รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
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โทรศัพท์ 0-2561-4970 โทรสาร 0-2561-5286
www.ricethailand.go.th
1. สถานการณ์การผลิตข้าว
1.1 สถานการณ์การผลิตข้าว รอบที่ 1
ตามแผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วรอบที่ 1 ปี ก ารผลิ ต
2559/60 ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 54.80 ล้านไร่ ในปัจจุบันมีพื้นที่ที่ปลูกแล้ว จานวน 58.44 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 106.64 ของพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 14.78 ล้านไร่ พื้นที่
นอกเขตชลประทาน 43.66 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 14.78 ล้านไร่
ผลผลิต 6.42 ล้านตันข้าวเปลือก และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 22.56 ล้านไร่ ผลผลิต 9.81 ล้านตันข้าวเปลือก
รวมมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งสิ้น 37.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.94 ของพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 1 ทั้งหมด
ตารางที่ 1 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว และพื้นที่เสียหาย รอบที่ 1 ปีการผลิต 2559/60
แหล่งน้้า

พื้นที่เป้าหมาย
ส่งเสริมการผลิตข้าว
รอบที่ 1 (ล้านไร่)

พื้นที่
ที่ปลูกแล้ว

พื้นที่
ประสบภัย

พื้นที่
เสียหาย

พื้นที่
เก็บเกี่ยว

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านตัน
ข้าวเปลือก)

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

15.94
38.86
54.80

14.78
43.66
58.44

1.47*

0.73*

14.78
22.56
37.34

6.42
9.81
16.23

ผลผลิตข้าว

หมายเหตุ : การผลิตข้าวรอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ Gistda
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
* พื้นที่ปลูกข้าวประสบภัยและเสียหายจากอุทกภัยและพายุราอี
1.2 สถานการณ์การผลิตข้าว รอบที่ 2
ตามแผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วรอบที่ 2 ปี ก ารผลิ ต
2559/60 ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 6.94 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ระบบนิเวศน์ข้าวในเขตชลประทานทั้งหมด ในปัจจุบัน
มีพื้นที่ที่ปลูกแล้ว จานวน 1.40 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.17 ของพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว
ตารางที่ 2 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต รอบที่ 2 ปีการผลิต 2559/60
แหล่งน้้า

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม
การผลิตข้าวรอบที่ 2
(ล้านไร่)

พื้นที่ปลูกแล้ว

พื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว

ผลผลิต

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านตันข้าวเปลือก)

ในเขตชลประทาน
6.94
1.40
ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ Gistda
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

-
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-g2 2. สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากรมการข้าวจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 550 ตัน ส่วนเมล็ดพันธุ์คงคลัง
พร้อมจาหน่ายของกรมการข้าว ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 13 พันธุ์ ปริมาณ 16,165 ตัน
ตารางที่ 3 ปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจ้าหน่ายของกรมการข้าว ปี 2560
หน่วย : กิโลกรัม
ชนิดข้าว
ข้าวเจ้าขาว
(ไม่ไวต่อช่วงแสง)

พันธุ์
กข29 (ชัยนาท 80)
กข31 (ปทุมธานี 80)
สุพรรณบุรี 1
ชัยนาท 1
กข41
กข47
กข49
กข55
กข57
กข61
พิษณุโลก 2

รวมข้าวเจ้าขาว
(ไวต่อช่วงแสง)

เล็บนกปัตตานี
เฉี้ยงพัทลุง

รวมข้าวเจ้าขาว
(ไวต่อช่วงแสง)

รวมข้าวเจ้าขาว
ทั้งสิ้น
ข้าวหอมปทุม
รวมข้าวหอมปทุม
ข้าวเหนียว

(กิโลกรัม)

(บาท/กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

(บาท/กิโลกรัม)

0
140,750
382,500
58,475
127,850
0
0
0
0
8,075
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
672,400
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

717,650

(ไม่ไวต่อช่วงแสง)

ข้าวเจ้าขาว

เมล็ดพันธุ์พร้อมจ้าหน่าย (กิโลกรัม)
ชั้นพันธุ์ขยาย
ชั้นพันธุ์จ้าหน่าย
ราคา
ราคา
จ้านวน
จ้านวน
ไม่รวมขนส่ง
ไม่รวมขนส่ง

0
6,550

รวมชั้นพันธุ์
ขยาย/จ้าหน่าย

672,400
21
21

0
0

(กิโลกรัม)
0
140,750
382,500
58,475
127,850
0
0
0
0
680,475
0
1,390,050

20
20

0
6,550

6,550

0

6,550

724,200

672,400

1,396,600

ปทุมธานี 1

1,893,250
1,893,250

17

1,478,950
1,478,950

16

3,372,200
3,372,200

กข6
กข12
สันป่าตอง 1

548,875
310,475
417,925
1,277,000

21
21
21

277,325
4,700
111,375
393,400

20
20
20

826,200
315,175
529,300
1,670,675

สังข์หยดพัทลุง

8,800
8,800

25

0
0

24

8,800
8,800

กข15
ขาวดอกมะลิ 105

21
21

1,033,300
2,179,450
3,212,750

20
20

รวมข้าวหอมมะลิ

3,080,890
3,423,695
6,504,585

4,114,190
5,603,145
9,717,335

รวมทั้งหมด

10,408,110

รวมข้าวเหนียว
ข้าวสี
รวมข้าวสี
ข้าวหอมมะลิ

5,75,500

16,165,610

ที่มา : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว, http://brs.ricethailand.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
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-g3 3. สถานการณ์การตลาด
3.1 สถานการณ์ราคาข้าว (เอกสารแนบ)
3.1.1 ภายในประเทศ
1) ข้าวเปลือก
- ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา (ความชื้น 15%) : ข้าวเปลือกเจ้านาปี
หอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9,307 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,937 บาทต่อตัน
และข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,171 ต่อตัน
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://www.oae.go.th/dailyprice.html#)
- ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ (ความชื้น 15%) :
ข้าวหอมมะลิ ราคา 9,300 - 11,600 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว กข6 ราคา 11,100 - 13,000 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 8,000 – 8,700 บาทต่อตัน
ข้าวเจ้า ราคา 7,200 – 8,000 บาทต่อตัน
(ที่มา.:.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว.กรมการข้าว,.http://www.ricethailand.go.th.และ
กรมการค้าภายใน, http://www.dit.go.th)
2) ข้าวสาร
- ราคาขายส่งข้าวสารในตลาดกรุงเทพฯ
ข้าวหอมมะลิ : ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 ราคา 22,100 – 22,400 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 15,800 – 16,000 บาทต่อตัน
ข้ า วขาว.:.ข้ า วขาว.100%.ชั้ น 1.ราคา.12,700.–.13,000.บาทต่ อ ตั น
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคา 11,900 – 12,200 ต่อตัน ข้าวขาว 5% ราคา 11,500 – 11,800 บาทต่อตัน
และข้าวขาว 25% ราคา 11,100 – 11,400 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว 10% ราคา 25,100 – 25,400 บาทต่อตัน
ข้าวนึ่ง : ข้าวนึ่ง 100% ราคา 12,000 – 12,200 บาทต่อตัน ส่วนข้าวนึ่ง 5%
ราคา 11,600 – 11,800 บาทต่อตัน
(ที่มา : กรมการค้าภายใน, http://www.dit.go.th)
3.1.2 ต่างประเทศ
1) ราคาข้าวส่งออก
ข้าวหอมมะลิ : ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ชั้น1 (ฤดูกาลผลิตปี 2558/59) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่
740 สหรัฐ ฯ ต่อ ตัน และข้า วขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ฤดูก าลผลิต ปี 2559/60) ราคาเฉลี่ย อยู่ที่
696 สหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 534 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 383 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ข้าวขาว 5%
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 360 สหรัฐฯ ต่อตัน และข้าวขาว 25% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 356 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวเหนียวขาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 761 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวนึ่ง 100% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 392 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th/default.html)

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2560

-g4 2) เปรียบเทียบราคาข้าวสารส่งออกของไทยกับต่างประเทศ
ตารางที่ 4 ราคาข้าวสารส่งออกของไทยและต่างประเทศ ปี 2560
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

ราคาข้าวสารส่งออก
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ข้าวขาว 5%
360
343
350
ข้าวขาว 10%
359
ข้าวขาว 15%
359
337
ข้าวขาว 25%
358
332
310
ข้าวนึ่ง
392
375
ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th
ชนิดข้าว

ปากีสถาน
400
343
390

3.2 สถานการณ์การส่งออก
ไทย.:.สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่า ในปี 2560 ไทยจะส่งออกข้าวปริมาณ 9.5 ล้านตัน
เป็นมูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณการส่งออกข้าวใกล้เคียง
กับปีทผี่ ่านมา อย่างไรก็ตาม ปี 2559 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 9.88 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 154,434 ล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย และคาดการณ์ว่าในปี 2560
อินเดียจะยังสามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่ง ไทย เวียดนาม ปากีสถาน รองลงมา ตามลาดับ
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
เวียดนาม : ราคาข้าวของเวียดนามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว และคาดว่าราคาข้าวมี
แนวโน้มอ่อนตัวลง เพราะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340
เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
อินเดีย : การส่งออกข้าวของอินเดียมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านอาจจะยกเลิกมาตรการ
จากัดการนาเข้าข้าวและอนุญาตให้นาเข้าข้าวบาสมาติจากอินเดียอีกครั้ง โดยอิหร่านถือเป็นประเทศผู้ นาเข้า
ข้าวบาสมาติรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย (ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
4. สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิต
4.1 สภาพภูมิอากาศ
ในช่ว งวัน ที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่เสริม
ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้เกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกาลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้นกับมีกระแสลมตะวันตกในระดับสูง
จากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทาให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนตก
บางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนบางพื้นที่ถึงกระจายเกือบตลอดสัปดาห์
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา,http://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=3)
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พื้นที่ปลูกข้าวประสบอุทกภัย ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน จานวน 12 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ยะลา
และจังหวัดระนอง พื้นที่ป ลูกข้าวประสบภัย 280,578 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 81,135 ไร่ ข้อมูล ณ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
หมายเหตุ : หลายจังหวัดยังอยู่ในระหว่างการสารวจพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย

ค้าแนะน้า
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ทาให้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่อง หากพื้นที่ปลูกข้าว
ได้รับอุณหภูมิต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส อาจทาให้ต้นข้าวกระทบหนาว ชะงักการเจริญเติบโต ควรชะลอการใส่ปุ๋ย
จนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในภาวะปกติ คือ ตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป เนื่องจากข้าวจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ย
ในภาวะอากาศหนาวเย็น สาหรับเกษตรกรที่จะปลูกข้าวในสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ควรใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ทนต่อ
อากาศหนาว เช่น พันธุ์พิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1
4.3 สถานการณ์น้าเพื่อการเกษตร
สภาพน้าในอ่า งเก็บ น้าขนาดใหญ่แ ละขนาดกลาง ปริม าตรน้าในอ่า ง 50, 017 ล้า น ลบ.ม.
คิด เป็น ร้อ ยละ 67 (ปริม าตรน้าใช้ก ารได้ 26,198 ล้า น ลบ.ม. คิด เป็น ร้อ ยละ 51) ปริม าตรน้าในอ่า ง
เทียบกับ ปี 2559 (40,094 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53) มากกว่า ปี 2559 จานวน 9,923 ล้าน ลบ.ม.
ปริม าณน้าไหลลงอ่า งฯ จ านวน 33.06 ล้า น ลบ.ม. ปริม าณน้าระบาย จ านวน 109.33 ล้า น ลบ.ม.
สามารถรับน้าได้อีก 24,606 ล้าน ลบ.ม. ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
(ที่มา: กรมชลประทาน, http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf)
4.4 สถานการณ์ศัตรูข้าว
4.4.1 จากการติดตามและการประเมินสถานการณ์ศัตรูข้าวในแต่ละภูมิภาคของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, http://brrd.in.th) พบว่า
ภาคกลาง
เพลี้ ย กระโดดสี น้ า ตาล พบตั ว เต็ ม วั ย ที่ นั บ ได้ จ ากกั บ ดั ก แสงไฟในศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วและในพื้ น ที่
รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มี ร ายงานค่ า ความเสี่ ย งของสภาพอากาศในการเกิ ด โรคสู ง กว่ า ระดั บ วิ ก ฤตในพื้ น ที่
รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และมีค่าความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงขึ้นศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี พบการระบาด
ของโรคไหม้คอรวงในแปลงนาเกษตรกรเขต ตาบลนาแขม อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 ไร่
โรคใบแถบแดง พบการระบาดในเขต หมู่ 7 ตาบลกระทุ่มแพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
พืน้ ที่ 3 ไร่
ภาคเหนือ
เพลี้ ย กระโดดสี น้ า ตาล พบตั ว เต็ ม วั ย ที่ นั บ ได้ จ ากกั บ ดั ก แสงไฟในศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วและในพื้ น ที่
รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
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เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง
จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสู งกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าว
สกลนคร
ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีป ริม าณสู งขึ้น
เล็กน้อย
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ค้าแนะน้า
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง
และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด ควรสารวจ
และติด ตามในพื้น ที่ที่มีก ารปลูก ข้า วพัน ธุ์อ่อ นแอต่อ เพลี้ย กระโดดสีน้าตาล ได้แ ก่ พัน ธุ์ป ทุม ธานี 1 และ
พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค
ในกรณีที่ พบเพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาลมีป ริม าณน้อ ยกว่า 10 ตัว /กอ หรื อยั งไม่เ กิด การระบาด
สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลปริมาณ
10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th;
องค์ความรู้เรื่องข้าว)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนข้าง
เหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและภาคใต้ ควรสารวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค
เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่พบการระบาดในแปลงนาและที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัด
ปราจีนบุรี ชัยนาท ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก สกลนคร และจังหวัดพัทลุง รวมทั้งพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในสองสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้มีรายงานการระบาดของแมลงบั่ว
ในพื้นทีจ่ ังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าว
ระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วย
สารป้องกันกาจัดโรคพืช ตามคาแนะนาของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม
ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
4.4.2 จากการสารวจของกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จานวน 926 ไร่ และในระดับไม่รุนแรง
จานวน 3,845 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 4,771 ไร่ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 4,771 ไร่) ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี
โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว (ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 100 ไร่)
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่วในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 5,155 ไร่ รวมพื้นที่
การระบาด 5,155 ไร่ (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 5,155 ไร่) ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุทัยธานี
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ชนิดข้าว

สถานการณ์ราคาข้าว
ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
2 – 8 ก.พ. 60

บาท

ร้อยละ

9,314
10,959
7,575

9,307
10,937
7,171

-7
-22
-404

-0.08
-0.20
-5.33

ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
26 ม.ค. – 1 ก.พ. 60

ระหว่างวันที่
2 – 8 ก.พ. 60

ข้าวหอมมะลิ
9,300 – 11,600
9,300 – 11,600
ข้าวเหนียว กข6
11,100 – 13,000
11,100 – 13,000
ข้าวหอมปทุมธานี
8,000 – 8,700
8,000 – 8,700
ข้าวเปลือกเจ้า
7,300 – 8,000
7,200 – 8,000
ที่มา : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว และกรมการค้าภายใน
ราคาขายส่งข้าวสารในตลาดกรุงเทพฯ (บาท/ตัน)
ชนิดข้าว
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1
ข้าวหอมปทุมธานี
ข้าวขาว 100% ชั้น 1
ข้าวขาว 100% ชั้น 2
ข้าวขาว 5%
ข้าวขาว 25% (ข้าวใหม่)
ข้าวเหนียวขาว 10% เมล็ดยาว
ข้าวนึ่ง 100%
ข้าวนึ่ง 5%
ที่มา : กรมการค้าภายใน

เพิ่ม-ลด

ระหว่างวันที่
26 ม.ค. – 1 ก.พ. 60

ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชนิดข้าว

เอกสารแนบ

26 ม.ค. – 1 ก.พ. 60

2 – 8 ก.พ. 60

22,300 – 22,600
15,900 – 16,000
12,900 – 13,100
12,100 – 12,300
11,700 – 11,900
11,300 – 11,500
25,300 – 25,400
12,100 – 12,200
11,700 – 11,800

22,100 – 22,400
15,800 – 16,000
12,700 – 13,000
11,900 – 12,200
11,500 – 11,800
11,100 – 11,400
25,100 – 25,400
12,000 – 12,200
11,600 – 11,800

เพิ่ม-ลด
ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

0
0
0
-100

0
0
0
0
เพิ่ม-ลด

ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

-200
-100
-200
-200
-200
-200
-200
-100
-100

-200
0
-100
-100
-100
-100
0
0
0

ราคาข้าวสารส่งออก (F.O.B.)
ชนิดข้าว
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (2558/59)
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (2559/60)
ข้าวหอมปทุมธานี
ข้าวขาว 100% ชั้น 2
ข้าวขาว 5%
ข้าวขาว 25%
ข้าวเหนียวขาว 10%
ข้าวนึ่ง 100%

เพิ่ม-ลด

ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
26 ม.ค. – 1 ก.พ. 60
2 – 8 ก.พ. 60
เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน บาท/ตัน

735
692
531
390
375
367
785
395

25,865
24,352
18,686
13,724
13,196
12,915
27,624
13,900

740
696
534
383
360
356
761
392

25,937
24,395
18,717
14,573
12,618
12,478
26,673
13,740

เหรียญสหรัฐ/ตัน

ร้อยละ

5
4
3
-7
-15
-11
-24
-3

0.68
0.58
0.56
-1.79
-4.00
-3.00
-6.23
-0.76

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว = 35.19 บาท สัปดาห์นี้ = 35.05 บาท

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2560

