รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
ฉบับที่ 10/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2560
โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าว (ศตส.) กรมการข้าว
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

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 2 – 8 มีนาคม 2560

-g2 2. สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากรมการข้าวจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 1,725 ตัน ส่วนเมล็ดพันธุ์คงคลัง
พร้อมจาหน่ายของกรมการข้าว ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 จานวน 12 พันธุ์ ปริมาณ 20,758 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
120,075
763,525
0
33,000
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
837,875
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

917,800

(ไม่ไวต่อช่วงแสง)

ข้าวเจ้าขาว

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

16,200
0
0

837,875
17
21
21

0
0
0

รวมชั้นพันธุ์
ขยาย/จ้าหน่าย
(กิโลกรัม)
0
120,075
763,525
0
33,000
0
0
0
0
839,075
0
1,755,675

16
20
20

16,200
0
0

16,200

0

16,200

934,000

837,875

1,771,875

ปทุมธานี 1

2,242,040
2,242,040

17

1,358,775
1,358,775

16

3,600,815
3,600,815

กข6
กข12
สันป่าตอง 1

1,675,265
178,200
630,925
2,484,390

21
21
21

659,625
950
284,225
944,800

20
20
20

2,334,890
179,150
915,150
3,429,190

สังข์หยดพัทลุง

8,500
8,500

25

0
0

24

8,500
8,500

กข15
ขาวดอกมะลิ 105

21
21

947,125
2,835,851
3,782,976

20
20

รวมข้าวหอมมะลิ

2,132,815
6,031,835
8,164,650

3,079,940
8,867,686
11,947,626

รวมทั้งหมด

13,833,580

รวมข้าวเหนียว
ข้าวสี
รวมข้าวสี
ข้าวหอมมะลิ

6,924,426

20,758,006

ที่มา : กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว, http://brs.ricethailand.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ 8 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 9,293 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,855 บาทต่อตัน
และข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,499 ต่อตัน
(ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://www.oae.go.th/dailyprice.html#)
- ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อ (ความชื้น 15%) :
ข้าวหอมมะลิ ราคา 9,000 - 11,000 บาทต่อตัน
ข้าวเหนียว กข6 ราคา 10,900 - 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 – 21,700 บาทต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคา 15,400 – 15,500 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 24,500 – 24,800 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
737 สหรัฐ ฯ ต่อ ตัน และข้า วหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ฤดูก าลผลิต ปี 2559/60) ราคาเฉลี่ย อยู่ที่
679 สหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 504 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวขาว : ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 382 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ข้าวขาว 5%
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 368 สหรัฐฯ ต่อตัน และข้าวขาว 25% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 361 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวเหนียวขาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 701 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ข้าวนึ่ง 100% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 385 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
385
ข้าวขาว 10%
368
ข้าวขาว 15%
366
348
ข้าวขาว 25%
363
340
365
ข้าวนึ่ง
387
375
ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, http://www.thairiceexporters.or.th
ชนิดข้าว

ปากีสถาน
385
380
345
425

3.2 สถานการณ์การส่งออก
ไทย.:.การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่.1.มกราคม.–.6.มีนาคม.2560.ส่งออกแล้ว.2.ล้านตัน.ลดลง
ร้ อยละ.2.จากช่ว งเดีย วกั น ของปี ที่ผ่ านมา.ที่ มีก ารส่ ง ออกประมาณ.2.05.ล้ านตัน .คิ ดเป็น มูล ค่า ประมาณ.
30,000.ล้ านบาท.แต่ ทั้ ง ปี นี้ คาดจะส่ งออกได้ ตามเป้ าหมาย.10.ล้ านตั น .เพราะความต้ องการซื้ อข้ า วจาก
ต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง.ทั้งจากประเทศจีน ศรีลังกา อิรัก อิหร่าน เป็นต้น
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
เวียดนาม : ภาวะราคาข้าวของเวียดนามในช่วงสัปดาห์นี้ค่อนข้างทรงตัว โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่
350.–.355.เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา และราคาข้าวในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่า
ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก
(ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, www.thairiceexporters.or.th)
4. สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิต
4.1 สภาพภูมิอากาศ
ในช่ ว งวั น ที่ . 2.–.5.มี น าคม.2560.บริ เวณความกดอากาศสู ง กาลั ง ปานกลางปกคลุ ม บริ เ วณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์.จากนั้นได้อ่อนกาลังลง.โดยมีกระแสลมตะวันตก
ในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ .ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กาลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ได้อ่อนกาลังลงในระยะปลายสัปดาห์ .ลักษณะดังกล่าวทาให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนยั ง คงมี อ ากาศเย็ น ในตอนเช้ า กั บ มี อ ากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป.สาหรับภาคใต้มีฝนตกส่วนมากในระยะครึ่งแรก
ของสัปดาห์ (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 ยะลา
และจั งหวัด ระนอง พื้น ที่ปลูกข้าวประสบภัย 280,782 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย 115,328 ไร่ ข้อมูล ณ
วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
หมายเหตุ : หลายจังหวัดยังอยู่ในระหว่างการสารวจพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย
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สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้าในอ่าง 46,710 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น
ร้ อยละ 62 (ปริ ม าตรน้ าใช้ การได้ 22,891 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อ ยละ 45) ปริ มาตรน้ าในอ่า งเทีย บกั บ
ปี 2559 (38,303 ล้า น ลบ.ม. คิด เป็น ร้อ ยละ 51) มากกว่า ปี 2559 จ านวน 8,407 ล้า น ลบ.ม.
ปริม าณน้ าไหลลงอ่า งฯ จ านวน 16.36 ล้า น ลบ.ม. ปริม าณน้าระบาย จ านวน 121.55 ล้า น ลบ.ม.
สามารถรับน้าได้อีก 26,908 ล้าน ลบ.ม. ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560
(ที่มา: กรมชลประทาน, http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf)
4.4 สถานการณ์ศัตรูข้าว
4.4.1 จากการติดตามและการประเมินสถานการณ์ศัตรูข้าวในแต่ละภูมิภาคของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2560 (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, http://brrd.in.th) พบว่า
ภาคกลาง
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรามีปริมาณ
สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (50,000 ตัว/วัน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
โรคใบจุดสีน้าตาล พบการระบาดในพื้นที่ตาบลบางกุ้ง อาเภอศรีมหาโพธิ ตาบลประจันตคาม
อาเภอประจันตคาม และตาบลบางบริบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าว
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวและพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ
แมลงบั่ว มีรายงานการระบาดในสองสัปดาห์ก่อนในพื้นที่ตาบลบางไผ่ และตาบลลาประดา อาเภอ
บางมูลนาก และตาบลบางลาย อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปกติ
ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
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เพลี้ยกระโดดสีน้า ตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือและ
ภาคใต้ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง ส่วนสภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เหมาะสม
กับ การระบาด ควรส ารวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลู กข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ ยกระโดดสีน้าตาล ได้แก่
พัน ธุ์ป ทุ มธานี 1 และพัน ธุ์พื้ น เมือ ง แปลงที่ปลู กข้าวแน่นและใส่ ปุ๋ย สู ง และพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย
ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถ
ใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ
หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด
(www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสั ป ดาห์ ห น้ า เหมาะสมกั บ การระบาดในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและภาคใต้ ควรสารวจติด ตามในพื้นที่ที่มี
การปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่
ทีม่ ีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้น ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพัทลุง และพื้นที่ที่
มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิจิตร และจังหวัดปราจีนบุรี
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็ นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าว
ระยะกล้ าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์ เซ็ นต์ ในข้ าวระยะตั้งท้อง หรื อพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ ควบคุม ด้ว ย
สารป้องกันกาจัดโรคพืช ตามคาแนะนาของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม
ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
แมลงบั่ว ควรติดตามสถานการณ์การระบาดในแปลงนา เนื่องจากมีรายงานการระบาดในสองสัปดาห์
ก่อนในพื้นที่ตาบลบางไผ่ และตาบลลาประดา อาเภอบางมูลนาก และตาบลบางลาย อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
และรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตรในแปลงนา ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ในกรณีที่พบต้น ข้าวแสดงอาการของหลอดบั่ว ไม่ควรใช้ส ารป้องกันกาจัดเนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมได้ และมีผลต่อศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ไรตัวห้าทาลายไขแมลงบั่ว และแตนเบียนหนอนบางชนิด ควรกาจัด
แมลงบั่วที่มาเล่นแสงไฟหรือใช้แสงไฟล่อและกาจัด ปลูกข้าวรอบใหม่เมื่อไม่พบแมลงบั่วมาเล่นแสงไฟ ทั้งนี้ควร
ปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
4.4.2 จากการสารวจของกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในข้าวอายุ 40 - 60 วัน จานวน
125 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่พบการระบาด) พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น 125 ไร่ ได้แก่ อาเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จานวน 1,292 ไร่ ระดับไม่รุนแรง
754 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 2,046 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,355 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 691 ไร่ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดปราจีนบุรี
โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่วในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 5,568 ไร่ ข้าวอายุ 40
ถึ ง 60 วั น จ านวน 77,897 ไร่ และข้ าวอายุ มากกว่ า 60 วั น จ านวน 43,084 ไร่ รวมพื้ นที่ การระบาด
126,549 ไร่ (สั ปดาห์ ที่ผ่ านมา 115,438 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 11,111 ไร่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
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ชนิดข้าว

สถานการณ์ราคาข้าว
ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2560
ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ ไร่นา
(ความชื้น 15%) (บาท/ตัน)
ระหว่างวันที่
2 – 8 มี.ค. 60

บาท

ร้อยละ

9,291
10,794
7,455

9,293
10,855
7,499

2
61
44

0.02
0.57
0.59

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

ระหว่างวันที่
2 – 8 มี.ค. 60

ข้าวหอมมะลิ
9,000 - 11,100
9,000 - 11,000
ข้าวเหนียว กข6
11,100 - 13,000
10,900 - 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

ระหว่างวันที่
23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชนิดข้าว

เอกสารแนบ

23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

2 – 8 มี.ค. 60

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

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

เพิ่ม-ลด
ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

0
-200
0
0

-100
0
0
0
เพิ่ม-ลด

ราคาต่้าสุด

ราคาสูงสุด

0
0
0
0
0
0
-200
0
0

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

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
23 ก.พ. – 1 มี.ค. 60
2 – 8 มี.ค. 60
เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน เหรียญสหรัฐ/ตัน บาท/ตัน

741
682
506
384
369
363
733
387

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

737
679
504
382
368
361
701
385

25,928
23,887
17,731
13,439
12,946
12,700
24,661
13,544

เหรียญสหรัฐ/ตัน

ร้อยละ

-4
-3
-2
-2
-1
-2
-32
-2

-0.54
-0.44
-0.40
-0.52
-0.27
-0.55
-4.37
-0.52

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว = 34.99 บาท สัปดาห์นี้ = 35.18 บาท

รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2560

