน้มเพิ่มขึน ทังนีส่วนหนึ่ ง
เพื่อเตรียมรองรับความต้องการช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่จะ
มาถึง
จากข้อมูล Japan Customs ใน INFOFISH
Trade News พบว่า เดื อนกรกฏาคม 2558 ญี่ปุ่นมี
ปริมาณการนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งเพิ่มขึนจากเดือนก่อนและช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.6 และ 18.5 ตามลาดับ โดยนาเข้า
เพิ่ ม ขึ นจากเดื อ นก่ อ นในหลายตลาด ยกเว้ น ไทยกั บ
เวียดนามที่ลดลง แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนการ
นาเข้าเพิ่มขึนในทุกตลาดสาคัญ ทังนีเนื่องจากการบริโภค
ในประเทศเพิ่ ม ขึ นจากการส่ ง เสริ ม การขายเชิ ง รุ ก ช่ ว ง
เทศกาลของห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่น (ตารางที่ 12)
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อื่นๆ
รวม

6,865
27,616

7,555
32,065

%

QOQ

7.5
41.6
39.4
-30.6
51.2
-25.3
10.1
16.1

2558
ก.ค.
2,687
3
2,885
3,168
1,101
3
1,172
651
2,696
14,360

%
MOM
44.6
-6.3
78.4
85.0
-16.5
10.5
3.3
20.6

%
YOY
15.6
8.1
30.9
251.8
16.0
21.0
-5.0
18.5

ที่มา : Japan Customs

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกปี 2558 (ม.ค.มิ.ย.) ญี่ปุ่นมีการนาเข้ากุ้งโดยรวมลดลงจากช่วงเดี ยวกัน
ปีก่อนร้อยละ 7.6 และเมื่อพิจารณาการน าเข้ากุ้งแยกราย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดญี่ปุ่น พบว่า มีการนาเข้าลดลงเกือบทุก
ผลิตภัณฑ์ ยกเว้นซูชิหน้ ากุ้งที่เพิ่มขึนมากถึงร้อยละ 43.8
(ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13
การนาเข้ากุง้ แยกรายผลิตภัณฑ์ในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย : ตัน)
ผลิตภัณฑ์
กุ้งสดแช่แข็ง (Frozen, raw)
กุ้งแห้ง/หมักเกลือ ( Dried/salted)
กุ้งสุกรมควัน (Cooked & smoked)
กุ้งสุกแช่แข็ง (Cooked, frozen)
กุ้งแปรรูป (Prepared/preserved)
ซูชิหน้ากุ้ง (Sushi shrimp with rice)
อื่นๆ

กุ้งรวม

2557
65,375
1,049
126
9,503
16,940
812
257
94,062

มกราคม – มิถุนายน
2558
%YOY
59,681
-8.7
441
-58.0
91
-27.8
8,537
-10.2
16,908
-0.2
1,168
43.8
49
-80.9
86,875
-7.6

ที่มา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.16/2015

สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และ
แปรรูปของไทย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) มี
ปริ ม าณการส่ง ออกรวม 25,261 ตั น คิ ด เป็ น มู ลค่ า การ
ส่งออกรวม 8,592 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดี ยวกันปีก่อน
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ร้ อ ยละ 8.9 และ 18.5 ตามล าดั บ จากการลดลงของ
ปริมาณการส่ง ออกในตลาดสาคั ญ ได้ แ ก่ สหภาพยุ โ รป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา ร้อยละ 51.5, 5.8, 3.2
และ 14.7 ตามลาดับ เนื่องจากปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (GSP) ในสหภาพยุ โ รป ประกอบกั บ ตลาด
สหรั ฐอเมริ กายั งมี สต็ อกในระดั บสู ง และญี่ ปุ่ นที่ ค่ อนข้ าง
ระมัดระวังการซือ (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
แคนาดา
เกาหลีใต้
ตลาดอื่นๆ
รวม

ม.ค.-มิ.ย.2558
ปริมาณ
มูลค่า

25,528 8,858
16,274 5,495
3,878 1,579
2,859 1,050
2,317
769
15,240 3,907
66,096 21,658

ไตรมาส 3 (ก.ค-ส.ค.)
ปริมาณ
มูลค่า

10,516
6,429
1,431
1,284
834
4,767
25,261

3,619
2,165
535
449
281
1,543
8,592

%YOY (ก.ค-ส.ค.)

ปริมาณ

มูลค่า

-5.8
-3.2
-51.5
-14.7
13.0
0.5
-8.9

-18.2
-11.4
-57.7
-26.1
-3.9
1.8
-18.5

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมงผลผลิต
กุ้งขาวไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (ก.ค. - ส.ค.) ออกสู่ตลาด
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.9 จากปัญหาโรค
ตายด่ วนที่ค ลี่ค ลายลงในระดับหนึ่ ง โดยเกษตรกรมีการ
ปรับวิธีการเลียง อาทิ การอนุบาลลูกกุ้งก่อ นปล่อย ลงบ่อ
เลียง การใช้นาที่สะอาด และทาความสะอาดบ่อให้ปลอด
เชือ เพื่ อ ลดความเสี่ย งการเกิด โรคท าให้กุ้ ง มีอั ต รารอด
เพิ่มขึน ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึนแทบทุกภาคยกเว้นภาค
ตะวันออกที่ผลผลิตยังลดลง
3. มาตรการทางการค้า
3.1 เมื่ อวั นที่ 27 กรกฏาคม 2558 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
หรือ Trafficking in Persons (TIP) Report ประจาปี 2558
โดยคงอันดับไทยอยู่ในกลุ่ม 3 (Tier 3) ซึ่งคาดว่าไม่กระทบกับ
ภาคการส่งออกเช่นเดี ยวกับปีก่อน แต่ อาจส่งผลกระทบทาง
จิตวิทยาด้านภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
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3.2 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ลดภาษีตอบโต้การทุ่ม
ตลาด (AD) กุ้งของเวียดนาม โดยสมาคมผู้ผลิตและส่งออก
อาหารทะเลเวียดนาม (Vietnam Association of Seafood
Exporters & Producers : VASEP) ระบุว่า ปัจจุบันมี
บริษัทของเวียดนาม 32 ราย ได้รับการลดภาษีเหลือเพียงร้อยละ
0.91 จากเดิ มถูกเก็บภาษีร้อยละ 6.37 โดยมีบริษัท Fimax
VN บริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิภาษีร้อยละ 0 ทาให้เวียดนาม
กลับมามีความได้เปรียบในการส่งออกกุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา
มากขึนเมื่อเทียบกับไทยที่มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 1.1
4. มาตรการภาคเอกชน
บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย นโฟรเซ่ น โปรดั ก ส์ จ ากั ด
(มหาชน) หรือ TUF เปิด “โครงการประกันราคากุ้งขันต่า
ระหว่างทียูเอฟและเกษตรกรผู้เลียงกุ้ง ” เริ่มรับสมัคร
เกษตรกรผู้เลียงกุ้งที่สนใจร่วมโครงการฯ ในช่วงวันที่ 16
กันยายน - 7 ตุลาคม 2558 และจะเริ่มโครงการตังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 6 เดือน
โดยกาหนดเปิดรับประกันราคาขันต่าในปริมาณ 12,000 ตัน
หรือมีกาลังซือประมาณเดือนละ 2,000 ตัน โดยราคาประกันกุ้ง
ขาวขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัมราคา 180 บาท, ขนาด 50 ตัวต่อ
กิโลกรัม 170 บาท, 60 ตัวต่อกิโลกรัม 160 บาท, 70 ตัวต่อ
กิโลกรัม 150 บาท, 80 ตัวต่อกิโลกรัม 140 บาท, 90 ตัวต่อ
กิโลกรัม 130 บาท และ 100 ตัวต่อกิโลกรัม 120 บาท
ทังนี การรับประกันราคาซือขันต่ าระหว่าง TUF
กับเกษตรกรผู้เลียงกุ้งไม่ใช่สัญญาจะซือจะขาย (Contract
Farming) แต่เป็นราคาที่ TUF รับประกันขันต่าให้กับ
เกษตรกรและเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนของเกษตรกร แต่
หากราคาในตลาดสูงกว่าราคาประกัน เกษตรกรมีสิทธิที่จะ
ขายในราคาตลาดให้กับผู้ซือรายไหนก็ได้ และหากราคากุ้ง
ในตลาดต่ากว่า ทาง TUF จะรับซือกุ้งไว้ตามที่ประกัน
ราคาขั นต่ าให้ กั บ เกษตรกร โครงการนี ถื อ เป็ น การเพิ่ ม
แรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ เลียงกุ้งลงทุนเลียงกุ้งในรอบใหม่
ซึ่งปัจจุบันการผลิตกุ้งมีทิศทางที่ดีขึน
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5. มาตรการภาครัฐ
ประกาศกรมประมงวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2558
อนุญาตให้นาเข้ากุ้งทะเล 3 ชนิดได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดา
แ ละกุ้ ง ฟ้ า จากสาธ าร ณรั ฐ อิ น โ ดนี เ ซี ย เข้ า มาใ น
ราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบในประเทศไม่
เพีย งพอต่ออุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก โดย
ผู้ประกอบการจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตนาเข้าตามเงื่อนไขที่กรมประมงกาหนด ทังนีกรม
ประมงได้ออกประกาศรับรองแหล่งนาเข้ากุ้งขาวของบริษัท
P.T. WAHANA LESTAR INVESTAMA ตังอยู่ที่
เกาะ Seram, Maluku สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยกุ้งที่นาเข้าจะเป็นกุ้งขนาดใหญ่ 20 - 30
ตัวต่อกิโลกรัม ในปริมาณ 1,000 ตัน
อย่ า งไรก็ต าม ทางสมาคมสมาพัน ธ์เกษตรกรผู้
เลี ยงกุ้ ง ไทยมี ค วามกั ง วลว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคากุ้ ง
ภายในประเทศและขวัญกาลังใจของเกษตรกรผู้เลียงกุ้ง จึง
ได้ ท าหนั ง สื อ ลงวัน ที่ 25 กั น ยายน 2558 ขอให้ ย กเลิ ก
ประกาศกรมประมงดังกล่าว
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ทังนีในวันที่ 30 กันยายน 2558 กรมประมงได้
ร่วมหารือกับกรมการค้าภายใน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
ไทย และผู้ ป ระกอบการแปรรู ป เพื่ อ หาทางออกให้ กั บ
อุตสาหกรรมกุ้ง โดยสรุปได้แนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้ง
ตกต่าใน 2 ประเด็นคือ 1) ราคาหน้าโรงงานของกุ้งขนาด
100 ตัวต่อกิโลกรัม ควรมีราคาไม่ต่ากว่า 110 บาท เพื่อ
ไม่ให้เกษตรกรขาดทุนและสามารถอยู่ร่วมฟื้นฟูผลผลิตกุ้ง
ของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 2) เสนอจัดตังคณะกรรมการร่วม
ภาครั ฐ เกษตรกร และเอกชนเพื่ อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมกุ้งตลอดสายการผลิตให้ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนัน กรมประมงได้ชีแจงว่า ประเทศไทย
ไม่ได้มีกฎหมายห้ามนาเข้ากุ้งจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อ
แปรรูปและส่ง ออก เว้น แต่ ห ากประสงค์ จ ะน าเข้ากุ้ง จาก
ประเทศอินโดนีเซียจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงและ
ผ่านการตรวจโรคที่กาหนดไว้ โดยขณะนี ยั ง ไม่ไ ด้ มีการ
นาเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียเข้ามาในไทย อีกทังกุ้งที่จะนาเข้า
เป็นกุ้งขนาดใหญ่ 20 - 30 ตัวต่อกิโลกรัม จึงไม่ใช่สาเหตุ
ที่ท าให้ร าคากุ้งในประเทศตกต่ า และผู้ประกอบการไทย
ยังคงให้ความสาคัญกับการใช้วัตถุดิบกุ้งภายในประเทศเป็น
ลาดับแรก
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