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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ไตรมาสที่ 4/2559
ภาวะแล้งคลี่คลายท าให้ผลผลิตข้ าวและมันสาปะหลัง
เพิ่มขึน ยกเว้น อ้อยโรงงาน ในพืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนื อ ที่ได้ รับผลกระทบจากแล้งในช่วงเพาะปลูก ส่วนช่วง
ปลายปี 2559 ภาคใต้เกิดภาวะฝนตกหนักกระทบการผลิตยางพารา
บ้าง
ราคา ยางแผ่นดิบ มั นส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ปรับ
เพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ส่วนราคาข้าวเปลือก กุ้งขาว และปาล์ม
นามันลดลง ความต้องการใช้ยางจากจีนเพื่อเร่งผลิตยางล้อรถทาให้
ราคายางแผ่ นดิ บสู งขึ น ราคามั นส าปะหลั งปรั บเพิ่ มขึ นจาก
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันดีกว่าไตรมาสก่อน และจีนเร่งนาเข้ามันเส้น
เพิ่มขึน อ้อยโรงงานราคาเพิ่มขึน เพราะผลผลิตและสต็อกนาตาลโลก
ลดลง ข้าวเปลือกทุกชนิดและกุ้งขาวราคาลดลงจากไตรมาสก่อนเพราะ
ผลผลิตเพิ่มขึน ส่วนราคาปาล์มนามันลดลงตามความต้องการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไบโอดีเซลลดลง
ผลผลิต ส่วนใหญ่ปรับดีขึนทังข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา
และกุ้งขาว ยกเว้นปาล์มนามัน และอ้อยที่ลดลง ผลผลิตข้าวและมัน
สาปะหลัง ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึนจากภาวะแล้ง
คลี่คลาย ผลผลิตกุ้งขาวเพิ่มขึน เกษตรกรสามารถคลี่คลายปัญหาโรค
ตายด่วน โดยปรับวิธีเลียงและการจัดการฟาร์มได้ดี ขึน ผลผลิต
ยางพาราเพิ่มขึนต่ากว่าคาด เพราะพืนที่ภาคใต้เกิดภาวะฝนตกหนัก
และน าท่ วมในบางพื นที่ โดยเฉพาะจั งหวั ดพั ทลุ ง และ
นครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม ผลผลิตปาล์มนามันและอ้อยโรงงาน
ลดลงเพราะกระทบแล้งมาตังแต่ช่วงต้นปี
ความต้องการสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ปรับดีขึนใน
สินค้ายางพารา มันสาปะหลัง นาตาล และกุ้งขาว โดยยางพารา จีนเร่ง
นาเข้าเพื่อผลิตยางล้อรถส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เพราะเกรงจะถูกกีด
กันทางการค้า มันสาปะหลัง จีนกลับมาเร่งนาเข้า เพื่อผลิตอาหาร
สัตว์ทดแทนข้าวโพดในประเทศที่ลดลง และเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
นาตาล และกุ้งขาว ความต้องการเพิ่มขึนในอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ด้านสินค้าเกษตรที่ความต้องการชะลอตัว
ได้แก่ ข้าวสาร โดยเฉพาะข้าวเจ้า เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศคู่คา้
สาคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพิ่มขึน ปาล์ม
นามัน ความต้องการจีนและอินเดียลดลง จากการนาเข้าถั่วเหลือง
ทดแทน
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แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทย
ทิศทางราคาสินค้าเกษตรไทยปี 2560 คาดว่าดีขึนในบาง
สินค้า ได้แก่ ราคาอ้อยโรงงาน เนื่องจากผลผลิตของโลกลดลง ราคา
มันสาปะหลัง และ ราคายางพารา เพิ่มขึนตามความต้องการใช้ของจีน
ราคาสินค้าเกษตรที่คาดว่าทรงตัว ได้แก่ ข้าว เนื่องจากผลผลิตนา
ปรังคาดว่าเพิ่มขึน และสต็อกข้าวไทยเหลืออยู่มาก ราคากุ้งขาว แม้จะ
สามารถแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนได้ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการกีด
กันทางการค้ าของประเทศคู่ ค้าที่อาจเข้มงวดมากขึน ราคาสินค้ า
เกษตรที่มีแนวโน้มลดลง คื อ ปาล์มน ามัน ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะ
เพิ่มขึน จากสภาพอากาศเอืออานวยกว่าปีก่อน
โปรดตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้รายงานตาม Link แนบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
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รายการ
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกเจ้าความชืน
15%

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
2558
2559
% Q4/2559
ปี
หน่วย
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2558
QoQ YoY
3
4
2
3
4
บาทต่อตัน 7,756

7,921

7,639 8,084

8,468

7,272

-14.1

-4.8

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

บาทต่อตัน 12,939 13,151 12,212 10,850 10,946

8,997

-17.8

-26.3

ข้าวเปลือกเหนียว

บาทต่อตัน 11,366 11,845 11,727 12,631 13,003

10,989 -15.5

-6.3

ยาง
ยางแผ่นดิบชัน 3

บาทต่อกก. 48.99

47.03

39.13

55.55

53.87

61.34 13.87

56.75

ยางแท่ง STR20

บาทต่อกก. 47.56

47.94

43.12

48.91

46.09

60.73 31.76

40.83

ผลปาล์มทะลาย

บาทต่อกก. 4.95

4.20

4.68

5.77

6.33

5.88

-7.1

25.6

นามันปาล์มดิบ

บาทต่อกก. 27.33

24.34

24.96

33.90

34.18

30.14

-11.8

20.8

หัวมันสดคละ

บาทต่อกก. 2.16

2.26

2.01

1.74

1.26

1.28

1.6

-36.3

มันเส้น

บาทต่อกก. 6.77

7.32

6.54

5.90

5.80

4.91

-15.3

-24.9

แป้งมัน

บาทต่อกก. 13.48 14.10

13.3

12.63

11.88

10.51

-11.5

-21.0

-

825

798

-

858

-

11.29

14.68

17.09

20.40

20.87

2.3

ปาล์ม

มันสาปะหลัง

อ้อยและนาตาล
อ้อย*

บาทต่อตัน 883

นาตาลทรายดิบ
(ตลาดนิวยอร์ก)

เซนต์ตอ่ 16.33 13.14
ปอนด์

กุ้งขาว
กุ้งขาวขนาด
(70 ตัวต่อกิโลกรัม)

840

บาทต่อกก. 160.23 154.67 151.50 159.17 173.25 170.11

-1.8

12.3

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจยั ยาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
หมายเหตุ : % QoQ คือ ร้อยละการเปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ %YoY คือ ร้อยละการเปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
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ต า ร า ง แ ส ด ง ทิ ศ ท า ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สา คั ญ ใ น ช่ ว ง 2 ปี ข้ า ง ห น้ า
Rice

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

ผลพยากรณ์

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

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Sugar

เซนต์ต่อปอนด์

30.00
25.00
15.00
10.00

5.00
0.00

ผลพยากรณ์

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Natural Rubber

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

ผลพยากรณ์

20.00

Palm oil

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน

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 2559, กราฟเส้น เป็นผลพยากรณ์ในเดือนมกราคม 2560
ที่มา:
World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as January 2017 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

384

379

389

-8.9

-0.6

-1.3

2.6

622

695

693

574

-24.2

11.7

-0.3

-17.2

13.4

18.2

20.5

19.7

-21.0

35.3

12.8

-4.0

1,486

1,489

1,606

1,668

-20.7

0.2

7.9

3.8

เซนต์ต่อปอนด์
% YoY

ดอลลาร์ สรอ.ต่อตัน
% YoY

ที่มา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as January 2017)
*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
ไตรมาส 4 ปี 2559 ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศปรับ
ลดลงจากไตรมาสก่อนทุกชนิด ตามปริมาณผลผลิตที่
เพิ่มขึน สอดคล้องกับราคาส่งออกที่ลดลงจากไตรมาส
ก่อนเช่นกัน ส่วนแนวโน้มช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 คาด
ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าจะทรงตัว แม้ผลผลิตข้าวนาปีหมด
ไป แต่มีแรงกดดันจากสต็อกข้าวของรัฐบาลและผลผลิต
ข้าวนาปรังที่คาดว่าเพิ่มขึน

1. ภาวะราคาข้าว
1.1 ราคาข้าวไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15% ณ ไร่นา ซึ่ง
เป็ น ข้ า วที่ มี ผ ลผลิ ต สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8 จากตันละ 7,639 บาทและ
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 14.1 จากตันละ 8,468
บาท เหลื อ เพี ย งตั น ละ 7,272 บาท (รู ป ที่ 1) ตาม
ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ นมากทั งภายในประเทศและ
ประเทศผู้ผลิตสาคัญ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน
15% ลดลงตังแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดู
เก็บเกี่ยวผลผลิต สาหรับราคาข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งมี
สัดส่วนมากรองลงมา ราคาเฉลี่ยไตรมาส 4 อยู่ ที่ตันละ
10,988 บาท ลดลงร้อยละ 6.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน
และร้อยละ 15.5 จากไตรมาสก่อน จากปริมาณผลผลิต
ที่เพิ่มขึนภายหลังภาวะแล้งคลี่คลาย
สาหรับราคาข้าวส่งออกข้าวที่สะท้อนภาวะข้าวใน
ตลาดโลก ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ส่งออกอ้างอิง และเป็นราคานา
ตลาดในประเทศ พิจารณาจากราคาส่งออกข้าวสารเจ้า
5% ของไทย เฉลี่ยไตรมาส 4 อยู่ที่ตันละ 369 ดอลลาร์
สรอ. ลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ในระดับใกล้เคี ย งปี
ก่อน โดยสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.3
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รูปที่ 1
ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 15%
YoY%ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชืน 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
รายงาน The Economist intelligence Unit
(EIU) เดือน ม.ค. 2560 คาดว่า ราคาส่งออกข้าวสาร
100% ของไทยไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 ยั ง อยู่ ใ น
ระดั บ ต่ าที่ 360 และ 375 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ตั น
ตามลาดับ ใกล้เคียงกับราคาในช่วงปลายปีก่อน เป็นผล
จากอุปทานที่ยังหลงเหลืออยู่ สอดคล้องกับความเห็นของ
ธปท. สานักงานภาคเหนือ ที่คาดว่าราคาข้าวสารส่งออก
ไตรมาส 1 และ 2 มีโอกาสทรงตัวใกล้เคียงปลายปีก่อน
แม้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีภายในประเทศไปแล้ว แต่
จากปริมาณนาฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเป็นปัจจัยบวกต่อ
การปลูกข้าวนาปรัง และอาจทาให้ผลผลิตข้าวนาปรังปีนี
เพิ่ ม ขึ น นอกจากนี ยั ง มี ป ริ ม าณสต็ อ กข้ า วที่ เ หลื อ จาก
โครงการจานาจานวนมากที่เป็นแรงกดดันราคา

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจ จัย ที่มีผลต่อราคาข้าวในประเทศ มีทัง
ทางด้านการค้าและการผลิต ดังนี
ด้านการค้า ความต้องการสั่งข้าวลดลงจากหลาย
ประเทศ โดยในภาพรวมไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ไทย
ส่งออกข้าวประมาณ 2.6 ล้านตัน (รูปที่ 3) ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11 จากการส่งออกข้าวสาคัญ
คื อ ข้ า วเจ้ า (ร้ อ ยละ 50 ของการส่ ง ออกข้ า วทั งหมด)
ปริมาณการส่งออกข้าวเจ้าลดลงร้อยละ 30.8 เมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันปีก่อน จากความต้องการที่ชะลอตัวของ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่ผลผลิตมากขึน
การผลิต ในตลาดโลก คาดว่า จะมีมากขึน โดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่าผลผลิต
ข้าวช่วงปลายปี 2559 จนถึงปี 2560 เพิ่มขึน ปริมาณ
ผลผลิตข้าวรวมทุกชนิดของโลกในปี 2559/60 เพิ่มขึน
9.2 ล้านตัน จาก 472.3 ล้านตัน เป็น 481.5 ล้านตัน
ส่วนความต้องการบริโภคข้าวโลกเพิ่มขึน 7.5 ล้านตัน
จาก 470.3 ล้านตัน เป็น 477.8 ล้านตัน จากปริมาณ
ผลผลิตที่มากกว่าความต้องการ ส่งผลให้ สต็อกข้าวโลก
ในปี 2559/60 เพิ่มขึ นเล็กน้ อ ย จาก 116.5 ล้านตั น
เป็น 120.2 ล้านตัน (ตารางที่ 1) ผลผลิตและสต็อกข้าว
โลกที่มีอยู่มากอาจจะทาให้ราคาข้าวปี 2560 เพิ่มไม่มาก
นัก
รูปที่ 3

ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
พันเมตริกตัน
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ที่มา: กรมศุลกากร
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ตารางที่ 1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)

ผลผลิต
บริโภค
การค้า
สต็อกปลายปี

2557/58

2558/59

478.6
477.9
42.7
114.5

472.3
470.3
39.58
116.5

ประมาณการ
2559/60
ณ พ.ย. 59 ณ ธ.ค. 59

483.8
478.4
40.9
121.7

481.5
477.8
40.61
120.2

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA) Dec,2016

การผลิตในประเทศ คาดว่าเพิ่มขึนเช่นกัน โดย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าผลผลิตข้าวนาปี
2559/60 เพิ่มขึนร้อยละ 4.5 เทียบกับระยะเดียวกันปี
ก่อน โดยเพิ่มขึนจาก 24.3 ล้านตัน เป็น 25.4 ล้านตัน
จากปริมาณนาฝนที่เอือต่อการผลิต
ในส่วนของผลผลิตข้าวนาปรังปี 2560 ก็เพิ่มขึน
เช่นกัน ผลจากปริมาณนาฝนยังดีต่อเนื่อง โดยช่วงเดือน
ธ.ค. 2559 อยู่ที่ 101.9 มิลลิเมตร สูงกว่าปริมาณนาฝน
เฉลี่ย 30 ปี ที่ 36 มิลลิเมตร และปริมาณนาในเขื่อ น
สาคัญ ณ สินเดือน ธ.ค. 2559 พิจารณาจากเขื่อนภูมิพล
และเขื่อนสิริกิติ์ เพราะมีความสาคัญสาหรับการปลูกข้าว
ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ทังสองเขื่อนมีระดับ
น าที่เพิ่มขึนต่ อ เนื่ อ ง โดยระดั บน าในเขื่อ นภูมิพลอยู่ ที่
7,027 ล้านลูกบาก์ศเมตร มีปริมาณนาใช้การอยู่ที่ร้อยละ
33 ขณะที่ เ ขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ มี ป ริ ม าณน าอยู่ ที่ 7,297 ล้ า น
ลูกบาก์ศเมตร และปริมาณนาใช้การที่ร้อยละ 64 คาดว่า
เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง ดังนันผลผลิตในประเทศ
ที่เพิ่มขึนทังนาปี 2559/60 และนาปรัง 2560 จึงเป็น
แรงกดดันราคาข้าวในระยะต่อไป
ด้านสต็อกข้าวไทยในภาครัฐ ยังมีคงเหลือสูงอยู่
จากโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 25542557 คาดว่ามีข้าวคงเหลือ ประมาณ 7.5-8.5 ล้านตั น
หากเร่งระบายอาจส่งผลต่อราคาข้าวภายในประเทศได้
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รูปที่ 4

ปริมาณนาฝนเฉลี่ยทังประเทศ (หน่วย : มิลลิเมตร)
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

รูปที่ 5

ปริมาณนาฝนในเขื่อนสาคัญ ณ สินเดือน ก.ย.
(หน่วย : ล้านลูกบาก์ศเมตร)
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

2.2 คาดการณ์ปริมาณสต็อกข้าวและการค้า
สต็ อ กข้ า วสารไทย ณ สิ นปี 2559 USDA
คงเหลื อ อยู่ ป ระมาณ 7.8 ล้ า นตั น ลดลงจากปี ก่ อ นที่
10.8 ล้านตัน ส่วนสาคัญมาจากการส่งออก G to G ที่
มากขึนในช่วงต้นปี และปริมาณผลผลิตที่น้อยลงจากข้าว
นาปรัง ทังนี สัดส่วนสต็อกข้าวสารโลกต่อความต้องการ
บริโภคเพิ่มสูงขึน โดย ณ สินปี 2559 และปี 2560 คาด
ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 24.7 และ 25.2 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่า
ช่วง ปี 2551 (Commodity Boom) ที่ร ะดั บร้อ ยละ
18-19 ดั ง นั นราคาในระยะกลางและระยะยาวอาจมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณสต็อกข้าวที่เหลืออยู่

1 ไม่รวมมูลค่าระบายข้าวจากการชะลอคาสั่งซื้อของเดือน ก.ค.

2559
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3. นโยบายและมาตรการ
3.1 สต็ อ กข้ า วภายในประเทศที่ เ กิ ด จาก
โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554-2557
นับตังแต่ต้นปี 2559 จนถึงสินเดือน ธ.ค. 2559 รัฐบาล
ไทยได้ ร ะบายสต็ อกข้าวอย่ างต่ อเนื่ องในช่วงที่ปริมาณ
ผลผลิ ต ข้ า วในตลาดเหลื อ น้ อ ย รวมทั งสิ น 6 ครั ง
ประมาณ 4.95 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 45.3 พันล้าน
บาท1 คาดว่าจะมีข้าวคงเหลือในสต็อกประมาณ 7.5-8.5
ล้านตัน
3.2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวปี
ด้านราคา ปีการผลิต 2559/60 โครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ประกอบ
ไปด้วย
1. วงเงิ น สิ น เชื่ อ ต่ อ ตั น ข้ า วเปลื อ ก ดั ง นี
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 9,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า
ตั น ละ 7,000 บาท และ ข้ า วเปลื อ กปทุ ม ธานี ตั น ละ
7,800 บาท
2. ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก ตันละ 1,500 บาท
ซึ่งจ่ายในวันรับเงินกู้ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ
500 บาท ในวั น ที่ ไ ถ่ ถ อนข้ า วเปลื อ กหลั ง จากเข้ าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ค่ า เก็ บ เกี่ ย วและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพข้ า ว
ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ ข้ า วเปลื อ กเจ้ า และข้ า วเปลื อ ก
ปทุ ม ธานี วงเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ไร่ ล ะ 2,000 บาท ไม่ เ กิ น
ครัวเรือนละ 12,000
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ยางพารา
Key Message
ราคายางแผ่นดิบปรับตัวเพิ่มขึน จากปัจจัยด้านอุปทานที่
ลดน้อยลงจากภาวะฝนตกหนักและนาท่วมในหลายพืนที่
ทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึนจาก
การเร่งผลิตยางล้อของจีนเพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกาก่อน
จะมีมาตรการกีดกันทางการค้าในปี 2560 รวมถึงเร่งผลิต
เพื่อบริโภคในประเทศจีน จากความต้องการซือรถยนต์ใน
ประเทศเร่งตัวขึน เนื่องจากนโยบายการปรับลดภาษีซือ
รถยนต์ของรัฐบาลจีนจะสินสุดลงในปลายปี 2559 สาหรับ
แนวโน้มราคายางปี 2560 คาดว่าอยู่ในช่วง 60 - 70 บาท
ต่ อ กิ โ ลกรั ม จากความต้ อ งการใช้ ย างของจี น ที่ยั ง คงมี
แนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง

1. ภาวะราคายาง
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคายาง ปรับตัวเพิ่มขึนโดยราคายางแผ่นดิบ
ชัน 3 เฉลี่ย 61.34 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึนร้อยละ 13.9
จากราคา 53.87 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ในไตรมาสก่ อ น
เนื่องจากปัจจัยด้านอุปทานที่ลดน้อยลงจากภาวะฝนตก
หนักและนาท่วมในหลายพืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึนจากการเร่งผลิตยางล้อของจีน
เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกาก่อนจะมีมาตรการกีดกันทาง
การค้าในปี 2560 รวมถึงเร่งผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ
จี น จากความต้ อ งจากซือรถยนต์ ใ นประเทศเร่ง ตัวขึน
เนื่องจากนโยบายการปรับลดภาษีซือรถยนต์ของรัฐบาล
จีน จะสินสุดลงในปลายปี 2559 (รูปที่ 6)
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1.2 ราคายางปี 2559 แนวโน้มปี 2560
ปี 2559 ราคายางแผ่นดิบชัน 3 เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 52.79 บาท เพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 7.7 โดยเป็น
ผลมาจากทังด้านอุปทานที่ลดลงจากอากาศร้อนและแล้ง
นานในช่วงกลางปี ฝนตกหนักและนาท่วมหลายพืนที่ทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงปลายปี ทาให้ผลผลิตยาง
ออกสู่ตลาดน้อยลง ผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึนจากการเร่ง
ผลิตยางล้อของจีนเพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา รวมถึงเร่ง
ผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคในประเทศจี น จากความต้ อ งการซือ
รถยนต์ในประเทศเร่งตัวขึนในช่วงปลายปี และผลจาก
ปัจจัยเทคนิคอื่นๆ จากการที่นักลงทุนเข้ามาเก็งกาไรใน
ตลาดซือขายล่วงหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ Hedge
Fund รวมถึงผู้ประกอบการมีการซือยางล่วงหน้า เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนยางมากขึนในช่วง
ฤดูยางผลัดใบเดือน มี.ค.–เม.ย. ปี 2560 นอกจากนี
ค่าเงินเยน เงินบาท และเงินหยวนที่อ่อนค่า ประกอบกับ
ราคาน ามั น ดิ บ WTI ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น เป็ น ปั จ จั ย
สนับสนุนให้ราคายางแผ่นดิบปรับตัวเพิ่มขึนด้วย
สาหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่าราคายางยังคง
ปรับตัวเพิ่มขึนได้ โดยคาดการณ์ราคายางเฉลี่ยอยู่ในช่วง
60– 70 บาทต่อกิโลกรัม จากความต้องการใช้ยางของ
จีนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยางล้อ
จีนมีการเพิ่มกาลังการผลิตมากขึน เพื่อรองรับการฟื้นตัว
ของการผลิตรถยนต์จีนในปี 2560

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ตารางที่ 3
การส่งออกยางแปรรูปรวมยางคอมพาวนด์ของไทย
(ปริมาณ :พันตัน, มูลค่า : ล้านบาท)

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการใช้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
ส านั ก งานสถิ ติ จี น ในช่ ว งไตรมาสนี อยู่ ที่ ร ะดั บ 51.4
เพิ่มขึนสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี สะท้อนว่าภาคการผลิต
จี น มี ก ารขยายตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ท าให้ ค าดได้ ว่ า ใน
ภาพรวมจะส่งผลให้ความต้องการใช้ยางของจีนเพื่อป้อน
ภาคการผลิตเพิ่มขึนได้อย่างต่อเนื่อง
International Rubber Study Group
(IRSG) คาดการณ์ความต้องการใช้ยางโลกปี 2559 อยู่
ที่ 12.4 ล้านตันเพิ่มขึนจากปีก่อนร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการ
ฟื้นตัวในอัตราที่เร่งกว่าปีก่อน จากการใช้ยางของประเทศ
จีน อินเดีย และเอเชียอื่นๆ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของประเทศผูใ้ ช้หลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558

8

2559

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
1,017
1,042
เอเชียอื่นๆ
2,388
2,504
2,629
2,708
ญี่ปุ่น
709
691
674
674
โลก
12,137
12,167
12,394
12,638
%YoY
6.7
0.3
1.9
2.0
ที่มา:IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2016

การส่ง ออกยางของไทยในปี 2559มี ป ริ ม าณ
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0 จากการปรับ
รู ป แบบการส่ ง ออกยางคอมพาวนด์ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ย าง
ประเภทอื่น ขณะเดียวกันมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 13.8 (ตารางที่ 3)
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ประเทศ
จีน
มาเลเซี
ย
ญี่ปุ่น
ยุโรป
เกาหลี
ใต้
สหรัฐฯ
ตลาด
อื่น
รวม

2558
ปริมาณ
2,170.9

2559
มูลค่า

103,936.0

ปริมาณ

มูลค่า

1,756.9

81,091.4

%YOY
ปริมาณ มูลค่า
-19.1

-22.0

629.5

22,431.4

711.0

20,692.1

13.0

-7.8

235.7

13,016.7

211.1

10,985.2

-10.4

-15.6

251.7

13,134.6

300.5

15,111.3

19.4

15.0

157.8

9,167.4

145.9

-7.6

-26.3

170.3

9,052.9

204.0

10,496.8

19.8

16.0

475.9

23,201.4

477.3

22,035.5

0.3

-5.0

4,091.7

193,940.3

3,806.7

167,169.9
6

-7.0

-13.8

6,757.7

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคใต้

การผลิ ต ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ประมาณการผลผลิต ยางของไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559
จ านวน1,520,306ตั น เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 1.5 จากช่ ว ง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากราคาที่จูงใจให้มีการ
กรีดยางเพิ่มมากขึน จากที่ช่วงเดียวกันของปีก่อน ยางมี
ราคาตกต่า ทาให้ขาดแคลนแรงงานกรีด ทังนี ผลผลิต
ลดลงจากไตรมาสก่อยจากภาวะฝนตกหนักและนาท่วม
ในหลายพืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
ขณะเดียวกัน IRSG ประมาณการผลผลิต ยาง
โลกในปี 2559พบว่ า ทรงตั ว จากปี ก่ อ น แม้ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทาให้ผลผลิตยาง
ช่วงต้นปีออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ราคายางที่ปรับตัวสูงขึน
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 จูงใจให้แรงงานกรีดยางมาก
ขึนเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยางราคาตกต่า ทาให้มีปริมาณ
ยางเพิ่มขึนชดเชยผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งซึ่งทาให้
ปริมาณยางลดลงในช่วงกลางปี (ตารางที่ 4)

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ตารางที่ 4
ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตหลัก
(หน่วย: พันตัน)
ประเทศ
2557
2558
2559
2560
ไทย
4,324
4,473
4,563
4,700
อินโดนีเซีย
3,153
3,175
3,144
3,238
เวียดนาม
954
1,017
1,048
1,068
จีน
840
794
752
737
มาเลเซีย
668
722
649
662
อินเดีย
705
575
587
610
โลก
12,115
12,314
12,374
12,697
%YoY
-1.4
1.6
0.5
2.6
ที่มา:IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2016

ราคาน ามั น ดิ บ ราคาน ามั น ดิ บ เวสต์ เ ท็ ก ซั ส
(WTI) ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เฉลี่ ย 49.14 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึนจาก 44.85 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลในไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึนร้อยละ 9.6 จาก
การที่กลุ่มโอปกและนอกกลุ่มโอเปกได้ตกลงที่จะลดกาลัง
การผลิตนามันตังแต่เดือน ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง สต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลงใน
ไตรมาสนี โดยสต็ อ ก ณ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2559 มี
ปริมาณ 291,557 ตัน ลดลงจาก 352,905 ตัน ณ วันที่
30 กันยายน 2559 หรือลดลงร้อยละ 17.4 (รูปที่ 7)จาก
การเร่งผลิตยางล้อของจีนเพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกาก่อน
จะมีมาตรการกีด กันทางการค้า ในปี 2560 รวมถึง เร่ง
ผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคในประเทศจี น จากความต้ อ งจากซือ
รถยนต์ในประเทศเร่งตัวขึน เนื่องจากนโยบายการปรับ
ลดภาษีซือรถยนต์ของรัฐบาลจีน จะสินสุดลงในปลายปี
2559
รูปที่ 7
ปริมาณสต็อกยางเซี่ยงไฮ้ของจีน
ตัน
320,000
240,000
160,000
80,000
0

ม.ค.
2555

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559

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

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

9

IRSG คาดว่าในปี 2559ความต้ อ งการใช้ย าง
โลกจะเพิ่มขึนมากกว่าการเพิ่มขึนของผลผลิตทาให้สต็อก
ยางโลกปี 2559 ลดลงมาอยู่ ที่ประมาณ 3.4 ล้านตั น
(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 2560
12,374 12,697
12,394 12,638
-20
59
3,392 3,451

ที่มา:IRSG และ The Economist Intelligence Unit, December 2016

2.3 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภูมิอากาศ แม้ไตรมาสนีจะมีฝนตกหนัก
หลายพืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่สภาพอากาศที่
หนาวเย็นขึน เอือให้ปริมาณนายางออกมากขึน
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราคาซื อขายยางในตลาด
ล่ ว ง ห น้ า TOCOM (Tokyo Commodity
Exchange) (ส่งมอบล่วงหน้า 5 เดือน)ไตรมาสที่ 4 ปี
2559 เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 214.25 เยน เพิ่ ม ขึ นจาก
กิโลกรัมละ 156.98 เยนในไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึนร้อย
ละ 36.5 จากการที่มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกาไรในตลาดซือ
ขายล่วงหน้ าค่ อ นข้างมาก โดยเฉพาะ Hedge Fund
เนื่ อ งจากมองว่ า ราคายางอยู่ ใ นช่ ว งขาขึ นโดยได้ แ รง
สนั บ สนุ น จากความต้ อ งการใช้ ย างโลกที่ เ พิ่ ม ขึนอย่ าง
ต่อเนื่อง นอกจากนีผู้ประกอบการมีการซือยางล่วงหน้า
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการขาดแคลนยางมากขึ น
ในช่วงฤดูยางผลัดใบเดือน มี.ค. -เม.ย. ปี 2560

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ปาล์มนามัน
Key Message
ราคาผลปาล์มนามันและนามันปาล์มดิบยังเคลื่อนไหว
อยู่ในระดับสูงจากผลผลิตมีน้อยตามผลกระทบต่อเนื่อง
จากภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ราคาลดลงจากไตรมาส
ก่ อ นตามสต็ อกนามั นปาล์ม ที่ปรั บเพิ่ม ขึน จากความ
ต้องการใช้ในประเทศที่ลดลงโดยเฉพาะด้านพลังงาน
ส่ ว นราคาอ้ า งอิ ง ในตลาดมาเลเซี ย เพิ่ ม ขึ น ส าหรั บ
แนวโน้มปี 2560ราคาปาล์มนามันคาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 4.80-5.20 บาท อ่อนตัวลงจากปีก่อนตาม
ผลผลิตปาล์มนามันที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึนจาก
สภาพอากาศที่เอืออานวยต่อผลผลิต

1. ภาวะราคาปาล์มนามัน
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคาผลปาล์ม น ามัน เฉลี่ย กิโ ลกรัมละ 5.88
บาทลดลงจากไตรมาสก่อนที่กิโลกรัมละ 6.33 บาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.1 เช่นเดียวกับราคานามันปาล์มดิบเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 30.14 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ
11.8 ตามสต็อกนามัน ปาล์ม ณ สินเดือนพฤศจิ กายน
2559 ที่เพิ่มขึนและความต้องการใช้ในประเทศที่ลดลง
ส่วนราคาอ้า งอิง ในตลาดมาเลเซีย เพิ่มขึนจากไตรมาส
ก่ อ นร้ อ ยละ 7.1 เป็ น เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 24.27 บาท
เนื่องจากผลผลิตนามันปาล์มลดลง ขณะที่สต็อกเพิ่มขึน
สูงจากความต้องการซือของตลาดโลกลดลงจากราคาที่สูง
และนาเข้านามันถั่วเหลืองทดแทน (รูปที่ 8)
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนราคาผล
ปาล์มนามันและนามันปาล์มดิบเพิ่มขึนร้อยละ 25.6 และ
20.8 ตามล าดั บ จากผลผลิ ต ปาล์ ม น ามั น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งจากภั ย แล้ ง ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาอ้างอิงในตลาดมาเลเซีย
เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 33.2

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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รูปที่ 8
ราคาผลปาล์มนามันที่โรงสกัดรับซือ
บาทต่อ กก.
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

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

ปี 2560

1.2 ราคาผลปาล์มนามันปี 2559 และแนวโน้ม

ปี 2559 ราคาผลปาล์มนามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ
5.84 บาท เพิ่มขึนร้อยละ 17.8จากราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ
4.95 บาท ปี 2558 เนื่ อ งจากได้รับผลกระทบภัยแล้ง
ในช่วงที่ผ่านมาทาให้ผลผลิตปีนีออกสู่ตลาดน้อยกว่าปี
ก่อน
สาหรับแนวโน้ ม ปี 2560 คาดว่าราคาปาล์ ม
น ามัน จะอ่อ นตั วลงอยู่ ใ นช่วงกิโ ลกรัมละ 4.80 -5.20
บาท เนื่องจากผลผลิตปาล์มนามันในปีนีจะออกสู่ตลาด
ในปริมาณเพิ่มขึนจากสภาพอากาศที่เอืออานวยหลังจาก
ผ่านช่วงแล้งยาวนานตังแต่ปลายปี 2558 จนถึงกลางปี
2559
* บี7คือ มีส่วนผสมไบโอดีเซลในนามันดีเซล 7%
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้อ งการใช้ ใ นประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี
2559 มีจานวน 396,190 ตันE ลดลงจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 28.5 เป็นผลจากความต้องการเพื่อบริโภค
และใช้ใ นอุตสาหกรรมมีจานวน 261,754 ตั น E ลดลง
ร้อยละ 14.1 และใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล 134,437 ตันE
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 46.0 โดยกลางปีนี
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ปรับสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซล จานวน 3 ครัง เพื่อให้นามันปาล์มดิบ
เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ดังนี

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

25 ก.ค.-24 ส.ค.2559

บี7*เป็ น บี5

25 ส.ค.-24 พ.ย.2559
25 พ.ย.2559 ถึงปจั จุบนั

บี5เป็ น บี3
บี3เป็ น บี5

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความต้องการใช้ในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี
2559 การนาเข้านามันปาล์มของอินเดียและจีนมีจานวน
2,341,781 ตั น E และ 1,395,923 ตั น ลดลงจากช่ ว ง
เดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 15.7 และ 13.1 ตามล าดั บ
เนื่องจากอินเดียและจีนนาเข้านามันถั่วเหลืองซึ่งราคาต่า
กว่ามากขึน นอกจากนีจีนยังมีการนาเข้านามันทานตะวัน
เพิ่มขึน รวมทังการนานามันเรพซีด (Rapeseed) จาก
สต็อกมาใช้ในประเทศ 2 ล้านตัน ส่งผลให้นาเข้านามัน
ปาล์มดิบลดลง
การส่งออกนามันปาล์มทุกชนิดของไทยไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 มีจานวน 9,641 ตันคิดเป็นมูลค่า 366.55
ล้ า นบาท ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 34.2
เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณไม่มากประกอบกับราคานามัน
ปาล์ ม ดิ บ ของไทยสู ง กว่ า ราคาตลาดโลกโดยเฉพาะ
มาเลเซียทาให้การส่งออกยังไม่สามารถแข่งขันได้ แม้จะมี
ส่วนต่างของราคาแคบลงที่กิโลกรัมละ 5.90 บาท จาก
เดิมเคยมีส่วนต่างถึงกิโลกรัมละกว่า 10.00 บาท
สาหรับมาเลเซีย การส่งออกนามันปาล์มดิบไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 มีจานวน 4.1 ล้านตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.2 เนื่องจากความต้องการซือ
ของตลาด ได้แก่ อินเดีย จีน แอฟริ กา และตะวันออก
กลาง ลดลงจากราคาที่สูงขึน ในขณะที่ส่วนต่างระหว่าง
ราคาของนามันปาล์มและนามันถั่วเหลืองลดลง ส่งผลให้
ความต้องการซือนามันปาล์มลดลง
การผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ผลผลิตปาล์ม
น ามัน ที่ใ ช้ในการผลิตของไทยมีจ านวน 2.4 ล้านตัน E
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 จากผลกระทบ
ต่ อ เนื่ อ งภาวะภั ย แล้ ง ประกอบกั บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารให้
น ามั น ต่ าลง นอกจากนี ในช่ ว งต้ น สั ป ดาห์ ข องเดื อ น
ธันวาคม 2559 เกิดภาวะนาท่วมบางพืนที่ของแหล่งปลูก
ปาล์มทาให้เป็นอุปสรรคในเก็บเกี่ยวและคมนาคมขนส่ง
ส่งผลให้ผลผลิตนามันปาล์มดิบของไทยในไตรมาสนี มี
จานวน 461,130 ตัน E ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 0.6
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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เช่นเดียวกับมาเลเซียที่มีผลผลิตนามันปาล์มดิบ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จานวน 4.7 ล้านตันลดลงจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.2 ผลกระทบต่อเนื่องจากภัย
แล้งทาให้ต้นปาล์มต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพนานกว่าที่คาด
ไว้
ข้อมูล The Economist Intelligence Unit
(EIU) เดือนธันวาคม 2559 คาดการณ์ผลผลิตนามัน
ปาล์มโลกของประเทศหลักปี 2559/60 เพิ่มขึนมากกว่า
การใช้อยู่1,190 พันตัน ส่งผลให้สต็อกนามันปาล์มโลก
ในปี 2559/60 เพิ่มขึน
ส่วนแนวโน้มปี 2560/61 ได้คาดการณ์ผลผลิต
น ามั น ปาล์ ม โลกของประเทศหลั ก ยั ง คงเพิ่ ม ขึ นและมี
มากกว่าการใช้อ ยู่ 1,805 พัน ตั น จากสภาพอากาศที่
เอืออ านวยต่ อ ผลผลิต ท าให้สต็ อ กจะเพิ่มขึนต่ อ เนื่ อ ง
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ผลผลิตและการใช้นามันปาล์มของโลก
(หน่วย: พันตัน)
ผลผลิต
การใช้
ผลผลิตหัก
การใช้
สต็อก
ปลายปี

2557/58 2558/59
62,060
58,575
60,465
61,310

2559/60
64,355
63,165

2560/61
66,895
65,090

1,595

-2,735

1,190

1,805

11,429

8,694

9,884

11,689

ที่มา:The Economist Intelligence Unit, December 2016

2.2 ปัจจัยระยะปานกลาง
สินค้าคงคลัง ณ สินเดื อ นพฤศจิ กายน 2559
สต็ อ กน ามัน ปาล์ม ดิ บ ของไทยมีจ านวน 296,704 ตั น
(ตารางที่ 6) เพิ่มขึนจากสินไตรมาสก่อนร้อยละ 14.4
เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเพื่อผลิตไบโอดีเซล
(ต.ค.-พ.ย.) ลดลง โดยมีการปรับสัดส่วนการผสมไบโอ
ดี เ ซลแต่ ล ะครั งให้ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้ อ งการใช้เพื่อ บริโ ภคและอุต สาหกรรม (ต.ค.-พ.ย.)
เพิ่มขึน

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ตารางที่ 7
บัญชีสมดุลนามันปาล์มดิบของไทย
(หน่วย : พันตัน)

12

รูปที่ 9
ราคานามันปาล์มดิบตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย (2 เดือน)
ไตรมาส 3
2559

ตุลาคม
2559

พฤศจิกายน
2559

1.สต็อกต้นงวด

222.8

259.3

290.2

ปริมาณผลปาล์มใช้ในการผลิต

2,601.6

833.6

812.1

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

476.3
4.2
427.6
249.0
178.6
16.4
259.3

153.1
1.7
118.2
86.9
31.3
5.7
290.2

145.9
.9
136.0
94.8
41.1
4.3
296.7

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : 6 =1+2+3-4-5

สาหรับสต็ อ กน ามันปาล์มดิบของมาเลเซีย ณ
สินเดือนธันวาคม 2559 มีจานวน 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึน
จากสินไตรมาสก่อนร้อยละ 7.7 ตามการส่งออกที่ลดลง
2.3 ปัจจัยระยะสัน
สินค้าโภคภัณฑ์ราคานามันปาล์มดิบมาเลเซียใน
ตลาดล่วงหน้า (ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน) ไตรมาสที่ 4
ปี 2559 เฉลี่ยตันละ 2,899ริงกิต (รูปที่ 4)เพิ่มขึนจาก
ไตรมาสก่อนร้อยละ 16.9ตามผลผลิตนามันปาล์มดิบที่
ลดลงต่ากว่าที่คาดจากผลต่อเนื่องภัยแล้งทาให้ ปริมาณ
การซือขายนามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 มีจานวน 2,754,329สัญญาลดลงจาก
ไตรมาสก่อนที่มีจานวน 2,804,872 สัญญา (รูปที่ 9)

ริงกิตต่อตัน
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ที่มา: www.bursamalaysia.com

3. นโยบายและมาตรการ
3.1 สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ ออกประกาศราคาแนะนาการซือขาย
ปาล์มนามันและนามันปาล์มใหม่ โดยประกาศมีผลบังคับ
ใช้ตังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลา 30
วัน กาหนดให้โรงงานสกัดน ามัน ปาล์มรับซือผลปาล์ม
ทะลายและผลปาล์มร่วง ตามอัตรานามันดังนี
อัตราน้ามันร้อยละ
22
21
20
19
18

รับซื้อไม่ต่ากว่าราคาตลาดกก./บาท
6.90
6.60
6.30
6.00
5.70

- กรณีอัต ราน ามัน สูง กว่าร้อยละ 22 ให้ปรับ
เพิ่มราคารับซือขึนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 30 สตางค์ ต่อ
อัตรานามันที่เพิ่มขึนทุกร้อยละ 1
- ให้ผู้รับซือปิดป้ายแสดงราคารับซือผลปาล์ม
ทะลาย และผลปาล์มร่วง ณ สถานที่รับซือให้ชัดเจน และ
ผู้รับซือต้องรับซือให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรับซือต่า
กว่าราคาแนะนา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทังจาทังปรับ
3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพืชนามันและนามัน
พืชได้ เห็น ชอบเปิด ตลาดน าเข้าน ามัน ถั่วเหลือ งภายใต้
กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบเขตการค้า

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

เสรีอาเซียน(AFTA) อัตราภาษี 0% เริ่มปี 2560-2562
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องขอ
อนุ มัติ ด าเนิน การเป็นรายปี กาหนดเงื่ อนไขเอกชนที่มี
สิทธินาเข้าถั่วเหลืองและกาก ต้องรับซือถั่วเหลืองที่ผลิต
ภายในประเทศในราคาไร่ น าบวกเพิ่ ม 2 บาท ตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้ ได้แก่ 1. นาไปผลิตอาหารพืชรับ
ซื อราคา 15.50 บาท บวกเพิ่ ม 2 บาท เป็ น 17.50
บาท/กก. 2. นาไปผลิตอาหารสัตว์รับซือราคา 15.75
บวกเพิ่ม 2 บาท เป็น 17.75 บาท/กก. และ 3. นาไป
แปรรูปอาหาร รับซือราคา 17.75 บาท บวกเพิ่ม 2 บาท
เป็น 19.75 บาท/กก. เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปลูกถั่ว
เหลืองในประเทศมากขึน โดยเกษตรกรที่ปลูกสามารถใช้
สิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนของภาครัฐ คือกู้ยืมเงินจาก
ธ.ก.ส. อัตราดอกเบีย 0.01% ทังนีเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร (ปัจ จุ บัน ประเทศมีพืนที่ปลูกถั่วเหลือ งเพียง 2
แสนไร่จากอดีต 1 ล้านไร่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของ
ไทยสู ง ขึ นโดยเฉพาะค่ า แรง จึ ง มี ก ารน าเข้ า จาก
ต่างประเทศสูง)
3.3 ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามัน
แห่งชาติ ครังที่ 2/2559 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติ
3.3.1 ปรับระยะเวลาการเปิดตลาดนามัน ปาล์ม
และนามันเนือในเมล็ดปาล์มและการบริหารนาเข้าจากคราว
ละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี
3.3.2 เห็นชอบให้เปิดตลาดนามันปาล์มและนามัน
เนือในเมล็ดปาล์ม ปี 2560-2562 โดยให้เป็นไปตามข้อ
ผู ก พั น ทุ ก กรอบการค้ า และมี ก ารบริ ห ารการน าเข้ า
เช่นเดียวกับกรอบองค์การค้าโลก (WTO) คือ ให้องค์การ
คลังสินค้าเป็นผู้นาเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศ
ตามที่สมาคมโรงกลั่นนามันเป็นผู้จัดสรร
ทังนี การเปิด ตลาดน ามัน ปาล์ ม ภายใต้ ก รอบ
การค้ า ระหว่า งประเทศ โดยให้ปรับระยะเวลาการเปิด
ตลาดและบริหารการนาเข้าจากคราวละ 1 ปี เป็น 3 ปี
เพื่ อ ให้ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละกระทรวงการคลั ง
ดาเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องในการนาเข้าน ามัน
ปาล์มและนามันเมล็ดในปาล์มได้ต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้
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ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตและการตลาด
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

มันสาปะหลัง
Key Message
ไตรมาสที่ 4/2559 ราคาหัวมันสาปะหลังเพิ่มขึนจากไตร
มาสก่อน เนื่องจากเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันไตรมาสนีอยู่
ในเกณฑ์ดีขึน (เดิมเฉลี่ยร้อยละ 25 เดือนนีเพิ่มเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 30) รวมทังผลจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึนตังแต่
กลางไตรมาสนี ตามการสั่งซือของประเทศจีนที่มีการนาเข้า
มันเส้นเพิ่มขึน แต่ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันใน
ปีก่อน เนื่องจากราคาในปีก่อนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง ตาม
การส่งออกที่ดีกว่าปีนี ในด้านการส่งออกผลิตภัณ ฑ์ มั น
สาปะหลังของไทย ในช่วงกลางของไตรมาสนีเริ่มปรับตัวดี
ขึนเมื่ อ เทีย บกั บไตรมาสก่ อน โดยเฉพาะการส่งออกไป
ตลาดหลักของไทย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ ปุ่น ไต้หวัน
สหรัฐฯ และสิงคโปร์ สาหรับแนวโน้มการส่งออกทังปีคาด
ว่าปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจะปรับตัว
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.0 และมูลค่าลดลงร้อยละ 12.0
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง 2
เดื อ น แรกของปี นี ลดลงช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นเพี ย ง
เล็กน้อย

1. ภาวะราคามันสาปะหลัง
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคาหัว มัน สดคละไตรมาสที่ 4/2559 เฉลี่ย
กิ โ ลกรัม ละ 1.28 บาท เพิ่ ม ขึ นจากไตรมาสก่ อ น แต่
ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
ราคาหัวมันสดคละของไทยเฉลี่ยในไตรมาสที่
4/2559 กิโลกรัมละ 1.28 บาท เพิ่มขึนร้อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 36.3 เมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันปีก่อน (ไตรมาส 4/2558 = 2.10 บาท)
มัน เส้น ส่ง มอบ ณ คลัง สิน ค้ าท่าเรือ เฉลี่ย กิโ ลกรั ม ละ
4.91 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 15.3 และเมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 24.9 (ไตรมาส
4/2558 = 6.54 บาท) ส่วนราคาแป้งมันตลาดกรุงเทพฯ
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กิโลกรัมละ 10.51 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ
11.5 และร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
(ไตรมาส 4/2558 = 13.30 บาท) ส่วนราคาส่งออกมัน
เส้น (F.O.B. กรุงเทพฯ)เฉลี่ยตันละ 173.60 ดอลลาร์
สรอ. ลดลงจากไตรมาสก่ อ นร้ อ ยละ 5.0 และร้ อ ยละ
14.3 เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น (ไตรมาส
4/2558 = 202.50 ดอลลาร์ สรอ.) และแป้งมันเฉลี่ย
ตันละ 317.60 ดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากไตรมาสก่อ น
ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปีก่อ น (ไตรมาส 4/2558 = 390.67 ดอลลาร์ สรอ.)
(รูปที่ 10)
รูปที่ 10
ราคาหัวมันสดคละ มันเส้น และแป้งมันสาปะหลัง
ราคามันเส้น F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
ราคาแป้งมัน F.O.B. กรุงเทพฯ (แกนซ้าย)
บาทต่อกก.
ราคาหัวมันสดคละ (แกนขวา)

ดอลลาร์ สรอ.
ต่อตัน

600
500
400
300
200
100
0

2554

2555

2556

2557

2558

2559

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาหรับไตรมาสที่ 4/2559 ราคาหัวมันสดคละ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ซึ่งเป็นพืนที่เพาะปลู กและ
แหล่งผลิตมันสาปะหลังทังมันเส้น และแป้งมันรายใหญ่ของ
ประเทศ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.27 บาท เพิ่มขึนจากไตร
มาสก่อนร้อยละ 1.6 แต่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 40.4 (ไตรมาส 4/2558 = 2.13 บาท) ตามทิศทางราคา
ของประเทศ และความต้องการใช้ในตลาดจีนเป็นสาคัญ
1.2 แนวโน้มราคามันสาปะหลัง
ราคาหัวมันสดคละในปี 2559 เฉลี่ยทังประเทศ
กิ โลกรั มละ 1.52 บาท ลดลงจากปี 2558 ที่ ราคาเฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 2.16 บาท ส่วนแนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560
คาดว่าราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 1.65 บาท ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.8 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่ อ นเพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 28.9 ตามค าสั่ ง ซื อจาก
ต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน
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ปัจจัยบวกที่มีผลต่อราคาในปี 2560
กรณีผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ส่งออกไปจีน ซึ่ง
เป็นตลาดหลักในการส่งออกของไทย (สัดส่วนประมาณ
ร้ อ ยละ 75.8 ของปริ ม าณการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สาปะหลังทังหมดในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559) มี
ปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกได้แก่
 ปริมาณสต็อกข้าวโพดของรัฐบาลจีนในปี 2560
ลดลงเหลื อ ประมาณ 200 ตั น ต่ ากว่ า ปี ก่ อ น
ประมาณ 50 ล้ า นตั น รวมทั งการที่ ผ ลผลิ ต
ข้าวโพดในฤดู กาลใหม่ของจีน คาดว่าจะลดลง
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลจี น ไม่ มี ม าตรการอุ ด หนุ น
เหมือนปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสที่จีนจะนาเข้า
มันเส้นจากไทยไปผลิตแทนข้าวโพดมากขึน
 ปี 2560 รัฐบาลจีนประกาศปรับ ขึนภาษีนาเข้า
แอลกอฮอล์จากอัตราร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30
จึงเป็นโอกาสสาหรับการส่งออกมันเส้นของไทย
เพื่อ น าไปผลิต เป็น แอลกอฮอล์ใ นประเทศจี น
ทดแทนการนาเข้าที่มีอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึนมาก
ปัจจัยลบที่มีผลต่อราคาในปี 2560
 ผู้ ส่ ง ออกมั น เส้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม บริ ษั ท จี น
คาดการณ์ว่าผลผลิตหัวมันสาปะหลังของไทยจะ
ออกมากในช่ ว งต้ น ปี ถึ ง เมษายน 2560 อี ก
ประมาณร้อยละ 70 หรือประมาณ 21 ล้านตัน
ซึ่ ง อาจมี ผ ลท าให้ ร าคาลดลงตามผลผลิ ต ที่
ออกมามาก เป็นผลให้บริษัทกลุ่มผู้ส่งออกมัน
เส้นจีนในไทยมีการกาหนดราคาส่ง ออกมันเส้น
ล่ ว งหน้ า ไว้ ใ นราคาต่ า ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การตั ง
ราคารับซือหัวมัน สดในประเทศไทยให้มีร าคา
ต่าลง
ดังนันภาครัฐบาลควรมีการกาหนดมาตรการที่
ชัดเจน ที่จะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าว เช่น หาแหล่ง
รั บ ซื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง เพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า ใน
ประเทศให้มากขึนเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาหัวมันลดลง จาก
การแข่งขันกันด้านราคาในการส่งออกเหมือนปีที่ผ่านมา
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ผลผลิต
มันเส้นและมัน
อัดเม็ด/หัวมันสดที่
ใช้

ผลผลิตแป้งมัน/
หัวมันสดที่ใช้

ผลผลิตเอทา
นอล/หัวมันสดที่
ใช้

ส่งออก

5.2/12.64

4.06/17.86

-

ในประเทศ

0.3/0.67

1.73./7.66

-

รวม
(=ล้านตัน)

5.5/13.31

5.80/25.52

399 ลิตร/2.50
ล้านตัน

รายการ

32%
62%
รวมการใช้หัวมันสาปะหลัง = 41.33 ล้านตัน
หัวมันสดในประเทศ 31.19 + สต็อกและนาเข้า 8.0 ล้านตัน

6%

ที่มา : โครงสร้างการผลิตมันสาปะหลังฤดูการผลิตปี 2558/59 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2559 โดย สศก.

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการ ปี 2559 ปริมาณความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังลดลงทังภายในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศ ทังนี ตลาดสาคัญของผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังไทยส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ
จีนที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังจานวนมาก
แต่ผลจากการชะลอตัวและปรับโครงสร้างของเศรษฐกิ จ
จีน เป็นปัจจัยลบที่สาคัญที่มีผลต่อราคาหัวมันสด และ
ราคาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของไทยในปี 2559
การผลิต ช่วงไตรมาสที่ 4/2559 ซึ่งเป็นช่วงต้น
ฤดู ก ารผลิ ต ใหม่ ปี 2559/60 ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (สศก.) คาดว่า มีพืนที่เก็บเกี่ย วรวม 8.64
ล้านไร่ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.1 ผลผลิตรวม 31.19
ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 2.1 ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ 3.61 ตั น
เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 5.3 เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
สาหรับสาเหตุที่พืนที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากเกษตรกร
ส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปปลูกอ้อยที่ราคาสูงกว่า ขณะที่ผลผลิต
และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตในไตร
มาส 4 ปีก่อนอยู่ในระดับต่าจากปัญหาภัยแล้ง สาหรับ
ผลผลิตในไตรมาส 4 ปีนีมีหัวมันออกสู่ตลาดประมาณ

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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และร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
การส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มี
ปริมาณการส่งออกรวม 9.6 ล้านตัน มูลค่า 92,265.6 ล้าน
บาท ลดลงจาก 11 เดือนแรกของปี 2558 โดยในด้านปริมาณ
ลดลงร้อยละ 5.7 และมูลค่าลดลงร้อยละ 13.2 คาดว่าปริมาณ
การส่ งออกผลิ ตภั ณฑ์ มั นส าปะหลั งตลอดทังปี จะปรับตัว
ลดลงจากปีที่ ผ่ านมาประมาณร้อยละ 5.0 เนื่ องจากความ
ต้องการใช้มันสาปะหลังในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย
ที่ปรับลดลงมาก โดยเฉพาะช่วงตังแต่ต้นปีถึงเดือนตุ ลาคม
2559 แต่ในเดือนพฤศจิกายนเริ่มมีแนวโน้มการส่งออกไปจีน
เพิ่มขึน
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
-

พันล้านบาท

ม.ค…
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค…
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค…
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค…
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค…
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

ตารางที่ 8
ตารางการใช้หวั มันสาปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆปี 2558/59
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15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปที่ 12
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมันเส้นไปจีน
มูลค่า : ล้านบาท
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

ปริมาณ : ตัน
8,000
6,000
4,000
2,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 2558 ปริมาณ(ตัน)
ปี 2558 มูลค่า(ล้านบาท)

0

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

ที่มา: ประมวลผลโดย ธปท.สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 9
ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง

ม.ค.-พ.ย.

ปี 2559
ปริมาณ
มูลค่า
(พันตัน)
(ล้านบาท)
9,622.6
92,265.6

% YOY
มูลค่า

ปริมาณ

-5.7

-13.2

5 อันดับแรก ประเทศที่นาเข้าผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปี 2559
(ยอดสะสม ม.ค. – พ.ย.)
1. จีน
2. อินโดนีเซีย
3. ญี่ปุ่น
4. ไต้หวัน
5. มาเลเซีย

7,295.0
635.2
420.2
298.4
268.1

55,477.0
8,448.8
7,734.0
3,992.6
3,637.8

-9.3

9.4
3.0
6.0
-0.4

-19.3
-2.4

-6.5
-5.7
-10.9

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 มาตรการของภาครัฐในปี 2559
มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาภาครัฐทีม่ ีผลใน
ไตรมาส 4 ปี 2559 ประกอบด้วย
2.2.1 โครงการลดดอกเบียเงินกูใ้ ห้เกษตรกรผูป้ ลูก
มันสาปะหลัง ปี 2559/60 เป้าหมาย 3.1 แสนราย รวมเป็น
เงิน 372 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย.
59 (ระยะเวลาลดดอกเบียไม่เกิน 6 เดือน 1 เม.ย. 59 - 30
มิ.ย.
60)
2.2.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังในระบบนาหยด ปี 2559/60 วงเงินสินเชื่อ 2,300
ล้านบาท รายละไม่เกิน 2.3 แสนบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 4
เป้าหมาย 1 หมื่นราย รัฐบาลชดเชย 102 ล้านบาท ระยะเวลา
โครงการ 1 ธ.ค. 59 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 ธ.ค.
59 - 30 พ.ย. 60)
2.2.3 โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2559/60 สนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อการลงทุ นแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร วงเงิน
สินเชื่อ 1,000 ล้านบาท เกษตรกรรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มละ
ไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ระยะเวลา 2 ปี
รัฐบาลชดเชย 60 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 60)
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2.2.4 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลัง
และสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มโดยสถาบั นเกษตรกร ปี 2559/60
สนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรับซือหัวมันสด
มั นเส้ น และแปรรู ปเพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มผลิ ตภั ณฑ์ มั น
สาปะหลังวงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ
1 รัฐบาลชดเชย 33 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ธ.ค. 59 31 ก.ค. 61 (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 1 ธ.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
2.2.5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบ
ส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เงิ นให้ กู้ ผ่ าน ธ.ก.ส.
3,250 ล้านบาท เพื่อสนั บสนุนสิ นเชื่อดอกเบียต่าให้ กลุ่ ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ จานวน 650 แปลง
(ข้าว 426 แปลง พืชไร่ 110 แปลง ผลไม้และพืชอื่นๆ 69
แปลง ปศุสัตว์ 25 แปลง และประมง 20 แปลง) ระยะเวลา 3
ปี รัฐบาลชดเชยดอกเบียให้ ธ.ก.ส. 228 ล้านบาท
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
กระทรวงพาณิชย์มีการออกมาตรการ/แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลังในด้านต่างๆ ดังนี
 โครงการผลักดันให้มีการใช้มันสาปะหลังมากขึน
โดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตเอทานอลให้ช่วยรับซือ
มันส าปะหลังสดในประเทศให้มากขึน เพื่อน าไป
ผลิตเป็นเอทานอล จากปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้มัน
สาปะหลังผลิตเพียงร้อยละ 28 ของการผลิตเอทา
นอลทังหมด โดยส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 66
จะผลิตจากกากนาตาล ที่เหลืออีกร้อยละ 6 เป็น
วัตถุดิบอื่นๆ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่มี
ศั กยภาพและมีความพร้อมในด้ านการผลิตเข้ าสู่
อุ ตสาหกรรมเอทานอล และยกระดั บราคามั น
สาปะหลังให้สูงขึน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
รวมทังมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าของมันสาปะหลังที่
มีความหลากหลายมากขึน (23 พ.ย. 59)
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 ส่ งเสริ มให้ มี การเจรจาธุ รกิ จของผลิ ตภั ณฑ์ มั น
สาปะหลังและข้าวหอมมะลิ รวมทังผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวระหว่างผู้นาเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการ
ไทย ซึ่งมีผู้ซือและผู้นาเข้าประมาณ 300 ราย จาก
41 ประเทศทั่วโลก อาทิ ฮ่ องกง จี น ประเทศใน
อาเซียน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐฯ อิหร่าน สหภาพ
ยุ โรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดี ย บังกลาเทศ และ
อียิปต์ และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 110 ราย เข้า
ร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ คาดว่าจะช่วยเร่งระบาย
สินค้าเกษตรของไทยที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
ช่วงปลายปี และที่สาคัญจะช่วยผลั กดั นราคาใน
ประเทศให้สูงขึนได้ (15 พ.ย. 59)
 ประสานงานกับหน่วยงานทหารให้เข้มงวดการนาเข้า
หั วมั นส าปะหลั งสดจากประเทศเพื่ อนบ้ าน การ
ด าเนิ นการดั งกล่ าวเป็ นการป้ องกั นมิ ให้ มี การ
ลักลอบน าเข้ามันสาปะหลัง ทังหัวมันสดและมัน
เส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยดูแลราคามัน
สาปะหลังในประเทศไม่ให้ตกต่ า โดยในปี 2559
กรมฯ ได้มีการตรวจสอบและจับกุมดาเนินคดีต่อ
ผู้ กระท าความผิ ดขนย้ ายมั นส าปะหลั ง ที่ ฝ่ าฝื น
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ เรื่องการขนย้ายหัวมันสาปะหลังสดและมัน
เส้น จานวนทังสิน 53 ราย
ออกมาตรการกาหนดราคาส่งออกแป้งมันขันต่าตัน
ละ 320 ดอลลาร์ สรอ. และมั นเส้ นตั นละ 180
ดอลลาร์ สรอ. เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันด้านราคา
สู งมาก ท าให้ ส่ งผลกระทบต่ อราคาหั วมันสดใน
ประเทศ จึงต้องมี การกาหนดราคาส่งออกขันต่า
และเมื่ อทอนมาเป็ นราคาหั วมั นสด จะช่ วยให้
เกษตรกรขายได้ในราคากิโลกรัมละ 1.90 บาท โดย
เบืองต้นกระทรวงพาณิชย์จะใช้วิธีขอความร่วมมือ
หากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ จึ งจะออก
มาตรการเพิ่มเติม โดยเพิ่มเงื่อนไขในการเก็บสต็อก
หรือใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
ทังนี มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้
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ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพราะ
เป็นช่วงที่ผลผลิตกาลังออกสู่ตลาด

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

อ้อยและนาตาล
Key Message
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ราคานาตาลทรายดิบยังคงเพิ่มขึน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ เทีย บกั บ ทังไตรมาสก่ อ นและระยะ
เดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของอุปทานนาตาลและส
ต๊อกของนาตาลเป็นสาคัญ ส่งผลให้แนวโน้มราคานาตาล
โลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จะยั ง คงปรั บ เพิ่ ม ขึ น
อย่างไรก็ดี คาดว่าดุลนาตาลโลกมีแนวโน้ มเข้าสู่สมดุล
มากขึนในฤดู การผลิต หน้ า สาหรั บ ราคาอ้ อ ยของไทย
เพิ่มขึนจากระยะเดียวกันของปีก่อนตามราคานาตาลใน
ตลาดโลกเป็นสาคัญ

1.1 ราคาไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคานาตาลทรายดิบ No.11 ในตลาดนิวยอร์กส่ง
มอบเดือนมีนาคม 2560 เฉลี่ยที่ 20.87 เซนต์ต่อปอนด์
เพิ่มขึนทังจากไตรมาสก่อนและระยะเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 2.3 และ 42.1 ตามลาดับ (รูปที่ 13) ตามการลดลง
ของอุ ป ทานน าตาลของประเทศผู้ ผ ลิ ต หลั ก เป็ น สาคั ญ
ขณะที่การบริโภคยังมีแนวโน้มเพิ่มขึนตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชีย และเป็นปัจจัยกระตุ้นอุปสงค์ที่มีต่อสัญญา
ซือขายนาตาลทรายดิบล่วงหน้า เพื่อรอขายทากาไรใน
ระยะต่อไป

บาทต่อตัน

แนวโน้มราคานาตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)
ราคาอ้อยโรงงงาน ณ ไร่นา Actual (แกนซ้าย) จาก ฝสข.
ราคานาตาลในตลาดโลก Actual (แกนขวา) เซนต์ต่อปอนด์
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เส้นราคานาตาลโลกเฉลี่ยตังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน

1.2 แนวโน้มราคานาตาล
ราคาน าตาลทรายดิ บ โลกปี 2560 ในตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน จาก
การลดลงของผลผลิตนาตาลจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่
ของโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 เป็นสาคัญ
โดยเฉพาะบราซิ ล ที่ เ ร่ ง ส่ ง ออกน าตาลทรายในเดื อ น
พฤศจิกายนเพิ่มขึนถึงร้อยละ 50 จากเดือนก่อน ทาให้มี
ผลผลิต น าตาลเดื อ นธัน วาคมลดลงอย่ างรวดเร็ว และ
ส่งผลให้โรงงานปิดหีบเร็วขึนกว่าปีก่อน ส่วนผลผลิตอ้อย
ของอิ น เดี ย ลดลงจากปั ญ หาภั ย แล้ ง ในขณะที่ ค วาม
ต้องการบริโภคยังคงเพิ่มขึน ทาให้ดุลนาตาลโลกยังคง
ขาดดุล ส่งผลให้ราคานาตาลทรายดิบล่วงหน้าในตลาด
นิ วยอร์ค ยั ง อยู่ ในระดั บสูง ทังนี ราคาน าตาลทรายดิบ
No.11 ส่งมอบเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฏาคม
2560 ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เท่ากับ 20.3, 20.4 และ
20.1 เซนต์ต่อปอนด์ ตามลาดับ (รูปที่ 14) สอดคล้องกับ
แนวโน้ ม ราคาน าตาลเฉลี่ ย ปี 2560 ของ EIU ที่ 20.5
เซนต์ ต่ อปอนด์ (ตารางที่ 10) ทังนี คาดว่าราคาน าตาล
ทรายดิบจะเคลื่อนไหวระหว่าง 19.4-21.0 เซนต์ต่อปอนด์
รูปที่ 14
ราคานาตาลทรายซือขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก No.11
March 2017 (SBH 17)

20.3

รูปที่ 13
ราคาอ้อยและนาตาลทราย
1,500

18

10
0

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.) และ EIU
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ที่มา: FT Commodities & Agriculture (As end of Oct ,12)
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ตารางที่ 10
แนวโน้มราคานาตาลโลก
ปอนด์
2558 2559
เฉลี่ย 13.4 18.2
%
-21.0 35.3
YoY

หน่วย : เซนต์ต่อ
2560
20.5
12.8

2561
19.7
-4.0

2562 2563
19.9 20.0
1.0 0.5

ที่มา : World commodity forecasts: feedstuffs and beverages, January
2017, The Economist Intelligence Unit Limited 2017 และประมาณ
การโดย ธปท.สภอ.

2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้ อ งการบริ โ ภคน าตาลโลกปี
2559/60 คาดว่ า เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 0.6 ต่ ากว่ า ความ
ต้องการบริโภคนาตาลโลกปี 2558/59 ที่เพิ่มขึนร้อยละ
1.4 จากปีก่อน ดังนัน ดุลนาตาลโลกจึงมีแนวโน้มเข้าสู่
สมดุลมากขึน (ตารางที่ 11) ทังนี ความต้องการบริโภค
นาตาลที่เพิ่มขึนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย เช่ น จี น
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ตลาดส่งออกนาตาลของไทย
ตารางที่ 11
อุปสงค์และอุปทานนาตาลโลก
ล้านตัน
2558/59
165.8

2559/60
170.9.

170.2

172.5

173.6

Balance
9.0
7.3
Ending stocks
43.8
45.7
ที่มา: USDA, November 2016

-6.7
38.0

-2.7
30.8

ผลผลิต
บริโภค

2556/57 2557/58
176.0
177.5

หน่วย:

167.0

ความต้องการใช้นาตาลในประเทศของไทย
ปี 2559 ตามปริมาณการจาหน่ายนาตาลยอดสะสมโควตา ก
2.5 ล้านตัน เพิ่มขึนร้อยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน จาก
การจาหน่ายนาตาลให้กับผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มขึนถึงร้อยละ
13 จากระยะเดี ยวกันของปีก่อนเป็นสาคั ญ โดยเป็นการ
จ าหน่ ายให้ ผู้ บริ โ ภคทั่ ว ไป 1.4 ล้ านตั น และให้
ภาคอุ ตสาหกรรม 1.1 ล้ านตั น ส่ ว นในไตรมาสที่ 4 ปี
2559 มียอดจาหน่ายนาตาลในประเทศ 0.42 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน
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การผลิต ปริมาณน าตาลโลกปี 2558/59 อยู่ที่
165.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปี 2557/58
ที่ ผลิ ตได้ 177.5 ล้ านตั น ในช่ วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559
บราซิลมีผลผลิตอ้อยลดลงร้อยละ 21.8 จากระยะเดียวกันปี
ก่อน ขณะที่อินเดียได้รับผลกระทบของภาวะภัยแล้งในช่วง
ต้นฤดูกาล ทาให้การเปิดหีบอ้อยในปีการผลิต 2559/2560
ล่าช้าจากปีก่อน ทังนี ผลผลิตอ้อยของอินเดียในไตรมาสที่ 4
เพิ่มขึนเพียงร้อยละ 0.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน สาหรับ
ไทย ราคาอ้ อยขั นต้ นของปี การผลิ ต 2559/2560 อยู่ ที่
1,050 บาท/ตันอ้อย ยกเว้นเขต 5 สุพรรณบุรี กาหนดที่ 950
บาท/ตันอ้อย ตามสัญญาณบวกของราคานาตาลทรายดิบใน
ตลาดโลก ทังนี หลังเปิดหีบอ้ อยต้นเดือนธันวาคม 59 มี
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทังประเทศ 13.4 ล้านตันอ้อย ลดลงร้อย
ละ 33 จากระยะเดียวกันปีก่อน สาหรับภาคอีสานมีปริมาณ
อ้อยเข้าหีบ 7.1 ล้านตันอ้อย หรือประมาณครึ่งหนึ่งของอ้อย
เข้าหีบทังประเทศ ลดลงร้อยละ 34.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน
แต่ผลผลิตนาตาลต่อตันอ้อย และค่าความหวานสูงกว่าระยะ
เดียวกันของปีก่อน ตามอากาศที่หนาวเย็น
ผลผลิตนาตาลทรายของไทยปี 2558/59 (เริ่ม 30
พ.ย. 58 – 31 ธ.ค. 59) ปริมาณการผลิตนาตาลทรายขาว
5.2 ล้านตัน คงเหลือนาตาลทรายดิบ 4.0 ล้านตัน สาหรับ
ปริมาณนาตาลเพื่อใช้ภายในประเทศในโควตา ก. 2.6 ล้าน
ตัน มีปริมาณการจาหน่าย 2.4 ล้านตัน ขณะที่นาตาลเพื่อ
ส่ งออกในโควตา ข. และโควตา ค. รวม 7.2 ล้ านตั น มี
ปริมาณการส่งออก 6.4 ล้านตัน ในส่วนของไตรมาสที่ 4 ปี
2559 ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีการผลิต 2559/60 มีผลผลิต
น าตาลทรายดิ บและน าตาลทรายขาว 0.9 ล้านตั น และ 0.2
ล้านตัน ตามลาดับ (รูปที่ 15)
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รูปที่ 15
สรุปภาพผลผลิตรวมอ้อยและนาตาล ปีการผลิต 2559/60
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 59)
(หน่วย : ล้านตัน)
2.0
1.5

100

อ้อย=91.05

80

นาตาลรวม=1.15

1.0

0.67

0.5
0.0

0.19

ทั่วประเทศ

กลาง

0.24

เหนือ

0.05

ตะวันออก

อีสาน
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ตารางที่ 12
การส่งออกนาตาลของไทย 5 อันดับแรก
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าการส่งออก %การเปลีย่ นแปลง

ลาดั
บ

60
40

1

20

2
3
4
5

-

นาตาลทรายขาว (แกนซ้าย)
นาตาลทรายดิบ (แกนซ้าย)
อ้อยเข้าหีบ (แกนขวา)
คาดการณ์อ้อยเข้าหีบปี 2559/60

ที่มา: Sugarzone.in.th

การส่งออกนาตาลสะสมของไทยไตรมาส 4 ปี
2559 มีป ริม าณ 6.5 ล้า นตัน มูล ค่า รวม 87,112.2 ล้า น
บาท ทังปริมาณและมูลค่าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 18.5 และ 8.6 ตามลาดับ ส่วนการส่งออกเฉพาะ
ไตรมาส 4 ปี 2559 มีปริมาณ 1.2 ล้านตัน มูลค่า 17,788.9
ล้านบาท เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนลดลงเช่นกัน โดย
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 46.3 และ ร้อยละ
29 ตามลาดับ นอกจากนี ปริมาณและมูลค่าการส่งออกยั ง
ลดลงร้อยละ 34.6 และร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน ตามผลผลิตที่ลดลงจากผลกระทบของภัยแล้งในช่ วง
เพาะปลูก และความล่าช้าของการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิต
2559/60 ขณะที่อุปสงค์ จากต่ างประเทศลดลง โดยเฉพาะ
ประเทศคู่ค้าสาคัญของไทย เช่น อินโดนีเซียและจีนที่ลด
การนาเข้าจากไทยเช่นเดียวกับไต้หวันและเกาหลีใต้ซึ่งเคยมี
สัดส่วนการนาเข้านาตาลจากไทยสูงในปีก่อน โดยเปลี่ยนมา
นาเข้านาตาลจากบราซิลเพิ่ม ขึน อย่างไรก็ตาม ผลจากการ
ลดลงของผลผลิตนาตาลของออสเตรเลีย ทาให้ญี่ปุ่นนาเข้า
นาตาลจากไทยเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับปีก่อน ทังนี ตลาดส่งออก
น าตาลของไทยรายใหญ่ 5 อั น ดั บแรก คื อ อิ น โดนี เซี ย
กัมพูชา เมียนมา ญี่ปุ่น และจีน ตามลาดับ (ตารางที่ 12)
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ยอด
สะสม
Q4/59
อินโดนีเซี 28,768.9
ย
กัมพูชา 11,179.6
เมียนมา 9,716.1
ญี่ปุ่น
6,733.6
จีน
4,973.3
ประเทศ

ยอด
Q4/59 QOQ YoY
2,716.3

-61.6

-69.7

1,956.3
1,407.8
1,625.9
1,021.9

-26.5
-39.3
-4.3
5.6

0.87
-61.2
86.5
-44.9

ที่มา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

2.2 ปัจจัยระยะสัน
สภาพภู มิ อ ากาศ ภาวะฝนที่ ต กมากกว่ า
ปกติ ใ นภาคกลางตอนใต้ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อ้ อ ยและ
นาตาลหลักของบราซิล ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่
โรงงานมีความล่าช้า ขณะที่อินเดียและไทยประสบปัญหา
ภัยแล้งในช่วงต้นฤดูเพาะปลูก ส่งผลให้การตัดอ้อยเข้า
โรงงานในฤดูการหีบ 2559/60 เลื่อนออกไปจากฤดูการ
ผลิตก่อน โดยอินเดียเลื่อนจากช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็น
ปลายเดื อ นตุ ล าคม ส่ ว นไทยเลื่ อ นจากปลายเดื อ น
พฤศจิกายนเป็นต้นเดือนธันวาคม
2.3 ปัจจัยระยะปานกลาง
สิน ค้า คงคลัง ดุ ลน าตาลในตลาดโลกปี
2558/59 ขาดดุลอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิต
น าตาลไม่เพีย งพอกั บความต้ องการบริโภค ส่ง ผลให้
สต็อกนาตาลโลกถูกนามาใช้ และลดลงร้อยละ 19 จาก
ปีก่อ น อย่ างไรก็ต าม ปี 2559/60 ดุ ลน าตาลโลกมี
แนวโน้ มขาดดุ ลลดลง ที่ประมาณ 2.7 ล้านตั น ตาม
แนวโน้มการเพิ่มขึนของผลผลิตที่มากกว่าการเพิ่มขึน
ของความต้องการบริโภค (รูปที่ 16)
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รูปที่ 16
ดุลนาตาลโลก
พันตัน
180.0

(หน่วย : ล้านตัน raw value)
ดุลนาตาลโลก

170.0
160.0
150.0

บริโภค
171.5
ผลผ…

140.0

ที่มา : USDA as of October 2016

2.4 ปัจจัยระยะยาว
การปรับแผนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาล
ทรายของไทยทังระบบ โดยเฉพาะการพิจารณาระบบจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรไร่อ้อยและโรงงานนาตาล
ระบบการจ าหน่ ายตามโควตา และการตั งราคาน าตาล
จ าหน่ า ยในประเทศ ซึ่ งสั มพั นธ์ กั บการก าหนดต้ นทุ น
มาตรฐานการผลิ ตอ้ อยและน าตาลทรายให้ สอดคล้ องกั บ
พันธกรณีและความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ยัง
อยู่ ร ะหว่ า งขั นตอนของการหารื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

กุ้งขาว
Key Message
ราคากุ้งขาวลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย ตามอุปทาน
กุ้ งที่มี ม ากขึนจากการพัฒนาเลียงระบบใหม่ ได้ ผล แต่
ในช่วงปลายไตรมาสเป็นช่วงมรสุมและอุณหภูมิต่า ทา
ให้ผลผลิตลดลง ประกอบกับผลผลิตของตลาดคู่แข่งยังมี
ปัญหาโรคระบาดและสารเคมีตกค้าง ทาให้กุ้งขาวไทย
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ สาหรับปี 2559 กุ้ง
ขาวมีราคาเฉลี่ย 170.47 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแนวโน้ม
ราคากุ้งขาวปี 2560 คาดว่าอยู่ในช่วง 160-170 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึนจากเกษตรกรมี
การปรับตัวสู่แนวทางการเลียงระบบใหม่มากขึน

1. ภาวะราคากุง้ ขาว
1.1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ราคากุ้งขาวลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยโดย
ราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ
170.11 บาท ลดลงจาก 173.25 บาทในไตรมาสก่อน
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หรือลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจากอุปทานกุ้งที่มีมากขึนจาก
การพัฒนาเลียงระบบใหม่ได้ผล แม้ว่าในช่วงปลายไตร
มาสเป็ น ช่ ว งมรสุ ม และอุ ณ หภู มิ ต่ า เกิ ด สภาพอากาศ
แปรปรวน ทาให้เกิดโรคระบาดส่งผลให้ผลผลิต ลดลง
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นราคา
เพิ่มขึนร้อยละ 12.3เนื่องจากตลาดคู่แข่งต่างประเทศยังมี
ปัญหาโรคระบาดและสารเคมีต กค้าง ทาให้กุ้งขาวไทย
เป็น ที่ ต้ อ งการของตลาดต่ างประเทศส่ ง ผลให้ ร าคากุ้ ง
เพิ่มขึน (รูปที่ 17)
รูปที่ 17
ราคากุ้งขาวไทย ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
บาทต่อ กก.

300
250
200
150
100
50
0

ม.ค. ม.ค. ม.ค.
2553 2554 2555
ที่มา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร

ม.ค.
2556

ม.ค.
2557

ม.ค.
2558

ม.ค.
2559

1.2 ราคากุ้งขาวปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
ปี 2559 กุ้งขาวไทยขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
ราคาเฉลี่ย 170.47 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึนจากปีก่อน
เนื่องจากผลผลิตกุ้งของไทยมีคุณภาพ ขณะที่ตลาดคู่แข่ง
ประสบปั ญ หาโรคระบาดผลผลิ ต ลดลงและมี ส ารเคมี
ตกค้ า ง ท าให้ กุ้ ง ขาวของไทยเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาด
ต่างประเทศมากขึน
สาหรับแนวโน้มราคาปี 2560
คาดว่าอยู่ ใ นช่ว ง 160 – 170 บาทต่ อ กิโ ลกรั ม ตาม
ผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึน เนื่องจากเกษตรกรมีค วาม
ชัดเจนในแนวทางการเลียงระบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
ตายด่ ว น (Early Mortality Syndrome : EMS) ที่
ได้ ผ ลมากขึ น ประกอบกั บ ตลาดคู่ แ ข่ ง ยั ง มี ปั ญ หาโรค
ระบาด ทาให้ผลผลิตของโลกเพิ่มขึนไม่มากนักแต่อย่างไร
ก็ ต ามยั ง มี ปั จ จั ย เสี่ ย งจากปั ญ หาการท าประมงผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing : IUU
Fishing) แ ล ะ ม า ต ร ก า ร กี ด กั น ท า ง ก า ร ค้ า ข อ ง
ต่างประเทศที่อาจจะเข้มงวดมากขึน ซึ่ง จะส่งผลกระทบ
กับการส่งออกกุ้งของไทย

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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2. ปัจจัยกาหนดราคา

ตารางที่ 14

2.1 ความต้องการใช้
ตลาดสหรัฐอเมริก าจากข้ อ มูล INFOFISH
Trade News เดื อ นธั น วาคม 2559 ความต้ อ งการ
บริโภคส่วนใหญ่เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปี
ใหม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แ ต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม วั ต ถุ ดิ บ กุ้ ง ที่ ไ ม่
เพียงพอและราคาสูง ทาให้การจัดหาซือชะลอตัว
จากรายงานของ National Marine Fisheries
Service of UnitedStates พบว่า ปริมาณการน าเข้ ากุ้ ง
ของสหรัฐอเมริกาในช่วง 10 เดือนปี 2559 เพิ่มขึนจากช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.5 ตามการนาเข้ากุ้งจากตลาดหลัก
อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย เพิ่มขึนร้อยละ 10.3 3.3
และ 12.8 ตามลาดับ โดยนาเข้าจากอินเดียในสัดส่วนสูงสุด
ร้อยละ 25.1 รองลงมาได้แก่อินโดนีเซีย และไทย ร้อยละ
20.1 และ 13.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 13)

ปริมาณการนาเข้าแยกรายผลิตภัณฑ์กงุ้ ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย : ตัน)
มกราคม – กันยายน
ผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 13
ปริมาณการนาเข้ากุ้ง (ทุกประเภท) ในตลาดสหรัฐอเมริกา
(หน่วย : ตัน)
ในช่วง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
2558
2559 %YoY
%สัดส่วน
อินเดีย
10.3
111,223 122,701
25.1
อินโดนีเซีย
3.3
95,165
98,271
20.1
เอกวาดอร์
-13.9
72,642
62,523
12.8
ไทย
12.8
56,781
64,070
13.1
เวียดนาม
10.0
45,862
50,433
10.3
จีน
23.1
22,252
27,388
5.6
เม็กซิโก
-0.5
19,001
18,912
3.9
มาเลเซีย
-97.1
8,120
232
0.0
อื่นๆ
6.8
41,612
44,441
9.1
รวม
3.5
472,658 488,971
100.0
ที่มา:National Marine Fisheries Service of United States(US
NMFS.)
ประเทศผู้ผลิต

ด้ า นการน าเข้ า กุ้ ง แยกรายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วง 9 เดือนปี 2559 เพิ่มขึนจาก
ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 3.3 เป็ น การเพิ่ ม ขึ นใน
ผลิตภัณฑ์กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง และกุ้งปอกเปลือกแช่แข็ง
ร้อยละ 3.0 และ 7.4 ตามลาดับโดยนาเข้าเพิ่มขึนจาก
ตลาดส าคั ญ ได้ แ ก่ อิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย ไทย และ
เวียดนาม (ตารางที่ 14)

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

2558
2559
%YoY
กุ้งมีเปลือกแช่แข็ง (Shell-on,
159,527 164,282 3.0
กุfrozen)
้ ง ปอกเปลื อ กแช่ แ ข็ ง (Peeled-raw, 165,122 177,321 7.4
กุfrozen)
้งแปรรูปอื่นๆ(Other preparation,
55,546 53,264 -4.1
กุfrozen)
้ ง ชุ บ ขนมปั ง แช่ แ ข็ ง ( Breaded, 32,947 31,492 -4.4
กุfrozen)
้งอื่น ๆ
2,917
3,531 21.0
กุ้งรวม
416,059 429,890
3.3
ที่มา: National Marine Fisheries Service of United States
7 (US NMFS.)

ตลาดญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559 ความต้องการ
บริโภคกุ้งในช่วงปลายปีอยู่ในเกณฑ์ดี มีปัจจัยสนับสนุน
จากราคาปลาที่สูงขึน เช่น แซลมอน ทูน่า และปลาเนือ
ขาว เป็ น ต้ น แต่ จ ากสต็ อ กไก่ ที่ สู ง และราคาต่ า
ทาให้การบริโภคกุ้งเพิ่มขึนไม่มากนัก
จากข้อมูลใน INFOFISH Trade News พบว่า
ญี่ปุ่นมีปริมาณการนาเข้ากุ้งสดแช่แข็งในช่วง 10 เดือนแรก
ปี 2559 เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.6 โดย
นาเข้ากุ้งเพิ่มขึนในตลาดอินเดีย อาร์เจนตินา ไทย และจีน
ร้อยละ 10.2 27.4 10.5 และ 12.2 ตามลาดับ ยกเว้นตลาด
เวียดนาม และอินโดนีเซียลดลง (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15
ปริมาณการนาเข้ากุง้ สดแช่แข็งในตลาดญีป่ นุ่
(หน่วย : ตัน)
ในช่วง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
%สัดส่วน
2558
2559 %YoY
21.5
อินเดีย
25,371
27,956
10.2
18.2
เวียดนาม
25,207
23,660
-6.1
16.0
อินโดนีเซีย
21,032
20,765
-1.3
9.6
อาร์เจนตินา
9,838
12,535
27.4
7.6
ไทย
8,951
9,891
10.5
5.2
จีน
6,038
6,774
12.2
21.8
อื่นๆ
26,571
28,326
6.6
รวม
123,008 129,907
5.6
100.0
ที่มา: INFOFISH Trade News, No.22/2016
ประเทศผู้ผลิต

สาหรับการนาเข้ากุ้งแยกรายผลิตภัณฑ์ในตลาด
ญี่ปุ่นช่วง 9 เดือนปี 2559มีการนาเข้าเพิ่มขึนร้อยละ 4.9
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นการนาเข้าเพิ่มขึนเกือบทุก

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกุ้งแปรรูป ลดลงร้อยละ 4.5 (ตารางที่
16)
ตารางที่ 16
ปริมาณการนาเข้ากุ้ง (ทุกประเภท) แยกรายผลิตภัณฑ์ ในตลาดญีป่ นุ่
(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 – กันยายน
2558
2559
%YoY
103,991 112,000
7.7
639
746 16.7

126
13,698
26,710
1,703
245
147,112

143
13,771
25,505
1,994
233
154,392

13.5
0.5
-4.5
17.1
-4.9
4.9

ที่มา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.21/2016

ส าหรับ การส่ง ออกกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็งและ
แปรรูป ของไทยในปี 2559 มีปริมาณการส่งออกรวม
193.2พั น ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า การส่ ง ออกรวม 63,108
ล้า นบาท เพิ่มขึ นจากช่วงเดี ย วกัน ปีก่อ นร้อ ยละ 22.8
และ 22.6 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในด้านปริมาณจะเห็น
ว่ า การส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ นในตลาดส าคั ญ ทุ ก ตลาด อาทิ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปแคนาดา เวียดนาม
และจีน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดี
ขึน และกุ้งขาวของไทยมีคุณภาพ ประกอบกับตลาดคู่แข่ง
ยั ง มี ปั ญ หาโรคระบาดและสารเคมี ต กค้ า งท าให้ เ ป็น ที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศ (ตารางที่ 17)
2.2 การผลิต จากข้อมูลกรมประมงผลผลิตกุ้ ง
ขาวในช่วง ปี 2559 ออกสู่ตลาดเพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 12.3 เนื่องจากการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนได้
คลี่คลายและมีทิศทางดีขึนจากเกษตรกรได้ปรับวิธีการเลียง
และการจั ดการที่ ดี ท าให้ กุ้ งมี อั ตรารอดและได้ ผลผลิ ต
เพิ่มขึ นโดยเฉพาะในพืนที่ ภาคใต้ ผลผลิ ตเพิ่ มขึ นร้ อยละ
16.9 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกร้อยละ 13.6 ยกเว้นภาค
กลางลดลงร้อยละ 8.5 ส่วนหนึ่งจากการลดพืนที่เพาะเลียง
และปัญหาโรคระบาด

ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาค สานั ก งานภาค ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
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ตารางที่ 17
การส่งออกกุง้ แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย
(ปริมาณ : พันตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
ปี .2559
ปี .2558
%YoY
ประเทศ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
14.9 20.3
สหรัฐอเมริกา
64.8 22,269 74.5 26,797
2.8 15.6
ญี่ปุ่น
34.1 11,703 35.1 13,529
1.0 -5.2
สหภาพยุโรป
8.2 3,264 8.3 3,094
37.9 30.6
แคนาดา
7.4 2,614 10.2 3,414
17.9 4,622 149.6 132.1
เวียดนาม
7.2 1,991
27.0 15.4
จีน
7.2 2,489 9.2 2,871
38.0 8,780
34.4 23.2
ตลาดอื่นๆ
28.3 7,129
22.8 22.6
รวม
157.2 51,459 193.2 63,108
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. มาตรการทางภาครัฐ
วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็นชอบขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ใน
กิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์นา ซึ่งใบอนุญาต
ทางานจะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และกิจการ
แปรรูปสัตว์นา (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุ ตรของแรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี ) ซึ่ ง ใบอนุ ญ าตท างานจะ
หมดอายุใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ออกไปอีกจนถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน เพื่อเข้ารับการ
ตรวจสัญชาติ สาหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และ
ได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารรั บ รองบุ ค คล จะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใน
ราชอาณาจั กรและอนุ ญาตท างานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 และสามารถต่ออายุได้อีกครังเดียวไม่เกิน 2 ปี
4. มาตรการทางการค้า
วันที่ 16 พฤศจิ กายน 2559 พลโท สรรเสริ ญ
แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
คณะผู้ แ ทนกรรมาธิ ก ารประมง ของรั ฐ สภายุ โ รป
( Delegation of the European Parliament’s
Committee on Fisheries : PECH) ได้ เดิ นทางมายั ง
ประเทศไทย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา IUU Fishing
ได้ ชื่ น ชมความพยายามในการแก้ ไ ขปั ญ หาของไทย
โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมาย แผนการทางาน และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ก้าวหน้าชัดเจนในหลายด้าน และ
พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย เพื่อแก้ปัญหาการทา
ประมงที่ ไ ม่ ถู กต้ อ ง การค้ ามนุ ษย์ แต่ ชี ว่ าไทยจะต้ อ ง

รายงานราคาสินค้าเกษตรสาคัญของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

พยายามเพิ่มขึน คือการจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานข้าม
ชาติ ที่ ท างานอย่ างผิ ดกฎหมายในอุ ตสาหกรรมประมง
เพราะอี ยู มองว่ าไม่ สามารถแยกเรื่ อ งแรงงานออกจาก
ประเด็นการทาประมงผิดกฎหมายได้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศ
ผลการพิ จ ารณาการแก้ ไ ขปั ญหาของไทยในช่ วงเดื อ น
มกราคม ปี 2560
5. มาตรการภาคเอกชน
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
ไทย ได้ออกมาตรการป้องกันปัญหาสารตกค้างในกุ้งให้แก่
โรงงานสมาชิกได้ปฏิบัติ ดังนี
- เมื่อตรวจพบให้สมาชิกสมาคมอาหารแช่ เยื อก
แข็งไทย ไม่รับซือกุ้งที่ตรวจพบสารตกค้าง
- โรงงานสมาชิ กต้ อ งตี ก ลั บ วั ต ถุ ดิ บ ล็ อ ตนั น
โดยเร็วที่สุด หรือหากผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้วต้องคัด
แยกไว้ ไม่ดาเนินการเพื่อส่งออก
- โรงงานสมาชิกแจ้งชื่อฟาร์มและรายละเอียด การ
พบสารตกค้างในวัตถุดิบกุ้งไปยังสมาคมฯ เพื่อรวบรวมส่ง
ข้อมูลแจ้งต่อกรมประมง เพื่อให้ดาเนินการตามกฎหมาย
อย่างเข้มงวด
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