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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 4/2558
ราคาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สาคัญของไทยในไตรมาส
ที่ 4/2558 ส่วนใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ยกเว้นราคา
นาตาลทรายดิบและปาล์มนามันที่เพิ่มขึน โดย ราคาข้าวเปลือกทุก
ชนิด ลดลงตามราคาข้าวในตลาดโลกที่อยู่ ในระดับต่าและความ
ต้ องการซื อที่ชะลอตั ว ราคายางพารา ลดลงตามราคาในตลาด
ล่วงหน้า เนื่องจากแรงกดดันจากราคานามันดิบที่ปรับตัวลดลง
ต่าสุดในรอบ 7 ปี ทาให้มีการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนเพิ่มขึน
ราคามันสาปะหลัง ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทัง
การระบายสต็อกข้าวโพดของจีน และราคากุ้งขาว ลดลงเล็กน้อย
ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 2558
เนื่องจากเกษตรกรมีวิธีจัดการกับโรคตายด่วน ทาให้กุ้งมีอัตราการ
รอดเพิ่มขึน สาหรับราคาปาล์มนามันเพิ่มขึน เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ผู้จ าหน่ ายไบโอดีเซลต้ องการ
สต็อกนามันปาล์มเพิ่มขึน ตามความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึน
ราคานาตาลเพิ่มขึนเนื่องจากประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตนาตาล
รายใหญ่ประสบปัญหาการผลิต จากฝนตกหนักที่เป็นอุปสรรคต่อ
การตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน ขณะที่ผลผลิตบีทรูทในสหภาพยุโรป
ลดลงตามพืนที่เพาะปลูก
ปริมาณผลผลิต ข้าว ยางพารา ปาล์มนามัน มันสาปะหลัง
และอ้ อย ในประเทศลดลง เนื่ องจากประสบปั ญหาภั ยแล้ งจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญและราคาต่าไม่จูงใจให้เก็บเกี่ยวผลผลิต ยกเว้น
กุ้งขาว ที่ผลผลิตเพิ่มขึน โดยการผลิตนาตาลลดลงตามปริมาณอ้อยเข้า
หีบในไตรมาส 4/2558 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ภัยแล้งทาให้อ้อยลาต้นไม่สมบูรณ์และค่าความหวาน (ซี.ซี.เอส) ต่า
เพราะสภาพอากาศไม่หนาวพอ กุ้งขาว เพิ่มขึน เนื่องจากปัญหาโรคตาย
ด่วนที่คลี่คลายจากการที่เกษตรกรได้ปรับวิธีการเลียง ที่ทาให้กุ้งมี
อัตราการรอดเพิม่ ขึน
ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่
ลดลง ยกเว้นปาล์มนามันและนาตาลทรายที่เพิ่มขึน โดยการส่งออก
ข้าว ลดลง ตามความต้องการนาเข้าข้าวนึ่งที่ชะลอตัวลงของผู้นาเข้าหลัก
คือไนจีเรีย ยางพารา ลดลง เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่เผชิญ
กับปัญหาการผลิตส่วนเกิน ประกอบกับมีการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทน
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กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ลดลงจากปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในสหภาพยุโรป และตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างระมัดระวัง
การซือ มันสาปะหลัง ลดลง เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศนาเข้ารายใหญ่
เศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนได้สินสุดลง ส่วนปาล์มนามัน เพิ่มขึน ตามความต้องการนามัน
ปาล์ มที่ มี อย่ างต่ อเนื่ อง น าตาลทราย เพิ่ มขึ น เนื่ องจากปี 2559
อิ นโดนี เซี ยมี แนวโน้ มเพิ่ มการน าเข้ าน าตาลทรายดิ บ เพื่ อใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และฟิลิปปินส์อาจมีการนาเข้านาตาล
ในรอบ 6 ปี เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทย
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรไทย ในปี 2559 คาดว่าส่วนใหญ่ปรับ
เพิ่มขึน ยกเว้นราคามันสาปะหลังที่ปรับลดลง ส่วนกุ้งขาวทรงตัว โดย
สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน ได้ แก่ ราคาข้าว คาดว่าจะปรับ
เพิ่มขึนในช่วงไตรมาส 2 จากผลผลิตที่ลดลง เนื่องจากไม่มีการทานา
ปรัง ยางพารา อาจปรับตัวดีขึนเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ G3 ราคาปาล์มนามัน คาดว่าจะปรับ
เพิ่มขึน เนื่องจากผลผลิตนามันปาล์มดิบโลกชะลอตัว จากภาวะภัยแล้ง
ขณะที่ความต้องการทังในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ราคานาตาล
ทราย เพิ่มจากการขาดดุลนาตาลในตลาดโลก โดยเฉพาะนาตาลบราซิล
ประกอบกับสหภาพยุโรปได้ลดพืนที่ปลูก ส่งผลให้ราคาล่วงหน้ามี
ทิ ศทางดี ขึ น ส าหรั บราคามั นส าปะหลั ง ลดลงตามความต้ องการ
ผลิตภั ณฑ์จากมันสาปะหลังของจีนที่ปรับลดลง เนื่ องจากมีการใช้
ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดทดแทน ขณะที่ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรงตัว
เนื่องจากไทยยังประสบกับปัญหา การตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP :
Generalized System of Preferences) ในสหภาพ
ยุโรป การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกาลดอันดับไทยอยู่ใน Tier
3 และการทาประมงผิดกฎหมาย ที่ยังส่งผลกระทบต่อการ
ส่ ง ออกกุ้ ง ไทย ถึ ง แม้ ผ ลผลิ ต ประเทศคู่ แ ข่ ง จะลดลงจาก
ปัญหาโรคระบาดก็ตาม
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

ปี
หน่วย
2557

2557
ไตรมาส
ไตรมาส
3
4

2558
% Q4 2558
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
QoQ YoY
2
3
4

ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15% บาทต่อตัน 7,713

8,088

7,907

7,635

7,921

7,639

-3.6

-3.4

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

บาทต่อตัน 13,782

13,991

13,065

13,315

13,151 12,212 -7.1

-6.5

ข้าวเปลือกเหนียว

บาทต่อตัน 11,856

12,561

10,419

11,137

11,845 11,727 -1.0

12.6

ยางแผ่นดิบชัน 3

บาทต่อกก. 57.85

53.71

49.00

53.95

47.03

39.13

-16.8

-20.1

ยางแท่ง STR20

บาทต่อกก. 56.15

52.39

49.46

50.62

47.94

43.12

-10.1

-12.8

ยางพารา

ปาล์มนามัน
ผลปาล์มทะลาย

บาทต่อกก.

5.00

4.79

5.31

4.51

3.90

4.38

12.3

-17.5

นามันปาล์มดิบ

บาทต่อกก. 28.57

25.48

28.31

26.58

24.34

24.96

2.6

-11.8

มันสาปะหลัง
หัวมันสดคละ

บาทต่อกก.

2.11

1.90

2.20

2.15

2.26

2.01 -10.9

-8.4

มันเส้น

บาทต่อกก.

6.76

6.82

7.05

6.78

7.32

6.56 -10.4

-7.0

แป้งมัน

บาทต่อกก. 13.11

12.99

13.21

13.62

14.14

13.29

-6.0

0.6

692

-

-20.2

14.68 30.0

-7.0

อ้อยและนาตาล
อ้อย*

บาทต่อตัน

883

-

867

869

-

นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)
กุ้งขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัว ต่อกิโลกรัม)

เซนต์ต่อ
ปอนด์

16.33

15.90

15.79

12.45

11.29

บาทต่อกก. 210.64

202.19

179.46 150.43

154.67 151.50

-2.0

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจยั ยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
* อ้อยเริ่มเปิดหีบปีการผลิต 2558/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
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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
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
700
600
500
400
300
200
100
0

Rice

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Sugar

เซนต์ต่อปอนด์

30.00
20.00
15.00

ผลพยากรณ์

5.00
0.00

ผลพยากรณ์
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Natural Rubber

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

25.00

10.00

Palm oil

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

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

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

ผลพยากรณ์
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

หมายเหตุ: กราฟแท่ง เป็นผลพยากรณ์ในเดือนธันวาคม 2558, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนมกราคม 2559
ที่มา:
World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as January 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 ( ร า ย ปี )
รายการ
Rice

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

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

Sugar

(ISA daily average)

Natural Rubber*
(Thailand RSS3 price)

หน่วย

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

386
-8.9
620
-24.5
13.44
-21.0
1,500
-19.9

389
0.7
563
-9.2
14.69
9.3
1,513
0.8

410
5.5
593
5.3
14.84
1.0
1,825
20.7

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as January 2016)
*เป็นราคา Thai Rubber Research Institute RSS3 spot prices, US$/tonne (conversion from Baht) จากเดิมเป็น New York price เริ่มใช้ใน
เดือนมิถุนายน 2556
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
รูปที่ 2

ข้าว

ราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออกสาคัญในตลาดโลก
ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

Key Message
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ราคาข้าวเปลือกเกือบทุกชนิดลดลง
จากไตรมาสก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาข้าวใน
ตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่า และความต้องการซือที่ชะลอตัว
คาดว่าราคาข้าวเปลือกจะทรงตัวในระดับต่าต่อไปจนถึงไตร
มาส 2 ปี 2559 จึงจะเริ่มปรับเพิ่มขึน เพราะผลจากภาวะ
แห้งแล้งที่ทาให้ผลผลิตข้าวในประเทศผู้ส่งออกสาคัญลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ เกือบทุกชนิด
ลดลงจากไตรมาสก่อน พิจารณาจากราคาข้าวเปลือกเจ้า
ความชืน 15% ที่ลดลงร้อยละ 3.6 จากตันละ 7,921 บาท
เหลือตันละ 7,639 บาท และลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 3.4 ตามราคาข้ าวในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ใ น
ระดั บต่ า สาหรับราคาข้า วเปลือกหอมมะลิลดลงจากไตร
มาสก่อ น ร้อ ยละ 7.1 เหลือตั นละ 12,212 บาท ขณะที่
ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยตันละ 11,727 บาท ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนเล็กน้อยร้อยละ 1.0 แต่สูงกว่าระยะเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 12.6 (รูปที่ 1)
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
Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

-50

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ที่มา: World Bank และ FAO

1.2 แนวโน้มราคาข้าว
ราคาข้าวในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับ ต่า
จากรายงาน World commodity forecasts ของ The
Economist Intelligence Unit (EIU) เดือนธันวาคม
2558 ระบุว่าราคาส่งออกข้าวสาร 100% ปี 2558 ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 9.2 จากราคาเฉลี่ยตันละ 424 ดอลลาร์
สรอ. ในปีก่อน เหลือเฉลี่ยตันละ 385 ดอลลาร์ สรอ. ตาม
ราคาข้ า วในตลาดโลกที่ ท รงตั ว อยู่ ใ นระดั บ ต่ าและความ
ต้องการข้าวของผู้ซือบางประเทศชะลอตัว สาหรับแนวโน้ม
ในไตรมาส 1 ปี 2559 EIU คาดว่า ราคาส่งออกข้าวสาร
100% ของไทยจะมีราคาเฉลี่ยตันละ 380 ดอลลาร์ สรอ.
ซึ่ ง ต่ ากว่ า ราคาเฉลี่ ย ปี 2558 โดยคาดว่ า ราคาจะปรั บ
เพิ่มขึนในช่วงไตรมาสที่ 2 จากปริมาณผลผลิตโลกที่ลดลง
เพราะผลจากภาวะแห้ ง แล้ ง ในหลายประเทศ เช่ น ไทย
อินเดีย ส่วนราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ คาดว่า จะทรง
ตัวอยู่ในระดับต่าไปจนถึงไตรมาส 2 เนื่องจากไตรมาสนีผล
ของราคาข้าวในตลาดโลกที่ยังมีอยู่ รวมถึงความต้องการซือ
ที่ชะลอตัวยังส่งผลกระทบต่อราคาข้าว มากกว่าผลผลิตที่
ลดลงจากภัยแล้ง
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศชะลอตัว
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่า ปริมาณ
การส่ ง ออกข้ า วไทยในปี 2558 จะมี จ านวน 9 ล้ า นตั น
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ลดลงจากปี ก่ อ นที่ ส่ง ออกได้ ป ระมาณ 11 ล้ านตั น การ
ส่งออกสะสม 11 เดือนแรกปี 2558 รวมทังสิน 8.6 ล้าน
ตัน (รูปที่ 3) ลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปีก่อนที่ส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวนึ่ง
ลดลง จากความต้ อ งการน าเข้ า ข้ า วนึ่ ง ที่ ช ะลอตั ว ของ
ประเทศผู้นาเข้าหลัก เช่น ไนจีเรีย และตามการลดลงของ
ผลผลิตข้ า ว ที่ไ ด้ รับผลกระทบจากภาวะแล้ง ขณะที่การ
ส่งออกข้าวหอมมะลิ ยังขยายตัวได้ดีตามความต้องการใน
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน และฮ่องกง
ณ เดื อ นธั น วาคม 2558 USDA คาดว่ า ความ
ต้ อ งการบริ โ ภคข้ า วโลกปี 2558/59 มี จ านวน 484.6
ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อน 2.6 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าว
โลกปรับลดลง 8.9 ล้านตัน เหลือ 469.3 ล้านตัน ส่งผลให้
สต็อกปลายปีลดลงจาก 103.7 ล้านตันเหลือ 88.4 ล้านตัน
(ตารางที่ 1) และปริมาณการค้าข้าวลดลงเล็กน้อยจากปี
ก่อน จาก 42.4 ล้านตันเหลือ 41.3 ล้านตัน
ผลผลิตข้าวไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ลดลง เนื่องจาก
ภาวะแห้ง แล้ง ไตรมาสนีมีผลผลิต ออกสู่ตลาดประมาณ
12.8 ล้านตันข้าวเปลือก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดว่า ผลผลิต ข้ า วฤดู น าปี ปีก ารผลิต 2558/59 จะมี
ผลผลิตทังสิน 22.9 ล้านตั น ข้ าวเปลือกลดลงจากปีก่อ น
ร้อยละ 11.8 จาก 1) พืนที่เพาะปลูกข้าวลดลง เนื่องจาก
ภาวะแห้งแล้งและฝนทิงช่วง ทาให้การเพาะปลูกล่าช้าปลูก
ข้าวได้เพียงรอบเดียวในพืนที่ภาคเหนือตอนล่างและภาค
กลาง ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้
นาน้ อ ยหรือ ปล่อยให้ที่ร้างโดยเฉพาะพืนที่ด อน และ 2)
ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ล ดลงจากปริ ม าณน าที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
เจริญเติบโตของข้าวทาให้ต้นกล้าแห้งตาย การงอกและการ
แตกกอไม่เต็มที่ รวมทังเกิดการระบาดของศัตรูพืชในบาง
พืนที่
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รูปที่ 3
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
พันเมตริกตัน
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ข้าวหอมมะลิไทย
%YOY รวมทุกชนิด

-80

ข้าวนึ่ง

ที่มา: กรมศุลกากร

ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)
2556/57

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

478.4
481.6
43.4
107.6

2557/58

478.2
482.0
42.4
103.7

ประมาณการ
2558/59
ณ พ.ย. 58 ณ ธ.ค.58

473.5
486.2
41.9
91.1

469.3
484.6
41.3
88.4

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

แนวโน้มผลผลิตข้าวนาปรังปี 2559 คาดว่าผลผลิต
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทาให้ระดับนาในเขื่อน
อยู่ ใ นระดั บต่ าไม่ เพีย งพอต่ อ การเพาะปลูก โดย ณ สิ น
เดือน พฤศจิกายน 2558 ปริมาณนาในเขื่อนทั่วประเทศอยู่
ที่ 40,202 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี และ
ต่ ากว่ า ปี 2557 (รู ป ที่ 4) ในขณะที่ ป ริ ม าณน าฝนทั่ ว
ประเทศอยู่ที่ 97.4 มิลลิเมตร ต่ากว่าปริมาณนาฝนเฉลี่ย
30 ปี ซึ่งอยู่ที่ 103.5 มิลลิเมตร (รูปที่ 5) ทังนี ทางการได้
ขอความร่ ว มมื อ ให้ เ กษตรกรงดการปลู ก ข้ า วนาปรั ง ปี
2559 เนื่องจากนาจะไม่เพียงพอต่อ การเพาะปลูกและให้
ความสาคัญกับการใช้นาเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดู แล้ง
ก่อน

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
รูปที่ 4
ปริมาณนาในเขื่อนทั่วประเทศและเขื่อนสาคัญ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
70,000

ล้านลบ.ม.

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
(2541-2550)

2555

2556

2557

2558

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา กรมชลประทาน

รูปที่ 5
ปริมาณนาฝนเฉลี่ยทังประเทศ (หน่วย : มิลลิเมตร)
400
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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.
เฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)
2556
2558

2555
2557

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

2.2 ปัจจัยระยะสันและระยะปานกลาง
สิน ค้า คงคลัง ลดลง ในเดื อนธัน วาคม 2558
USDA คาดว่า สต็อกข้าวสารไทย ณ สินปี 2558 มีทังสิน
10.1 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 1.5 ล้านตัน โดยสัดส่วน
สต็อกข้าวสารโลกต่อความต้องการบริโภค ณ สินปี 2558
และปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 18.2
ตามลาดับ ลดลงมาใกล้เคียงกับปี 2551 (Commodity
Boom) ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 18-19
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3. นโยบายและมาตรการ
1. การระบายสต็ อ กข้ า วภายในประเทศจาก
โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง ในฤดูการผลิต
ปี 2554 - 2557 มี การระบายข้ าวเปลือ กในสต็ อ กรวม
ทังสิน 7 ครัง คิดเป็น 3.26 ล้านตัน มูลค่า 35,103 ล้าน
บาท และเนื่ อ งจากปริมาณข้าวในสต็ อ กมีค วามเสีย หาย
บางส่วน ภาครัฐจึงได้ระบายข้าวเสียเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทา
นอลและปุ๋ย โดยปริมาณข้า วเสีย ที่ประมูล มีจ านวน 3.7
หมื่ น ตั น มู ล ค่ า 197 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณข้ า วใน
สต็อกเหลืออยู่ประมาณ 13 - 14 ล้านตัน
2. โครงการบู ร ณาการมาตรการช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/59
จากการประชุม ครม. วันที่ 6 ตุลาคม 2558 รวมทังสิน 8
มาตรการ ดั งนี 1) มาตรการส่ง เสริมความรู้แ ละการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2) มาตรการชะลอหรือขยาย
ระยะเวลาชาระหนีที่เกษตรกรมีภาระหนีกับสถาบันการเงิน
3) มาตรการจ้ างงานเพื่อ สร้างรายได้ใ ห้แ ก่เกษตรกร
4) มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบภั ย แล้ ง 5)
มาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้นา 6) มาตรการเพิ่มปริมาณนาต้นทุน
7) มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และ 8) มาตรการสนับสนุนอื่นๆ
3. โครงการชดเชยดอกเบียให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็ บ สต็ อ กข้ า ว จากการประชุ ม ครม. วั น ที่ 22
กันยายน 2558 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่
เก็บสต็อกข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 และดูดซับ
ปริมาณผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกจากตลาด โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี ยให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ผ่ า นธนาคารพาณิ ช ย์ ข องรั ฐ ตามมู ล ค่ า
ข้าวเปลือ กที่เก็บสต็ อ กไว้ ในอัต ราร้อ ยละ 3 ต่ อ ปี ตาม
ระยะเวลาที่เก็บสต็ อ กไว้ 60-180 วัน นับแต่วัน ที่รับซือ
ระยะเวลาโครงการตังแต่ ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม
2560 เป้าหมาย 3 ล้านตัน และปรับเพิ่มเป็น 4.6 ล้านตัน
ตามมติจาก ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2558 วงเงินรวมทัง
สิน 589 ล้านบาท
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4. มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและรั ก ษา
เสถี ย รภาพราคาข้ า ว ปี ก ารผลิ ต 2558/59 (เฉพาะที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธ.ก.ส.) จากการประชุ ม ครม. วั น ที่ 27
ตุลาคม 2558 มีดังนี
4.1 โครงการลดดอกเบียเงิ นกู้ใ ห้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 โดยลดดอกเบียเงินกู้ให้แก่
เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบียเงินกู้ร้อยละ
3 เป็นเวลา 6 เดือน จากต้นเงินไม่เกิน 80,000 บาทแรก
ลดดอกเบียตังแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชาระคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน
4.2 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อ
ปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรต่างๆ
เข้าไปซือข้าวฤดูกาลใหม่ เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจาหน่าย
และ/หรือการแปรรูปรวมเป็นวงเงินทังสิน 1.25 หมื่นล้าน
บาท และรั ฐ บาลเป็ น ผู้ รั บ ภาระดอกเบี ยแทนสถาบั น
เกษตรกรในอัต ราร้อ ยละ 3 ระยะเวลาในการขอรับเงิ น
ชดเชยดอกเบียจากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน ตังแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
4.3 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนา
ปี ปี ก ารผลิ ต 2558/59 โดย ธ.ก.ส. ให้ สิ น เชื่ อ แก่
เกษตรกร/สหกรณ์ โดยใช้ ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ แ ละ
ข้าวเปลือ กเหนียวเป็นหลักประกันในพืนที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ เพื่อ ชะลอการขายข้าวเปลือ ก
ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มี
เสถียรภาพ วงเงิ นสิน เชื่อ ต่ อตั น จ าแนกตามชนิ ด และชัน
คุณภาพข้าวเปลือก และให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกแบบจ่าย
ขาดตั น ละ 1,000 บาท ก าหนดวงเงิ น กู้ ร ายละไม่ เ กิ น
300,000 บาท เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก ระยะเวลา
โครงการตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน
2559

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ยางพารา
Key Message
ไตรมาสที่ 4/2558 ราคายางแผ่ น ดิ บ ปรั บตั ว ลดลงใน

ทิศ ทางเดีย วกับราคาในตลาดล่วงหน้ า เนื่ องจากแรง
กดดันจากราคานามันดิบที่ปรับตั วลดลงต่าสุด ในรอบ
เกือบ 7 ปี และเศรษฐกิจจีนยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชัดเจนแม้ทางการจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง สาหรับแนวโน้มราคายางปี 2559 คาดว่าอยู่
ในช่วง 40 - 45 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีความเสี่ยง และราคานามันดิบ
ที่อยู่ในระดับต่ายังเป็นปัจจัยฉุดรังให้ราคายางเพิ่มขึนได้
จากัด
1. ภาวะราคายาง
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ราคายาง ลดลงในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ราคาใน
ตลาดล่วงหน้ า โดยราคายางแผ่นดิบ ชัน 3 เฉลี่ย 39.13
บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 16.8 จาก 47.03 บาทต่อ
กิโ ลกรั ม ในไตรมาสก่ อ น เนื่ อ งจากแรงกดดั น จากราคา
น ามั น ดิ บ ที่ ป รั บ ตั ว ลดลงต่ าสุ ด ในรอบเกื อ บ 7 ปี และ
เศรษฐกิจจีนยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนแม้ทางการ
จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 6)
รูปที่ 6
ราคายางแผ่นดิบชัน 3
บาทต่อ กก.
200
150
100
50
0

ม.ค.
ม.ค.
2553
2554
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง

ม.ค.
2555

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558
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1.2 ราคายางปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
ปี 2558 ราคายางแผ่นดิบชัน 3 เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 48.99 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.3 เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ และเศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวจากนโยบายปฏิรูป เศรษฐกิจให้เติบโตช้าลง (New
normal) ส่งผลต่อความต้องการใช้ยาง ประกอบกับ
สถานการณ์ราคานามันดิบปรับตัวต่าสุดในรอบเกือบ 7 ปี
และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทั่วโลกอยู่ ในช่วงขาลง เป็นแรง
กดดันให้ราคายางไม่ฟื้นตัว แม้ภาครัฐจะมีนโยบายผลักดัน
ราคาโดยการเข้ า ซื อยางในโครงการมู ล ภั ณ ฑ์ กั น ชน
(Buffer funds)
ส าหรั บ แนวโน้ ม ปี 2559 คาดว่ า ราคายาง
สามารถปรับตัวขึนได้บ้าง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น )
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่คือ
จี น ยั ง คงมี ค วามเสี่ย งจากปั ญ หาก าลัง การผลิ ต ส่ว นเกิ น
(Overcapacity) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการหด
ตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน ในระยะต่อไปคาดว่าอุป
สงค์ยางจีนชะลอลง ประกอบกับสถานการณ์ราคานามันดิบ
ที่อยู่ใ นช่วงขาลงยังเป็นปัจจัยฉุดรังให้ราคายางฟื้น ตัวได้
อย่ า งจ ากัด ดั ง นั นแนวโน้ มราคายางปี 2559 คาดว่าอยู่
ในช่วง 40 - 45 บาทต่อกิโลกรัม
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
สานั ก งานสถิ ต ิ จ ี น ใน เดื อ นธัน วาคม 2558 อยู่ ที่ร ะดั บ
49.7 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยค่าดัชนียังคงต่ากว่าระดับ
50 ติดต่อกัน 2 ไตรมาส สะท้อนว่ากิจกรรมทางการผลิต
โดยรวมของจีนยังคงหดตัว
International Rubber Study Group
(IRSG) คาดการณ์ความต้องการใช้ยางโลกปี 2558 อยู่ที่
12.4 ล้านตัน เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็นการ
เติบโตในระดับต่าสุดตังแต่ปี 2556 เนื่องจากการใช้ยางของ
จีนที่ชะลอตัวลงจากสภาพเศรษฐกิจและจากการถูกเก็บภาษี
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ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duties : AD)
นอกจากนี สต็อกยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ทาให้
อุปสงค์ยางจีนเพิ่มขึนเพียงร้อยละ 4.0 ซึ่งชะลอลงจากช่วงปี
2556-2557 ที่เคยเติบโตถึงร้อยละ 11.1 อย่างไรก็ดี การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา
และอินเดี ย เป็นแรงสนับสนุนความต้องการใช้ ยางที่สาคั ญ
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผูใ้ ช้หลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2556
2557
จีน
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อินเดีย
เอเชียอื่นๆ
ญี่ปุ่น
โลก
%YOY

4,210
1,060
1,039
962
2,347
710
11,384
3.3

4,760
1,139
1,059
1,012
2,420
709
12,155
6.8

2558

2559

4,950
1,105
1,096
1,022
2,444
709
12,431
2.2

5,173
1,121
1,118
1,063
2,493
716
12,832
3.2

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2015

การส่ง ออกยาง ของไทยในช่วง 11 เดือ นปี
2558 มีปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.9
โดยเป็น การลดลงของการส่ง ออกยางแท่ง และยางคอม
พาวนด์ไปจีนเป็นสาคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์จีน
เผชิญปัญหากาลังการผลิตส่วนเกิน การถูกเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาด และการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนเนื่องจาก
ราคาที่อยู่ในระดับต่าตามราคานามันดิบ ดังนัน จึงส่งผลให้
ความต้องการนาเข้ายางธรรมชาติและคอมพาวนด์จากไทย
ลดลง ขณะที่มูลค่าการส่งออกยังคงลดลงร้อยละ 21 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจากสถานการณ์ราคายางซบเซา
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ประเทศ
จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
ยุโรป
เกาหลีใต้
สหรัฐฯ
ตลาดอื่น
รวม

ม.ค.-พ.ย.2557
ปริมาณ มูลค่า

ม.ค.-พ.ย. 2558
ปริมาณ มูลค่า

%YOY
ปริมาณ มูลค่า

2,078,203.4

124,355.1

1,998,220.5

96,348.4

554,194.8

24,467.7

575,809.9

20,794.8

3.9

-15.0

244,037.3

17,087.8

218,756.8

12,202.2

-10.4

-28.6

211,002.0

13,494.1

226,855.9

12,003.3

7.5

-11.0

165,276.1

10,064.5

143,793.0

7,040.6

-13.0

-30.0

137,745.2

9,099.9

155,867.0

8,388.3

13.2

-7.8

21,625.3
178,402.92
1.0

0.0
-1.9

-20.8
-21.0

438,918.3

27,319.40

438,935.2

3,829,377.1

225,888.6

3,758,238.3

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

-3.8

-22.5

การผลิ ต ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิ ต ยางของไทยไตรมาสที่ 4 อยู่ ที่
826,172 ตัน ลดลงร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งกว่าปีก่อนและราคายางที่อยู่ใน
ระดับต่า ทาให้เกษตรกรบางส่วนเลิกกรีดยาง
ขณะเดียวกัน IRSG ประมาณการผลผลิตยาง
โลกในปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน ตามผลผลิต
ยางอินโดนีเซียที่ลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทาให้ฤดู
เปิดกรีดล่าช้าและนายางออกน้อย ขณะเดียวกันผลผลิตยาง
ของประเทศอื่นเริ่มทรงตัวจากระดับราคายางโลกที่ตกต่า
เนื่ อ งจากนโยบายภาครั ฐ ในหลายประเทศผู้ ผ ลิ ต เริ่ ม
ตระหนักถึงปัญหาผลผลิตยางล้นตลาดมากขึน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
จีน
มาเลเซีย
อินเดีย
โลก
%YOY

2556
4,170
3,237
949
865
827
796
12,251
5.3

2557
4,324
3,153
954
857
668
705
12,070
-1.5

2558
4,359
3,090
1,049
866
675
564
12,018
-0.4

2559
4,315
3,090
1,049
879
678
541
11,826
-1.6

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2015

ราคาน ามัน ดิบ ราคาน ามัน ดิ บเวสต์ เ ท็ก ซั ส
(WTI) ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เฉลี่ ย ประมาณ 41.93
ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ บาร์ เรล ลดลงจาก 46.42 ดอลลาร์
สรอ. ต่ อบาร์ เรลในไตรมาสก่ อน หรื อลดลงร้ อยละ 9.7
เนื่องจากสต็อกนามันดิบโลกที่ปรับเพิ่มขึนมากกว่าค่าเฉลี่ย
5 ปี (2553-2557) แ ละกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต หลั ก OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting
Countries) ยกเลิกโควตาการผลิต ทาให้นามันดิบอยู่ใน
ภาวะอุปทานล้นตลาด
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง สต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึน
ต่อเนื่องในช่วงไตรมาสนี โดยสต็อก ณ วันที่ 25 ธันวาคม
2558 มีปริมาณ 249,307 ตัน เพิ่มขึนจาก 204,817 ตัน ณ
วันที่ 25 กันยายน 2558 หรือเพิ่มขึนร้อยละ 21.7 (รูปที่ 7)
รูปที่ 7
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน
ตัน
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
ม.ค.55

ม.ค.56

ม.ค.57

ม.ค.58

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

IRSG คาดว่าในปี 2558 ความต้องการใช้ยาง
โลกจะเพิ่มขึน ขณะที่ผลผลิตลดลง ทาให้สต็อกยางโลกปี
2558 ลดลงมาอยู่ ที่ร ะดั บ 2.7 ล้ านตั น และมีแ นวโน้ ม
ลดลงอีกในปี 2559 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลก
(หน่วย: พันตัน)
2556
2557
ผลผลิต
12,251
12,070
การใช้
11,384
12,159
ผลผลิตหักการใช้
867
-89
สต็อกปลายปี
3,209
3,121

2558
12,018
12,431
-414
2,707

ที่มา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2015
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11,826
12,832
-1,006
1,702
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2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอ ากาศ สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนตก
หลังจากแล้งยาวนานเอือต่อต้นยาง หลายพืนที่จึงเปิดกรีด
ยางได้เต็มที่หลังสินสุดฤดูผลัดใบ ทาให้ในไตรมาสนีเป็น
ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาซื อขายยางในตลาด
ล่วงหน้า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)
(ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน) ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เฉลี่ย
กิโ ลกรัมละ 163.86 เยน ลดลงจากกิโลกรัมละ 189.05
เยนในไตรมาสก่อน หรือลดลงร้อยละ 13.3 เนื่องจากการ
ปรับขึนอัตราดอกเบียของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้นัก
ลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์โภคภัณฑ์ ประกอบกับการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลต่อจิตวิทยาด้านลบ
ของนักลงทุน
3. นโยบายและมาตรการ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางดาเนินการ
โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ เ กษตรกรชาวสวนยาง
วงเงินงบประมาณ 12,750 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี
กลุ่ ม เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ มี เ อกสารสิ ท ธิ์
ประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง และหรือผู้เช่า และคนกรีด
ยางในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 60:40 อั ต ราไร่ ล ะ 1,500 บาท
จานวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15
ไร่ และกรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่
ขึนไป ให้ไม่เกิน 15 ไร่ สาหรับทะเบียนเกษตรกรใช้ข้อมูล
จากกรมส่ง เสริมการเกษตร ปี 2557/58 ประกอบการ
ดาเนินการโดย
3.1) เจ้าของสวนยาง/ ผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อ
ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการ
เพิ่มประสิท ธิ ภาพการใช้ ปัจ จั ย การผลิ ต 700 บาทต่ อ ไร่
และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่
3.2) คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่
เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง
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ปาล์มนามัน
Key Message
ไตรมาสที่ 4/2558 ราคาผลปาล์มทะลายและราคานามัน

ปาล์มดิบเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการใช้ด้านพลังงาน
เพิ่มขึน สาหรับแนวโน้มราคาปาล์มนามันปี 2559 คาด
ว่าอยู่ในช่วง 4 - 5 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตมี
แนวโน้มลดลง ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศยัง
มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคานามันดิบและนามันถั่ว
เหลืองซึ่งเป็นสินค้าทดแทนยังอยู่ในระดับต่า ส่งผลให้
ราคาปาล์มนามันในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558
1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ราคาผลปาล์มทะลาย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.38 บาท
เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 12.3 ขณะที่ราคานามันปาล์ม
ดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.96 บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อย
ละ 2.6 ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความ
ต้อ งการใช้ด ้า นพลัง งานเพิ่ม ขึ น เนื ่อ งจากผู้ผ ลิต และผู้
จาหน่ายไบโอดีเซลสารองสต็อกนามันปาล์มดิบและไบโอ
ดีเซลมากขึน (รูปที่ 8)
รูปที่ 8
ราคาผลปาล์มทะลายที่โรงสกัดรับซือ
บาทต่อ กก.
10
8
6
4
2
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555 2556
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ราคา
ผลปาล์มทะลายลดลงร้อยละ 17.5 เช่นเดียวกับราคานามัน
ปาล์มดิบลดลงร้อยละ 11.8 เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคานามันปาล์มใน
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ตลาดโลก โดยราคานามันปาล์มดิบมาเลเซียเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 18.23 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.9
ตามสต็อกที่เพิ่มขึน เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึน
ประกอบกับ ความต้ อ งการใช้จ ากประเทศผู้น าเข้า สาคั ญ
ได้แก่ อินเดียและจีน ชะลอตัว รวมทังการลดลงของราคา
นามันพืชและราคานามันดิบ ทาให้ตลาดมีทางเลือกมากขึน
อย่างไรก็ตาม ราคานามันปาล์มดิบมาเลเซีย ทรงตัวอยู่ใน
ระดับเดียวกับไตรมาสก่อน
1.2 ราคาปาล์มนามันปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
ปี 2558 ราคาปาล์มนามันเฉลี่ย 4.64 บาทต่อ
กิโลกรัม ลดลงจากปี 2557 จากสต็อกนามันปาล์มที่อยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากโรงกลั่นชะลอการรับซือนามันปาล์มดิบ
ในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซียที่
ลดลง รวมทังราคาสินค้าทดแทน ได้แก่ นามันถั่วเหลือง
และนามันดิบลดลง ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน
สาหรับแนวโน้มปี 2559 คาดว่าราคาเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 4 - 5 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึนจากปี 2558
เนื่ อ งจากผลผลิ ต มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจาก
สภาพอากาศแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งมี
ทิศทางรุนแรงกว่าปี 2558 ประกอบกับความต้องการใช้
น ามัน ปาล์มภายในประเทศที่มีต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะด้ า น
พลังงาน ตามการส่งเสริมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ราคา
นามันดิบและนามันถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าทดแทนยังอยู่ใน
ระดับต่า ส่งผลให้ราคาปาล์มนามันในปี 2559 เพิ่มขึนจาก
ปี 2558 ไม่มากนัก
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี
2558 มีจานวน 531,192 E ตัน เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน
ร้ อ ยละ 3.6 เป็ น ผลจากความต้ อ งการ เพื่ อ ผลิ ต
ไบโอดีเซล 233,049 ตัน เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ
8.7 เนื่ อ งจากภาครั ฐ ขอความร่ ว มมื อ บริ ษั ท จ าหน่ า ย
ไบโอดีเซลให้สารองไบโอดีเซล B100 เพิ่มขึน ประกอบกับ
E

คือ ตัวเลขประมาณการ
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โรงไฟฟ้ากระบี่รับซือน ามัน ปาล์มดิ บ จากโรงสกัด ภายใน
จัง หวัด มาผลิต ไฟฟ้ามากขึน ส่วนความต้อ งการเพื่อ การ
บริ โ ภคและใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมมี จ านวน 298,143 ตั น
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
ความต้องการใช้ในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 4
ปี 2558 (ต.ค. - พ.ย.) การนาเข้านามันปาล์มของอินเดีย
และจีน มีจานวน 1,989,274 ตัน และ 938,781 ตัน เพิ่มขึน
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.7 และ 20.1 ตามลาดับ
ตามราคานามันปาล์มที่ลดลง ประกอบกับค่าเงินริงกิตอ่อน
ค่ าเมื่อ เที ย บกับ เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ท าให้ค วามต้ อ งการ
นาเข้านามันปาล์มเพิ่มขึน
การส่ง ออก นามันปาล์มทุกชนิดของไทยไตร
มาสที่ 4 ปี 2558 (ต.ค. - พ.ย.) มีจานวน 10,524 ตั น
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.8 แต่ราคานามัน
ปาล์มดิบที่ลดลง ทาให้ มูลค่ าส่งออกเพียง 319 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.4
สาหรับมาเลเซีย การส่งออกนามันปาล์มดิบไตร
มาสที่ 4 ปี 2558 (ต.ค. - พ.ย.) มี จ านวน 3.2 ล้ านตั น
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.7 เนื่องจากราคา
ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึนและเงินริงกิตที่อ่อนค่าเมื่อเทียบ
กับเงินดอลลาร์ สรอ.
การผลิ ต ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (ต.ค. - พ.ย.)
ผลผลิตปาล์มนามันของไทยที่โรงสกัดรับซือมีจานวน 1.8 E
ล้านตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 31.8 เป็นผล
จากในช่วงเดียวกันปีก่อนปาล์มนามันได้รับผลกระทบจาก
สภาพอากาศแห้งแล้ง จากผลผลิตปาล์มนามันที่เพิ่มขึน ทา
ให้ผลผลิตนามันปาล์มดิบของไทยเพิ่มขึนตามไปด้วย โดยมี
จานวน 336,976 ตัน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 36.1
ส าหรั บ มาเลเซี ย ผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 (ต.ค. - พ.ย.) มีจานวน 3.7 ล้านตัน
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.3
ข้อมูล The Economist Intelligence
Unit (EIU) เดือนธันวาคม 2558 คาดการณ์ผลผลิต
น ามั น ปาล์ม โลกหัก การใช้ ปี 2558/59 มีจ านวน 580
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พันตัน ลดลงจากปี 2557/58 เนื่องจากความต้องการใช้
นามันปาล์มโลกเพิ่มขึน โดยเฉพาะการใช้นามันปาล์มเพื่อ
ผลิต ไบโอดี เซลในอิน โดนี เซีย รวมทั งการบริโ ภคน ามั น
ปาล์มในอินเดียที่มีต่อเนื่อง
ส่ ว นผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ โลกจะชะลอลง
เนื่ อ งจากความแห้ ง แล้ ง จากปรากฎการณ์ เ อลนี โ ญที่ จ ะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ของอิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย
รวมทังหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณ
น ามัน ปาล์ม ที่ไ ด้ ล ดลง แม้ พืนที่ก ารปลู กปาล์ มน ามั น จะ
เพิ่มขึนก็ตาม
แนวโน้ มปี 2559/60 คาดว่า ผลผลิต น ามั น
ปาล์มโลกหักการใช้ยังคงลดลง จากความต้องการใช้นามัน
ปาล์ ม ที่ มีต่ อ เนื่ อ งทั่ ว โลก ประกอบกั บ เศรษฐกิจ โลกจะ
ปรั บ ตั ว ดี ขึ น และราคาน ามั น ดิ บ ที่ จ ะเร่ ง ตั ว ขึ น ขณะที่
ผลผลิ ต ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จะไ ด้ รั บ ผลกระท บจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้สต็อกนามันปาล์มโลกในปี
2558/59 และ 2559/60 อยู่ ที่ 14,201 และ 14,756
พันตัน ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ผลผลิตและการใช้นามันปาล์มของโลก
(หน่วย: พันตัน)
ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหักการใช้
สต็อกปลายปี

2556/57 2557/58
59,755
61,500
57,965
58,970
1,790
2,530
11,091
13,621

2558/59
63,115
62,536
580
14,201

2559/60
65,630
65,075
555
14,756

ที่มา: The Economist Intelligence Unit, December 2015.

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง ณ สินเดือนพฤศจิกายน ปี 2558
สต็ อ กน ามัน ปาล์ม ดิ บของไทยมีจ านวน 417,812 E ตั น
(ตารางที่ 7) ลดลงจากสิ นไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 6.7
เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อนาไปผลิตไบโอดีเซลสูงขึน
สาหรับสต็อกนามันปาล์ม ดิบของมาเลเซีย ณ
สินเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจานวน 2.9 ล้านตัน สูงสุด
ในประวัติการณ์ เพิ่มขึนจากสินไตรมาสก่อนร้อยละ 27.5
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ตามผลผลิ ต ที่ เพิ่ มขึน ประกอบกั บความต้ อ งการใช้ จ าก
ตลาดต่างประเทศชะลอลง
ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์มดิบของไทย
(หน่วย : พันตัน)
ไตรมาส 3
2558

ตุลาคม
2558

พฤศจิกายน
2558

1.สต็อกต้นงวด

448.6

447.9

449.3

ปริมาณผลปาล์มที่รับซือ

2,958.6

989.1

812.0

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

533.1
512.6
298.1
214.5
22.8
447.9

185.4
177.1
99.4
77.7
7.0
449.3

151.6
177.1
99.4
77.7
6.0
417.8 E

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ : 5 = 1+2-3-4

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สินค้าโภคภัณฑ์ ราคานามันปาล์มดิบมาเลเซีย
ในตลาดล่วงหน้า (ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน) ไตรมาสที่ 4
ปี 2558 เฉลี่ยตันละ 2,353.91 ริงกิต (รูปที่ 9) เพิ่มขึนจาก
ไตรมาสก่อ นร้อ ยละ 11.1 เนื่ องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับ
มรสุมในช่วงปลายปีจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต ประกอบกับ
มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด สภาพอากาศแห้ ง แล้ ง และปั ญ หา
หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียอีก ครังในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2559 จากราคานามันปาล์มดิบมาเลเซียในตลาด
ล่วงหน้าที่เพิ่มขึน จึงทาให้ ปริมาณการซือขายนามันปาล์ม
ดิ บในตลาดล่ วงหน้ ามาเลเซี ย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มี
จ านวน 2,710,695 สั ญ ญา ลดลงจากไตรมาสก่ อ นที่ มี
จานวน 2,814,876 สัญญา
รูปที่ 9
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. 2558
ที่มา: www.bursamalaysia.com

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

13

3. นโยบายและมาตรการ

4. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ออกประกาศราคาแนะนาการซือขายปาล์มนามัน
และนามันปาล์มใหม่ โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่
28 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยกาหนดให้
โรงงานสกัดนามันปาล์มรับซือผลปาล์มทะลายและผลปาล์ม
ร่วง ตามอัตรานามันดังนี
(1) อั ต ราน ามั น ร้ อ ยละ 21 รั บ ซื อไม่ ต่ ากว่ า
กิโลกรัมละ 5.80 บาท
(2) อั ต ราน ามั น ร้ อ ยละ 20 รั บ ซื อไม่ ต่ ากว่ า
กิโลกรัมละ 5.50 บาท
(3) อั ต ราน ามั น ร้ อ ยละ 19 รั บ ซื อไม่ ต่ ากว่ า
กิโลกรัมละ 5.20 บาท
(4) อั ต ราน ามั น ร้ อ ยละ 18 รั บ ซื อไม่ ต่ ากว่ า
กิโลกรัมละ 4.90 บาท
(5) อั ต ราน ามั น ร้ อ ยละ 17 รั บ ซื อไม่ ต่ ากว่ า
กิโลกรัมละ 4.60 บาท
- กรณีอัตรานามันสูงกว่าร้อยละ 21 ให้ปรับเพิ่มราคา
รับซือขึนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 30 สตางค์ ต่ออัตรานามัน
ที่เพิ่มขึนทุกร้อยละ 1
- ให้โรงกลั่นนามันปาล์ม โรงงานผลิต ไบโอดีเซล
และผู้ รับซือน ามั น ปาล์ มดิ บ ทั่วไป รับซื อน ามัน ปาล์มดิ บ
(Crude Palm Oil : CPO) จากโรงงานสกัดนามัน
ปาล์มในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 28.55 บาท
- ให้ผู้รับซือปิดป้ายแสดงราคารับซือผลปาล์มทะลาย
ณ สถานที่รับซือให้ชัดเจน และผู้รับซือต้องรับซือให้ตรงกับ
ราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามี การรับซือต่ากว่า
ราคาแนะนา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่
เกิน 140,000 บาท หรือทังจาทังปรับ

4.1 โรงไฟฟ้ากระบี่รับซือนามันปาล์มดิบจากโรงงาน
สกัดในจังหวัดกระบี่ จานวน 1.5 หมื่นตัน โดยจะทยอยรับ
ซือเดือนละ 5 พันตัน ตังแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558
4.2 บริษัทจาหน่ายไบโอดีเซล จานวน 14 ราย ให้
ความร่วมมือสารองไบโอดีเซล B100 เพิ่มกว่า 59.0 ล้าน
ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบปาล์มนามันล้นตลาด จากเดิม
ที่ ส ารองเพี ย ง 11.8 ล้ า นลิ ต ร เริ่ ม ตั งแต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
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มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 4/2558 ราคาหั ว มั น ส าปะหลั ง สด และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ทุ ก ชนิ ด ทั งตลาดภายในและ
ต่างประเทศปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ตามสถานการณ์
ความรุนแรงของภัยสงคราม/การก่อการร้าย และความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
และการเร่งระบายข้าวโพดที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลจีน และ
การสินสุดแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ใช้มันสาปะหลัง
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส าคั ญ แต่ ห ากดู จ ากภาพรวมการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทังปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับปี
ที่แล้ว เพิ่มขึนร้อยละ 6.3 และร้อยละ 4.7 โดยเฉพาะมัน
เส้นที่ส่งออกไปจีนยังคงเพิ่มขึนร้อยละ 12.0 ทังปริมาณ
และมูลค่า

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ร า ค า หั ว มั น ส ด ค ล ะ ไ ต ร ม า ส ที่ 4/2558
กิโลกรัมละ 2.01 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อน ตามความ
ผัน ผวนของเศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจจีน และการระบายสต็อกข้าวโพดจากมาตรการ
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อุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศของจีนสินสุดลงไปพร้อม
กับมาตรการที่เคยกาหนดให้มันสาปะหลังเป็นสินค้าสาคัญ
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของจีนจะ
สินสุดลงในปี 2558 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีสต็อกข้าวโพด
สู ง ถึ ง 150
ล้ า นตั น จึ ง เร่ ง ระบายข้ า วโพดให้ กั บ
ผู้ประกอบการในประเทศเช่น โรงงานแป้ง ข้ า วโพด หรื อ
โรงงานแอลกอฮอล์/เอทานอล โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุน
อีกตันละ 350-400 หยวนต่อตันจากราคาในตลาดปัจจุบัน
ตันละ 1,600-1,700 หยวนต่อตัน จึงทาให้ผู้นาเข้าชะลอ
การสั่ ง ซื อโดยเฉพาะมั น เส้ น เพื่ อ รอดู ทิ ศ ทางของราคา
เพราะสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ตลาดเป็ น ของผู้ ซื อ รวมถึ ง
ปริมาณผลผลิตของพืชทดแทนทังข้าวโพด และธัญพืชของ
โลกที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
ราคาหัวมัน สดคละเฉลี่ย ไตรมาสที่ 4/2558
กิโลกรัมละ 2.01 บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ลดลง
ร้อยละ 10.9 (ไตรมาส 4/2557 = 2.20 บาท) มันเส้นส่ง
มอบ ณ คลังสินค้าท่าเรือกิโลกรัมละ 6.56 บาท ลดลงร้อย
ละ 10.4 (ไตรมาส 4/2557 = 7.05 บาท) ส่วนราคาแป้ง
มันตลาดกรุงเทพฯ กิโลกรัมละ 13.29 บาท ลดลงร้อยละ
6.0 (ไตรมาส 4/2557 = 13.21 บาท) ส่วนราคาส่งออก
มันเส้น (F.O.B. กรุงเทพฯ) เฉลี่ยตันละ 202.92 ดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 8.5 (ไตรมาส 4/2557 = 234.25
ดอลลาร์ สรอ.) และแป้งมันเฉลี่ยตันละ 390.25 ดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 11.4 (ไตรมาส 4/2557 = 429.67
ดอลลาร์ สรอ.) (รูปที่ 10)
รูปที่ 10
ราคาหัวมันสดคละ มันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150

2554

2555

2556

2557

ตารางที่ 8
การใช้หวั มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆปี 2557/58
มันเส้น/มัน
แป้งมัน
อัดเม็ด
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
43%
52%
รวมการใช้หัวมันสาปะหลัง= 43.45 ล้านตัน
หัวมันสดในประเทศ 33.6+สต็อกและนาเข้า 9.85 ล้านตัน
รายการ

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

ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน

สาหรับไตรมาสที่ 4/2558 ราคาหัวมันสดคละ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืนที่เพาะปลูกและแหล่ง
ผลิตมันสาปะหลังทังมันเส้น และแป้งมันรายใหญ่ของประเทศ
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.36 บาท เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 3.7 (ไตรมาส 4/2557 = 2.25) ตรงกันข้ามกับ
ทิศทางราคาของประเทศ
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัว มัน สดคละในปี 2558 เฉลี่ย ทั ง
ประเทศกิโลกรัมละ 2.16 บาท เพิ่มขึนจากปี 2557 ที่ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.11 บาท เพิ่มขึนร้อยละ 2.4 ซึ่งถือว่า
ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้
ส่วนแนวโน้มในปี 2559 คาดว่าทังปีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.90-2.09 บาท และเฉพาะไตรมาสที่
1/2559 คาดว่าราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.85 บาท จากการ
ชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น และความเปราะบางของ
เศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง สถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ดของ
สงครามและภัยก่อการร้าย ที่ยังเป็นปัจจัยลบด้านราคา แม้
จะมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ทังภายในประเทศและ
การส่งออกจะมีปริมาณรวมมากถึง 43.5 ล้านตันหัวมันสด
(ตารางที่ 8) ในขณะที่ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
(สศก.) พยากรณ์การผลิตมันสาปะหลังปี 2559 ว่าจะมี
ผลผลิตรวม 31.0 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.2
ตามสถานการณ์ภัยแล้ง

2558

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เอทานอล
2.00
5%

ที่มา : จากการสารวจของคณะสารวจภาวะการผลิตมัน สาปะหลัง ฤดูก ารผลิต ปี
2558/59 ณ 25 ส.ค.58
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ในปีผ่านมา จะเห็ นได้ ชัดเจนว่า
ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเพิ่มสูงขึน ทัง
ภายในประเทศจากสั ด ส่ ว นการใช้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น และตลาด
ต่ างประเทศที่ เป็ นปี แ รกที่ ปริ มาณและมู ลค่ าการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังรวมเกินกว่า 1 แสนล้านบาท รวมถึง
ครึ่งแรกของปี 2558 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ที่ ยั งมี ความเปราะบาง ทั งนี ตลาดส าคั ญของผลิ ตภั ณฑ์ มั น
สาปะหลังส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่
มีความต้ องการผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้ น
เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
เกินกว่าร้ อยละ 7 ต่ อปี ตามแผนยุ ทธศาสตร์ในการพัฒนา
พลังงานทดแทน ซึ่งแต่ละปีจีนจะนาเข้ามันเส้นกว่า 9 - 10
ล้านตั น โดย ณ สินเดือนพฤศจิกายน 2558 ปริมาณการ
ส่งออกมันเส้นทังหมดของไทย 6.644 ล้านตัน มูลค่า 47,627.8
ล้านบาท เป็นการส่งออกไปยังจีน 6.643 ล้านตัน มูลค่า
47,617.8 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98
ตามลาดับ และยังนาเข้าแป้งมันอีกเกือบ 2.0 ล้านตัน แต่แผน
ดังกล่าวได้ สินสุดลงในปี 2559 รวมทั งนโยบายการอุดหนุ น
ราคาข้าวโพดในประเทศและการระบายข้าวโพดในสต็อกของจีนที่
มีอยู่กว่า 150 ล้านตัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะ
เป็ น ปั จ จั ย ลบต่ อ ราคาหั วมั น สดและราคาผลิ ต ภั ณฑ์ มั น
สาปะหลังในปี 2559
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 4/2558 นีซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดู
การผลิตใหม่ปี 2558/59 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) คาดว่ามีพืนที่เพาะปลูกรวม 8.7 ล้านไร่ เพิ่มขึนจากปี
ก่อนร้อยละ 0.4 ผลผลิตรวม 31.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.2
และมีหัวมันออกสู่ตลาดประมาณ 5.3 ล้านตัน เพิ่มขึนจากไตร
มาสก่อนร้อยละ 89.3 แต่ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 34.4 นอกจากนีสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศที่ส่งผล
ค่อนข้างรุนแรงในช่วงกลางปีจากปรากฎการณ์เอนีโญ และอาจ
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้า รวมถึงการแพร่ระบาดของเพลีย
แป้ง และเชือราที่ทาให้เกิดโรครากหรือหัวมันเน่า ซึ่งจะทาให้
ผลผลิตหัวมันสดลดต่าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความผันผวน
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตรทั่วโลก ซึ่งอาจจะยังเป็นปัจจัยด้ านบวกให้กับ
ราคามันสาปะหลังได้บ้าง
การส่งออก ปี 2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลัง มีปริมาณรวมทังสิน 10.8 ล้านตัน มูลค่าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์รวม 113,726.3 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี 2556
ร้อยละ 17.4 และร้อยละ 18.8 ตามลาดับ (รูปที่ 11) สาหรับ
11 เดือนแรกของปี 2558 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
รวม 10.2 ล้านตัน มูลค่า 106,243.1 ล้านบาท เพิ่มขึนจาก
ระยะเดียวกันของก่อนกว่าร้อยละ 6.3 และร้อยละ 4.7
ตามลาดับ (ตารางที่ 9) ถึงแม้ไตรมาสที่ 3 ปริมาณและมูลค่า
การส่ งออกจะลดลงจากการประกาศลดค่ าเงิ นหยวน และ
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง แต่คาดว่าการส่งออกรวมตลอดทังปี
จะมีปริมาณมากกว่า 11.0 ล้านตัน มูลค่ากว่า 115,000 ล้าน
บาท คาดว่าจะเพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา ตลาดหลักๆ ยังคงเป็น
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก และ
ตะวันออกเฉียงใต้ ทังจีน และอินโดนีเซีย ซึ่งในปีนีอินโดนีเซีย
มีการนาเข้าเพิ่มมากขึน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งทาให้ผลผลิต
มั นส าปะหลั งในประเทศได้ รั บความเสี ยหาย ซึ่ งในแต่ ละปี
อินโดนีเซียสามารถผลิตหัวมันสดได้ประมาณ 25 - 27 ล้านตัน
สาหรับผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่อินโดนีเซียนาเข้ามากที่สุดคือ
แป้งมันร้อยละ 99.8 โดยเป็นชนิดแป้งดิบ (Native Starch)
ร้อยละ 87.9 และชนิดแป้งดัดแปร (Modified Starch) ร้อย
ละ 12.0
รูปที่ 11
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปริมาณ(ตัน) แกนซ้าย
มูลค่า(พันล้านบาท) แกนขวา

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

2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ตารางที่ 9
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ปี 2558

ม.ค.- พ.ย.

ปริมาณ
(พันตัน)
10,203.1

มูลค่า
(ล้านบาท)
106,243.1

8,046.5
580.9
408.1
281.4
269.3

68,723.6
8,656.2
8,274.8
4,235.4
4,081.1

% YOY
ปริมาณ
มูลค่า
6.25

4.72

6.35
48.45
-7.27
-8.04
15.83

7.58
46.17
0.33
-3.91
18.31

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

ที่มา : จัดทาจากข้อมูลส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
มาตรการภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ครม. มีมติอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง
ปี 2558/59 จานวน 3 โครงการตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังในระบบนาหยด ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนั บสนุนเงิ นทุนในการพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบน าหยด
รวมทังเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต (Productivity) และคุณภาพของผลผลิตมันสาปะหลัง
และลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
2.2 โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ปี
2558/59 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในช่วงชะลอการขุดมันสาปะหลัง อีกทังเพื่อลดปริมาณ
ผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป และ
เพื่อให้เกษตรกรขายมันสาปะหลังได้ในราคาที่สูงขึน
2.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับมัน
สาปะหลังนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับ
ซือมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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ชุมชน ในการดาเนินธุรกิจมันสาปะหลัง และช่วยดูดซับปริมาณ
ผลผลิตมันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมา
ผลผลิตพืชทดแทน ปริมาณผลผลิตพืชทดแทนใน
ปีนีทังข้าวโพดและธัญพืชรวมทั่วโลก จากWorld commodity
forecasts: food, feedstuffs and beverages August
2015 มี ปริ มาณผลผลิ ตลดลง ในขณะที่ ความต้ องการยั งคง
เพิ่มขึน ซึ่งจะยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหัวมันสาปะหลัง และ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังตลอดทังปียังขยายตัวได้ดี
ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะตลาดหลักๆ
อย่ างประเทศจี น อิ นโดนี เซี ย และมาเลเชี ยในขณะที่ ราคา
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังก็อยู่ ในเกณฑ์ค่ อนข้างจู งใจให้มีการ
สั่งซือเพื่อนาเข้ามากขึน ถึงแม้จีนซึ่งเป็นตลาดหลักจะประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และรัฐบาลเร่งระบายสต็อกข้าวโพดที่มี
กว่า 150 ล้านตัน แต่คาดว่าจีนจะยังคงเป็นตลาดสาคัญสาหรับ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของไทยต่อไป
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า
ผลผลิตฤดูการผลิตใหม่ปี 2558/59 สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ที่คาดว่ามีพืนที่เพาะปลูกรวม 8.7 ล้าน
ไร่ เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 0.4 และผลผลิตรวม 31.0
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.2 แต่ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกในหลาย
พืนที่ต้องพบกับภัยแล้ง จนต้องปลู กใหม่ในช่วงต้นฤดูฝน
ซึ่งจะทาให้ผลผลิตออกล่าช้าไปกว่าเดิม และยังมีการแพร่
ระบาดของเพลียแป้ง เชือราที่ทาให้เกิดโรครากเน่าในหลาย
จั ง หวั ด ประกอบกั บ เกิ ด สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ที่ ค่ อ นข้ า ง
รุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์
เอลนีโญซึ่งอาจจะมีผลกระทบไปถึงกลางปี 2559 ซึ่งจะทา
ให้ผลผลิตมันสาปะหลังต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
จากปั ญ หาของเศรษฐกิ จ ภายในที่ ถ ดถอยของ
ประเทศจีนเอง และเศรษฐกิจโลกที่ยังคงพืนตัวค่อนข้างช้า
ทาให้จีนประกาศลดค่าเงินหยวนลงครังแรกเมื่อวันที่ 11
สิง หาคม 2558 ส่ง ผลให้ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์มัน สาปะหลัง
ของจีนชะลอการนาเข้า พยายามผลักภาระต้นทุนค่าเงินที่
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
เพิ่มสูงขึนมาให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ซึ่งสุดท้ายก็ผลักต่อไป
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง นอกจากนียังมีปัจจัย
อื่นที่ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการสั่งซือผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังของไทยคือ
ปัจจัยลบ
1. รัฐบาลจีนเริ่มการระบายข้าวโพดในสต็อกที่เกิดจาก
มาตรการจ่ายเงินอุดหนุนราคาข้าวโพดในประเทศที่มีกว่า 150
ล้านตัน ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศเช่นโรงงานแป้งข้าวโพด
หรือโรงงานแอลกอฮอล์/เอทานอล โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุน
อีกตันละ 350-400 หยวนต่อตันจากราคาในตลาดปัจจุบันตันละ
1,600-1,700 หยวนต่อตัน
2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนโดยให้มันเส้นเป็น
วัตถุดิบสาคัญของจีนจะสินสุดลงในสินปี 2558 ประกอบกับ
ราคานามันดิบในตลาดโลกที่ลดลงอยู่ในระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี
3. ปัจจุบันจีนมีการนาเข้าเอทานอลจากประเทศบราซิล
เพิ่มมากขึน จากเพียง 7 เดือนแรกจีนนาเข้าเอทานอลจาก
บราซิลจานวน 125 ล้านลิตร เพิ่มขึนจากระยะเดียวกันของปี
ก่อนที่นาเข้าเพียง 17 ล้านลิตร ตามข้อตกลงการค้าต่างตอบ
แทนที่ทาขึนเมื่อปี 2557
4. ปริมาณผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศจีนปีนีอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างดีประมาณ 223-228 ล้านตัน ซึ่งจะทาให้ราคา
ลดลงจากปีก่อน
ปัจจัยบวก
จากปริมาณผลผลิตข้าวโพดจีนที่เพิ่มขึนทาให้ราคา
ลดต่าลงปัจจุบันอยู่ระหว่างตันละ 1,600-1,700 หยวนต่อ
ตัน รัฐบาลจีนจึงจะยังคงมาตรการจ่ายเงินอุดหนุนออกไป
อีกจาก 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2559
เพื่อให้เกษตรกรขายได้ในราคา 2,000 หยวนต่อตันหลังจีน
ประกาศลดค่าเงินหยวนถึงแม้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันเส้นไปจีนจะลดลงในเดือนสิงหาคมและกันยายน แต่ใน
เดือนตุลาคมปริมาณเริ่มเพิ่มสูงขึน และลดลงบ้างในเดือน
พฤศจิ กายน แต่ ห ากดู ภาพรวมการน าเข้ า มัน เส้น ทัง 11
เดือนเมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่าจีนมีการนาเข้าเพิ่มขึน
ร้อยละ 12.0 ทังปริมาณและมูลค่า ประเทศจีนก็จะยังคง
เป็น ตลาดสาคั ญของมัน เส้น ไทยต่ อ ไป เพีย งแต่ ปริมาณ

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

และราคาอาจจะไม่ สู ง เหมื อ นในอดี ต ที่ ผ่ า นมา จนกว่ า
เศรษฐกิจจีนจะกลับมามีเสถียรภาพที่มั่นคง (รูปที่ 12)
รูปที่ 12
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมันเส้นไปจีน
ปริมาณ(ก.ก.)

มูลค่า(บาท)
8,000,000,000

1,100,000,000
900,000,000

6,000,000,000

700,000,000

4,000,000,000

500,000,000
300,000,000

2,000,000,000
0

100,000,000
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ปี 2557 ปริมาณ(กก.)
ปี 2557 มูลค่า(บาท)

-100,000,000

ปี 2558 ปริมาณ(กก.)
ปี 2558 มูลค่า(บาท)

ที่มา ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 4/2558 ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ในฤดูการ
ผลิตปี 2558/59 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนโดยราคา
ขันต้นที่กาหนดโดยคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
เฉลี่ยต่ากว่าฤดูการผลิตปีก่อน สาหรับนาตาลทรายดิบโลก
ในตลาดนิวยอร์กปรับตัวดีขึนจากไตรมาสก่อนแต่ยังคงต่า
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจากคาดการณ์ผลผลิตนาตาล
โลกจะขาดแคลนมากขึนและจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต น าตาลลดลงทั่ ว โลก ส าหรั บ
แนวโน้มราคานาตาลโลกในปี 2559 มีโอกาสฟื้นตัวได้จาก
ผลผลิตที่ลดลงของบราซิลเป็นหลักและการเข้าสู่ช่วงขาด
ดุลนาตาลในตลาดโลก ส่วนภาพรวมผลผลิตอ้อยของไทย
แม้ ว่ า จะเพิ่ ม ขึน แต่ คุ ณ ภาพการผลิ ต น าตาลลดลงจาก
สภาพอากาศที่ไม่หนาวเท่าที่ควรรวมถึงฝนตกในช่วงเปิด
หีบในบางพืนที่
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
1. ภาวะราคาอ้อยและนาตาล
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ฤดูการผลิตอ้อยปี 2558/59 โรงงานน าตาลเริ่ม
เปิดหีบตังแต่ 25 พ.ย. 58 ราคาอ้อยไตรมาสที่ 4/2558 เฉลี่ย
ตันละ 692 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.2 (รูปที่
13) ปีนีคณะกรรมการอ้อยและนาตาลกาหนดราคาอ้อยเป็น 2
ราคา (ปีก่อนกาหนดเป็นราคาเดียวทั่วประเทศที่ตันละ 900 บาท)
คือ ราคาอ้อยเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และเขต 8 จังหวัดชลบุรี
ในอัตราตันละ 773 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. ส่วน
เขตที่เหลือ 7 เขตจากทังหมด 9 เขตในอัตราตันละ 808 บาท
รูปที่ 13
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
บาทต่อตัน

1,500

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

30

1,000

20
500
0

10

เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน (16.27)

(เซนต์ต่อปอนด์)

แนวโน้มราคานาตาลโลก
2556
เฉลี่ย
17.68
% YoY -18.2%

2557
17.01
-3.8%

0

2558
13.33
-21.6%

2559
13.88
4.1%

2560
14.14
1.9%

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU

ราคาน าตาลทรายดิบโลกในตลาดนิว ยอร์ก
เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสก่อ นร้อ ยละ 30.0 แต่ต่ ากว่ า ระยะ
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 โดยราคานาตาลทรายดิบ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เฉลี่ยที่ 14.68 เซนต์ต่อปอนด์หรือ
กิโ ลกรัมละ 11.88 บาท โดยได้รับแรงหนุน จากการ
คาดการณ์ผลผลิตนาตาลโลกปี 2558/59 จะเข้าสู่ช่วงขาด
ดุลมากขึน ประกอบกับผลผลิตนาตาลของอินเดียต่ากว่าที่
คาดไว้ รวมถึงสภาพฝนตกหนักกว่าปกติจากปรากฏการณ์
เอลนีโญในบราซิลทาให้เป็นอุปสรรคต่ อการตัดอ้อยส่งเข้า
โรงงานและการขนส่งนาตาลเพื่อการส่งออก และการลดลง
ของพื นที่ เ พาะปลู ก และผลผลิ ต บี ท รู ท ในสหภาพยุ โ รป
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ส่ ง ผลให้ ร าคาน าตาลทรายดิ บ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.26 – 15.58 เซนต์ต่อปอนด์
1.2 แนวโน้มราคานาตาล
ร า ค า น า ต า ล โ ล ก ปี 2 5 5 9 Economist
Intelligence Unit (EIU) ปรับลดคาดการณ์ราคานาตาลโลก
ล่าสุด1 อยู่ที่ 13.88 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึนจากราคาเฉลี่ยปี
2558 ร้อยละ 4.1 ประกอบกับรายงาน Kingsman ของ
บราซิลประเมินว่าในปี 2558/59 เริ่มเข้าสู่ช่วงขาดดุลนาตาล
โลก (Deficit) จากการลดลงของผลผลิตนาตาลบราซิลเป็นหลัก
สาหรับแนวโน้มราคานาตาลในปี 2560 คาดว่าเฉลี่ยที่ 14.14
เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึนจากปี 2559 ร้อยละ 1.9
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการบริโภคนาตาลโลกโดยรวมในปี 2559
คาดว่ าเพิ่ มขึ น สะท้ อ นจากรายงานของกระทรวงการค้ า
อินโดนีเซียที่มีแนวโน้มจะนาเข้านาตาลทรายดิบกว่า 3 ล้านตัน
ในปี 2559 เพื่ อ ใช้ ในอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม
เช่ นเดี ยวกั บรายงานของ The Sugar Regulatory
Administration (SRA) ฟิลิปปินส์ ที่จะมีการนาเข้านาตาล
เป็นครังแรกในรอบ 6 ปี จานวน 169,385 ตันเนื่องจากปัญหา
ภัยแล้ง สอดคล้องกับ Kingsman ของบราซิลที่คาดว่าไทยและ
อินเดี ยจะบริโภคน าตาลเพิ่ มขึ น โดยไทยใช้ ในอุ ตสาหกรรม
เชือเพลิงชีวภาพ ส่วนอินเดียเป็นการสะสมนาตาลในสต็อกเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงหากราคานาตาลภายในประเทศสูงขึนอย่าง
ฉับพลัน (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10
อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
ผลผลิต
บริโภค
Balance
Closing stocks

หน่วย: ล้านตัน

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

171.4
165.4
6.0
83.7

172.5
169.5
3.0
86.7

168.7
173.1
-4.4
82.3

174.3
177.3
-3.0
79.3

ที่มา: ISO, USDA, The Economist Intelligence Unit
adjusted and revised data from EIU December 2015

1

จากรายงาน World commodity forecasts:feedstuffs and
beverages,December 2015, The Economist Intelligence Unit Limited 2015
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
การส่งออกนาตาลของไทยในช่วง 11 เดือนที่
ผ่า นมาปริม าณการส่ง ออกเพิ่ ม ขึ นแต่มู ล ค่า ลดลง โดย
ปริมาณส่งออกรวม 7.3 ล้านตัน เพิ่มขึนร้อยละ 9.0 จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนมูลค่าการส่งออกรวม 87,843.6
ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 6.1 เมื่อ เทีย บกับช่วงเดี ย วกัน ปี
ก่อน สาหรับประเทศที่นาเข้านาตาลสะสม 3 อันดับแรกปีนี
คือ อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น ตามลาดับ (รูปที่ 14)
รูปที่ 14
ปริมาณการส่งออกนาตาลของไทย Top 5
ตัน

Indonesia

China

Cambodia

Japan

Malaysia

South Korea

YOY% รวม (แกนขวา)

ร้อยละ
YoY= (+7.59%)

150
100

50
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15

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

ผลผลิ ตอ้ อยไตรมาสที่ 4/2558 มีอ้ อยเข้ าสู่
โรงงาน ณ 31 ธั นวาคม 2558 รวม 20.1 ล้ านตั น ผลิ ต
นาตาลทรายดิบได้รวม 1.3 ล้านตัน และผลิตนาตาลทรายขาว
ได้รวม 0.4 ล้านตัน (รูปที่ 15) แต่เมื่อเทียบผลผลิตอ้อยและ
นาตาลกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะลดลงร้อยละ 7.8 และร้อย
ละ 13.3 ตามล าดั บ โดยคุ ณภาพอ้ อยปี นี ลดลงจากช่ วง
เดียวกันปีก่อน สะท้อนจากค่าความหวานลดลงเฉลี่ยที่ 10.35
ซี.ซี.เอส. (ปีก่อนที่ 10.70 ซี.ซี.เอส.) จากฝนทิงช่วงในช่วงอ้อย
เติบโต และช่วงเปิดหีบอ้ อยหลายพืนที่ฝนตกและอากาศไม่
หนาวเท่าที่ควร ทาให้อ้อยสร้างค่าความหวานลดลง และตาม
รายงานของสานั กงานคณะกรรมการอ้อยและน าตาลทราย
(สอน.) ณ 31 ธันวาคม 2558 พบว่ายังมีปัญหาอ้อยไฟไหม้
และสิ่งปนเปื้อนมากเช่นเดียวกับปีก่อน (สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ :
อ้อยสด = 58:42) แม้ว่าจะมีการรณรงค์จากโรงงานนาตาลก็
ตามส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย

(50)

รูปที่ 15
สรุปภาพรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2558/59

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความต้องการใช้นาตาลในประเทศในปี 2558
มียอดการจาหน่ายรวมทังสิน 2.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ในการจ าหน่ า ยภายในประเทศร้อ ยละ 95.2 (โควตา ก.
ตามบัญชีการจัดสรรรวม 2.5 ล้านตัน) สาหรับปริมาณการ
จาหน่ายนาตาลทรายขาวในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมารวม 2.3
ล้านตัน ในจานวนนีเป็นการบริโภคโดยตรงรวม 1.2 ล้านตัน
และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรวม 1.1 ล้านตัน
การผลิ ต EIU2 คาดการณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต
นาตาลโลกปี 2558/59 อยู่ ที่ 168.7 ล้านตั น ลดลงจากปี
2557/58 ที่ผลิตได้ 172.5 ล้านตัน จากผลผลิตที่ลดลงจาก
สหภาพยุ โรป อินเดี ย และจี น จากปัญหาภัยแล้งเป็นหลั ก
ขณะที่ Patts Kingsman คาดว่าผลผลิตนาตาลบราซิลจะ
ลดลงมีส่วนทาให้ผลผลิตนาตาลโลกส่วนขาดเพิ่มสูงขึน

(หน่วย : ล้านตัน)

25 พ.ย.58 – 31 ธ.ค.58
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-

นาตาลรวม=1.7

2.0

อ้อย=20.1
อ้อยรวม= 11.0
อ้อย=3.3

ทั่วประเทศ

กลาง

เหนือ

นาตาลทรายขาว (แกนขวา)
อ้อยเข้าหีบ (แกนซ้าย)

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ตะวันออก

อีสาน

-

นาตาลทรายดิบ (แกนขวา)

ที่มา: Sugarzone.in.th

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้าคงคลัง ดุลนาตาลโลกมีแนวโน้มเข้าสู่
ช่ว งขาดดุ ล เพิ่ มขึ นในปี 2558/59 โดยองค์ การน าตาล
ระหว่างประเทศ (ISO) ปรับเพิ่มการคาดการณ์ผลผลิต
นาตาลโลกส่วนขาด (Deficit) เป็น 3.5 ล้านตัน3 จากการ
ประมาณการครังก่อนที่ 2.5 ล้านตัน สอดคล้องกับรายงาน

2

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

1.0

อ้อยรวม= 4.6
อ้อยรวม=1.2

3

ISO ประมาณการครังล่าสุดเมือ่ 5 พ.ย.58
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รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ของ EIU ล่าสุด4 ที่คาดว่าดุลนาตาลโลกเข้าสู่ช่วงขาดดุล
เพิ่มขึนเป็น 4.4 ล้านตัน (รูปที่ 16)
รูปที่ 16
ดุลนาตาลโลก
พันตัน

180.0

As Sept 2015 (SBH 16 - Sugar#11 : Oct 2015)
(หน่วย : ล้านตัน raw value)

ดุลนาตาลโลก

ผลผลิต
173.405

170.0
160.0
150.0

รูปที่ 17
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11

บริโภค
173.413

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

เซนต์ต่อปอนด์
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00

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

ที่มา : USDA as May 2015

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างแปรปรวนในพืนที่
ปลูกอ้อยหลักของโลก จากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทาให้
ฝนตกหนักกว่าปกติในบราซิลส่งผลกระทบต่อการตัดอ้อย
เช่นเดียวกับอินเดียที่ต้องหยุดหีบอ้อยใน 4 เขตเนื่องจาก
ประสบภาวะฝนตกหนั ก ขณะที่ รั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ ข อง
ออสเตรเลีย คาดว่า จะขาดแคลนน าในการเพาะปลูกอ้อ ย
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ราคานาตาลทรายดิบ (Sugar#11) ในตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ามีทิศทางที่ดีขึน จากผลผลิตนาตาล
ในตลาดโลกน้อยกว่าความต้องการโดยเฉพาะจากประเทศ
ในเอเชียเป็น หลัก ประกอบกับปรากฎการณ์เอลนี โญได้
สร้างความกังวลต่อผลผลิตนาตาลขาดตลาดในตลาดใหญ่
อย่างบราซิล อินเดีย และไทย รวมถึงสัดส่วนการนาอ้อย
เพื่อผลิตเป็นนาตาลของบราซิลในปี 2558/59 ต่ากว่าการ
ผลิต เป็น เอทานอล (สัด ส่วนน าตาล:เอทานอล= 42:58)
โดยเทรดเดอร์ค าดว่า ราคาน าตาลจะดี ขึ นอี ก ท าให้ผู้ค้ า
จานวนมากปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในตลาด ส่งผลให้
ราคาน าตาลทรายดิ บ ตลาดนิ ว ยอร์ ก ตามสั ญญาส่ง มอบ
เดือ นมีนาคม 2559 เคลื่อ นไหวเพิ่มขึนระหว่าง 14.5115.58 เซนต์ ต่ อ ปอนด์ และปิ ด ตลาด ณ 31 ธ.ค.58 ที่
ระดับ 15.24 เซนต์ต่อปอนด์ (รูปที่ 17)
4

วารสาร World Commodity forecasts: food, feedstuffs and
beverages December 2015 , The Economist Intelligence Unit
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กุ้งขาว
Key Message
ไตรมาสที่ 3/2558 ราคากุ้งขาวลดลงจากไตรมาสก่อน

เล็กน้อย จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึนมากในเดือน
ตุลาคม 2558 กระทั่งเกิดปัญหาราคากุ้งตกต่า อย่างไรก็
ดี ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน - ธั น วาคม 2558
สถานการณ์ราคาตกต่าคลี่คลายและเร่งตัวสูงขึนจากแรง
ซือของห้องเย็นที่เร่งผลิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าช่วงปลายปี
สาหรับปี 2558 กุ้ งขาวมีราคาเฉลี่ย 160.23 บาทต่ อ
กิโลกรัม ส่วนแนวโน้มราคากุ้งขาวปี 2559 คาดว่าอยู่
ในช่วง 155 - 165 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนผลผลิตคาดว่า
จะเพิม่ ขึนจากโรคตายด่วนที่คลี่คลายลง
1. ภาวะราคากุ้งขาว
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ราคากุ้งขาว ลดลงจากไตรมาสก่อน สะท้อน
จากราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ
151.50 บาท ลดลงจาก 154.67 บาทในไตรมาสก่อน หรือ
ลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึนมากในเดือน
ตุลาคม 2558 กระทั่งเกิดปัญหาราคากุ้งตกต่า อย่างไรก็ดี
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 สถานการณ์

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ราคากุ้งตกต่าคลี่คลายและเร่งตัวสูงขึนจากแรงซือของห้อง
เย็ น ที่ เ พิ่ ม การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง มอบให้ ลู ก ค้ า ในช่ ว งปลายปี
ขณะเดียวกันราคากุ้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลง
ร้อยละ 15.6 เนื่ องจากฐานราคาปี ก่อนอยู่ ในระดั บสูงจาก
ผลกระทบของโรคตายด่วนในปีที่ผ่านมา (รูปที่ 18)
รูปที่ 18
ราคากุ้งขาวไทย ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
บาทต่อ กก.

300
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100
50
0
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อยู่ ในเกณฑ์ ดี ตามความต้ องการบริ โภคที่ เพิ่ มขึ นในช่ ว ง
เทศกาลสาคัญปลายปี
จากรายงานของ National Marine Fisheries
Service of United States พบว่ า ปริ มาณการน าเข้ ากุ้ งของ
สหรัฐอเมริกาในช่วง 10 เดือนปี 2558 เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 0.8 ตามการนาเข้าจากอินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และ
เม็กซิโก ทังนี อินเดียยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ
23.5 รองลงมาเป็นอินโดนีเซีย เอกวาดอร์ และไทย (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11
ปริมาณการนาเข้ากุง้ (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย: ตัน)

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
2553 2554 2555
ที่มา: Samutsakhon Shrimp

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

1.2 ราคากุ้งขาวปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
ปี 2558 กุ้งขาวไทยขนาด 70 ตั วต่ อกิโลกรั ม
ราคาเฉลี่ย 160.23 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนเนื่องจาก
ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึน เป็นผลจากเกษตรกรมีวิธีจัดการกับโรคตาย
ด่วน ทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน
สาหรับแนวโน้ มราคาเฉลี่ ยปี 2559 คาดว่ าอยู่
ในช่วง 155 - 165 บาทต่อกิโลกรัม ตามผลผลิตที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึนเนื่องจากปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ยัง
มีปัจจัยบวกจากผลผลิตในประเทศคู่แข่งที่คาดว่าจะลดลงจาก
ปัญหาโรคระบาด ขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากปัญหาการกีดกันทาง
การค้ า อาทิ การถู กตั ดสิ ทธิ พิ เศษทางภาษี (GSP
:
Generalized System of Preferences) ในสหภาพยุโรป
และประเด็ นการค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริ กาลดอันดับไทยเป็น
Tier 3 รวมทังปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุ ม (Illegal,
Unreported
and
Unregulated Fishing : IUU Fishing) ที่อาจส่งผลกระทบ
กับการส่งออกกุ้งของไทย
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ความต้องการใช้
ตลาดสหรั ฐอเมริ กา จากข้ อมู ล INFOFISH
Trade News เดือนธันวาคม 2558 ตลาดกุ้งสหรัฐอเมริกา
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ในช่วง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
2557
2558
%YoY %สัดส่วน
อินเดีย
89,968
111,223
23.6
23.5
อินโดนีเซีย
85,045
95,165
11.9
20.1
เอกวาดอร์
78,712
72,642
-7.7
15.4
ไทย
49,288
56,781
15.2
12.0
เวียดนาม
62,476
45,862
-26.6
9.7
จีน
27,889
22,252
-20.2
4.7
เม็กซิโก
14,405
19,001
31.9
4.0
อื่นๆ
61,217
49,732
-18.8
10.6
รวม
469,000
472,658
0.8
100.0
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)
ประเทศผู้ผลิต

เมื่อพิจารณาการนาเข้ากุ้งแยกรายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วง 9 เดือนปี 2558 โดยรวมเพิ่มขึน
จากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 2.2 เป็ น การเพิ่ มขึ นใน
ผลิตภัณฑ์กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และกุ้งชุบขนมปังแช่
แข็ง ร้อยละ 3.4, 8.5 และ 11.4 ตามลาดับ (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12
ปริมาณการนาเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์กงุ้ ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย : ตัน)
มกราคม – กันยายน
ผลิตภัณฑ์
2557
2558
%YoY
กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง (Shell-on, frozen)
154,318 159,527
3.4
กุ้งปอกเปลือกแช่แข็ง (Peeled-raw, frozen)
165,916 165,122
-0.5
กุ้งแปรรูปอื่นๆ (Other preparations, frozen)
51,214
55,546
8.5
กุ้งชุบขนมปังแช่แข็ง (Breaded, frozen)
29,570
32,947
11.4
กุ้งอื่น ๆ
5,937
2,917
-50.9
กุ้งรวม
406,955 416,059
2.2
ที่มา: US NMFS. from INFOFISH Trade News, No.21/2015
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ตลาดญี่ ปุ่ น เดื อ นธั น วาคม 2558 ความ
ต้องการบริโภคกุ้งเพิ่มขึนในช่วงเทศกาลปลายปี ทาให้ตลาด
เริ่มมีปัญหาขาดแคลนกุ้ง ขณะที่ผู้น าเข้าในตลาดญี่ปุ่นยั งคง
ระมัดระวังการซือและหันไปนาเข้ ากุ้งจากอาร์เจนตินาเพิ่มขึน
ในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากมีราคาถูก
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2558 ญี่ปุ่น
มีปริมาณการนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 5.0 ตามการนาเข้าลดลงใน เวียดนาม อาร์เจนตินา ไทย
และจีน (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13
ปริมาณการนาเข้ากุง้ สดแช่แข็งในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย: ตัน)
ประเทศผู้ผลิต
อินเดีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อาร์เจนตินา
ไทย
จีน
อื่นๆ
รวม

ในช่วง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
2557
2558
%YoY %สัดส่วน
25,352
25,371
0.1
20.6
25,284
25,207
-0.3
20.5
20,691
21,032
1.6
17.1
10,381
9,838
-5.2
8.0
9,087
8,951
-1.5
7.3
9,224
6,038
-34.5
4.9
29,452
26,571
-9.8
21.6
129,471
123,008
-5.0
100.0

ที่มา: INFOFISH Trade News, No.22/2015

สาหรับการนาเข้ากุ้งแยกรายผลิตภัณฑ์ในตลาด
ญี่ปุ่นช่วง 9 เดือนปี 2558 มีการนาเข้าลดลงร้อยละ 3.5 เป็น
การลดลงในหลายผลิตภัณฑ์ ยกเว้นซูชิหน้ากุ้ง และกุ้งแปรรูป
ที่เพิ่มขึนร้อยละ 28.0 และ 3.8 ตามลาดับ (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
ปริมาณการนาเข้ากุง้ โดยรวม แยกรายผลิตภัณฑ์ในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย : ตัน)
มกราคม – กันยายน
ผลิตภัณฑ์
2557
2558
%YoY
กุ้งสดแช่แข็ง (Frozen raw, ebi) 109,542 104,191
-4.9
กุ้งแปรรูป (Prepared/preserved)
25,729
26,710
3.8
กุ้งสุกรมควัน (Cooked/smoked)
179
126
-29.6
กุ้งแห้ง/หมักเกลือ (Dried/salted)
1,244
639
-48.6
กุ้งสุกแช่แข็ง (Cooked, frozen)
14,375
13,698
-4.7
ซูชิหน้ากุ้ง (Sushi with rice)
1,330
1,703
28.0
อื่นๆ
36
45
25.0
กุ้งรวม
152,435 147,112
-3.5
ที่มา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.21/2015
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สาหรับการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและแปร
รูปของไทย ในช่วง 11 เดือนปี 2558 มีปริมาณการส่งออก
รวม 141,113 ตั น คิ ด เป็น มูลค่ าการส่งออกรวม 46,666
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 และ 16.8
ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นปริ ม าณ จะเห็ น ว่ า การ
ส่งออกลดลงในตลาดสาคัญได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
แคนาดา ลดลงร้อ ยละ 54.2, 6.9, และ 9.6 ตามลาดั บ
ทังนีเนื่องจากปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP)
ในสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่ยังระมัดระวังการซือ อย่างไรก็ดี
ปริมาณการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้
เพิ่มขึนร้อยละ 3.3 และ 17.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15

การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
แคนาดา
เกาหลีใต้
ตลาดอื่นๆ
รวม

ม.ค.-พ.ย.2557
ปริมาณ
มูลค่า
56,429 23,246
33,941 13,018
16,497
7,420
7,374
3,015
3,895
1,521
26,361
7,879
144,497

56,099

ม.ค.-พ.ย.2558
%YoY
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
3.3 -13.6
58,273
20,094
-6.9 -16.9
31,605
10,822
7,563
3,010 -54.2 -59.4
6,663
2,360 -9.6 -21.7
4,562
1,498 17.1 -1.5
23.1 12.7
32,447
8,882
-2.3 -16.8
141,113 46,666

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมง ผลผลิตกุ้งขาว
ในช่วง 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 2558) ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน
จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.1 เนื่องจากปัญหาโรค
ตายด่วนคลี่คลายลงในระดับหนึ่ง ประกอบกับเกษตรกรมี
การปรับวิธีการเลียง ทาให้กุ้งมีอัตรารอดเพิ่มขึน ส่งผลให้
ผลผลิตกุ้งโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางเพิ่มขึนร้อยละ
26.1 และ 5.9 ตามลาดับ
3. มาตรการทางภาครัฐ
3.1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์
นา เพื่อแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (IUU) และเปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสัญชาติควบคู่ไปด้วยหากแรงงานมีความประสงค์

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
3.2 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 เริ่มมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อป้องกันการทา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อบริหารจัดการ
การผลิต สูง สุดของธรรมชาติใ ห้สามารถท าการประมงได้
อย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล และก าหนด
แนวทางในการอนุ รัก ษ์ บริ ห ารจั ด การแหล่ ง ทรั พยากร
ประมงและสัตว์นาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ถือเป็นกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ และมี ก ารเพิ่ ม บทลงโทษ
เกี่ยวกับการทาประมงผิดกฎหมาย
4. มาตรการทางการค้า
สหภาพยุโรป (EU) เลื่อนการตัดสินพิจารณาการให้
ใบเหลือง หรือใบแดง หรือยกเลิกข้อกล่าวหา จากกาหนดเดิม
ปลายเดือนตุลาคม 2558 โดยมีข้อเสนอแนะให้ไทยแก้ไขปัญหา
IUU ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 และเจ้าหน้าที่
EU จะมาประเมินรอบใหม่ในวันที่ 20 มกราคม 2559
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5. มาตรการภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สมาคมอาหารแช่
เยือกแข็งไทย ออกระเบียบใหม่ให้สมาชิกยกเลิกการว่าจ้าง
สถานประกอบการแปรรู ป สั ต ว์ น าเบื องต้ น (ล้ ง ) จาก
ภายนอก และย้ายการแปรรูปสัตว์นาเบืองต้นเข้ามาอยู่ใน
สถานประกอบการของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการปฏิบัติ
ต่อแรงงานที่ผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทานกุ้งของไทย และ
สามารถควบคุ มมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทางานของ
พนั ก งานได้ ทั งนี หากสมาชิ ก รายใดมี ก ารซื อกุ้ ง จากล้ ง
ภายนอกจะถู ก ยกเลิ ก สมาชิ ก ภาพและถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ก าร
ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไทยไปต่างประเทศ โดยเริ่มตังแต่วันที่
1 มกราคม 2559

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
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