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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

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
ส่งเสริมการผลิตข้าว
รอบที่ 1 (ล้านไร่)

พื้นที่
ที่ปลูกแล้ว

พื้นที่
ประสบภัย

พื้นที่
เสียหาย

พื้นที่
เก็บเกี่ยว

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านไร่)

(ล้านตัน
ข้าวเปลือก)

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 6.93 ล้านไร่ ในปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ปลูก จานวน 9.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
130.01 ของพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 7.18 ล้านไร่ พื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 1.83 ล้านไร่
ตารางที่ 2 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าว พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต รอบที่ 2 ปีการผลิต 2559/60
พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม
ผลผลิต *
พื้นที่ปลูก
พื้นที่เก็บเกี่ยว*
เขตเพาะปลูก
การผลิตข้าวรอบที่ 2
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านตันข้าวเปลือก)

(ล้านไร่)

ทั้งประเทศ
-ในเขตชลประทาน
-นอกเขตชลประทาน

6.93
4.00
2.93

9.01
7.18
1.83

-

-

ที่มา : คณะทางานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ทั้งประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
*ข้อมูลคาดการณ์

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

-g2 2. สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากรมการข้าวจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 804 ตัน ส่วนเมล็ดพันธุ์คงคลัง
พร้อมจาหน่ายของกรมการข้าว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 14 พันธุ์ ปริมาณ 18,858 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)

เหลืองประทิว123
เล็บนกปัตตานี
เฉี้ยงพัทลุง

รวมข้าวเจ้าขาว
(ไวต่อช่วงแสง)

รวมข้าวเจ้าขาว
ทั้งสิ้น
ข้าวหอมปทุม
รวมข้าวหอมปทุม
ข้าวเหนียว

(กิโลกรัม)

(บาท/กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

(บาท/กิโลกรัม)

0
140,150
786,275
57,650
78,450
0
0
0
0
5,100
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
899,725
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1,067,625

(ไม่ไวต่อช่วงแสง)

ข้าวเจ้าขาว

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

21,600
0
2,000

899,725
17
21
21

0
0

รวมชั้นพันธุ์
ขยาย/จ้าหน่าย
(กิโลกรัม)
0
140,150
786,275
57,650
78,450
0
0
0
0
940,825
0
1,967,350

16
20
20

21,600
0
2,000

23,600

0

23,600

1,091,225

899,725

1,990,950

ปทุมธานี 1

2,202,775
2,202,775

17

1,492,000
1,492,000

16

3,694,775
3,694,775

กข6
กข12
สันป่าตอง 1

860,890
290,725
400,775
1,552,390

21
21
21

520,375
950
230,100
751,425

20
20
20

1,381,265
291,675
630,875
2,303,815

สังข์หยดพัทลุง

8,650
8,650

25

0
0

24

8,650
8,650

กข15
ขาวดอกมะลิ 105

21
21

1,572,175
2,263,250
3,835,425

20
20

รวมข้าวหอมมะลิ

3,115,890
3,909,285
7,025,175

4,688,065
6,172,535
10,860,600

รวมทั้งหมด

11,880,215

รวมข้าวเหนียว
ข้าวสี
รวมข้าวสี
ข้าวหอมมะลิ

6,978,575

18,858,790

ที่มา : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว, http://brs.ricethailand.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

-g3 3. สถานการณ์การตลาด
3.1 สถานการณ์ราคาข้าว (เอกสารแนบ)
3.1.1 ภายในประเทศ
1) ข้าวเปลือก
- ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา (ความชื้น 15%) : ข้าวเปลือกเจ้านาปี
หอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9,336 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,955 บาทต่อตัน
และข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,418 ต่อตัน
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://www.oae.go.th/dailyprice.html#)
- ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ (ความชื้น 15%) :
ข้าวหอมมะลิ ราคา 9,300 - 11,300 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว กข6 ราคา 11,100 - 13,000 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 8,000 – 8,600 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 – 22,200 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 15,800 – 15,900 บาทต่อตัน
ข้ า วขาว.:.ข้ า วขาว.100%.ชั้ น 1.ราคา.12,600.–.12,800.บาทต่ อ ตั น
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคา 11,800 – 11,900 ต่อตัน ข้าวขาว 5% ราคา 11,400 – 11,500 บาทต่อตัน
และข้าวขาว 25% ราคา 11,000 – 11,200 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว 10% ราคา 25,100 – 25,200 บาทต่อตัน
ข้าวนึ่ง : ข้าวนึ่ง 100% ราคา 12,000 – 12,100 บาทต่อตัน ส่วนข้าวนึ่ง 5%
ราคา 11,600 – 11,700 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 519 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 378 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ข้าวขาว 5%
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 363 สหรัฐฯ ต่อตัน และข้าวขาว 25% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 358 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวเหนียวขาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 761 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวนึ่ง 100% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 392 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th/default.html)
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-g4 2) เปรียบเทียบราคาข้าวสารส่งออกของไทยกับต่างประเทศ
ตารางที่ 4 ราคาข้าวสารส่งออกของไทยและต่างประเทศ ปี 2560
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

ราคาข้าวสารส่งออก
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ข้าวขาว 5%
360
348
370
ข้าวขาว 10%
359
ข้าวขาว 15%
359
342
ข้าวขาว 25%
358
337
350
ข้าวนึ่ง
392
375
ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th
ชนิดข้าว

ปากีสถาน
395
345
420

3.2 สถานการณ์การส่งออก
ไทย.:.ปี 2560 กระทรวงพาณิช ย์มีแผนผลัก ดันให้ไทยมีส่ว นแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดสาคัญของข้าวหอมมะลิไทย และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยสามารถดึง
ส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงกลับคืนมาได้ โดยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน และยัง มี
นโยบายเชิงรุกในการขยายตลาดข้าวไทย เพื่อผลักดันการส่งออกข้าว โดยมีแผนที่จะจัดคณะผู้ แทนการค้า
เดิ น ทางไปกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศคู่ ค้ า และผู้ ซื้ อ รายส าคั ญ .เช่ น .อิ น โดนี เ ซี ย .ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ . ศรี ลั ง กา
บังกลาเทศ เป็ น ต้น และร่ ว มมือกับ ภาคเอกชนในการขยายการส่ งออกข้าวไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น
ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ อเมริกากลาง แอฟริกา (ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
เวียดนาม : การส่งออกข้าวของเวียดนาม ในเดือนมกราคม ปี 2560 ปริมาณ 332,487 ตัน
เป็นมูลค่า 142.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลงร้อยละ 20.22 และมูลค่าลดลงร้อยละ
16.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกปริมาณ 416,770 ตัน มูลค่า 169.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(FOB) (ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
4. สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิต
4.1 สภาพภูมิอากาศ
ในช่วงวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังอ่อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีน
อีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนในระยะครึ่งหลังของ
สัปดาห์ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา,http://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=3)
4.2 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
พื้นที่ปลูกข้าวประสบอุทกภัย ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน จานวน 12 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่
ยะลาและจังหวัดระนอง พื้นที่ปลูกข้าวประสบภัย 280,782 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 89,805 ไร่ ข้อมูล ณ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
หมายเหตุ : หลายจังหวัดยังอยู่ในระหว่างการสารวจพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย
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ค้าแนะน้า
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ทาให้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่อง หากพื้นที่ปลูกข้าว
ได้รับอุณหภูมิต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส อาจทาให้ต้นข้าวกระทบหนาว ชะงักการเจริญเติบโต ควรชะลอการใส่ปุ๋ย
จนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในภาวะปกติ คือ ตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป เนื่องจากข้าวจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ย
ในภาวะอากาศหนาวเย็น สาหรับเกษตรกรที่จะปลูกข้าวในสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ควรใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ทนต่อ
อากาศหนาว เช่น พันธุ์พิษณุโลก2 และปทุมธานี 1
4.3 สถานการณ์น้าเพื่อการเกษตร
สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้าในอ่าง 49,242 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
ร้อยละ 65 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 25,423 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาตรน้าในอ่างเทียบกับ
ปี 2559 (39,621 ล้า น ลบ.ม. คิด เป็น ร้อ ยละ 53) มากกว่า ปี 2559 จ านวน 9,621 ล้า น ลบ.ม.
ปริม าณน้ าไหลลงอ่า งฯ จ านวน 23.32 ล้า น ลบ.ม. ปริม าณน้าระบาย จ านวน 109.58 ล้า น ลบ.ม.
สามารถรับน้าได้อีก 25,970 ล้าน ลบ.ม. ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
(ที่มา: กรมชลประทาน, http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf)
4.4 สถานการณ์ศัตรูข้าว
4.4.1 จากการติดตามและการประเมินสถานการณ์ศัตรูข้าวในแต่ละภูมิภาคของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ระหว่างวันที่ 9 – 15 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 โดยเฉพาะที่ศูนย์วิจัย ข้าว
ชัยนาทที่มีปริมาณสูงขึ้นค่อนข้างมากแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต
โรคไหม้ มี ร ายงานค่ า ความเสี่ ย งของสภาพอากาศในการเกิ ด โรคสู ง กว่ า ระดั บ วิ ก ฤตในพื้ น ที่
รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
โรคไหม้ค อรวง พบการระบาดในแปลงนาเกษตรกร เขตตาบลนาแขม อาเภอกบิน ทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 ไร่
โรคใบแถบแดง พบการระบาดในเขตหมู่ 7 ตาบลกระทุ่มแพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ 3 ไร่ และโรคกาบใบแห้ง พบการระบาดในเขตตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่ 20 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
รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าว
เชียงรายและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
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เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ค้าแนะน้า
เพลี้ยกระโดดสีน้า ตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและ
ภาคใต้ ส่ว นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือและภาคเหนือมีส ภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับ
การระบาด ควรสารวจและติด ตามในพื้น ที่ที่มีก ารปลูก ข้า วพัน ธุ์อ่อ นแอต่อ เพลี้ย กระโดดสีน้าตาล ได้แ ก่
พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง 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 สภาพอากาศในสัป ดาห์ห น้า เหมาะสมในทุก ภาค ยกเว้น ภาคใต้ที่มีส ภาพอากาศ
ค่ อ นข้ า งเหมาะสมกั บ การระบาด ควรสารวจติ ด ตามในพื้ น ที่ ที่ มี ก าร ปลู ก ข้ า วพั น ธุ์ อ่ อ นแอต่ อ โรค เช่ น
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่พบการระบาดในแปลงนาและที่มีรายงานค่าความเสี่ ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสู ง ได้แก่
จังหวัดปราจีนบุรี ชัยนาท เชียงราย สุโขทัย สกลนคร และจังหวัดพัทลุง รวมทั้งพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในสองสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้มีรายงานการระบาดของแมลงบั่ว
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
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
โรคไหม้ข้า ว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จานวน 926 ไร่ และในระดับ
ไม่รุนแรง 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 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
2 – 8 ก.พ. 60

ระหว่างวันที่
9 – 15 ก.พ. 60

บาท

ร้อยละ

9,307
10,937
7,171

9,336
10,955
7,418

29
18
247

0.31
0.16
3.44

ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชนิดข้าว

ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
2 – 8 ก.พ. 60

ระหว่างวันที่
9 – 15 ก.พ. 60

ข้าวหอมมะลิ
9,300 – 11,600
9,300 – 11,300
ข้าวเหนียว กข6
11,100 – 13,000
11,100 – 13,000
ข้าวหอมปทุมธานี
8,000 – 8,700
8,000 – 8,600
ข้าวเปลือกเจ้า
7,200 – 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

2 – 8 ก.พ. 60

9 – 15 ก.พ. 60

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

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

เพิ่ม-ลด
ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

0
0
0
0

-300
0
-100
0
เพิ่ม-ลด

ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

0
0
-100
-100
-100
-100
0
0
0

-200
-100
-200
-300
-300
-200
-200
-100
-100

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
2 – 8 ก.พ. 60
9 – 15 ก.พ. 60
เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน บาท/ตัน

740
696
534
383
360
356
761
392

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

740
696
519
378
363
358
761
392

25,915
24,374
18,175
13,238
12,712
12,537
26,650
13,727

เหรียญสหรัฐ/ตัน

ร้อยละ

0
0
-15
-5
3
2
0
0

0
0
-2.81
-1.31
0.83
0.56
0
0

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว = 35.05 บาท สัปดาห์นี้ = 35.02 บาท

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

