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 ปริมาณการสงออกนมผงขาดมันเนยของสหรัฐฯ คาดวาในป 2556 จะมีการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 17 

เปน 515,000 ตัน ซ่ึงปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวเปนการทดแทนปริมาณการสงออกของประเทศอ่ืนท่ีคาดวาจะ

ลดลงจํานวน 90,000 ตัน (ดังรูปภาพ ) โดยสหภาพยุโรป (27 ประเทศ ) คาดวาจะสงออ กนมผงขาดมันเนย

ลดลง 80,000 ตัน ประกอบกับเปนชวงปลายฤดูแลงของนิวซีแลนด จึงทําใหราคาขายนมผงขาดมันเนยใน

ตลาดโลกกระโดดสูงข้ึนถึงรอยละ 41 ในชวงระยะเวลาเพียง 1 เดือน (กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือน

เมษายน) โดยราคาปรับเพ่ิมเปน ตันละ 5,563 เหรียญสหรัฐฯ  

 

 

 

 

 

 

ปริมาณสงออกนมผงขาดมันเนยของอารเจนตินา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และ นิวซีแลนด ลดลง  8 % 
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บทสรุปผูบริหาร 

ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑในตลาดโลก ในหลายปท่ีผานมาและมีความรุนแรงมากในชวงตนป  

2556 เนื่องจาก ภัยแลงในนิวซีแลนด ท่ีสงผลใหราคาปรับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเหตุการณดังกลาวเกิดจาก

ปริมาณผลผลิตนมผงขาดมันเนยและ นมผงเต็มมันเนยท่ีสงออกไดลดลงในขณะท่ีปริมาณความตองการใชยังคง

สูง โดยสหภาพยุโรปซ่ึงเปนผูสงออกสําคัญรายหนึ่งตองประสบกับป ญหาปริมาณการผลิตน้ํานมดิบลดลง

เนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นและชื้น ทําใหตนทุนการผลิตปรับเพ่ิมข้ึน  ปริมาณผลิตภัณฑนมท่ีเขาสูตลาด

ลดลงรอยละ 3 

ราคาผลิตภัณฑนมท่ีปรับเพ่ิมข้ึนไดรับปจจัยจากความตองการนําเขานมผงเต็มมันเนยของจีนท่ีสูงข้ึน 

ในขณะท่ีทางดานผูผลิ ตสําคัญของโลกคือ นิวซีแลนดและออสเตรเลีย ตองเผชิญกับสภาวะอากาศรอน แหง

แลง ซ่ึงไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตโดยเฉพาะออสเตรเลียท่ีภัยแลงสงกระทบอยางมากตอปริมาณการผลิตน้ํานม

ดิบ และ ปริมาณนมผงท่ีจะสงออก สวนสหภาพยุโรป ถึงแมวาสถานะทางดานการเงินอาจสงผลตอระดั บราคา

นมผงท่ีสูงข้ึน แตปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบยังคง มีปริมาณท่ีลดลงและไมเปลี่ยนแปลงจากป 2555 ในขณะท่ี

สหรัฐฯ ปริมาณการผลิตน้ํานมคาดวาจะปรับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะอากาศท่ีเหมาะสม ราคาอาหารสัตวท่ี

เหมาะสม ประกอบกับไดรับผลดีจากการลดปริมาณสงออกนมผงขาดมันเนยของสหภาพยุโรป  

ภาวะเศรษฐกิจโลกในชวงเวลาท่ีเหลือของป 2556 ยังคงสดใส แมวาอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของโลกคาดวาจะ ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับ ป 2555  สําหรับอาเซียนจะมีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจลดลงจากป 2555 ซ่ึงอาจจะสงผลลบตอความตองการนําเขานมผง แตโดย ขอเท็จจริง ในชวงตนป 

2555 (ม.ค.-พ.ค.) จีนนําเขานมผงเต็มมันเนยเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 56 จากปกอน สวนเม็กซิโกซ่ึงเปนตลาดสําคัญ

ของสหรัฐฯ คาดวาตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและสงผลใหความตองการนําเขานมผงขาดมันเนย

ลดลง 

 

ปริมาณการผลิตน้ํานมโคของประเทศสําคัญในโลกสรุปดังนี้ 

การผลิตน้ํานมโค 

หนวย : พันตัน 

ประเทศ 2555 2556 
(คาดการณ เมื่อ ธ.ค. 2555) 

2556 
(คาดการณ เมื่อ ก.ค. 2556) 

รอยละ 
ปป. คาดการณ 

อารเจนตินา 11,815 12,230 12,230 0.0 % 
ออสเตรเลีย 9,790 10,135 9,738 -4.0 % 
สหภาพยุโรป-27 139,000 140,700 139,200 -1.0% 
นิวซีแลนด 20,567 20,400 19,169 -6.0% 
สหรัฐฯ 90,865 90,600 91,640 1.0 % 

รวมท้ังหมด 272,037 274,065 271,974 -1.0 % 
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จากตารางขางตน ปริมาณการผลิตน้ํานมโคของนิวซีแลนดและออสเตรเลียปรับลดจากท่ีเคย

คาดการณไวเม่ือเดือนธันวาคม 2555 ในอัตรารอยละ 6 และ รอยละ 4 ตามลําดับ สวนปริมาณการผลิตของ

สหภาพยุโรปลดลงรอยละ 1 และ ของสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 รายละเอียด ดังนี้ 

1. ออสเตรเลีย ปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบลดลงจากท่ีเคยคาดการณไว เนื่องจากไดรับผลกระทบ

จากภัยแลง และ ตนทุนการผลิตท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ ราคาน้ํานมดิบลดลง สภาพ

อากาศรอนในชวงฤดูรอนของป 2555 – 2556 เปนชวงท่ีรอนท่ีสุดในรอบศตวรรษ โดย

ปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบท่ีรายงานในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ลดลงรอยละ 8 จาก

ชวงเดียวกันของปกอน และหลังจากนั้นปริมาณผลผลิตปรับเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

คาดวาจะมีคาสูงสุดในเดือนตุลาคม ชวงปลายปสภาพอากาศดีข้ึนเหมาะสมตอการผลิตน้ํานม

ในพ้ืนท่ีตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนแหลงการผลิตสําคัญ 

2. นิวซีแลนด สภาพอากาศแลงเริ่มจากปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม สงผลกระทบ

อยางมากในพ้ืนท่ีเกาะเหนือ ทําใหหญาหยุดการเจริญเติบโต เกษตรกรตองหยุดการรีดนม 

เร็วกวาท่ีเคยคาดการณไว ปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนรายงาน

วาลดลงรอยละ 11 จากชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ผลผลิตน้ํานมดิบปรับเพ่ิมข้ึน

ในชวงปลายป เนื่องจากปริมาณฝนท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหสภาพทุงหญามีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

ถึงแมวาผูผลิตในเกาะเหนือจะคัดแมโคท้ิงในชวงฤดูแลงแตผูผลิตในเกาะใตเพ่ิมจํานวนการ

เลี้ยงแมโคนม ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหปริมาณผลผลิตท่ีเคยคาดการณไววาลดลงรอยละ 7 

เปลี่ยนเปน ลดลงรอยละ 6  

3. สหภาพยุโรป 27 ในชวง ครึ่งปแรก ตองประสบ ภาวะภัยหนาวและตนทุนการผลิตท่ีปรับ

เพ่ิมข้ึน ทําใหปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบลดลง คาดวาจะลดลงรอยละ 1 อยางไรก็ตาม 

สถานการณจะคลี่คลายลงในชวงปลายปเนื่องจาก ราคาผลิตภัณฑนมในตลาดโลกท่ีปรับ

เพ่ิมข้ึนและ ตนทุนการผลิตมีระดับท่ีเหมาะสม (ราคา Barley Feed ลดลงจาก ตันละ 300 

ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงตนป 2556 เหลือ ตันละ240 ดอลลาร ในเดือนกรฏาคม ) ผลกําไรท่ี

ผูผลิตไดรับปรับเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ในชวงปนี้ ปริมาณน้ํานมดิบจะไหลเขาสูกระบวนการผลิตเนย

แข็งเพ่ิมข้ึน 

4. สหรัฐอเมริกา คาดวาปริมาณผลผลิตปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 เนื่องจากระดับตนทุนการผลิตอยู

ในระดับท่ีเหมาะสมและราคาน้ํานมมีทิศทางปรับเพ่ิมข้ึน 
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คาดวาในป 2556 ปริมาณการสงออกนมผงขาดมันเนย ของสหรัฐอเมริกา จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 17 จากท่ี

เคยคาดการณไวเม่ือเดือนธันวาคม 2555 เปน 515,000 ตัน โดยปริมาณสงออกในชวงเดือนมกราคมถึง

พฤษภาคม ปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยปจจัยท่ีสนับสนุนใหมีการสงออกเพ่ิมข้ึน

คือ สหภาพยุโรปสงออกนมผงขาดมันเนยลดลง  ซ่ึงขอมูลลาสุดพบวา ในระหวางเดือนมกราคม ถึง เมษายน  

ป 2556 สหภาพยุโรปสงออกนมผงขาดมันเนยไปยังมาเลเซียลดลงรอยละ 39 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

ในขณะท่ีสหรัฐฯ สงออกนมผงขาดมันเนยไปยังมาเลเซียเพ่ิมข้ึนรอยละ 72  และ มีแนวโนมสงออกไดเพ่ิมข้ึน

ในตลาด อัลจีเรีย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม  

นมผงขาดมันเนย 

ประเทศผูนําเขา 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการสงออกนมผงขาดมันเนยของสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป  

% ปป. ปริมาณสงออก (ม.ค.-เม.ย.) ปป. ปริมาณสงออก (ม.ค.-เม.ย.) ปป.ปริมาณสงออก 

สหภาพยุโรป สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ของสหรัฐ (ม.ค.-พ.ค) 

อัลจีเรีย -21.00% n.a. -7,236 +2,798 +6,935 

จีน -53.00% -7.00% -6,446 -373 +3,302 

อียิปต -29.00% -4.00% -4,215 -373 +850 

อินโดนีเซีย 9.00% 27.00% +1,230 +3,892 +6,245 

มาเลเซีย -39.00% 72.00% -2,165 +4,165 +6,198 

ฟลปิปนส -71.00% 1.00% -1,895 +97 +685 

ไทย -30.00% -3.00% -1,982 -54 +1,883 

เวียดนาม -61.00% 24.00% -8,099 +2,612 +1,427 

ท่ีมา : Global Trade Information System 

• สหภาพยุโรป ปริมาณการสงออกนมผงขาดมันเนยลดลงกวาท่ีเคยคาดการณไวรอยละ 9 

เนื่องจากปริมาณน้ํานมดิบท่ีผลิตไดเขาสูกระบวนการผลิตเนยแข็งเพ่ิมข้ึน จากขอมูลการสงออก

ชวงเดือนมกราคม-เมษายน คาดการณวาสหภาพยุโรปจะสงมอบนมผงขาดมันเนยลาชารอยละ 

35 เม่ือเทียบกับปกอน แตปริมาณการสงออกนมผงขาดมันเนยตลอดท้ังปคาดวาจะเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ํานมดิบกําลังฟนตัว 

• ออสเตรเลีย คาดวาปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยลดลงรอยละ 6 จากท่ีเคยคาดการณไวเม่ือ

เดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงสงผลกระทบตอการสงออกเพียงเล็กนอยและทําใหสต็อกท่ีเก็บไว ลดลง 

ในทํานองเดียวกับนิวซีแลนด ท่ีคาดวาปริมาณการผลิตจะลดลงรอยละ 3 เม่ือเทียบกับป 2555 

อยางไรก็ตาม คาดวาปริมาณการสงออกของนิวซีแลนดปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 เปน 405,000 ตัน 

เนื่องจากราคาสงออกเพ่ิมข้ึนจึงคาดวาจะมีการระบายสต็อกเพ่ิมข้ึน  

• เม็กซิโก ความตองการบริโภคผลิตภัณฑนมเพ่ิมข้ึน คาดวาจะสงผลใหมีการขยายปริมาณการผลิต

ในประเทศ อยางไรก็ตามยังสงผลใหปริมาณการนําเขาปรับเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมจากท่ีเคยคาดการณ

ไวรอยละ 2 เปน 230,000 ตัน ในป 2555 สหรัฐฯ ขายนมผงขาดมันเนยใหเม็กซิโกคิดเปนรอย

ละ 87 ของปรมิาณการนําเขาท้ังหมด และคาดวาป 2556 คงเปนเชนเดียวกัน 
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นมผงเต็มมันเนย 

 

• จีน ปริมาณการนําเขานมผงเต็มมันเนยไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากภาวะราคาในตลาดท่ี

ปรับเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณปริมาณนําเขาของป 2556 ระหวางเดือนมกราคม- พฤษภาคม ปรบั

เพ่ิมข้ึนรอยละ 56 จากชวงเดียวกันของปกอน มีรายงานวาปริมาณนําเขาในชวงเดือนมกราคม ถึง 

พฤษภาคม เปน 287,000 ตัน โดยเดือนมกราคมมีการนําเขาสูงท่ีสุด เปน 77,000 ตัน ดังนั้น 

คาดวาตลอดท้ังป 2556 ปริมาณนําเขานมผงเต็มมันเนยปรับเพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยคาดการณไวรอย

ละ 24 เปน 510 ,000 ตัน และเทียบกับป 2555 เพ่ิมข้ึนรอยละ 26 ผูบริโภคชาวจีนยังมี

พฤติกรรมนิยมซ้ือนมผงท่ี นําเขาซ่ึงมีราคาแพง เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑนมท่ีผลิตในประเทศ โดยในป 2555 ประเทศนิวซีแลนดเปนผูขายนมผงขาดมันเนยราย

ใหญ ซ่ึงปริมาณนําเขารอยละ 96 เปนนมผงขาดมันเนยจากนิวซีแลนด และ คาดวาป 2556 ก็จะ

เปนเชนเดียวกัน 

• นิวซีแลนด แมวาจะเผชิญภัยแลงชวงตนป 2556 แตปริมาณสงออกยังเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณ

สงออกนมผงเต็มมันเนยตั้งแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน และคาดวาปริมาณสงออกนมผงเต็มมันเนยจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เปน 1.325 

ลานตัน โดยเปนการระบายสต็อกเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ  

• สหภาพยุโรป ปริมาณการผลิตนมผงเต็มมันเนยของต่ํากวาท่ีเคยคาดการณไว เนื่องจากการใช

น้ํานมเพ่ือผลิตเนยแข็งเพ่ิมข้ึนซ่ึงสงผลใหการผลิตนมผงเต็มมันเนยลดลง คาดวาปริมาณการผลิต

นมผงเต็มมันเนยจะลดลงรอยละ 6 ในขณะท่ีปริมาณสงออกท่ีคาดการณจะลดลงรอยละ 8 เปน 

350,000 ตัน ท้ังนี้ปริมาณการสงออกนมผงเต็มมันเนยของสหภาพยุโรปปรับลดลงอยางตอเนื่อง

ตั้งแต พ.ศ. 2551 เปนตนมา เนื่องจาก ระบบการผลิตน้ํานมใชระบบโควตาและปริมาณน้ํานมโค

สวนใหญถูกสงไปผลิตเนยแข็งและสงออกเนยแข็งแทนการสงออกเปนนมผงเต็มมันเนย  

ประเทศจีนนําเขานมผงเต็มมันเนยในป 2556 เพ่ิมข้ึนจากป 2555 เปนอยางมาก 
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• สหรัฐฯ  การผลิตเนยแข็งของ ป 2556 คาดวา เติบโตรอยละ 3 จากป 2555 ซ่ึงสูงกวาท่ีเคย

คาดการณไวเม่ือธันวาคม 2555 วาจะเติบโตรอยละ 1 หรือเพ่ิมข้ึน 40,000 ตัน  ทางดานการ

สงออก คาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 เปน 289,000 ตัน หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 11 จากปกอน โดย

ปริมาณการสงออกตั้งแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 5  เม่ือเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปกอน โดยสงออกไปยังตลาดหลักสองประเทศคือ เม็กซิโก และ เกาหลีใต ซ่ึงสงออก

ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 และ รอยละ 9 ตามลําดับ ดังนั้น ปริมาณการสงออกเนยแข็งสดตั้งแตเดือน

มกราคม – พฤษภาคมของปนี้ จึงเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ในขณะท่ีการสงออก เนยแข็งเช็ดดา (cheddar cheese) ลดลงรอยละ 11 แมวา แนวโนมการ

บริโภคและการสงออกเนยแข็งจะเพ่ิ มข้ึน  แตคาดวาปริมาณสต็อกก็จะเพ่ิมข้ึนเชนกัน  ตาม

ภาวะการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

เนยแข็ง 

• สหภาพยุโรป  เนื่องจากการเริ่มตนฤดูกาลผลิตน้ํานมโคเริ่มชาลง ซ่ึงเคยคาดการณปริมาณการ

ผลิตเนยแข็งจะลดลง แตปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 1  จากป 2555 ดวยระดับราคาท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนใน

ตลาดโลกจะจูงใจใหมีการสงออกเพ่ิมข้ึน โดยคาดการณวาปริมาณการสงออกเนยแข็งจะปรับเพ่ิม

จํานวน 30,000 ตัน เปน 800,000 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากป 2555 ปริมาณการสงออก

เนยแข็ง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เมษายน ป 2556 ปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 จากชวงเดียวกันของป

กอน โดยรัสเซีย เปนตลาดหลัก ปริมาณสงออกเนยแข็งไปรัสเซียเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 

• นิวซีแลนด  คาดวาปริมาณการผลิตเนยแข็งจะลดลงรอยละ 9 จากท่ีเคยคาดการณไว เปน 

273,000 ตัน ดังนั้น ปริมาณการผลิตในป 2556 จึงปรับลดลงรอยละ 14 จากป 2555 โดยปจจัย

สําคัญเกิดจากการเพ่ิมปริมาณการผลิตนมผง คาดวาปริมาณการสงออกเนยแข็งจะลดลงรอยละ 

5 จากท่ีเคยคาดการณไว เปน 270,000 ตัน และลดลงรอยละ 12 จากป 2555 ท้ังนี้ในป 2555 

ตลาดสําคัญของเนยแข็งนิวซีแลนด คือ ญี่ปุน ออสเ ตรเลีย และ เกาหลีใต โดยคิดเปนรอยละ 45 

ของปริมาณเนยแข็งท่ีสงออกท้ังหมดของนิวซีแลนด 

• รัสเซีย  คาดวาปริมาณการนําเขาเนยแข็งจะเปน 360,000 ตัน หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จาก ป 

2555 เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงกวาท่ีคาดการณไว ในป 2555 รัสเซียนําเขาเนยแข็งจํานวน 

356,000 ตัน โดยเปนการนําเขาจาก ประเทศ เบรารุส รอยละ 26 รองลงมาเปนเยอรมัน และ 

ยูเครน 
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• สหรัฐฯ  คาดวาปริมาณ การผลิตเนยในป 2556 ปรับเพ่ิมรอยละ 8 จากท่ีเคยคาดการณไวเม่ือ

เดือนธันวาคม 2555 เนื่องจาก ปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึ นในชวงตนป 2556 โดยปริมาณการผลิต 

เนยแข็งในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปรบัเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ราคาเนยสดของสหรัฐฯ ต่ํากวาเนยสดจากกลุมประเทศโอซีเนีย(ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ) 

และ สหภาพยุโรป และคาดวาปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 27 เปน 66,000 ตัน เนื่องจากมี

ความสามารถในการแขงขันดานราคา แมวาการสงออกจะเพ่ิมข้ึน แตจํานวนสต็อกปลายปก็มี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆ ป  

เนยสด 

• สหภาพยุโรป  คาดวาผลผลิตเนยสดในป 2556 จะไมเปลี่ยนแปลงจากป 2555 ในขณะท่ีมีการ

คาดการณวาปริมาณการบริโภคในประเทศจะมีแนวโนมลดลง แมวามีการปรับการคาดการณ

ปริมาณการสงออกใหลดลงรอยละ 7 จากท่ีเคยคาดการณไวเม่ือเดือนธันวาคม  แตดวยภาวะ

ราคาในตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจะจูงใจใหมีการสงออกเพ่ิมข้ึน และ ปริมาณการสงออกจะเพ่ิมข้ึน

รอยละ 15 จากป 2555 โดยตลาดหลักคือรัสเซีย ซ่ึงคาดวาจะนําเขาเนยสดเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 

เปน 130,000 ตัน และชวงปลายป 2556 คาดวาปริมาณสต็อกเนยสดของสหภาพยุโรปจะลดลง

จํานวน 28,000 ตัน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีต่ําสุดในรอบ 10 ปท่ีผานมา 

• นิวซีแลนด คาดวาปริมาณการผลิตเนยส ดจะปรับเพ่ิมรอยละ 1 จากท่ีเคยคาดการณไวเม่ือเดือน

ธันวาคม 2555 และลดลงรอยละ 7 จากป 2555 เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ํานมโคท่ีลดลงจากท่ี

เคยคาดการณไว สวนปริมาณการสงออกเนยสดในชวงเดือนมกราคม –พฤษภาคม ปรับเพ่ิมข้ึน

รอยละ 6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 และคาดวาตลอดท้ังป 2556 ปริมาณการสงออก

จะปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 โดยนิวซีแลนดจะปรับลดสต็อกลง เพ่ือรักษาตลาดสงออก 
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1. รายงาน Dairy : World Markets and Trade ฉบับเดือนกรกฎาคม 2556  

เอกสารอางอิง 

2. ผลพยากรณปริมาณการผลิต(น้ํานมดิบ) พ.ศ. 2556 รายงานเม่ือเดือนกันยายน 2556 

 

ราคาสงออกนมผงเต็มมันเนยของกลุมประเทศโอซีเนีย ในป 2556 ปรับเพ่ิมข้ึนจากป 2555 ตันละ 

2,000 – 2,500 เหรียญ และ เริ่มชะลอตัวลงในชวงกลางป 

ราคาสงออกเนยแข็งของกลุมประเทศโอซีเนีย ในป 2556 ปรับเพ่ิมข้ึน ประมาณตันละ  

500 – 1,000เหรียญ และลดลงในชวงกลางป 2556  


