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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 3/2559
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทยในไตรมาส 3/2559 ที่
เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว เพิ่มขึนจากผลผลิต
ที่ปรับลดลง ราคาปาล์มนามัน เพิ่มขึนเนื่องจากความต้องการใน
ประเทศเพิ่มขึน ส่งผลให้ปริมาณสต็อกปรับลดลง กุ้งขาว เพิ่มขึน
ตามความต้องการของต่างประเทศ และราคานาตาล เพิ่มขึนตาม
ความต้องการที่เพิ่มขึน ขณะที่ปริมาณสต็อกนาตาลโลกปรับลดลง
ส่วนราคาที่ปรับลดลง ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบชัน 3 ราคายางแท่ง
ลดลงเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึน และการชะลอซือของผู้ประกอบการ
จีน ส่วนราคามันสาปะหลัง ลดลงตามความต้องการของประเทศคู่
ค้า และปริมาณเชือแป้งที่ปรับลดลง
สาหรับผลผลิตสินค้าหลังสินสุดฤดูฝน คาดว่าผลผลิต
ข้าว จะเพิ่มขึน เนื่องจากปริมาณนาฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก
กุ้งขาวผลผลิตเพิ่มขึน เนื่องจากเกษตรกรปรับวิธีการลียงกุ้ง ทา
ให้อัตราการตายด่วนของกุ้งลดลง ส่วนยางพารา ปาล์มนามัน มัน
สาปะหลัง และอ้อย ผลผลิตลดลงเนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง
ในปีที่ผ่านมา
ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศปรับ
เพิ่มขึน ได้แก่ นาตาล เพิ่มขึน ตามความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ ม กุ้ งขาว เพิ่ มขึ นเนื่ องจากคู่ ค้ าในตลาด
ต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มขึนทุกประเทศ ขณะที่ ยางพารา
ชะลอลงตามการสั่งซือของจีน ข้าว ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยัง
อ่อนแอของประเทศผู้น าเข้าข้าวรายใหญ่ ของไทย ปาล์มน ามัน
ลดลงเนื่องจากจี นซึ่งเป็ นตลาดส่ งออกที่ สาคั ญ เพิ่มการน าเข้า
นามันถั่วเหลืองมากขึน เพื่อทดแทนการนาเข้านามันปาล์มในการ
ผลิตเป็นอาหารสัตว์ และมันสาปะหลัง ลดลงเพราะจีนต้องการ
ระบายข้าวโพดในสต็อก โดยรัฐบาลจีนอุดหนุนราคาข้าวโพด ส่งผล
ให้ มี การใช้ ข้ าวโพดแทนมั นเส้ นในธุ รกิ จอาหารสั ตว์ และ
อุตสาหกรรมเอทานอลของจีน
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แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทย
ราคาสินค้าเกษตรทีม่ ีแนวโน้มปรับเพิ่มขึน ได้แก่ ยางพารา
เพิ่มขึนจากประเทศผู้ผลิตยางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทาให้ผล
ผลิตออกสู่ตลาดน้อย และอ้อยและนาตาล เพิ่มขึนเนื่องจากปริมาณ
สต็อกนาตาลในตลาดโลกลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่น้อยกว่าการ
บริโภค ขณะที่ปาล์มนามัน คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงบ้างเล็กน้อย
ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่วนราคาสินค้าเกษตรที่มแี นวโน้มลดลง
ได้แก่ ข้าว ลดลงจากความต้องการที่ชะลอตัว และแรงกดดันด้าน
อุปทานจากผลผลิตข้าวฤดูใหม่ทังในประเทศและต่างประเทศ และ
มันสาปะหลัง ลดลงตามความต้องการของจีนที่ลดลง เนื่องจากมี
การนาสต็อกข้าวโพดในประเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และ
เอทานอล แทนการใช้มันเส้นมากขึน ขณะที่กุ้งขาว ราคามีแนวโน้ม
ชะลอลงบ้างตามผลผลิตที่เพิ่มขึน จากปัญหาโรคตายด่วนของไทยที่
คลี่คลาย

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

2558
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

2559
ไตรมาส
2

% Q3 2559
ไตรมาส %QoQ
%YoY
3

ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%

บาทต่อตัน

7,713

7,756

7,635

7,921

7,639

8,084

8,468

4.7

6.9

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

บาทต่อตัน

13,782 12,939

13,315

13,151

12,212

10,850

10,946

0.9

-16.8

ข้าวเปลือกเหนียว

บาทต่อตัน

11,856 11,366

11,137

11,845

11,727

12,631

13,003

2.9

9.8

ยางแผ่นดิบชัน 3

บาทต่อกก.

57.85

48.99

49.00

47.03

39.13

55.55

53.87

-3.0

14.5

ยางแท่ง STR20

บาทต่อกก.

56.15

47.56

49.46

47.94

43.12

48.91

46.09

-5.8

-3.9

ผลปาล์มทะลาย

บาทต่อกก.

5.00

4.65

4.51

3.90

4.38

5.47

6.03

10.1

54.4

นามันปาล์มดิบ

บาทต่อกก.

28.57

27.33

26.58

24.34

24.96

33.90

34.23

1.0

40.7

หัวมันสดคละ

บาทต่อกก.

2.11

2.16

2.15

2.26

2.01

1.74

1.26

-27.4

-44.1

มันเส้น

บาทต่อกก.

6.76

6.78

6.78

7.32

6.54

5.90

5.80

-1.7

-20.7

แป้งมัน

บาทต่อกก.

13.11

13.49

13.62

14.10

13.30

12.63

11.88

-5.9

-15.8

อ้อย

บาทต่อตัน

883

840

838

-

825

798

-

-

-

นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)

เซนต์ต่อ
ปอนด์

16.33

13.14

12.45

11.29

14.68

17.09

20.40

19.4

80.7

บาทต่อกก.

210.64 160.23

150.43

154.67

151.50

159.17

173.25

8.8

12.0

ยาง

ปาล์ม

มันสาปะหลัง

อ้อยและนาตาล

กุง้ ขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัวต่อกิโลกรัม)

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและนาตาลทราย
หมายเหตุ : % QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ %YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี
ก่อน
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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
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Natural Rubber

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนกันยายน 2559, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนกันยายน 2559
ที่มา:
World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as October 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

2558

2559

2560

2561

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

386
-8.9
622
-24.2
13.43

391
1.2
692
11.2
17.62

398
1.7
659
-4.9
19.13

415

18.63

-21.0

31.2

8.5

-2.6

1,486
-20.7

1,467
-1.3

1,631
11.2

1,690

เซนต์ต่อปอนด์
% YoY

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

4.4
565

-14.2

3.6

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as October 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 3 ปี 2559 ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศปรับ
เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ร าคาส่ ง ออกต่่ า กว่ า ระยะเดี ย วกั น ปี ก่อ น
อย่ า งไรก็ ต าม ไตรมาส 4 คาดว่ า ราคาข้า วเปลือ กเจ้า มี
แนวโน้มลดลงจากความต้องการที่ชะลอตัวและมีแรงกดดัน
จากด้ า นอุ ป ทานของข้ า วฤดู ใ หม่ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ปริมาณผลผลิตข้าวโลก

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ราคาข้าวไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ภาวะราคาข้าวไตรมาส 3 พิจารณาจากราคา ณ
ไร่น าของข้ าวเปลือ กเจ้ าความชื้น 15% ซึ่ง เป็น ราคาข้าว
ภายในประเทศที่ มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด และเป็ น ราคาที่
เกษตรกรได้ รับ ราคาเฉลี่ย ไตรมาส 3 ปรับเพิ่มขึ้น จาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 6.9 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อ นหน้ า ร้อยละ 4.7 จากตั น ละ 8,084 บาท เป็น ตันละ
8,468 บาท ตามปริมาณผลผลิตในประเทศที่น้อยลง (รูปที่
1) โดยราคาข้ า วเปลือ กเจ้ า ความชื้น 15% ปรับเพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทรงตัว 7,500-7,900 บาทต่อตัน
มาตั้งแต่ต้นปี 2558 ส่าหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวซึ่งเป็น
สัดส่วนรองลงมา ราคาเฉลี่ยไตรมาส 3 อยู่ในระดับสูงที่
ตันละ 13,003 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากไตรมาสก่อน และเป็น
ราคาสูงสุดในรอบ 2 ปี
ส่ า หรั บ ราคาข้ า วส่ ง ออกที่ ส ะท้ อ นภาวะข้ า วใน
ตลาดโลกซึ่ง เป็นราคาที่ผู้ส่งออกอ้างอิง และเป็นราคาน่า
ตลาดในประเทศ พิจารณาจากราคาส่งออกข้าวสารเจ้า 5%
ของไทย เฉลี่ยไตรมาส 3 อยู่ที่ตันละ 414 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน ต่่ากว่าระยะเดียวกัน ปีก่อ นเล็กน้อยที่ร้อ ยละ 0.3
ราคาที่ลดลงเกิดจากการคาดการณ์ของผู้ค้าข้าวที่ค าดว่า
ผลผลิตในช่วงปลายปีจะมีจ่านวนมากจึงปรับลดราคาลง ซึ่ง
จะกระทบราคาข้าวภายในประเทศในระยะต่อไป

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

4
รูปที่ 1
ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
YoY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
YoY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
YoY%ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 2

ราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออกสาคัญในตลาดโลก
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
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ที่มา: World Bank และ FAO

1.2 แนวโน้มราคาข้าว
สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย ท่าให้ผลผลิตข้าว
ฤดู ก าลใหม่ ทั้ ง จากไทย เวี ย ดนาม และอิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ น
ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่กลับมาเพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงกดดัน
ราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงปลายปี จากรายงาน The
Economist intelligence Unit (EIU) เดื อ นตุ ล าคม
2559 คาดว่าราคาส่งออกข้าวสาร 100% ของไทย ไตรมาส
4 จะลดลงมาอยู่ที่ 380 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน หลังจากไตร
มาส 2 และ 3 อยู่ที่ 410 และ 400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน
ตามล่าดับ
ธปท.ส่านักงานภาคเหนือ คาดว่า ราคาข้าวส่งออก
จะโน้มต่่าลง เพราะผลผลิตในประเทศและผลผลิตโลกเพิ่ม
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มากขึ้ น นอกจากนี้ ส ถานการณ์ ร าคาส่ ง ออกข้ า วเดื อ น
ตุลาคม 2559 ราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 364 ดอลลาร์
สรอ. ต่อตัน ถือว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกันช่วงไตรมาส
1 และ 2 ดังนั้นจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะจะกระทบ
ราคาภายในประเทศให้ลดลงด้วย
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยด้านการค้าและการผลิต
ปัจ จัย ด้า นการค้า ในภาพรวมไตรมาสที่ 3 ไทย
ส่งออกข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน (รูปที่ 3) ลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 14 จากการส่งออกข้าวส่าคัญคือข้าว
เจ้าและข้าวนึ่ง (ร้อยละ 80 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด)
ปริมาณการส่งออกข้าวเจ้าลดลงร้อยละ 24.3 ส่วนข้าวนึ่ง
ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิต
ข้ า วเปลื อ กเจ้ า ในไตรมาสที่ ผ่ า นมามี จ่ า กั ด จึ ง ท่ า ให้ ก าร
ส่ ง ออกลดลง นอกจากนี้ ค วามต้ อ งการของข้ า วนึ่ ง ใน
ประเทศผู้น่าเข้าส่าคัญ โดยเฉพาะไนจีเรียยังชะลอตัวจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ ซึ่งปัจจัยด้านความต้องการที่
ชะลอตัวมีความน่ากังวลกว่าปัจจัยด้านผลผลิต เนื่องจากจะ
ช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินในประเทศได้น้อย และอาจท่าให้
ผลผลิตในประเทศเหลือเป็นแรงกดดันต่อราคาได้
ปัจ จัยด้านการผลิตในตลาดโลก ปริมาณผลผลิต
ข้าวโลกปี 2559/60 ปรับประมาณการขึ้น ในช่วงปลายปี
2559 จนถึ ง ปี 2560 กระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก า
(USDA) คาดว่า ผลผลิตข้าวจะกลับมาเป็นปกติจากภาวะ
แล้งที่คลี่คลายแล้ว ท่าให้ปริมาณผลผลิตข้าวรวมของโลก
ในปี 2559/60 เพิ่มขึ้น 10 ล้านตัน จาก 471.7 ล้านตัน
เป็น 481.7 ล้า นตั น ส่วนความต้ อ งการบริโ ภคข้าวโลก
เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านตัน จาก 473.4 ล้านตัน เป็น 478.8 ล้าน
ตัน จากปริมาณผลผลิตที่มากกว่าความต้องการ ส่งผลให้
สต็อกข้าวโลกในปี 2559/60 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 112.7
ล้านตัน เป็น 115.6 ล้านตัน (ตารางที่ 1)
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รูปที่ 3
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
พันเมตริกตัน

% YoY

3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

ข้าวขาว
อื่นๆ

ข้าวหอมมะลิไทย
%YOY รวมทุกชนิด

120
80
40
0
-40
-80

ข้าวนึ่ง

ที่มา: กรมศุลกากร

ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

2557/58

2558/59

478.7
478.1
42.6
114.4

471.7
473.4
41.3
112.7

ประมาณการ
2559/60
ณ มิ.ย. 59 ณ ก.ย. 59

480.7
480.4
40.6
106.9

481.7
478.8
40.8
115.6

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

ปัจจัยด้านการผลิตในประเทศ ส่านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร คาดว่ า ผลผลิ ต ข้ า วนาปี เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.5
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้นจาก 24.3 ล้านตัน เป็น
25.4 ล้ า นตั น จากปริ ม าณน้่ าฝนที่ก ลั บ เข้ าสู่ ร ะดั บปกติ
ปริมาณน้่าฝนในเดือนกันยายนอยู่ที่ 231.1 มิลลิเมตรสูง
กว่าปริมาณน้่ าฝนเฉลี่ย 30 ปี ที่ 212.3 มิลลิเมตร ซึ่ง
เพี ย งพอต่ อ การผลิ ต ข้ า วนาปี ที่ ใ ช้ น้่ า ฝนเป็ น หลั ก ท่ า ให้
เกษตรกรบางส่วนที่เคยปล่อยพื้นที่ว่างกลับมาเพาะปลูก
ข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้่าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม ช่วง
เดือนกันยายน-ตุลาคมที่ผ่านมา บางบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
น้่าอาจได้รับความเสี่ยงจากภาวะน้่าท่วม เช่น อ่าเภอบาง
ระก่า อ่าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก อ่าเภอลาดยาว
อ่าเภอบรรพตพิสัย อ่าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แต่
ภาวะน้่าท่วมยังจ่ากัดอยู่ในวงแคบและไม่กระทบต่อผลผลิต
ข้าวในภาพรวมมากนัก ทั้งผลผลิตของโลกและผลผลิตใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น อาจกดดันราคาข้าวระยะต่อไป
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ส่ า หรั บ ปริ ม าณน้่ า ในเขื่ อ นส่ า คั ญ ณ สิ้ น เดื อ น
กันยายน 2559 พิจารณาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
เพราะมี ค วามส่ า คั ญ ส่ า หรั บ การปลู ก ข้ า วในภาคเหนื อ
ตอนล่ า งและภาคกลาง มี เ พี ย งเขื่ อ นภู มิ พ ลยั ง สามารถ
รองรับน้่าฝนได้อีกมาก ระดับน้่าในเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 5,983
ล้านลูกบาก์ศเมตร มีปริมาณน้่าใช้การอยู่ที่ร้อยละ 23 ซึ่ง
อยู่ในระดับต่่า ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้่าอยู่ที่ 7,130
ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้่าใช้การที่ร้อยละ 64 ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์น้่าทั้งสอง
เขื่ อ นต่ อ ไปเพราะอาจมี ผ ลต่ อ การปลู ก ข้ า วในฤดู แ ล้ ง ปี
2560
รูปที่ 4
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยทังประเทศ (หน่วย : มิลลิเมตร)
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ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)
ปี2558

ปี2555
ปี2559

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

รูปที่ 5
ปริมาณนาฝนในเขื่อนสาคัญ ณ สินเดือนกันยายน
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

1 ไม่รวมมูลค่าระบายข้าวจากการชะลอค่าสั่งซื้อของเดือกรกฎาคม 2559
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2.2 คาดการณ์ปริมาณสต็อกข้าวและการค้า
ส่าหรับสต็อกข้าวสารไทย ณ สิ้นปี 2559 USDA
คาดว่าจะคงเหลือที่ 6.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 10.6
ล้านตัน ส่วนส่าคัญมาจากการส่งออก G to G ที่มากขึ้น
ในช่วงต้นปี และปริมาณผลผลิตที่น้อยลงจากข้าวนาปรัง
ทั้ง นี้ สัด ส่วนสต็ อ กข้าวสารโลกต่อความต้ องการบริโภค
ค่อนข้างทรงตัว โดย ณ สิ้นปี 2559 และปี 2560 คาดว่า
จะอยู่ที่ร้อยละ 23.8 และ 24.1 ตามล่าดับ ซึ่งสูงกว่าช่วง ปี
2551 (Commodity Boom) ที่ ร ะดั บ ร้ อ ยละ 18-19
ดังนั้นราคาในระยะกลางและระยะยาวอาจมีแนวโน้มลดลง
ตามปริมาณสต็อกข้าวที่เหลืออยู่
3. นโยบายและมาตรการ
3.1 สต็อกข้าวภายในประเทศที่เกิดจากโครงการ
รับจ่าน่าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554-2557 นับตั้งแต่
ต้นปี 2559 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 รัฐบาลไทยได้
ระบายสต็อกข้าวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ปริมาณผลผลิตข้าว
ในตลาดเหลือน้อย รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประมาณ 4.95 ล้าน
ตั น มูลค่ าประมาณ 45.3 พัน ล้านบาท 1 คาดว่าจะมีข้าว
คงเหลือในสต็อกประมาณ 7.5-8.5 ล้านตัน แม้ว่าสต็อก
ข้าวของภาครัฐจะมีการระบายอย่างต่อเนื่องและกดดันราคา
ข้าวอยู่ บ้างแต่ ไม่มากนัก เพราะคุ ณภาพข้าวจากสต็อกที่
เหลืออยู่ค่อนข้างด้อยกว่าข้าวฤดูกาลใหม่
3.2 มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ลู กข้าวปี
2559/60 ประกอบไปด้ ว ยมาตรการด้ า นการผลิ ต
การตลาด และการเงิน ดังนี้
3.2.1 ด้ า นการผลิ ต : คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 งบประมาณ 928.79 ล้านบาท จ่านวน
3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุ ณภาพดี ปี 2559/60 กลุ่มเป้าหมายคื อ
แหล่ ง ปลู ก ข้ า วหอมมะลิ 23 จั ง หวั ด จ่ า นวน 64,000
ครัวเรือน พื้นที่ 640,000 ไร่ โดยกรมการข้าวสนับสนุน
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เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ครัวเรือนละไม่เกิน 125 กิโลกรัม น่าไปปลูกใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ งบประมาณ 206 ล้านบาท
(2) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่
หลากหลาย ฤดู น าปรั ง ปี 2560 กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้่าเจ้าพระยา
จ่านวน 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 300,000 ไร่ โดยกรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตร ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
งบประมาณด่าเนินการ 636.5 ล้านบาท
(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิต
ข้ า วแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 เป้ า หมายคื อ สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จ่านวน 426 กลุ่ม ที่
ผลิตข้าวแปลงใหญ่และขอรับเงินกู้ วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน
5,000,000 บาท โดย ธ.ก.ส. จะสนั บสนุ น สิน เชื่อ วงเงิ น
2,130 ล้านบาท และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนในอัตรา
ร้ อ ยละ 3.51 ต่ อ ปี แต่ คิ ด ดอกเบี้ ย จากสหกรณ์ กลุ่ ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
ก่า หนดระยะเวลาช่า ระคืน เงิน กู้ไม่เกิน 12 เดื อ นนั บจาก
เดื อ นที่รับเงิน กู้ รวมวงเงิ น ที่รัฐบาลต้องชดเชยดอกเบี้ย
จ่านวนเงิน 74.6 ล้านบาท
3.2.2 ด้ า นการตลาด : คณะรั ฐ มนตรี เ ห็น ชอบ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2559 งบประมาณ 6,764.5 ล้านบาท จ่านวน 4
โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย คือ สหกรณ์
กลุ่ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และศู น ย์ ข้ า วชุ ม ชนเพื่อ
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ่าหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป
ประมาณ 2.5 ล้านตัน ผ่านความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.
(2) โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ ก
เป้า หมาย คื อ ชะลอการระบายข้ า วเปลือ กหอมมะลิ แ ละ
ข้ า วเปลือ กเหนี ย วจ่ า นวน 2 ล้า นตั น ข้ า วเปลือ ก โดยให้
สิน เชื่อ แก่เกษตรเพื่อ ชะลอการจ่ า หน่ า ยผลผลิต ในพื้ น ที่
ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผ่ า นความ
ช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.
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(3) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวเป้าหมาย คื อ เกษตรกรผู้ ป ลู กข้ า วนาปี ปีการผลิ ต
2559/60 จ่านวนเกษตรประมาณ 1.2 ล้านรายผ่านความ
ช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.
(4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ ประกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อดูดซับผลผลิต ประมาณ 8 ล้าน
ตัน เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยชดเชยดอกเบี้ ย ให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ผ่านความช่วยเหลือ
จากกระทรวงพาณิชย์
3.2.3 ด้ า นการเงิ น : คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ
มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรด้ านการเงิ น เมื่อ วัน ที่ 21
มิถุนายน 2559 ผ่าน ธ.ก.ส. วงเงินช่วยเหลือรวม 45,589
ล้านบาท ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน การ
ผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยปีการผลิต 2559/60
เป้าหมายคือเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือ
3.7 ล้านราย โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เกษตรกรไร่ ละ
1,000 บาท ไม่เกิน รายละ 10 ไร่ วงเงิ น ช่วยเหลือ รวม
37,000 ล้านบาท
(2) โครงการพักช่าระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย
เกษตรกรผู้ ป ลู กข้า วปี 2559/60 ซึ่ง จะพักหนี้ เงิ น ต้ น ให้
เกษตรกรที่มีเงินต้นไม่เกิน 500,000 บาท และลดดอกเบี้ย
ให้เกษตรกรร้อยละ 3 เป็นเวลา 2 ปี วงเงินช่วยเหลือรวม
5,400 ล้านบาท
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางการ
เงิ น และการปรั บ การผลิ ต แก่ เ กษตรกรผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
จ่านวน 300,000 ราย วงเงินช่วยเหลือรวม 258 ล้านบาท
(4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
รั ฐ และ ธ.ก.ส. ร่ ว มกั น ออกค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ผลผลิ ต
เสียหายให้แก่เกษตรกรที่มาขอสินเชื่อและเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รัฐช่วยเหลือโดยการ
ออกดอกเบี้ยให้บางส่วน วงเงินช่วยเหลือรวม 2,071.13
ล้านบาท

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ยางพารา
Key Message
ราคายางแผ่ นดิ บปรั บตั วลดลงจากอุ ปทานยางที่ เพิ่ มขึ้ น
นอกจากนี้ การชะลอซื้อของผู้ประกอบการจีนเพื่อรอราคาที่ถูก
กว่าในช่วงผลผลิตก่าลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาน้่ามันดิบที่
ปรับตัวลดลง และราคายางในตลาดล่วงหน้ามีทิศทางขาลง เป็น
ปัจจัยฉุดราคายางให้ต่าลง ส่าหรับราคายางไตรมาสที่ 4 ปี 2559
คาดว่าอยู่ในช่วง 50 - 55 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปี
2559 อยู่ในช่วง 48 - 53 บาทต่อกิโลกรัม แม้ผลผลิตยางโลก
ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุน
ให้ ราคายางเพิ่ มสู งขึ้ น แต่ ราคาน้่ ามั นที่ ยั งอยู่ ในระดั บต่่ า
ประกอบกับเงินบาทและเงินเยนทีม่ ีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ยังคงเป็น
ปัจจัยส่าคัญที่กดดันราคาไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นได้มากนัก
1. ภาวะราคายาง
1.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ราคายาง ปรับตัวลดลง โดยราคายางแผ่นดิบ
ชั้น 3 เฉลี่ย 53.87 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 3.0 จาก
ราคา 55.55 บาทต่ อ กิโ ลกรัม ในไตรมาสก่อ น เนื่ อ งจาก
อุปทานยางเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศทางภาคใต้ฝนทิ้ง ช่วง
ชาวสวนกรีดยางได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การชะลอการซื้อของ
ผู้ประกอบการจีนเพื่อรอราคาที่ถูกกว่าในช่วงผลผลิตก่าลัง
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาน้่ามันดิบที่ปรับตัวลดลง เงินบาท
และเงินเยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นประกอบกับราคายางใน
ตลาดล่วงหน้ามีทิศทางขาลง จึงเป็นปัจจัยฉุดราคายางให้
ต่่าลง (รูปที่ 6)
รูปที่ 6
ราคายางแผ่นดิบชัน 3
บาทต่อ กก.

200
150
100

50
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555
ที่มา: สถาบันวิจยั ยาง

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559
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1.2 แนวโน้มปี 2559
จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งกว่าปีก่อน ท่าให้ผล
ผลิ ต ยางในหลายประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลง ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการซื้อยางอย่างต่อเนื่องตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างช้าๆ เป็นปัจจัยหนุน
ราคายางให้ปรับขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้่ามันที่ยังอยู่ใน
ระดับต่่า สต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ประกอบกับเงินบาทและเงินเยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จึง
อาจท่าให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก ดังนั้น คาดว่า
ราคายางเฉลี่ ย ทั้ ง ปี 2559 อยู่ ใ นช่ ว ง 48-53 บาทต่ อ
กิโลกรัม
2. ปัจจัยก่าหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้อ งการใช้ ดัชนี PMI ภาคการผลิต
ของส่ า นั ก งานสถิ ต ิ จ ี น ในช่ ว งไตรมาสนี ้ อ ยู ่ ที ่ ร ะดั บ
50.4 เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 50.0 ในไตรมาสก่อน
หน้า สะท้อนว่าภาคการผลิตจีนเติบโตขึ้นแต่ยังอยู่ ในภาวะ
เฉื่อยชา ทั้งนี้ ในภาพรวมความต้องการใช้ยางของจีน โดย
สะท้อนจากค่าสั่งซื้อของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับยังคงมี
ต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับชะลอตัวลง
International Rubber Study Group
(IRSG) คาดการณ์ความต้องการใช้ยางโลกปี 2559 อยู่ที่
12.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นการฟื้น
ตัวในอัตราที่เร่งกว่าปี ก่อน จากการใช้ยางของประเทศจีน
อินเดีย และเอเชียอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ยาง
ธรรมชาติยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจ จี น ซึ่ง มี บทบาทส่ าคั ญในการก่ าหนดราคายาง
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผูใ้ ช้หลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558
2559

น้่ายางออกน้อยกว่าปกติโดยผลผลิต ยางของประเทศจี น
มาเลเซียและอินเดียลดลง ในขณะที่ผลผลิตยางของไทย
ผู้ผลิตส่าคัญทรงตัวจากการเพิ่มพื้นที่กรีด (ตารางที่ 4)
2560

จีน
4,760
4,680
4,797
4,893
ยุโรป
1,139
1,159
1,182
1,194
อเมริกาเหนือ
1,059
1,065
1,023
1,023
อินเดีย
1,015
987
1,002
1,022
เอเชียอื่นๆ
2,388
2,504
2,629
2,708
ญี่ปุ่น
709
691
674
674
โลก
12,137
12,167
12,379
12,618
%YoY
6.7
0.3
1.7
1.9
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, September 2016

การส่ง ออกยาง ในไตรมาส 3 ปี 2559 มี
ปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 9.8 จากการ
ปรั บ รู ป แบบการส่ ง ออกยางคอมพาวนด์ อ ยู่ ใ นบั ญ ชีย าง
ประเภทอื่น ขณะเดี ย วกัน มูลค่า ลดลงจากช่วงเดีย วกันปี
ก่อนร้อยละ 25.3 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ: พันตัน, มูลค่า: ล้านบาท)
ประเทศ
จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ
รวม

ไตรมาส 3/59
ปริมาณ
373.2
207.4
50.2
78.1
33.5
56.4
131.1
929.9

มูลค่า
16,906.8
5,112.1
2,809.9
4,062.9
1,556.8
3,034.4
6,150.3
39,633.2

9

% YoY
ปริมาณ มูลค่า
-32.3 -40.1
26.0 -19.0
-15.9 -20.0
29.5
22.1
-13.1 -55.1
35.5
30.4
13.82
3.8
-9.8
-25.3

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

การผลิ ต ส่ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิ ต ยางของไทยไตรมาส 3 ปี 2559
จ่านวน 1,273,674 ตัน ลดลงร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเป็นผลต่อเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อน
จัดและแล้งนานในช่วงกลางปี
ขณะเดียวกัน IRSG ประมาณการผลผลิต
ยางโลกในปี 2559 ลดลงร้ อ ยละ 1.5 จากปี ก่ อ น จาก
ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ท่าให้อากาศแห้งแล้ง
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ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผูผ้ ลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558
2559
2560
ไทย
4,324
4,473
4,473
4,697
อินโดนีเซีย
3,153
3,175
3,144
3,254
เวียดนาม
954
1,017
1,037
1,058
จีน
840
794
699
709
มาเลเซีย
668
722
649
666
อินเดีย
705
575
546
568
โลก
12,115
12,314
12,123
12,567
%YoY
-1.4
1.6
-1.5
3.7
ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, September 2016

ราคาน้่ามันดิบ ราคาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เฉลี่ย 44.85 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 45.46 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลในไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 1.3 จากความ
กัง วลของนั กลงทุน เกี่ย วกับภาวะน้่ ามัน ล้น ตลาด ขณะที่
ผู้ ผ ลิ ต ยั ง คงเดิ น หน้ า ท่ า การผลิ ต ท่ า มกลางแนวโน้ ม
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ การเกิดไฟป่าในแคนาดา
และการผลิตน้่ามันที่ลดลงในไนจีเรียและเวเนซุเอลา มีผล
ท่าให้ราคาน้่ามันดิบในไตรมาสนี้ไม่ได้ลดลงมากนัก
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้า คงคลัง สต็ อ กยางเซี่ย งไฮ้ ข องจี น เพิ่ ม ขึ้ น
ต่อเนื่องในช่วงไตรมาสนี้ โดยสต็อก ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 มีปริมาณ 352,905 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 332,687 ตัน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 (รูปที่ 7)
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รูปที่ 7
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน

ปาล์มนามัน

ตัน
320,000
240,000
160,000
80,000
0

ม.ค.
2555

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

10

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559

--------- สต็อกเฉลี่ย 4 ปี (2555-2558) = 126,334 ตัน
ที่มา: www.shfe.com.cn

IRSG คาดว่าในปี 2559 ความต้องการใช้ยางโลก
จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตลดลง ท่าให้สต็อกยางโลกปี 2559
ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านตัน และมีแนวโน้มลดลงอีก
ในปี 2560 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2557
2558
ผลผลิต
12,115
12,314
การใช้
12,137
12,167
ผลผลิตหักการใช้
-22
147
สต็อกปลายปี
3,265
3,412

2559
12,123
12,379
-256
3,156

2560
12,567
12,618
-51
3,105

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, June 2016

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนตก
หลังจากแล้งยาวนานหลายพื้นที่จึงเปิดกรีดยางได้เต็มที่หลัง
สิ้นสุดฤดูผลัดใบ ท่าให้ผลผลิตในไตรมาสนี้มากกว่าไตร
มาสก่อนถึงร้อยละ 87.1
สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ ราคาซื้อ ขายยางในตลาด
ล่ วงหน้ า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)
(ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เฉลี่ย
กิ โ ลกรั ม ละ 156.98 เยน ลดลงจากกิ โลกรั มละ 170.85
เยนในไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากความผัน
ผวนของเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ท่าให้นักลงทุนชะลอการซื้อเพื่อ
ลดความเสี่ยง
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Key Message
ราคาผลปาล์มทะลายและราคาน้่ามันปาล์มดิบ ยังอยู่
ในระดับสูงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามสต็อกน้่ามัน
ปาล์มที่ลดลง จากความต้ อ งการใช้ใ นประเทศที่มี
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านพลังงาน ส่วนราคาอ้างอิงใน
ตลาดมาเลเซียอ่อนตัวลงเล็กน้อย ส่าหรับไตรมาสที่
4 ปี 2559 และทั้ง ปี 2559 ราคาปาล์มน้่ามันคาดว่า
อยู่ในระดับสูง 5.50 - 6.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จากปี ก่ อ น ตามผลผลิ ต ปาล์ ม ที่ ล ดลงจากสภาพ
อากาศแห้ง แล้ง และความต้ อ งการใช้ใ นประเทศที่
เพิ่มขึ้น
1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ราคาผลปาล์มทะลาย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.03
บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 10.1 เช่นเดียวกับราคา
น้่ามันปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อ นร้อ ยละ 0.8 ตามสต็ อ กน้่ ามัน ปาล์มที่ลดลง
จากผลผลิ ตปาล์ มน้่ ามั นที่ ได้ รั บผลกระทบจากภั ยแล้ งใน
ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศที่มีต่อ เนื่อง ส่วนราคา
อ้างอิงในตลาดมาเลเซียอ่อนตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่
ร้อยละ 2.2 เป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.67 บาท จากความ
ต้ อ งการใช้ ข องตลาดโลกที่ ล ดลงโดยเฉพาะจี น ที่ น่ า เข้ า
น้่ามันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น (รูปที่ 8)
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนราคา
ผลปาล์มทะลายและน้่ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.4
และ 40.4 ตามล่าดับ ส่วนราคาอ้างอิ งในตลาดมาเลเซีย
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 25.2 ตามผลผลิตที่
ลดลง
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รูปที่ 8
ราคาผลปาล์มทะลายที่โรงสกัดรับซือ
บาทต่อ กก.
10
8
6
4
2
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

1.2 แนวโน้มราคาปาล์มนามัน
ราคาปาล์มน้่ามันในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะ
อ่อ นตั วลงแต่ไ ม่มาก เนื่ อ งจากภาวะแล้งยาวนานในช่วง
ก่อนหน้าท่าให้ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดในปริมาณเพิ่มขึ้น
ไม่มาก
ส่ า หรั บ ราคาเฉลี่ ย ทั้ ง ปี ยั ง ทรงตั ว ระดั บ สู ง
ในช่วง 5.50 - 6.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อ น
เนื่ อ งจากผลผลิต ปีนี้ลดลง ในขณะที่ความต้อ งการใช้ใน
ประเทศเพื่อบริโภคและผลิตด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สต็อกน้่ามันปาล์มลดลงจากปีก่อน
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี
2559 มีจ่านวน 438,334 ตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 14.5 เป็นผลจากความต้องการเพื่อบริโภค และใช้
ในอุตสาหกรรม 249,107 ตัน ลดลงร้อยละ 16.4 จากที่
ผู้ บ ริ โ ภคยั ง คงบริ โ ภคน้่ า มั น ถั่ ว เหลื อ งบรรจุ ข วดแทน
เนื่องจากมีราคาที่ต่ากว่า และความต้องการเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซล 189,226 ตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
11.8 อย่ า งไรก็ต าม เพื่อ ให้น้่ า มัน ปาล์มเพีย งพอต่ อ การ
บริโภค กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ปรับลด
สัดส่วนการผสมไบโอดีเซล หรือ บี 100 จาก บี 7 เป็น
บี 5 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และปรับลดอีกครั้ง
เป็น บี 3 ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
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ความต้องการใช้ในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3
ปี 2559 การน่าเข้าน้่ามันปาล์มของอินเดีย และจีนมีจ่านวน
2,079,371 ตัน และ 1,355,318 ตัน ลดลงจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 19.1 และ 25.9 ตามล่าดับเนื่องจากผลผลิต
น้่ามันปาล์มลดลงจากภัยแล้ง ส่งผลให้จีนเพิ่มการน่าเข้า
น้่ า มั น ถั่ ว เหลื อ งซึ่ ง ราคายั ง ต่่ า อยู่ ม ากขึ้ น แทนการน่ าเข้า
น้่ามันปาล์มเพื่อน่ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์
การส่ ง ออก น้่ า มั น ปาล์ ม ทุ ก ชนิ ด ของไทย
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีจ่ านวน 11,186 ตั น คิ ดเป็นมูลค่ า
437.04 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.7
เนื่ อ งจากราคาน้่ า มั น ปาล์ ม ไทยสู ง กว่ า ราคาตลาดโลก
โดยเฉพาะมาเลเซียถึง 11.5 บาทต่อกิโลกรัม ท่าให้การ
ส่งออกไม่สามารถแข่งขันได้
ส่าหรับมาเลเซีย การส่งออกน้่ามันปาล์ม ดิบ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีจ่ านวน 4.6 ล้านตั น ลดลงจาก
ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้อ ยละ 5.1 จากความต้ อ งการของ
ตลาดหลัก ได้แก่ จีน และอินเดียลดลง
การผลิต ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ผลผลิตปาล์ม
น้่ า มั น ของไทยที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต มี จ่ า นวน 2.6 ล้ า นตั น
ลดลงจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 11.1 จาก
ปรากฏการณ์เอลนีโ ญก่อให้เกิด ภาวะแห้งแล้งตั้ง แต่ ช่ วง
ปลายปี 2558 เป็นต้นมา ท่าให้เปอร์เซ็นต์การให้น้่ามันต่่า
ส่งผลให้ผลผลิตน้่ามันปาล์มดิบของไทยมีจ่านวน 470,943
ตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.7
ส่ า หรั บ มาเลเซี ย ผลผลิ ต น้่ า มั น ปาล์ ม ดิ บ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีจ่านวน 5.0 ล้านตัน ลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.1 จากภาวะแล้งที่ยาวนาน แต่
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 19.0
ข้ อ มู ล The Economist Intelligence
Unit (EIU) เดือนกันยายน 2559 คาดการณ์ผลผลิต
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น้่ามันปาล์มโลกปี 2559/60 มากกว่าการใช้ 1,150 พันตัน
เนื่องจากผลผลิตน้่ามันปาล์ม ดิบในแหล่งผลิตส่าคั ญของ
โลก ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่มีอัตราการให้น้่ามัน
ปาล์มปรับตัวดีขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออ่านวยมีปริมาณ
ฝนกลับคืนสู่ภาวะปกติ ส่วนความต้องการใช้น้่ามัน ปาล์ม
โลกเพิ่ ม ขึ้ น ตามการบริ โ ภคน้่ า มั น ปาล์ ม ของตลาดหลั ก
โดยเฉพาะอินเดีย และอินโดนีเซีย
จากการที่ ผ ลผลิ ต น้่ า มั น ปาล์ ม โลกเพิ่ ม ขึ้น
มากกว่าการบริโ ภค ส่งผลให้สต็อกน้่ามันปาล์มโลกในปี
2559/60 และ 2560/61 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์มดิบของไทย
(หน่วย : พันตัน)
ไตรมาส 2
2559
1.สต็อกต้นงวด

กรกฎาคม
2559

สิงหาคม
2559

190.0

222.8

217.2

ปริมาณผลปาล์มใช้ในการผลิต

3,161.9

805.6

876.2

2.ผลผลิตน้่ามันปาล์มดิบ
3.น่าเข้า
4.ใช้ในประเทศ
- บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น
- ไบโอดีเซล
5.ส่งออก
6.สต็อกปลายงวด

504.7
2.7
469.2
221.6
247.6
10.4
222.8

144.6
1.7
146.5
62.2
84.3
5.4
217.2

163.8
145.9
93.4
52.5
5.7
229.4

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตารางที่ 6

หมายเหตุ : 6 =1+2+3-4-5

ผลผลิตและการใช้นามันปาล์มของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2556/57 2557/58
ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี
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62,060
60,470
1,590
11,701

59,970
61,390
-1,420
10,281

2558/59

2559/60

64,750
63,600
1,150
11,431

67,185
65,550
1,635
13,066

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, September 2016.

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ณ สิ้ นเดื อนสิ งหาคม 2559
สต็อกน้่ามันปาล์มดิบของไทยมีจ่านวน 229,411 ตัน
(ตารางที่ 7) เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ้ น ไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 3.0
เนื่องจากความต้องการใช้บริโภคในประเทศลดลงประกอบ
กับการปรับลดสัด ส่วนการผสมไบโอดีเซล หรือ บี 100
จาก บี 7 เป็น บี 3 ท่าให้ปริมาณน้่ามันปาล์มดิบในสต็อก
เพิ่มมากขึ้น
ส่าหรับสต็อกน้่ามันปาล์มดิบของมาเลเซีย ณ สิ้น
เดือนกันยายน 2559 มีจ่านวน 1.5 ล้านตันลดลงจากสิ้น
ไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 12.8 ตามผลผลิ ต ที่ ล ดลงจาก
ผลกระทบของภัยแล้ง (ตารางที่ 8)

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาน้่ า มั น ปาล์ ม ดิ บ
มาเลเซี ย ในตลาดล่ ว งหน้ า (ส่ ง มอบล่ ว งหน้ า 2 เดื อ น)
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เฉลี่ยตันละ 2,479.01 ริงกิต ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนร้อยละ 4.3 เนื่องจากมาเลเซียได้เลื่อนการ
เพิ่มสัด ส่วนการใช้ไ บโอดี เซลในภาคการขนส่ง จาก บี 7
เป็น บี 10 จากเดือนกรกฎาคมของปีนี้ เป็นไตรมาสแรก
ของปี 2560 ประกอบกับการส่งออกน้่ามันไบโอดีเซลไปยัง
ตลาดอียูได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด
ท่าให้ ปริมาณการซื้อ ขายน้่ามันปาล์มดิ บในตลาดล่วงหน้ า
มาเลเซีย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีจ่านวน 2,804,872 สัญญา
ลดลงจากไตรมาสก่ อ นที่ มี จ่ า นวน 3,155,859 สั ญ ญา
(รูปที่ 9)
รูปที่ 9
ราคานามันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย (2 เดือน)
ริงกิตต่อตัน
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555 2556
ที่มา: www.bursamalaysia.com
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3. นโยบายและมาตรการ
ส่านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริ ก าร ออกประกาศราคาแนะน่ า การซื้ อ ขายปาล์ม
น้่ามันและน้่ามันปาล์มใหม่ โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วั น ที่ 15 กั น ยายน 2559 เป็ น ระยะเวลา 30 วั น โดย
ก่าหนดให้โรงงานสกัดน้่ามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะลาย
และผลปาล์มร่วง ตามอัตราน้่ามันดังนี้
(1) อัต ราน้่ า มัน ร้อ ยละ 22 รับซื้อ ไม่ต่ ากว่า ราคา
ตลาดกิโลกรัมละ 6.90 บาท
(2) อัต ราน้่ า มัน ร้อ ยละ 21 รับซื้อ ไม่ต่ ากว่า ราคา
ตลาดกิโลกรัมละ 6.60 บาท
(3) อัต ราน้่ า มัน ร้อ ยละ 20 รับซื้อ ไม่ต่ ากว่า ราคา
ตลาดกิโลกรัมละ 6.30 บาท
(4) อัต ราน้่ า มัน ร้อ ยละ 19 รับซื้อ ไม่ต่ ากว่า ราคา
ตลาดกิโลกรัมละ 6.00 บาท
(5) อัต ราน้่ า มัน ร้อ ยละ 18 รับซื้อ ไม่ต่ ากว่า ราคา
ตลาดกิโลกรัมละ 5.70 บาท
- กรณีอัตราน้่ามันสูงกว่าร้อยละ 22 ให้ปรับเพิ่ม
ราคารับซื้อขึ้นไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 30 สตางค์ ต่ออัตรา
น้่ามันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 1
- ให้ ผู้ รั บ ซื้ อ ปิ ด ป้ า ยแสดงราคารั บ ซื้ อ ผลปาล์ ม
ทะลายและผลปาล์มร่วง ณ สถานที่รับซื้อให้ชัดเจน และ
ผู้รับซื้อต้องรับซื้อให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท
- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรับซื้อต่่ากว่า
ราคาแนะน่า ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่
เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ
4. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.1 คณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ปาล์ ม น้่ า มั น และ
น้่ า มัน ปาล์มทั้ง ระบบมี มติ เ มื่อ วัน ที่ 16 กั น ยายน 2559
เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิ ตน้่ามันปาล์มที่
สูงจากคุณภาพปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้่ามันต่่า (14-15%)
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ส ามารถพั ฒ นาสู่ อุ ต สาหกรรม
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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Oleo Chemical โดยให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมโดย
คณะกรรมการอุต สาหกรรมระดั บจั ง หวัด ออกประกาศ
ก่าหนดเปอร์เซ็นต์น้่ามันปาล์มขั้นต่่า ให้โรงงานปาล์มน้่ามัน
แบบหีบทะลายสกัดเปียกด้วยไอน้่า (โรงเกรด A) ต้องมี
เปอร์เซ็นต์น้่ามันปาล์มขั้นต่่าไม่ต่ากว่า 18% และโรงงาน
ปาล์มน้่ ามัน หี บแบบรวมสกัด แห้ง (โรงเกรด B) ต้ อ งมี
เปอร์เซ็นต์น้่ามันปาล์มขั้นต่่าไม่ต่ากว่า 30% แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด และ
กรรมการสามารถพิจารณาก่าหนดเปอร์เซ็นต์น้่ามันแตกต่าง
กันตามสถานการณ์การผลิตและสภาพอากาศ รวมถึงก่าหนด
ระยะเวลาในการออกประกาศต้ องเปลี่ ยนแปลงทุ ก 1 เดือน
หรื อ ทุ ก 3 - 6 เดื อน ซึ่ งขณะนี้ เตรี ยมเสนอให้ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายปาล์ ม น้่ า มั น แห่ ง ชาติ (กนป.)
เห็นชอบก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป
4.2 กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน ได้ปรับ
ลดสัดส่วนการผสมไบโอดี เซล (บี 100) จาก บี 7 เป็น
บี 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม และต่อมาได้ปรับลดครั้งที่ 2
จาก บี 5 เป็น บี 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อเพิ่ม
สั ด ส่ ว นน้่ า มั น ปาล์ ม ให้ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคตามที่
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมาย อย่างไรก็
ตาม ถ้าปริมาณน้่ามันปาล์มในสต็อกเพิ่มขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ ที่ 2.5 แสนตั น ก็จ ะพิจ ารณาปรับ เพิ่ มสั ด ส่ วนการ
ผสมไบโอดีเซลหรือบี 100 ใหม่
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มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ราคาหัวมันส่าปะหลังลดลงทั้งจาก
ไตรมาสก่อนและจากระยะเดี ยวกัน ปีก่อน เนื่ องจากมัน
ส่าปะหลังมีเชื้อแป้งลดลง โดยเกษตรกรบางส่วนเก็บเกี่ยว
มันส่าปะหลังไม่ครบอายุ หัวมันจึงมีขนาดเล็กและเชื้อแป้ง
ต่่า ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนจาก
ผลกระทบภาวะภั ย แล้ ง ส่ า หรั บ ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
ส่าปะหลังทั้งภายในประเทศและราคาส่งออก ปรับตัวลดลง
ทั้งจากไตรมาสก่อน และจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลั กของ
ไทย และการเร่งระบายข้าวโพดที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลจีน
เพื่ อ น่ า มาใช้ แ ทนมั น ส่ า ปะหลั ง ในด้ า นการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันส่ าปะหลังของไทยในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้
ปริมาณลดลงร้อยละ 14.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน และ
ในด้านมูลค่าลดลงร้อยละ 16.1 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน
สิงหาคมปีนี้เริ่มมีสัญญาณส่งออกผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลัง
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และระยะเดียวกันปีก่อน
โดยเฉพาะการส่ งออกไปตลาดหลั กของไทย ได้ แก่ จี น
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และสหรัฐฯ ส่าหรับ
แนวโน้ ม การส่ ง ออกทั้ ง ปี ค าดว่ า ปริ ม าณการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ
12.0
1. ภาวะราคามันส่าปะหลัง
1.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ราคาหัวมันสดคละเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.26 บาท
ลดลงจากไตรมาสก่อน และระยะเดียวกันปีก่อน ตามการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้น่าเข้าผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลัง
รายใหญ่ของโลก และการระบายสต็อกข้าวโพดจากมาตรการ
อุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศของจีน พร้อมกับการสิ้นสุด
มาตรการที่เคยก่าหนดให้มันส่าปะหลังเป็นสินค้ าส่าคั ญใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของจีน
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ทั้งนี้ ปัจจุ บันรัฐบาลจี นมีสต็ อกข้าวโพดสูงถึง
150 ล้านตั น จึ งเร่งระบายข้าวโพดให้กั บผู้ ประกอบการใน
ประเทศ เช่ น โรงงานแป้ งข้ าวโพด โรงงานแอลกอฮอล์ /
เอทานอล และโรงงานผลิ ตสุ รา โดยรั ฐบาลจี นจะจ่ ายเงิ น
อุดหนุนอีกตันละ 350-400 หยวนต่อตัน จากราคาในตลาด
ปัจจุ บันตั นละ 1,600-1,700 หยวนต่ อตั น จึ งท่าให้ผู้น่ าเข้า
ชะลอการสั่งซื้อโดยเฉพาะมันเส้น เพื่อรอดูทิศทางของราคา
เพราะสถานการณ์ปัจจุบันตลาดเป็นของผู้ซื้อ ประกอบกับใน
ระยะ 7 เดื อนแรกของปีนี้ ผู้ ประกอบการจี นบางส่ วนมี การ
น่าเข้ามันเส้นจากเวียดนาม และกัมพูชา เพราะเป็นมันเส้น
สะอาด หรือมันเส้นสับด้วยมือ ซึ่งเป็นมันเส้นคุณภาพและ
ราคาถูกกว่าไทย จนกระทั่งสิ้นไตรมาสที่ 3 จึงจะน่าเข้าจาก
ไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตของพืชทดแทนทั้ง
ข้าวโพด และธัญพืชของโลกในปีที่ผ่านมา มีผลผลิตออกมาอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม จากราคาส่งออกที่ลดลง
กว่าร้อยละ 17.6 ของมันเส้น และกว่าร้อยละ 21.5 ของแป้ง
มัน เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัย
ส่าคัญที่ท่าให้ผู้น่าเข้า โดยเฉพาะจีนยังคงสัดส่วนผู้น่าเข้าราย
ใหญ่ส่าหรับผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังจากไทย
ราคาหัวมันสดคละของไทยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3
ปี 2559 กิโลกรัมละ 1.26 บาท ลดลงร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 44.3 เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน (ไตรมาส 3/2558 = 2.26 บาท) มันเส้นส่ง
มอบ ณ คลังสินค้าท่าเรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.80 บาท ลดลง
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 1.6 และเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี
ก่ อนลดลงร้ อยละ 20.8 (ไตรมาส 3/2558 = 7.32 บาท)
ส่วนราคาแป้ งมั นตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ 11.88 บาท
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.9 และร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันปีก่อน (ไตรมาส 3/2558 = 14.10 บาท)
ราคาส่งออกมันเส้น (F.O.B. กรุงเทพฯ) เฉลี่ย
ตันละ 182.70 ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ
0.7 แต่ลดลงร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
(ไตรมาส 3/2558 = 221.67 ดอลลาร์ สรอ.) และแป้งมัน
เฉลี่ยตันละ 345.63 ดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 9.0 และลดลงร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
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ปี ก่ อ น (ไตรมาส 3/2558 = 440.5 ดอลลาร์ สรอ.)
(รูปที่ 10)
รูปที่ 10
ราคาหัวมันสดคละ มันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง
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ตามสถานการณ์ภัยแล้ง ส่วนไตรมาสที่ 4 คาดว่าราคาเฉลี่ยที่
กิโลกรัมละ 1.15 บาท
ตารางที่ 8
ตารางการใช้หวั มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆ ปี 2557/58

ราคามันเส้น F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
ราคาแป้งมัน F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
บาทต่อกก.
ราคาหัวมันสดคละ (แกนขวา)

ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน
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2559

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่ า ห รั บ ร า ค า หั ว มั น ส ด ค ล ะ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตมัน
ส่าปะหลังทั้งมันเส้น และแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ ในไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.25 บาท ลดลง
ทั้งจากไตรมาสก่อน และจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 27.1
และร้อยละ 44.9 ตามล่าดับ (ไตรมาส 3/2558 = 2.27 บาท)
ตามทิศทางราคาของประเทศ เนื่องจากหัวมันสดส่วนใหญ่จะ
ถูกส่งเข้าสู่โรงงานแป้งมัน เพราะผู้ประกอบการลานมันเส้น
ชะลอการรับซื้อ ตามทิศทางราคา และความต้ องการใช้ ใน
ตลาดจีนเป็นส่าคัญ
1.2 แนวโน้มราคามันส่าปะหลัง
แนวโน้ ม ในปี 2559 คาดว่ า ทั้ ง ปี ร าคาเฉลี่ ย
กิโลกรัมละประมาณ 1.49 บาท ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก
เนื่ องจากค่ าสั่งซื้อลดลงมากจากต่ างประเทศโดยเฉพาะจี น
และเฉพาะไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.26
บาท ต่่ากว่าราคาที่คาดการณ์ไว้ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.85 บาท
จากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น นโยบายการผลิ ต
แอลกอฮอล์/เอทานอล และการระบายข้าวโพดของรัฐบาลจีน
แม้จะมีการคาดการณ์ว่ าความต้ องการใช้ มั นส่ าปะหลั งทั้ ง
ภายในประเทศและการส่งออกจะมีปริมาณรวมมากถึง 43.5
ล้านตั นหัวมันสด (ตารางที่ 8) ขณะที่ส่านั กงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (สศก.) พยากรณ์การผลิตมันส่าปะหลังปี 2559
ว่าจะมีผลผลิตรวม 31.8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.7
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ผลผลิต
ผลผลิตแป้ง
มันเส้นและ
รายการ
มัน/หัวมัน เอทานอล
มันอัดเม็ด/
สดที่ใช้
หัวมันสดที่ใช้
ส่งออก
8.0/18.00
4.0/16.40
ในประเทศ
0.4/0.90
1.5/6.15
รวม(=ตัน)
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 โดยคณะสารวจซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 สมาคมที่เกี่ยวกับ ธุร กิ จ มั น
สาปะหลังและหน่วยงานภาครัฐ

2. ปัจจัยก่าหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ในปีผ่านมาปริมาณความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังลดลงทั้งภายในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดส่าคัญของผลิตภัณฑ์มันส่ าปะหลัง
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้นตามแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งแต่ละปีจีนจะ
น่าเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10 ล้านตัน แต่แผนดังกล่าวได้สิ้นสุด
ลงเมื่อเข้าสู่ปี 2559 ส่งผลให้ความต้องการน่าเข้าของจีนลดลง
นอกจากนี้ นโยบายอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศ และการ
ระบายข้ าวโพดในสต็ อ กของจี น ที่ มี อ ยู่ กว่ า 150 ล้ านตั น
รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จะยังเป็นปัจจัยลบต่อ
ราคาหัวมันสด และราคาผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังในปี 2559
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วง
สุ ดท้ ายของการผลิ ตส่ าหรั บฤดู การผลิ ตใหม่ ปี 2558/59
ส่ านั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร (สศก.) คาดว่ ามี พื้ น ที่
เพาะปลู กรวม 8.9 ล้ านไร่ ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 0.7
ผลผลิตรวม 30.91 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.48 ผลผลิตต่อไร่

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ตารางที่ 9
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง

ปี 2559
% YOY
ปริมาณ
ปริมาณ
มูลค่า
มูลค่า
(พันตัน)
(ล้านบาท)
-14.0
ม.ค.-ส.ค.
6,972.5
68,057.8
-16.1
5 อันดับแรก ประเทศทีน่ าเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2559
(ยอดสะสม ม.ค. – ส.ค.)
-19.1
-25.3
1. จีน
5,262.2
40,218.2
2. อินโดนีเซีย
492.2
6,753.3
12.3
5.1
3. ญี่ปุ่น
312.7
5,910.3
2.8
-2.3
4. ไต้หวัน
215.5
3,026.3
2.3
-2.7
5. มาเลเซีย
194.6
2,750.3
-1.8
-7.2
ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 11
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั ส่าปะหลัง
ตัน
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

ปริมาณ(ตัน) แกนซ้าย
มูลค่า(พันล้านบาท) แกนขวา

พันล้านบาท

ม.ค.56
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.57
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.58
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.59
เม.ย.
ก.ค.

3.47 ตัน ลดลงร้อยละ 3.88 ในไตรมาสนี้มีหัวมันออกสู่ตลาด
ประมาณ 2.31 ล้านตัน ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 74.8
และร้อยละ 16.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน สาเหตุที่ผลผลิตมัน
ส่าปะหลังในประเทศลดลงมาก เนื่องจากในช่วงต้นปี 2559
พื้นที่เพาะปลู กส่ วนใหญ่ ประสบภั ยแล้ง และฝนทิ้งช่วงเป็ น
เวลานาน ส่งผลให้มันส่าปะหลังล่าต้ นแคระแกรนและตาย
บางส่ วน ประกอบกั บขาดแคลนท่ อ นพั นธุ์ ที่ จ ะปลู ก ใหม่
ทดแทน
อย่ างไรก็ดี หลังจากที่มีฝนตกช่วงปลายเดื อน
เมษายน ต้นมันส่าปะหลังเริ่มฟื้นตัวได้ แต่ผลผลิตต่อไร่ลด
ต่่าลง ต่อมาในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนมีฝนตกหนักในหลาย
พื้นที่ท่าให้เกิดน้่าท่วมขังส่งผลให้หัวมันบางส่วนเน่าเสียหาย
เกษตรกรจึงเร่งขุดมาจ่าหน่าย ท่าให้ราคาลดลง โดยปริมาณ
หัวมันสดที่ออกสู่ตลาดในไตรมาส 1 มี 17.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ในไตรมาส 2 มีการขุด
หั วมั นออกสู่ ตลาด 9.16 ล้ านตั น เพิ่ มขึ้ นถึ ง 2.4 เท่ าหรือ
ร้อยละ 143.6 จากไตรมาส 2 ปีก่อนที่มีหัวมันสดออกสู่ตลาด
เพียง 3.76 ล้านตัน และในไตรมาส 3 มีการขุดหัวมันออกสู่
ตลาด 2.31 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 16.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
เกษตรกรเร่งขุดเพื่อน่าออกสู่ตลาดในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นหลาย
เท่า เนื่องจากความกังวลเรื่องหัวมันเน่าจากปริมาณฝนที่มาก
จึ งเร่ งขุ ดมาจ่ าหน่ ายทั้ งที่ อายุ หั วมั นยั งไม่ โตเต็ มที่ ท่ าให้
เปอร์เซ็นต์แป้งต่่าและขายไม่ได้ราคา
การส่งออก ผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังไทยในช่วง 8
เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณทั้งสิ้น 7.0 ล้านตัน ลดลง
ร้ อยละ 14.0 จากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อน ในด้ านมู ลค่ าการ
ส่งออก 68,057.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.1 (ตารางที่ 9)
คาดว่าปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังตลอดทั้งปี
จะปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 12 เนื่องจาก
ความต้องการใช้มันส่าปะหลังในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลัก
ของไทยที่ปรับลดลงมาก โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน
กรกฎาคมปีนี้ อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคมการส่งออกไปจีน
เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นบ้าง เนื่องจากตลาดส่งออกของประเทศ
คู่แข่งสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว (รูปที่ 11)
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ที่มา: ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่าหรับสาเหตุที่จีนลดการน่าเข้ามันเส้นจากไทย
ในช่ วงดั งกล่ าวเนื่ องจากเศรษฐกิ จจี นชะลอตั ว และมี การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตดังที่ได้ กล่าวมาแล้ว รวมถึง
ผู้น่าเข้ามันเส้นบางส่วนของจีนมีการน่าเข้าจากประเทศอื่นที่มี
ราคาต่่ากว่าไทยทดแทน นอกจากนี้ในปี 2558 จีนเริ่มเข้มงวด
การใช้ มาตรฐานการน่ าเข้ าสิ นค้ า โดยส่ านั กงานควบคุ ม
คุ ณ ภ า พ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ กั ก กั น โ ร ค General
Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine หรือ AQSIQ ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยสินค้าเกษตรและอาหารที่น่าเข้า กระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอนต้องได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ถึงไร่นา ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงทั้งด้ าน
ต้นทุน และต้องใช้เวลามากขึ้นในการส่งออกผลิตภั ณฑ์มัน
ส่าปะหลังของไทยที่ส่งไปจีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันเส้นที่มี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99.97 ของการส่งออกมันเส้นของไทย

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการของภาครัฐในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559
แนวทางการบริ หารจั ดการตลาดมั นส่ าปะหลั งปี
2559/60 (มติ ครม. 30 ส.ค. 59) เป็นเงิ นกู้ผ่าน ธ.ก.ส.
4,800 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย
2.2.1 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
มันส่าปะหลัง ปี 2559/60 เป้าหมาย 3.1 แสนราย รวมเป็น
เงิน 372 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย.
59 (ระยะเวลาลดดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน 1 เม.ย. 59 - 30
มิ.ย. 60)
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
ส่าปะหลังในระบบน้่าหยด ปี 2559/60 วงเงินสินเชื่อ 2,300
ล้านบาท รายละไม่เกิน 2.3 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
ต่ อปี เป้าหมาย 1 หมื่นราย รัฐบาลชดเชย 102 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 1 ธ.ค. 59 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาจ่าย
เงินกู้ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 60)
2.2.3 โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
และแปรรูปมันส่าปะหลัง ปี 2559/60 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันการเกษตร วงเงินสินเชื่อ
1,000 ล้านบาท เกษตรกรรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท สหกรณ์
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน รายละไม่เกิน 20
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี รัฐบาล
ชดเชย 60 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ธ.ค. 59 - 31 ธ.ค.
62 (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 60)
2.2.4 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส่าปะหลังและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2559/60 สนับสนุน
สินเชื่อให้กับสถาบันการเกษตรเพื่อรับซื้อหัวมันสด มันเส้น
และแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังวงเงิน
สินเชื่อ 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาล
ชดเชย 33 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ธ.ค. 59 - 31 ก.ค.
61 (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 ธ.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
2.2.5 โครงการสนับสนุ นสิ นเชื่ อเพื่ อพั ฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มติ ครม. 30 ส.ค. 59)
เงินให้กู้ผ่าน ธ.ก.ส. 3,250 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่่าให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
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จ่านวน 650 แปลง (ข้าว 426 แปลง พืชไร่ 110 แปลง ผลไม้
และพืชอื่นๆ 69 แปลง ปศุสัตว์ 25 แปลง และประมง 20
แปลง) ระยะเวลา 3 ปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 228
ล้านบาท
มาตรการที่ ออกมามีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อท่ าให้ ราคา
หัวมันส่าปะหลังสูงขึ้น และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่สามารถช่วยให้ราคาหัวมันสูงขึ้น
ได้ และปัญหาโดยรวมยั งไม่ สามารถแก้ ได้ ทั้ งหมด ดั งนั้ น
รัฐบาลควรมีมาตรการเพิ่มเติมในระยะกลางและระยะยาว เช่น
มาตรการลดการพึ่งพาตลาดและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
โดยหั นมาส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการใช้ มั นส่ าปะหลั งหรื อ
พั ฒนาเทคโนโลยี ภายในประเทศให้ มากขึ้ น ด้ วยการออก
มาตรการเสริมในด้านต่างๆ เช่น
 ส่งเสริมการใช้มันส่าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งราคาที่เหมาะสมกับทุก
ฝ่าย ทั้งผู้ปลูก และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนราคา
อาหารสัตว์ที่ขายให้ผู้เลี้ยงควรมีราคาเหมาะสม เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย
 ส่ งเสริ มให้ น่ ามั น เส้ น ส่ วนหนึ่ งไปผลิ ต เอทานอลใน
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้มันในประเทศให้
มากขึ้น
 ท่ าการตลาดเชิ งรุ กเพื่ อ เพิ่ มความต้ องการซื้ อ หรื อ
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์จากมันส่าปะหลังในประเทศให้
มากขึ้น
 ควรส่งเสริมให้บริษัทในไทยมีการพัฒนาการวิจัยแป้ง
ดั ด แปรที่ เ ป็ น นวั ต กรรมของตนเอง ลดการพึ่ ง พา
เทคโนโลยี หรือ Knowhow จากต่างประเทศ
2.3 ปัจจัยระยะสั้น
สภาพภูมิอากาศ ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) คาดการณ์ว่าผลผลิตฤดูการผลิตใหม่ปี 2558/59
จะมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 8.9 ล้านไร่ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
0.4 และผลผลิ ต รวม 31.8 ล้ า นตั น ลดลงร้ อ ยละ 1.7
อย่างไรก็ดี ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกในหลายพื้นที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง ท่าให้ต้องปลูกใหม่ในช่วงต้นฤดูฝนในปีที่ผ่านมา
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ซึ่งจะท่าให้ผลผลิตบางส่วนออกล่าช้าไปกว่าเดิม และยังมี
การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง เชื้อราที่ท่าให้เกิดโรครากเน่า
ในหลายจั ง หวั ด ประกอบกั บ เกิ ด สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ที่
ค่อนข้างรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ซึ่งอาจท่าให้มผี ลผลิต
มันส่าปะหลังต่่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
เศรษฐกิจ การเงิ น โลกที่ยั ง คงมีค วามผัน ผวนและ
เปราะบาง รวมถึ ง การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น ท่ า ให้
ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวนลงครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 และอีกหลายครั้งในเวลาต่ อ มา
ส่งผลให้ผู้น่าเข้าผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังของจีนชะลอการ
น่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มัน
ส่าปะหลังของไทย ดังนี้
1. รัฐบาลจีนเริ่มการระบายข้าวโพดในสต็อกที่เกิด
จากมาตรการจ่ายเงินอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศที่มี
กว่ า 150 ล้ า นตั น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในประเทศ เช่ น
โรงงานแป้งข้าวโพด หรือโรงงานแอลกอฮอล์/เอทานอล
โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนอีกตันละ 350-400 หยวนต่อตัน
จากราคาในตลาดปัจจุบันตันละ 1,600-1,700 หยวนต่อตัน
2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใช้มันเส้น เป็น
วัตถุดิบส่าคัญของจีนสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปี 2558 ประกอบกับ
ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่่า
3. ปั จ จุ บั น จี น มี ก ารน่ า เข้ า เอทานอลจากประเทศ
บราซิลเพิ่มมากขึ้น ตามข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ท่า
ขึ้นเมื่อปี 2557
4. ปริมาณผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศจีนปีนี้อยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างดีที่ประมาณ 250 ล้านตัน ซึ่งท่าให้ราคา
ลดลงจากปีก่อ น ส่ง ผลให้มีการน่ า ผลผลิต ข้ าวโพดไปใช้
แทนผลผลิตจากมันส่าปะหลัง
5. ในครึ่ ง ปี แ รกจี น หั น ไปน่ า เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
ส่ า ปะหลั ง จากประเทศอื่ น เช่ น เวี ย ดนาม และกั ม พู ช า
เนื่องจากมีคุณภาพดีและต้นทุนที่ถูกกว่าไทย
6. จี น น่ า มาตรการณ์ AQSIQ มาใช้ค วบคุ ม การ
น่าเข้าผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลังจากไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะ
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ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือมันเส้นส่งออก โดยในปี 2558
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นไปจีนคิดเป็นร้อยละ 99.97
ของการส่งออกมันเส้นทั้งหมด (รูปที่ 12)
รูปที่ 12

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมันเส้นไปจีน
มูลค่า : ล้านบาท
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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. ธ.ค.
ปี 2558 ปริมาณ(ตัน)
ปี 2558 มูลค่า(ล้านบาท)

ปี 2559 ปริมาณ(ตัน)
ปี 2559 มูลค่า(ล้านบาท)

ที่มา: ประมวลผลโดย ธปท.ส่านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ให้ ต้ อ งน่ า เข้ า น้่ า ตาลจากต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ EIU ได้
ประมาณราคาน้่าตาลเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที 17.62 เซนต์ต่อ
ปอนด์ (ตารางที่ 10)

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ราคาน้่ า ตาลทรายดิ บ โลกใน
ตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากไตรมาสก่อน
และระยะเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่การผลิตปรับลดลง ส่าหรับแนวโน้มราคาน้่าตาล
โลกไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าจะยังคงปรับเพิ่มขึ้น
จากความต้ อ งการที่เพิ่มขึ้ น ส่ง ผลให้มีการน่ า สต็ อ ก
น้่าตาลมาใช้
1.1 ราคาไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ราคาน้่า ตาลทรายดิบโลกในตลาดนิวยอร์ก
เฉลี่ยที่ 20.40 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อน
และระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.4 และ 80.7 ตามล่าดับ
(รูปที่ 13) ตามความต้องการน้่าตาลที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การ
ผลิ ต น้่ า ตาลค่ อ นข้ า งตึ ง ตั ว ท่ า ให้ ก ลุ่ ม กองทุ น เข้ า มาซื้ อ
สัญญาล่วงหน้าเพื่อรอขายท่าก่าไร
รูปที่ 13
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
บาทต่อตัน

1,500

แนวโน้มราคาน้่าตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)
ราคาอ้อยโรงงงาน ณ ไร่นา Actual (แกนซ้าย)
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เส้นราคาน้่าตาลโลกเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน
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ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย (สอน.) และ EIU

1.2 แนวโน้มราคาน้่าตาล
ราคาน้่าตาลทรายดิบโลกปี 2559 โดยเฉลี่ย
คาดว่าอยู่ระหว่าง 17.50-18.50 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจาก
อุปทานน้่าตาลขยายตัวน้อยกว่าอุปสงค์ โดยเฉพาะอินเดีย
ซึ่ง เป็น ผู้ผลิต น้่ า ตาลรายใหญ่อัน ดั บ 2 ของโลกรองจาก
บราซิล มีผลผลิตลดลงจากปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ท่า
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ตารางที่ 10
แนวโน้มราคานาตาลโลก
2556
เฉลี่ย
17.68
% YoY
-18.2%

2557
17.01
-3.8%

หน่วย : เซนต์ต่อปอนด์
2558
2559
2560
13.43
17.62
19.13
-21.0% 31.2% 8.5%

ที่มา : World commodity forecasts: feedstuffs and beverages, October
2016, The Economist Intelligence Unit Limited 2016 และประมาณการโดย
ธปท.สภอ.

2. ปัจจัยก่าหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการบริโภคน้า่ ตาลโลกโดยรวมในปี
2558/59 เพิ่มขึ้น จากปีก่อ นร้อ ยละ 2.1 (ตารางที่ 11)
โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเครื่อ งดื่มน้่าอัดลม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ ม
กาแฟ และอุตสาหกรรมน้่าผลไม้ เป็นต้น
ตารางที่ 11
อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
2556/57
ผลผลิต
170.9
บริโภค
166.6
Balance
4.3
Closing stocks
84.5

2557/58
172.1
168.0
4.1
88.3

หน่วย: ล้านตัน
2558/59 2559/60
166.7
168.0
171.5
174.8
-4.8
-6.8
83.0
80.4

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

ความต้องการใช้น้่าตาลในประเทศของไทย
เดือ นมกราคม-สิง หาคม 2559 รวม 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.3 โดยเป็นการจ่าหน่ายให้
ภาคอุ ตสาหกรรม 0.8 ล้ านตั น และให้ ผู้ บริ โภคทั่ วไป 0.9
ล้านตัน
การผลิต คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้่าตาลโลก
ปี 2558/59 อยู่ที่ 166.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบ
กับปี 2557/58 ที่ผลิตได้ 172.1 ล้านตัน โดยเฉพาะอินเดียที่
ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่านมา และปี
นี้ปริมาณฝนตกน้อย ท่าให้ต้องเลื่อนฤดูการเปิดหีบอ้อยปีการ
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ผลิต 2559/2560 ไปอีก 2 เดื อน จากปกติ ที่เปิดหีบในต้ น
เดือนตุลาคมเป็นต้นเดือนธันวาคม 2559 ขณะที่บราซิลประสบ
ปัญหาการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับการเปิดหีบอ้อยและการ
ก่าหนดราคาอ้อยขั้นต้นของปีการผลิต 2559/2560 รวมทั้ง
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปีการผลิต 2558/2559 ของประเทศ
ไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาล
ทราย
ผลผลิ ต น้่ า ตาลทรายของไทยปี 2558/59
(ตั้งแต่ 30 พ.ย. 58 – 30 ก.ย. 59) ปริมาณการผลิตน้่าตาล
ทรายขาว 5.2 ล้านตัน คงเหลือน้่าตาลทรายดิบ 4.2 ล้านตัน
ส่าหรับปริมาณน้่าตาลเพื่อใช้ภายในประเทศในโควตา ก. 2.6
ล้านตัน มีปริมาณการจ่าหน่าย 2.1 ล้านตัน ขณะที่น้่าตาลเพื่อ
ส่งออกในโควตา ข. และโควตา ค. รวม 7.2 ล้านตัน มีปริมาณ
การส่งออก 5.5 ล้านตัน (รูปที่ 14)
รูปที่ 14
สรุปภาพผลผลิตรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2558/59
25 พ.ย.58 – 30 ก.ย.59
(หน่วย : ล้านตัน)
10
8
6
4
2
-

อ้อย=94.04
นาตาลรวม=9.4
4.5

2.2

ทั่วประเทศ

กลาง

2.2

0.5

เหนือ

ตะวันออก

นาตาลทรายขาว (แกนซ้าย)
อ้อยเข้าหีบ (แกนขวา)

อีสาน

20

น้่าตาลจากไทยสูงสุด 5 อันดับแรกปีนี้ คือ อินโดนีเซีย เมียนมา
กัมพูชา ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ตามล่าดับ (ตารางที่ 12) ทั้งนี้
ในไตรมาส 3 ปี 2559 ตลาดเอเชียที่มีการน่าเข้าน้่าตาลจาก
บราซิลในระดับสูง ได้แก่ อินเดีย จีน บังคลาเทศ มาเลเซีย
ซาอุ ดิ อ ารเบี ย และอิ น โดนี เ ซี ย โดยมี ป ริ ม าณรวม 8.0
ล้านตัน
ตารางที่ 12
การส่งออกนาตาลของไทย 5 อันดับแรก
หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5

อินโดนีเซีย
เมียนมา
กัมพูชา
ญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์

มูลค่าการส่งออก
ยอด
ยอด
สะสม
Q3/59
Q3/59
25,405.8 7,432.0
7,772.0 2,048.8
8,079.9 1,979.8
5,107.7 1,698.0
4,152.2
695.7

%การเปลี่ยนแปลง
MoM
-17.1
-19.6
-28.3
-20.1
-64.8

YoY
66.8
-49.0
21.2
61.6
185.2

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

100
80
60
40
20
-

นาตาลทรายดิบ (แกนซ้าย)

ที่มา: Sugarzone.in.th

การส่งออกน้่าตาลสะสมของไทยไตรมาส 3 ปี
2559 มี ป ริ ม าณ 5.5 ล้ า นตั น มู ล ค่ า รวม 69,323.81 ล้ า น
บาท ทั้ ง ปริม าณและมูล ค่า ลดลงจากระยะเดีย วกัน ปีก่อ น
ร้ อ ยละ 8.2 และ 1.3 ตามล่ า ดั บ ส่ ว นการส่ ง ออกเฉพาะ
ไตรมาส 3 ปี 2559 มีปริมาณ 1.4 ล้านตัน มูลค่า 18,869.58
ล้านบาท เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนลดลงเช่นกัน โดย
ปริ มาณและมู ลค่ าการส่ งออกลดลงร้ อยละ 39.6 และ 29.3
ตามล่าดับ ซึ่งเป็นผลจากประเทศคู่ค้าส่าคัญของไทย เช่น จีน
บังคลาเทศ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ลดการน่าเข้าจากไทย
แล้วน่าเข้าน้่าตาลจากบราซิล เพิ่มขึ้น ส่าหรับประเทศที่น่าเข้า
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2.2 ปัจจัยระยะสั้น
สภาพภู มิอ ากาศ อิ น เดี ย ประสบกั บ ปั ญหา
ปริมาณฝนตกน้อยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การตัดอ้อยเข้า
โรงงานในฤดูการหีบ 2559/2560 เลื่อนออกไป เป็นต้น
เดื อ นธั น วาคม 2559 จากปกติ ที่ ทุ ก ปี ต้ อ งตั ด อ้ อ ยเข้ า
โรงงานในช่ ว งต้ น เดื อ นตุ ล าคม ส่ า หรั บ บราซิ ล ได้ รั บ
ผลกระทบจากปริ ม าณฝนที่ ต กมากกว่ า ปกติ ส่ ง ผลให้
ประสบปัญหาการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงาน
2.3 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิ น ค้ า คงคลั ง ดุ ล น้่ า ตาลในตลาดโลกปี
2558/59 จะปรับลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตน้่าตาลมี
ปริมาณต่่ากว่าความต้องการ จึงท่าให้มีการน่าสต็อกน้่าตาล
มาใช้ โดยคาดว่าจะมีน้่าตาลส่วนขาด (Deficit) อยู่ที่ 4.8
ล้านตัน และปี 2559/60 ดุลน้่าตาลโลกอาจขาดดุลเพิ่มขึ้น
เป็น 6.8 ล้านตัน ตามผลผลิตที่ปรับลดลง (รูปที่ 15)
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รูปที่ 15
ดุลนาตาลโลก
พันตัน

180.0

(หน่วย : ล้านตัน raw value)
ดุลน้า่ ตาลโลก

บริโภค
171.5

170.0

ผลผลิต
166.7

160.0
150.0
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ราคาเฉลีย่ นาตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11
(หน่วย : เซนต์ต่อปอนด์)
เดือนที่กาหนด
สูงสุด ต่าสุด ปิด เปลี่ยนแปลง
ราคา
มีนาคม 2560
23.40 23.00 23.29
0.69%
พฤษภาคม 2560 22.60 22.26 22.49
0.54%
กรกฎาคม 2560
21.83 21.52 21.73
0.51%
ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of Oct ,12)

140.0

ที่มา : USDA as of October 2016

2.4 ปัจจัยระยะยาว
การปรับแผนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทราย
ทั้งระบบ เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้่าตาลทรายรวมทั้ง
กฎระเบี ยบต่ างๆ ให้ สอดคล้องกั บพั นธกรณี และความตกลงของ
องค์การการค้าโลก (WTO) การก่าหนดต้นทุนมาตรฐานการผลิต
อ้อยและน้่าตาลทราย การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้่าตาล
ทราย รวมถึงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอ้อยและน้่าตาลทราย คาดว่าจะ
เริ่มน่ามาใช้ในปี 2560

ราคาน้่ า ตาลทรายดิ บ (Sugar#11) ในตลาด
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตลดลง
ส่งผลให้ดุลน้่าตาลขาดดุล โดยนักเก็งก่าไรจากกลุ่มกองทุน
ต่างๆ ท่าสัญญาซื้อล่วงหน้า เพื่อรอขายท่าก่าไร ส่งผลให้
ราคาส่งมอบน้่าตาลทรายดิบ No.11 เดือนมีนาคม 2560
ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ค มาอยู่ที่ 23.29 เซนต์ต่อปอนด์
(รูปที่ 16)
รูปที่ 16
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11
March 2017 (SBH 17)

23.29

ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of Oct ,12)
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

กุ้งขาว
Key Message
ราคากุ้งขาวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามความต้องการใช้ในการ
ผลิตเพื่อส่งออกตามค่าสั่งซื้อที่มีเพิ่มขึ้น จากผลผลิตของไทยที่
มากขึ้นประกอบกับผลผลิตของตลาดคู่แข่งลดลงจากปัญหาโรค
ระบาด ท่าให้ตลาดต่างประเทศหันมาซื้อจากไทยเพิ่มขึ้น ส่าหรับ
แนวโน้มราคากุ้งขาว ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าอยู่ในช่วง 158 168 บาทต่อกิโลกรัม ชะลอลงตามอุปทานกุ้งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 165 175 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากผลผลิตยังมี
น้อยกว่าความต้องการ
1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ราคากุ้งขาว เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดย
ราคากุ้ง ขาวขนาด 70 ตั วต่ อ กิโ ลกรัม เฉลี่ย กิโ ลกรัม ละ
173.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 159.17 บาท ในไตรมาสก่อน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบ
ในการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกตามค่ า สั่ ง ซื้ อ ที่ มีเ พิ่ ม ขึ้ น จาก
ผลผลิตที่มากขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ผลิตรายอื่นผลผลิต
ลดลง ได้แก่ อินเดียที่ประสบปัญหาน้่าท่วม และโรคระบาด
ท่ า ให้ ผู้ ซื้ อ ต่ า งประเทศหั น มาซื้ อ กุ้ ง ขาวจากไทยมากขึ้ น
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ เ พาะเลี้ ย งกุ้ ง ขาวของไทยก็ มี ค วาม
ระมัดระวังในการเลี้ยง จากปัญหาโรคระบาด ท่าให้ปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ยังมีจ่านวนไม่มากเกินความต้องการ ส่งผลให้
ราคากุ้ง ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทีย บกับระยะเดีย วกันปีก่อน
ร้อยละ 12.0 (รูปที่ 17)
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รูปที่ 17
ราคากุ้งขาวไทย ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
บาทต่อ กก.
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ที่มา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร
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1.2 แนวโน้มราคากุ้งขาว
คาดว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ราคากุ้งขาวไทย
ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัมอยู่ในช่วง 158 - 168 บาทต่อ
กิโลกรัม ชะลอลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาโรค
ตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ของไทย
คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคากุ้งขาวเฉลี่ยทั้งปี 2559
อยู่ในช่วง 165 - 175 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้องการใช้
ต ล า ด ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า จ า ก ข้ อ มู ล
INFOFISH Trade News เดือนกันยายน 2559 ความ
ต้องการบริโภคในช่วงฤดูร้อนนี้ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากราคาน้่ามันที่ปรับตัวลดลงท่าให้มีรายได้สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การเดินทางท่องเที่ยว และ
รับประทานอาหารนอกบ้าน อย่ างไรก็ต าม คาดว่าความ
ต้องการบริโภคกุ้งจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปี
ใหม่
จากรายงานของ National Marine Fisheries
Service of United States พบว่า ปริมาณการน่าเข้ากุ้งของ
สหรัฐอเมริกาเดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
และเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.3 และ 10.8 ตามล่าดับ
โดยมีการน่ าเข้ากุ้งเพิ่ มขึ้ นจากตลาดส่ าคั ญ ได้ แก่ อินเดี ย
อินโดนีเซีย และไทย ร้อยละ 19.6 41.1 และ 38.8 ตามล่าดับ
(ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13
ปริมาณการนาเข้ากุง้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย: ตัน)
ไตรมาส 1
ประเทศ
%
2559
%
ผู้ผลิต
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 YoY ก.ค. MoM
อินเดีย
-1.6 13,914 35.6
27,200 26,771
อินโดนีเซีย
13.7 12,9953 18.4
27,355 31,104
เอกวาดอร์
2.2 6,430 -7.1
18,383 18,794
ไทย
-6.1 7,344 26.7
17,298 16,248
เวียดนาม
0.0 4,051 -10.0
13,678 13,683
จีน
18.2 2,441 -19.3
7,060
8,347
เม็กซิโก
8,561
2,618 -69.4
769 237.3
มาเลเซีย
-19.8
96
77
14 4.0-41.7
อื่นๆ
15,194 11,980 -21.2
4,905
8.8
รวม
134,825 129,622 -0.1 52,863 14.3
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

%
YoY
19.6
41.1
-30.7
38.8
-0.3
23.9
-17.2
-98.4
10.2
10.8

ด้ า นการน่ า เข้ า กุ้ ง แยกรายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาด
สหรัฐอเมริกาช่วงครึ่งแรก ปี 2559 (ม.ค. - มิ.ย.) ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดย
ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและ
ความไม่แน่นอนในปัญหาเศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคา
กุ้งปรับตัวสูงขึ้น ท่าให้ผู้ซื้อระมัดระวังมากขึ้น ยกเว้นกุ้ง
ปอกเปลือกแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
การนาเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์กงุ้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย : ตัน)
ผลิตภัณฑ์

มกราคม – มิถนุ ายน

2558
2559 %Yo
กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง (Shell-on,frozen)
103,95 97,995 Y-5.7
กุ้งปอกเปลือกแช่แข็ง (Peeled-raw,frozen)
103,34
55 109,25 5.7
กุ้งแปรรูปอื่นๆ(Other preparation, frozen) 32,738
398 32,245
98 -1.5
กุ้งชุบขนมปังแช่แข็ง (Breaded, frozen) 23,363 20,574
กุ้งอื่น ๆ
5,003 4,374 12.0
กุ้งรวม
268,40 264,44 12.6
-1.5
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United
States
(US
NMFS.)
27
77

ในไตรมาสนี้มีการน่าเข้าจากตลาดส่าคัญที่เพิ่มขึ้น
ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และไทย ร้อยละ 28.0 16.5 และ
8.9 ตามล่าดับ
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ตลาดญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2559 ความต้องการ
บริโ ภคกุ้ง เพิ่มขึ้น ต่ อ เนื่ อ งจากค่ าเงิ น เยนที่แ ข็ง ค่ า ท่าให้
ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง มีความต้องการบริโภคดีอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เช่ น เทศกาล และ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
จากข้ อมู ลใน INFOFISH Trade News พบว่ า
เดื อนกรกฎาคม 2559 ญี่ปุ่นมีปริมาณน่ าเข้ากุ้งสดแช่แข็ง
เพิ่ มขึ้ นจากเดื อนก่ อนร้ อยละ 15.6 แต่ เมื่ อเที ยบกั บ ระยะ
เดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 10.0 โดยน่าเข้ากุ้งลดลงเกือบทุก
ตลาด ยกเว้นตลาดอินเดียและอาร์เจนตินา ซึ่งมีการน่าเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และ 8.4 ตามล่าดับ (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15
ปริมาณการนาเข้ากุง้ สดแช่แข็งในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย: ตัน)
ไตรมาส 1
ประเทศ
%
ผู้ผลิต
ปี 2558 ปี 2559 YoY
อินเดีย
6,184
5,296 -14.4
เวียดนาม
5,447
6,767 24.2
อินโดนีเซีย
5,741
6,537 13.9
อาร์เจนตินา
2,867
2,459 -14.2
ไทย
2,657
2,738 3.0
จีน
1,708
1,696 -0.7
อื่นๆ
7,683
7,988 4.0
รวม
32,286 33,480 3.7

2559
ก.ค.

%
MoM

3,201
2,302
2,048
1,194
1,035
556
2,585
12,921

49.6
-0.8
-1.9
91.3
11.7
-1.4
2.7
15.6

%

YoY
1.0
-20.2
-23.8
217.1
8.4
-11.7
-14.6
-4.1
-10.0

ที่มา: INFOFISH Trade News, No.16/2016

อย่างไรก็ตาม การน่าเข้ากุ้งแยกรายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดญี่ปุ่น ช่วงครึ่ง แรกปี 2559 (ม.ค. - มิ.ย.) มีการ
น่าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน และเมื่อ
พิจ ารณาการน่ า เข้า กุ้ ง แยกรายผลิต ภั ณ ฑ์ใ นตลาดญี่ ปุ่ น
พบว่า มีการน่าเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกุ้ง
แปรรูป ลดลงร้อยละ 3.0 (ตารางที่ 16)
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ตารางที่ 16

ปริมาณการนาเข้ากุง้ (ทุกประเภท) แยกรายผลิตภัณฑ์ ในตลาดญี่ปนุ่
(หน่วย: ตัน)
ผลิตภัณฑ์
กุ้งสดแช่แข็ง (Raw Frozen)
กุ้งแห้ง/หมักเกลือ/ในนาเกลือ
(Dried/salted/in brine)
กุ้งสุกรมควัน (Cooked & smoked)
กุ้งสุกแช่แข็ง (Cooked, frozen)
กุ้งแปรรูป (Prepared/proserved)
ซูชิ (Sushi with rice)
อื่น ๆ

กุ้งรวม

มกราคม - มิถุนายน
2558
2559 %YoY
59,681 65,768
10.2
441
539
22.2

91
8,537
16,908
1,168
49
86,875

103
8,666
16,403
1,244
123
92,846

13.2
1.5
-3.0
6.5
151.0
6.9

ที่มา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.15/2016

สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและแปร
รูปของไทย ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีปริมาณการส่งออก
รวม 50,749 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 16,966
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.6 และ
25.4 ตามล่าดับ เมื่อพิจารณาในด้านปริมาณจะเห็นว่าการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดส่าคัญทุกตลาด อาทิ สหรั ฐอเมริกา
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และแคนาดา (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17

การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ไตรมาส 3/59
%YoY
ประเทศผู้ผลิต
ปริมาณ มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
19.6
27.8
สหรัฐอเมริกา
20,726
7,775
3.2
10.2
ญี่ปุ่น
9,933
3,618
3.3
-1.6
สหภาพยุโรป
2,314
847
72.1
59.9
แคนาดา
3,676
1,209
39.1
53.1
ออสเตรเลีย
1,925
712
80.5
80.3
เวียดนาม
2,315
633
31.0
6.3
จีน
1,854
560
50.7
33.3
ตลาดอื่นๆ
8,005
1,613
24.6
25.4
รวม
50,749 16,966
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมงผลผลิต กุ้งขาว
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 16.5 เนื่องจากการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนได้
คลี่คลายและมีทิศทางดีขึ้น โดยเกษตรกรได้ปรับวิธีการเลี้ยง
และการจั ดการที่ดี ขึ้ น ท่าให้กุ้งมีอัตรารอดและได้ ผลผลิ ต
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้เพิ่มขึ้นมากร้อยละ 23.1 รองลงมา
ได้ แก่ ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 อย่ างไรก็ตาม
ภาคกลางผลผลิตลดลงร้อยละ 11.4
3. มาตรการทางภาครัฐ
3.1 รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม นายศั กดา
พันธ์กล้า ได้เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายให้
ด่ า เนิ น การทางกฎหมายกั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ ล ะเมิ ด
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน พ.ศ.
2 5 3 5 อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ไ ด้ จั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการตรวจสอบก่ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย”
ให้ด่าเนินการตรวจสอบดูแลโรงงานและสถานประกอบการ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประมง ได้แก่ โรงงานแปรรูป
สัตว์น้่า และโรงงานห้องเย็น เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา
เกี่ย วกับเรื่อ งการค้ ามนุ ษย์แ ละการประมงของไทย หาก
ตรวจพบการละเมิด หรือ ไม่ ปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 จะต้ อ งได้ รั บ โทษทางกฎหมายโดยไม่ มี
ข้อยกเว้น
3.2 กรมประมง ประกาศให้ เจ้ าของเรื อ ประมง
พาณิ ชย์ ที่ มี ขนาดตั้ งแต่ 30 ตั นกรอสขึ้ นไป หรื อเจ้ าของ
เรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้
เครื่องมือท่าการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และ
อวนครอบปลากะตัก ที่มีคนต่างด้าวท่างานในเรือประมง ต้อง
มายื่ น ค่ าขอรั บ หนั ง สื อ คนประจ่ าเรื อ ส่ าหรั บ คนต่ า งด้ า ว
(Seaman Book) ณ ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ งเข้ า -ออก
เรื อประมง (Port In, Port Out หรื อ PIPO) ตั้ งแต่ วันที่
15 กันยายน 2559 เป็นต้ นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราช
ก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่ยื่นค่าขอก่อนวันที่ 15
ตุ ลาคม 2559 จะได้ รับการยกเว้นค่ าธรรมเนี ยม โดยกรม
ประมงจะงดเว้นค่าธรรมเนียมให้รายละ 100 บาท หากตรวจ
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พบว่าไม่มีหนังสือคนประจ่าเรือ จะมีโทษปรับ 4 – 8 แสน
บาท ต่อคนต่อเรือ
4. มาตรการทางการค้า
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 น.ส.ประนิตา เกิดพิกุล
ผู้ อ่ านวยการส่ านั กงานส่ งเสริ มการค้ าในต่ างประเทศ ณ
นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ปลายปี 2559 องค์การ
อาหารและยาของสหรั ฐ อเมริ ก า (Food and Drug
Administration หรือ FDA) จะออกกฎหมายใหม่ Food
Safety Modernization ACT เพื่ อ ควบคุ ม และป้ อ งกั น
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ความปลอดภั ย อาหารคนและสั ต ว์ ควบคุ มผั กผลไม้ ส ด
ก่าหนดโปรแกรมตรวจสอบผู้ผลิตและส่งออกในต่างประเทศ
และผู้ขายวัตถุดิ บ โดย FDA ก่าหนดให้ผู้ผลิตและส่งออก
อาหารไปสหรัฐอเมริกา ต้องจดทะเบียนโรงงานกับ FDA และ
ต้องต่ออายุทะเบียนทุก 2 ปี ตัวสินค้าต้องบรรจุแบบปิดผนึก
แน่นไม่ให้อากาศเข้า (Air tight) เช่น เครื่องกระป๋อง ต้อง
จ ด ท ะ เ บี ย น Food Canning Establishment แ ล ะ
ก่าหนดให้ ฉลากสิ นค้ า ต้ องมี 3 ข้อมูลส่าคั ญ คื อ คุ ณค่ า
โภชนาการ แหล่งก่าเนิดสินค้า และส่วนผสมอาหาร
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