
 

 

ภาวะตลาดสินค้าโภคภณัฑ ์CBOT: ข้อมลูส่งออกหนุนธญัพืชปิดบวกทัว่
กระดาน 

ราคาขา้วสาลปีรบัตวัสงูขึน้จากขอ้มลูการสง่ออกทีด่เีกนิคาด โดยยอดสง่ออกขา้วสาลสีุทธปิระจ าสปัดาห์
อยูท่ี ่372,600 ตนัส าหรบัปีการตลาดปจัจุบนั และ 152,300 ตนัส าหรบัปีการตลาดถดัไป ท าใหม้ยีอด
รวมทัง้สิน้ 524,900 ตนั สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ในตลาด อยา่งไรกต็ามเทรดเดอรบ์างรายได้
คาดการณ์เอาไวส้งูถงึ 1 ลา้นตนั นอกจากน้ี สหภาพยโุรป (อยี)ู ยงัอนุมตัใิหน้ าเขา้ขา้วสาล ี17,500 ตนั
ในสปัดาหน้ี์อกีดว้ย 
  
ขณะเดยีวกนั ขอ้มลูสง่ออกทีส่ดใสเมื่อคนืน้ียงัชว่ยหนุนราคาถัว่เหลอืงดว้ย โดยยอดสง่ออกถัว่เหลอืง
สุทธปิระจ าสปัดาหอ์ยูท่ี ่689,000 ตนั ส าหรบัปีการตลาดปจัจุบนั และ 482,000 ตนัในปีการตลาดถดัไป 
ซึง่ท าใหม้ยีอดรวมทัง้สิน้ 1,171,000 ตนั 
  
นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรสหรฐั (USDA) ยงัรายงานวา่ สหรฐัจ าหน่ายถัว่เหลอืงรอบใหม่ 123,000 ตนั
ใหแ้ก่จนี ส าหรบัปีการตลาด 2556/2557... 
 

ทีม่า : RYT9 
 

 

EU, South Africa poultry groups miss out on upturn 

 

European Union and, especially, South African chicken producers are missing out on 
"somewhat improving" conditions in the world poultry industry thanks to a lack of discipline 
over output, which is undermining pricing power. 
 
The outlook for poultry producers in most countries "may improve" thanks to the pullback in 
feed costs and the elevated prices of competitor meats such as beef and poultry, Rabobank 
said, viewing outlooks in the former Soviet Union as particularly rosy. 

http://www.ryt9.com/s/iq11/1600125


 

 

 
The "positive" outlook for Russian producers reflects their priority in state agricultural support 
programmes, besides the "favourable market positioning" of chicken compared with rival meats. 
 
In Ukraine, besides "ongoing high margins and a good local supply situation", producers faced 
a boost from the start of exports to the European Union, expected in the current quarter..... 
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บาหเ์รนแนะไทยตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าเจาะตลาดตะวนัออกกลาง 
 

นายบุญทรง เตรยิาภริมย ์ รมว.พาณิชย ์ เปิดเผย
ภายหลงัการหารอืกบันายฮสัซนั บลิ อบัดุลลา ฟา
โครห ์รมว.อุตสาหกรรมและการคา้ ประเทศบาหเ์รน
วา่ ไดต้ดิตามความคบืหน้าเกีย่วกบัการท าความ
มัน่คงทางอาหารในกลุม่สนิคา้เกษตร และอาหารฮา
ลาล ระหวา่งรฐับาลไทยกบับาหเ์รน โดยไทยได้

แสดงความมัน่ใจในการเป็นคลงัอาหารใหก้บั
บาหเ์รน และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง ซึง่ขณะน้ีรฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิการสง่ออกอุตสาหกรรม
อาหารผา่นโครงการครวัไทยสูค่รวัโลก รวมถงึขยายตลาดสง่ออกสนิคา้ฮาลาลเพิม่ขึน้ 
 
นอกจากน้ีรฐับาลบาหเ์รนยงัตอ้งการใหไ้ทยเขา้ไปขยายการลงทุนและการคา้ และใชบ้าหเ์รนเป็นประตู
การคา้เขา้สูภ่มูภิาคตะวนัออกกลาง ทัง้การเชื่อมโยงไปยงัซาอุดอีาระเบยี และกาตาร ์ ซึง่ซาอุฯ เป็น
ตลาดใหญ่มศีกัยภาพก าลงัซือ้สงูและนิยมสนิคา้ไทย รวมถงึประเทศกาตารซ์ึง่ขณะน้ีก าลงัก่อสรา้ง
สะพานมติรภาพกาตาร–์บาหเ์รน ซึง่จะเสรจ็ในปี 56 ตลอดจนการเสนอใหไ้ทยจดัตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้
ในบาหเ์รน เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรบัสง่ออกสนิคา้ไปยงักลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง สว่นการน าเขา้
ขา้วบาหเ์รนตอ้งการน าเขา้ปีน้ีใหไ้ดเ้กนิ 1 หมื่นตนั โดยเฉพาะขา้วหอมมะล…ิ 
 

ทีม่า : ไทยรฐั 
 

http://www.agrimoney.com/news/eu-south-africa-poultry-groups-miss-out-on-upturn--5574.html
http://www.thairath.co.th/content/eco/329303


 

 

Argentine soy bean crop despite late rainfall expected to 
reach 48 million tons 

The Rosario Chamber of Commerce estimates Argentina’s soy production at 48 million tons, 
which is 9.4% below the 2012/13 harvest estimate of January, 53 million tons, mainly because 
of a prolonged drought which extended from early December to mid February.  
 

At the beginning of the season the Argentine government 
and private analysts anticipated the crop to reach 55 
million dons but nobody expected the drought to last so 
long. Nevertheless if the climate helps with the 48 million 
tons, it will also be a record crop, 18.5% above the 40.5 
million tons of 2011/12. 
  

“With the prolongation of the drought until mid February, the number of days without rainfall 
equalled those of the 2011/12 campaign affecting the crops of corn and soy beans” according 
to the Strategic Guide for Agriculture, a report from the Rosario Chamber of Commerce.... 
 

ทีม่า : Mercopress 

 
 

ไทยยงัครองแชมป์ทนู่าโลก 
 

นายยคุล ลิม้แหลมทอง รมว.เกษตรฯ เปิดเผยวา่ 
กระทรวงเกษตรฯ ไดร้บัการประสานงานจาก
กระทรวงเกษตร ปา่ไม ้และประมง ของประเทศ
ญีปุ่น่วา่จะจดัสง่ผูเ้ชีย่วชาญมาตรวจรบัรองระบบ
การผลติไก่สดของไทยระหวา่งวนัที ่17 -27 ม.ีนาคม
น้ี โดยจะมกีารตรวจสอบในเรื่องระบบการผลติสนิคา้
ไก่สดและแชแ่ขง็ของไทย เพือ่ประกอบการพจิารณา
เปิดตลาดสนิคา้ไก่สดแชเ่ยน็ แชแ่ขง็จากไทย 

 

http://en.mercopress.com/2013/02/28/argentine-soy-bean-crop-despite-late-rainfall-expected-to-reach-48-million-tons?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily


 

 

การเดนิทางมาตรวจสอบรบัรองระบบโรงงานผลติไก่สดของไทยจากประเทศญีปุ่น่ในครัง้น้ี จะสง่
สญัญาณทีด่ตี่อการกลบัมาสง่ออกไก่สดของไทยไปยงัตลาดประเทศญีปุ่น่ไดเ้หมอืนทีผ่า่นมา โดย
สถานการณ์การสง่ออกไก่และผลติภณัฑข์องไทยในปีน้ี กระทรวงเกษตรฯ คาดวา่จะสง่ออกไก่สุกไปยงั
ประเทศญีปุ่น่ไดป้ระมาณ 2 แสนตนั คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 33,000 ลา้นบาท ขณะทีห่ากสามารถเปิด
ตลาดไก่สดไปประเทศญีปุ่น่ได ้คาดวา่จะมกีารสง่ออกไก่สดไปยงัประเทศญีปุ่น่ในครึง่ปีหลงัของปี 2556 
จะอยูท่ีป่ระมาณ 1 แสนตนั คดิเป็นมลูคา่ 9,000 ลา้น และการสง่ออกไก่สดในปีถดัไปจะสง่ออกไดถ้งึ
ประมาณ 2 แสนตนั/ปี  
 

 “ปจัจุบนัไทยสามารถสง่ออกเน้ือสตัวปี์กไปจ าหน่ายยงั
สหภาพยโุรป รสัเซยี และสหรฐัอาหรบั เอมเิรตสไ์ดแ้ลว้ และ
เมื่อเดอืนธนัวาคม 2555 ทีผ่า่นมา เจา้หน้าทีจ่ากกระทรวง
เกษตรฯ สาธารณรฐัเกาหลไีดเ้ดนิทางมาตรวจประเมนิระบบ
การผลติเน้ือสตัวปี์กสด เพือ่ประกอบการพจิาณาเปิดตลาด
สนิคา้เน้ือสตัวปี์กสดใหแ้ก่ไทย ดงันัน้ การทีเ่จา้หน้าทีจ่าก
ประเทศญีปุ่น่จะเดนิทางเขา้มาตรวจรบัรองมาตรวจรบัรอง

และประเมนิสภาวะปลอดไขห้วดันกของไทยในครัง้น้ี จะสง่ผลดตี่อการสง่ออกไก่สดและเน้ือสตัวปี์กสด
ของไทย และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประเทศคูค่า้อื่นๆ ได”้ … 
 

ทีม่า : แนวหน้า 
 

China announces additional testing for all US pork March 1 

China has announced that beginning on March 1, 2013 all U.S. pork products will be tested for 
ractopamine, a feed additive used to promote lean muscle growth by a third-party testing firm, 
according to the U.S. Meat Export Federation. The feed additive has been found to be safe 
and certain levels are deemed acceptable by the United Nations.  
 
China is the world's biggest producer and consumer of pig meat and the third-largest market 
for U.S. pork. The announcement is odd considering that no pork products from the US have 
tested positive for the feed additive, recently. U.S. pork exports to China and Hong Kong, 
totaled $886 million in 2012.  
 

http://www.naewna.com/business/43194


 

 

Some industry insiders see the move as a way to protect its domestic pig production, and 
earlier in February, Russia barred any U.S. meat products that contain ractopamine. If China 
were to ban pork imports from the United States, it would boost pig production in Canada, 
Brazil and the European Union.… 
 

ทีม่า : Wattagnet 
 

ขอความกรณุาลดราคาจ าน าข้าว 

นางวชัร ีวมิุกตายน ปลดักระทรวงพาณิชย ์เปิดเผย
วา่ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขา้ว
แหง่ชาต ิ(กขช.) ทีม่นีายบุญทรง เตรยิาภริมย ์รมว.
พาณิชย ์เป็นประธาน วนัที ่1 ม.ีค.น้ี กระทรวง
พาณิชยจ์ะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และราคาการรบัจ าน าขา้วเปลอืกปี 55/56 
รอบ 2 หรอืโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปรงัปี 56 

ทีจ่ะเริม่ในเดอืน  เม.ย.-พ.ค.น้ี เพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ืองของโครงการหลงัจากทีโ่ครงการรอบแรกจะ
สิน้สุดในเดอืน ม.ีค.น้ี โดยจะปรบัลดราคารบัจ าน าขา้วเปลอืกเจา้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ขณะทีร่าคา
ขา้วเปลอืกชนิดอื่นๆ จะยงัคงราคาเดมิตามโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปี ปี 55/56 
 
โดยราคารบัจ าน าขา้วเปลอืกเจา้ จะเสนอ 3 ระดบัราคาคอื ตนัละ 15,000 บาทเทา่เดมิ หรอืรบัจ าน าที่
ตนัละ 14,000 บาท หรอืตนัละ 13,000 บาท เพราะเหน็วา่ โครงการรบัจ าน าของรฐับาลน้ีในชว่ง 2 ปีที่
ผา่นมา ทีร่ฐับาลตัง้ราคารบัจ าน าขา้วเปลอืกเจา้ทีต่นัละ 15,000 บาท และขา้วเปลอืกหอมมะลทิีต่นัละ 
20,000 บาทนัน้ ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดส้งูขึน้ มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ และสามารถลดภาระหน้ีสนิไป
ไดม้ากแลว้ น่าจะเพยีงพอส าหรบัการชว่ยเหลอืเกษตรกรแลว้ ขณะน้ีจงึน่าจะหนัมาสรา้งความสมดลุ
ใหก้บัดา้นการตลาด และการสง่ออกบา้ง… 
 

ทีม่า : thairath 
 
 
 
 

 

http://www.wattagnet.com/157447.html
http://www.thairath.co.th/content/eco/329358


 

 

Sweden sponsoring tax on meat consumption to help reduce 
greenhouse gases 

In order to reduce greenhouse gases and to sustain the 
environment Swedish agricultural authorities are suggesting 
a tax to tame the appetite for meat. The more meat is 
consumed the more feed is needed to meet this demand, 
and with the extensive drought the occurred in the US and 
feed shortages elsewhere in the world. Could this be a 

viable solution? 
  
Last year the average Swede consumed 87 kilos of meat with beef and veal being the most 
consumed. 
  
Marit Paulsen a Swedish MEP who is vice president of the European Parliament’s agriculture 
committee said she would prefer the Swedish meat consumption to shrink to 45-50 kilos per 
person per year which was the level 20 years ago.… 
 

ทีม่า : Mercopress 

http://en.mercopress.com/2013/02/28/sweden-sponsoring-tax-on-meat-consumption-to-help-reduce-greenhouse-gases?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily

