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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
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-g2 2. สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากรมการข้าวจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 1,874 ตัน ส่วนเมล็ดพันธุ์คง
คลังพร้อมจาหน่ายของกรมการข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 จานวน 12 พันธุ์ ปริมาณ 19,580 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
123,525
766,600
0
47,575
0
0
0
0
1,200
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
835,500
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

938,900

(ไม่ไวต่อช่วงแสง)

ข้าวเจ้าขาว

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

16,200
0
0

835,500
17
21
21

0
0
0

รวมชั้นพันธุ์
ขยาย/จ้าหน่าย
(กิโลกรัม)
0
123,525
766,600
0
47,575
0
0
0
0
836,700
0
1,774,400

16
20
20

16,200
0
0

16,200

0

16,200

955,100

835,500

1,790,600

ปทุมธานี 1

2,248,840
2,248,840

17

1,476,300
1,476,300

16

3,725,140
3,725,140

กข6
กข12
สันป่าตอง 1

1,394,765
212,250
591,025
2,198,040

21
21
21

695,425
950
326,875
1,023,250

20
20
20

2,090,190
213,200
917,900
3,221,290

สังข์หยดพัทลุง

8,500
8,500

25

0
0

24

8,500
8,500

กข15
ขาวดอกมะลิ 105

21
21

1,117,175
2,794,850
3,912,025

20
20

รวมข้าวหอมมะลิ

2,279,565
4,643,360
6,922,925

3,396,740
7,438,210
10,834,950

รวมทั้งหมด

12,333,405

รวมข้าวเหนียว
ข้าวสี
รวมข้าวสี
ข้าวหอมมะลิ

7,247,075

19,580,480

ที่มา : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว, http://brs.ricethailand.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 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 9,291 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,794 บาทต่อตัน
และข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,455 ต่อตัน
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://www.oae.go.th/dailyprice.html#)
- ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ (ความชื้น 15%) :
ข้าวหอมมะลิ ราคา 9,000 - 11,100 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว กข6 ราคา 11,100 - 13,000 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 8,000 – 8,500 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 21,600 – 22,200 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 15,400 – 15,900 บาทต่อตัน
ข้ า วขาว.:.ข้ า วขาว.100%.ชั้ น 1.ราคา.12,600.–.12,700.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 – 11,100 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว 10% ราคา 24,700 – 25,200 บาทต่อตัน
ข้าวนึ่ง : ข้าวนึ่ง 100% ราคา 11,800 – 11,900 บาทต่อตัน ส่วนข้าวนึ่ง 5%
ราคา 11,400 – 11,500 บาทต่อตัน
(ที่มา : กรมการค้าภายใน, http://www.dit.go.th)
3.1.2 ต่างประเทศ
1) ราคาข้าวส่งออก
ข้าวหอมมะลิ : ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น1 (ฤดูกาลผลิตปี 2558/59) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่
741 สหรัฐ ฯ ต่อ ตัน และข้า วหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ฤดูก าลผลิต ปี 2559/60) ราคาเฉลี่ย อยู่ที่
682 สหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 506 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 384 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ข้าวขาว 5%
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 369 สหรัฐฯ ต่อตัน และข้าวขาว 25% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 363 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวเหนียวขาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 733 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวนึ่ง 100% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 387 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%
369
355
380
ข้าวขาว 10%
368
ข้าวขาว 15%
366
348
ข้าวขาว 25%
363
343
360
ข้าวนึ่ง
386
375
ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th
ชนิดข้าว

ปากีสถาน
385
379
348
425

3.2 สถานการณ์การส่งออก
ไทย : การส่ งออกข้าวโดยภาคเอกชนของไทยมี แนวโน้ม ที่ดี โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มี
ศักยภาพ และนิยมบริโภคข้าวคุณภาพดี เช่น อิหร่านและอิรัก บริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถตกลงทาสัญญาซื้อขาย
ข้าวกับผู้นาเข้าข้าวของอิหร่าน โดยกาหนดส่งมอบขั้นต่า 100,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ 100%
และข้ า วขาว.5%.ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน.การส่ ง ออกข้ า วไทยไปอิ ห ร่ า นครั้ ง นี้ .ถื อ เป็ น ข่ า วดี ข องไทย
ที่มีโอกาสกลับมาส่งออกข้าวในตลาดแห่งนี้อีกครั้ง หลังจากการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอิหร่านได้หยุดชะงักร่วม
10 ปี เพราะไม่มั่นใจในคุณภาพ ประกอบกับอิหร่านติดปัญหาถูกคว่าบาตรทางการค้า
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
เวียดนาม : ภาวะราคาข้าวของเวียดนามในช่วงสัปดาห์นี้ขยับสูงขึ้น เนื่องจากผู้ค้าข้าวได้เร่งรับซื้อข้าว
เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ฟิลิปปินส์ โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 350 - 355 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มจาก
345 - 350 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน และราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้น แม้ว่าผลผลิตข้าว
ฤดูใหม่จะเริ่มออกสู่ตลาดแล้วแต่ปริมาณยังไม่มากนัก
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
อิน เดี ย .:.ภาวะราคาข้ าวของอิ นเดีย ในช่ ว งสั ป ดาห์ นี้ ป รับ ตัว ลดลง.โดยข้ าวนึ่ง .5%.ราคาอยู่ ที่
373 - 378 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงจาก 376 - 381 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และ
ผู้ซื้อจากต่างประเทศได้ลดการสั่งซื้อข้าวลง เนื่องจากค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้น
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
4. สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิต
4.1 สภาพภูมิอากาศ
ในช่วงวั นที่ 23 - 26 กุ มภาพั นธ์ 2560 บริ เวณความกดอากาศสู งกาลั งอ่อนปกคลุ มบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน และมีกระแสลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีน อีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมา
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้มีกาลังแรงขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมี
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนตอนกลางวัน
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ สาหรับภาคใต้มีฝน 10 - 40% ของพื้นที่
เกือบตลอดสัปดาห์ (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 พื้นที่ปลูกข้าวประสบภัย 280,782 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 101,377 ไร่ ข้อมูล ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
หมายเหตุ : หลายจังหวัดยังอยู่ในระหว่างการสารวจพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย
4.3 สถานการณ์น้าเพื่อการเกษตร
สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้าในอ่าง 47,616 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 63 (ปริมาตรน้าใช้การได้ 23,797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาตรน้าในอ่างเทียบกับปี 2559
(38,776 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) มากกว่า ปี 2559 จานวน 8,840 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ
จานวน 30.66 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าระบาย จานวน 123.96 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้าได้อีก 27,596 ล้าน.ลบ.ม.
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา : กรมชลประทาน, http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf)
4.4 สถานการณ์ศัตรูข้าว
4.4.1 จากการติดตามและการประเมินสถานการณ์ศัตรูข้าวในแต่ละภูมิภาคของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, http://brrd.in.th)
พบว่า
ภาคกลาง
เพลี้ย กระโดดสีน้า ตาล พบตัว เต็ม วัย ที่นับ ได้จ ากกับ ดัก แสงไฟในในพื้น ที่รับ ผิด ชอบของ
ศูน ย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าว
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีร ายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
แมลงบั่ว พบการระบาดในพื้นที่ หมู่ 3 ตาบลบางไผ่ อาเภอบางมูลนาก หมู่ 7 ตาบลลาประดา
อาเภอบางมูลนาก และหมู่ 2 ตาบลบางลาย อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้า ตาล พบตัว เต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสู งขึ้น
เล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่อยู่ใ น
ระดับปกติ
ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในระดับสูงขึ้นเล็กน้อยในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โรคขอบใบแห้ง พบการระบาดในพื้นที่ ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง
และภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีสภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควร
สารวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อ นแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 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 สภาพอากาศในสั ป ดาห์ ห น้ า เหมาะสมกั บ การระบาดในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคเหนือ และภาคใต้ ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง ควรสารวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว
พัน ธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลู กข้าวแน่น และใส่ ปุ๋ย
ไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
สุโขทัย และจังหวัดพัทลุง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี
สุพรรณบุรี พิจิตร และจังหวัดปราจีนบุรี
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าว
ระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วย
สารป้องกันกาจัดโรคพืช ตามคาแนะนาของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน ห รือ
คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
แมลงบั่ว ควรติ ดตามสถานการณ์การระบาดในแปลงนา เนื่องจากพบการระบาดในพื้นที่ จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ในกรณีที่พบต้นข้าวแสดงอาการของหลอดบั่ว ไม่ควรใช้สารป้องกันกาจัดเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน และมีผลต่อศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ไรตัวห้าทาลายไขแมลงบั่ว และแตนเบียนหนอนบางชนิด ควรกาจัด
แมลงบั่วที่มาเล่นแสงไฟหรือใช้แสงไฟล่อและกาจัด ปลูกข้าวรอบใหม่เมื่อไม่พบแมลงบั่วมาเล่นแสงไฟ ทั้งนี้
ควรปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
4.4.2 จากการสารวจของกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ไม่พบการระบาด
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จานวน 1,195 ไร่ ระดับไม่รุนแรง
160 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 1,355 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,124 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 231 ไร่ ได้แก่
จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี พิจิตร และจังหวัดปราจีนบุรี
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่วในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 13,336 ไร่ ข้าวอายุ
40 - 60 วัน จานวน 97,639 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 4,463 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด
115,438 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 41,817 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 73,621 ไร่ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
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ชนิดข้าว

สถานการณ์ราคาข้าว
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560
ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
16 – 22 ก.พ. 60

ระหว่างวันที่
23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

บาท

ร้อยละ

9,297
10,880
7,387

9,291
10,794
7,455

-6
-86
68

-0.06
-0.79
0.92

ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชนิดข้าว

ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
16 – 22 ก.พ. 60

ระหว่างวันที่
23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

ข้าวหอมมะลิ
9,300 – 11,100
9,000 - 11,100
ข้าวเหนียว กข6
11,100 – 13,000
11,100 - 13,000
ข้าวหอมปทุมธานี
8,000 – 8,500
8,000 – 8,500
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

16 – 22 ก.พ. 60

23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

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

21,600 – 22,200
15,400 – 15,900
12,600 – 12,700
11,800 – 11,900
11,400 – 11,500
11,000 – 11,100
24,700 – 25,200
11,800 – 11,900
11,400 – 11,500

เพิ่ม-ลด
ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

-300
0
0
0

0
0
0
0
เพิ่ม-ลด

ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

-500
-400
0
0
0
0
-400
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-200
-200

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

เพิ่ม-ลด

ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
16 – 22 ก.พ. 60
23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60
เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน บาท/ตัน

741
696
505
384
369
363
732
386

25,940
24,374
17,685
13,448
12,922
12,712
25,635
13,518

741
682
506
384
369
363
733
387

25,928
23,863
17,705
13,436
12,911
12,701
25,648
13,541

เหรียญสหรัฐ/ตัน

ร้อยละ

0
-14
1
0
0
0
1
1

0
-2.01
0.20
0
0
0
0.14
0.26

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว = 35.02 บาท สัปดาห์นี้ = 34.99 บาท

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

