
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนมกราคม 
และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  
  ข้าวนาปี (ปี 2561/62) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล ขณะที่ผู้ประกอบการยัง     
รับซื้อข้าวเพ่ือส่งมอบและเก็บสต็อก ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากในแหล่งผลิตภาคใต้ยังมีมรสุมเป็นอุปสรรคในการ
กรีดยาง และเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบ เกษตรกรในหลายพื้นท่ีเริ่มหยุดกรีดยาง ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัว ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้
และเก็บสต็อก ราคาปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย บางพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ขณะที่โรงงานมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  เมล็ดกาแฟ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) สิ้นสุดฤดูการผลิตแล้ว  
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการลดสต็อกน้้ามันปาล์มฯ 
โดยน้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งออก รวมทั้งช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกร ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  มะพร้าว แม้ว่าจะอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิต       
ผ่านพ่อค้าคนกลาง และโรงงานแปรรูปยังมีสต็อกมะพร้าวผลเพ่ือใช้ในการผลิตจากการน้าเข้าในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  ปลาป่น แม้ว่าวัตถุดิบเข้าโรงงานมีน้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ แต่โรงงานมีสต็อก
วัตถุดิบเพียงพอในการผลิต ภาวะการซื้อขายปกติ ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
  สุกร ภาพรวมการบริโภคทั่วประเทศดีขึ้นจากเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ท้าให้
สต็อกทั่วประเทศเริ่มลดลง ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  ไข่ไก่ ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและยังมีไข่ไก่สะสมในระบบมาก ขณะที่ภาวะการค้า
โดยรวมยังทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ภาวะการค้าคล่องตัวปกติ ราคา
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากบางพ้ืนที่ในภาคใต้ยังมีมรสุม ภาวะการค้า
คล่องตัวขึ้น ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น 
  มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  ส้มเขียวหวาน ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพียงพอกับความต้องการ ราคาอ่อนตัวลง 
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหอมแดง จ.ศรีสะเกษ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง 
ขณะที่ผลผลิตภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม เป็นต้นไป ราคาอ่อนตัวลง 
  หอมหัวใหญ่ เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแต่ยังมีปริมาณน้อย ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี  
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2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส้าคัญ
ของโลกในฤดูการผลิต ปี 2561/62 (ธ.ค.61) ดังนี้  

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/62 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้้ามันปาล์ม) 
ประมาณ 600.47 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (575.35 ล้านตัน) ประมาณ 25.12 ล้านตัน (+4.37%)      
พืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลผลิต 369.20 ตัน เพ่ิมขึ้น 29.74 ล้านตัน (+8.76%)      
เมล็ดในปาล์ม ผลผลิต 19.41 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.73 ล้านตัน (+3.91%) เนื้อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.83 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้น 0.10 ล้านตัน (+1.75%) และเมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 50.47 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 3.06 ล้านตัน 
(+6.46%) ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ถั่วลิสง ผลผลิต 41.95 ล้านตัน ลดลง 2.95 ล้านตัน          
(-6.58%) เมล็ดฝ้าย ผลผลิต 43.39 ล้านตัน ลดลง 1.74 ล้านตัน (3.85%) และเรปซีด ผลผลิต 70.22 ล้านตัน 
ลดลง 3.81 ล้านตัน (-5.15%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส้าคัญบางส่วนประสบภัยแล้ง  

ส้าหรับ น้้ามันปาล์ม คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 72.30 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2.94 ล้านตัน (+4.18%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 41.50 ล้านตัน มาเลเซีย 20.50 ล้านตัน และไทย 
2.90 ล้านตัน   

2.2 ธัญพืช  ในปี 2561/62 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,107.02 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (2,120.36 ล้านตัน) 13.34 ล้านตัน (-0.63%) สถานการณ์รายพืชสรุปได ้ดังนี้   

2.2.1 ข้าวสาลี คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 733.41 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(763.06 ล้านตัน) 29.65 ล้านตัน (-3.89%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส้าคัญประสบภัยแล้ง ประเทศที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น แคนาดา เพ่ิมขึ้น 1.82 ล้านตัน (+6.07%) อินเดีย เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้านตัน (+1.21%)   
ส่วนประเทศที่ผลผลิตลดลง เช่น รัสเซีย ลดลง 14.99 ล้านตัน (-17.64%) จีน ลดลง 1.83 ล้านตัน               
(-1.36%) ปากีสถาน ลดลง 1.17 ล้านตัน (-4.39%) เป็นต้น  

2.2.2 ธัญพืชเมล็ดหยาบ  คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,373.61 ล้านตัน มากกว่าปีที่
ผ่านมา (1,357.30 ล้านตัน) 16.31 ล้านตัน (+1.20%) ธัญพืชผลผลิตลดลง ได้แก ่ข้าวไรน์ ผลผลิต 10.51 ล้านตัน 
ลดลง 1.78 ล้านตัน (-14.48%) ข้าวบาเลย์ ผลผลิต 140.72 ล้านตัน ลดลง 3.29 ล้านตัน (-2.28%) และ
ข้าวโอ๊ต ผลผลิต 22.71 ล้านตัน ลดลง 0.70 ล้านตัน (-2.99%) ธัญพืชผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ผลผลิต 1,099.91 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 23.73 ล้านตัน (+2.11%) และข้าวฟ่าง ผลผลิต 58.91 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 1.09 ล้านตัน (+1.89%)  

2.3 ข้าวสาร USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2561/62 จะมีประมาณ 
491.14 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (495.07 ล้านตัน) 3.93 ล้านตัน (-0.79%) ขณะที่ความต้องการ
บริโภคข้าวมีประมาณ 489.56 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (482.82 ล้านตัน) 6.74 ล้านตัน (+1.40%)     
ส่งผลให้สต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 163.25 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (161.68 ล้านตัน) ส้าหรับการค้าข้าว
ในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 48.30 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (48.21 ล้านตัน) 0.09 ล้านตัน (+0.19%) 
โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12.50 ล้านตัน ไทย 10.30 ล้านตัน เวียดนาม 7.00 ล้านตัน 
ปากีสถาน 4.25 ล้านตัน เมียนมาร ์3.00 ล้านตัน และกัมพูชา 1.30 ล้านตัน ตามล้าดับ 
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3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
  ข้าวนาปี (ปี 2561/62) เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว ผู้ประกอบการ
ยังต้องการซื้อเพ่ือส่งมอบอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมในพ้ืนที่ภาคใต้ และเข้าสู่ช่วง    
ยางผลัดใบในหลายพ้ืนที่ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตยังออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงแต่ยัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรเริ่มทยอยปลูกข้าวโพดหลังนา คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ประมาณเดือนเมษายน แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากโรงงานยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
  เมล็ดกาแฟ ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ตลาดมีความต้องการ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑ์ด ี
  ถั่วเหลือง อยู่ระหว่างเพาะปลูกถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือน 
มีนาคม เป็นต้นไป 
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา  ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการลดสต็อก
น้้ามันปาล์มฯ ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งออก คาดว่าจะช่วยให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง 
  มะพร้าว ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น (ร้อยละ 8 ของผลผลิตทั้งหมด) แต่ภาวะการค้า
ยังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งจากเกษตรกรเพ่ือ
ใช้สกัดน้้ามัน คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 
  ปลาป่น วัตถุดิบยังคงมีปริมาณน้อย แนวโน้มภาวะการค้าซื้อขายปกติและราคาเคลื่อนไหว   
ไม่มากนัก 
  สุกร ปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ขณะท่ีภาวะการค้าจะคล่องตัวขึ้นตามความ
ต้องการใช้และบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคามแีนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
  ไข่ไก่ ปริมาณไข่ไก่ในระบบยังคงมีมากกว่าความต้องการของตลาด ภาวะการค้ามีแนวโน้ม   
ทรงตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพ่ือระบายผลผลิตส่วนเกินในระบบ คาดว่าจะ
ช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคามี
แนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
คล่องตัวขึ้น และราคาจะปรับตัวสูงขึ้น 
  สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โรงงานสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด 
คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 
  ส้มเขียวหวาน ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตหอมแดงภาคเหนือเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น แนวโน้มราคา
อ่อนตัวลง 
  หอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐเข้มงวดการส้าแดงราคาน้าเข้าให้
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและกวดขันการลักลอบน้าเข้าอย่างต่อเนื่อง  คาดว่าราคาในช่วงต้นฤดูอยู่ในเกณฑ์ดี 
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  กระเทียม เริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดูใหม่ 
ประกอบกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการลักลอบน้าเข้า คาดว่าราคาในช่วงต้นฤดู
อยู่ในเกณฑ์ด ี
 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก  สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ 
(1) ข้าวเปลือกนาปี ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 

24.22 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2.85%  ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 75 จะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
ปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ขณะที่ตลาดปลายทางมีความต้องการ ท้าให้โรงสี
เสนอราคารับซื้อสูงขึ้น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส้าคัญ (ณ 30 ม.ค. 62) เป็นดังนี้    
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,100 - 17,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,300- 7,900 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ 9,400 – 11,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 – 13,300 บาท      
ส่วนการค้าข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1,180 - 1,190 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 กระสอบละ 3,320 - 3,330 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 2,120 - 2,130 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,170 - 1,180 บาท ส้าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,      
ณ 30 ม.ค.62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,215 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2     
ตันละ 426 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 410 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 420 เหรียญ สรอ.      
ส่วนข้าวสหรัฐ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 523 - 527 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 341 - 345 เหรียญ สรอ. 
อินเดีย ตันละ 328 - 332 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 346 – 350 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย    
ตันละ 383 - 387 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 408 - 412 เหรียญ สรอ. ตามล้าดับ 

การส่งออก ปี 2561 (ข้อมูลเบื้องต้น) ไทยส่งออกข้าวได้รวม 11.089 ล้านตัน  
มูลค่า 180,270 ล้านบาท ปริมาณส่งออกลดลงจากปี 2560 (11.674 ล้านตัน) ร้อยละ 5.02 ขณะที่มูลค่า
ส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.92 ส้าหรับการส่งออก ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้
ประมาณ 9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณท่ีส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึน 
ประกอบกับปริมาณข้าวเวียดนามที่จีนเคยน้าเข้าปีละ 2-3 ล้านตัน จะออกมาหมุนเวียนขายในตลาดโลก
เนื่องจากจีนมีมาตรการไม่สนับสนุนการน้าเข้าข้าวจากเวียดนาม จะมีผลท้าให้ข้าวไทยถูกกดราคา ปัจจุบัน       
(1 ม.ค. – 30 ม.ค.62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 930,255 ตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(930,831 ตัน)  

 (2) มันส าปะหลัง กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปี 2561/62 จะมีผลผลิตประมาณ 
29.97 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (27.88 ล้านตัน) ร้อยละ 7.50 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์สูง 
จูงใจให้เกษตรกรปลูกมันเพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปล่อยว่าง ปัจจุบันเกษตรกรขุดหัวมันออกสู่ตลาดมากขึ้นเป็นล้าดับ      
โดยในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 จะมีผลผลิตประมาณ 4.762, 7.481, 7.838 และ 1.573 ล้านตัน 
ตามล้าดับ มีผลท้าให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อ่อนตัวลง ส้าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25%   
จ.นครราชสีมา (30 ม.ค.62) กก.ละ 2.30 – 2.50 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 2.70 บาท)        
เฉลี่ย กก.ละ 0.30 แต่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กก.ละ 2.24 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.16 บาท 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง แต่คาดว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
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(3) ไก่เนื้อ  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,660 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภคประมาณ 
2.58 ล้านตัน (เฉลี่ยน้้าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช้าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน้้าหนัก) ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.81 ล้านตัน 
(เป้าหมายของคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดสม่้าเสมอเพียงพอ
กับความต้องการของตลาด ขณะที่ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส้าหรับ
ราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (30 ม.ค.62) กก.ละ 32 - 33 บาท เท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา 
ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัว ส้าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 
2561 ส่งออกได้ 772,161 ตัน มูลค่า 92,216 ล้านบาท  

(4) กุ้งขาวแวนนาไม กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
0.30 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จ้าแนกเป็นกุ้งขาวฯ 0.29 ล้านตัน (+0.65%) กุ้งกุลาด้า 0.01 ล้านตัน 
(+9.38%) ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ขณะที่ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้น
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และช่วงปีใหม่ - ตรุษจีน ส้าหรับราคากุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย 
ณ 30 ม.ค.62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 175 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 145.56 บาท) 
เฉลี่ย กก.ละ 29.44 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
คล่องตัวขึ้น คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ส้าหรับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 
ส่งออกได้ 169,459 ตัน มูลค่า 53,400 ล้านบาท 

  3.2 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ 
(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ในปี 2561/62 จะมีประมาณ 

1,099.91 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,076.18 ล้านตัน) 23.73 ล้านตัน (+2.21%) ส้าหรับ
การผลิตของไทย ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.16 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(4.96 ล้านตัน) ร้อยละ 4.03 แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 
8.25 ล้านตัน ร้อยละ 37.45  ส้าหรับข้าวโพดรุ่น 1 ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ในช่วงเพาะปลูกรุ่น 2 
(ข้าวโพดหลังนา) ที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือทดแทนการปลูกพืชฤดูแล้งที่ต้องการใช้
น้้ามาก และได้เชื่อมโยงตลาดไว้รองรับผลผลิตของเกษตรกรแล้ว คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ ตลาดได้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม เป็นต้นไป ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (30 ม.ค.62) จ.เพชรบูรณ์ กก.ละ 9.00 - 9.10 บาท 
ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 9.33 บาท) กก.ละ 0.28 บาท แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

(2) ปาล์มน้ ามัน  กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมผีลผลิตประมาณ 16.761 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (115.389 ล้านตัน) ร้อยละ 8.91 โดยจะสกัดเป็นน้้ามันปาล์มดิบ (18%) ได้ประมาณ 
3.017 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ้านวน 0.424 ล้านตัน แล้วจะมีน้้ามันฯ ในระบบปริมาณ 
3.441 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้้ามันบริโภค 
1.20 - 1.30 ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.20 - 1.30 ล้านตัน ส้ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ      
0.25-0.30 ล้านตัน จะมีน้้ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.60 - 0.70 ล้านตัน ที่ต้อง
บริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้านการตลาด อย่างไรก็ตาม ผลจากการแก้ไขปัญหาสต็อกน้้ามันฯ ส่วนเกินใน
ตลาดของรัฐบาลตั้งแต่ปลายปี 2561 (มติ ครม. 22 พ.ย.61) โดยให้ กฟผ. ซื้อน้้ามันปาล์มดิบ ไปผลิต
กระแสไฟฟ้าจ้านวน 0.16 ล้านตัน ได้เริ่มทยอยรับมอบน้้ามันปาล์มฯ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว รวมทั้งการเร่งรัด
ส่งออกน้้ามันปาล์มฯ จะมีผลช่วยลดสต็อกส่วนเกินลงได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับมาตรการลดมลภาวะทางอากาศ
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จากฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ที่ให้ผู้บริการน้้ามันเปิดจ้าหน่ายน้้ามัน บี 20 ให้มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้                
รถโดยสาร/รถบรรทุกหันใช้มาแทนน้้ามันดีเซลจะช่วยเพิ่มการใช้น้้ามันปาล์มได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง  

ปัจจุบันผลผลิตปาล์มยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การซื้อขายคล่องตัวขึ้น ส่งผลให้
ราคาผลปาล์ม (น้้ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ (30 ม.ค.62) ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ย กก.ละ 2.82 บาท          
ในเดือนธันวาคม 2561 เป็น กก.ละ 2.95 บาท ส่วนราคาน้้ามันปาล์มดิบ (กทม.) เฉลี่ย กก.ละ 16.75 บาท        
สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 16.72 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.03 บาท ส่วนราคาน้้ามันปาล์มดิบ 
มาเลเซีย (ณ 30 ม.ค.62) เฉลี่ย กก.ละ 16.53 บาท แนวโน้มผลปาล์มจะออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ขณะที่
สถานการณ์การค้าน้้ามันพืชในตลาดโลกยังถูกกดดันจากปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน รวมทั้งปริมาณ
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีก 30 ล้านตัน จะมีผลท้าให้ราคาผลปาล์มและน้้ามันฯ ยังเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ต่้า แต่ผลจากมาตรการของภาครัฐ คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ รัฐบาล        
(มติ ครม. 4 ธ.ค.61) ยังช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ปลูกปาล์มฯ ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และให้ผลผลิตแล้วมากกว่า 3 ปี โดยช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูก
จริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.94 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.89 ล้านตัน) ประมาณ 0.043 ล้านตัน (+4.83%) ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้บ้างแล้ว ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล แต่ยัง
มีมะพร้าวตกค้างในสวนและล้ง ซึ่งภาครัฐมีมาตรการใช้เงิน คชก. เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง 
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม มะพร้าวผลแก่        
(ผลใหญ)่ เฉลี่ยผลละ 5.84 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ผลละ 5.02 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.82 บาท 
แต่ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 15.80 บาท) เฉลี่ยผลละ 9.96 บาท แนวโน้ม
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้ง
โรงงานไม่ได้น้าเข้ามะพร้าวแล้ว แต่ยังมีผลผลิตอยู่ในสต็อกจ้านวนหนึ่งเพ่ือใช้ในการผลิต แนวโน้มราคายัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 

 (4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (22.61 ล้านตัว) ร้อยละ 9.07 และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 19.56 ล้านตัว 
ร้อยละ 5.11 ส้าหรับผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านได้บางส่วน ปัจจุบัน (30 ม.ค.62) 
ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง กก.ละ 73-74 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (65.17 บาท/กก.) เฉลี่ย    
กก.ละ 8.33 บาท  และสูงกว่าต้นทุนการผลิต (64.25 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 9.25 บาท แนวโน้มภาวะ    
การผลิตปกติ ขณะที่ตลาดจะมีความคล่องตัวขึ้นในช่วงตรุษจีน และอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ราคามีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่าปี
ที่ผ่านมา (16,630 ล้านฟอง) ร้อยละ 4.74 แต่มากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีประมาณ 
14,041 ล้านฟอง ยังคงมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ในระบบสะสมต่อเนื่องจากปี 2561 แม้รัฐบาลจะมีมาตรการลด
ปริมาณไข่ไก่ในระบบลงบางส่วน โดยให้ภาคเอกชนปลดแม่ไก่ยืนกรง 52 ล้านตัว ลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 495,000 ตัว 
และผลักดันการส่งออก แต่ปริมาณไข่ไก่ในระบบยังมีปริมาณมาก ส้าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกร
ขายได้ (30 ม.ค.62) เฉลี่ย ฟองละ 2.60 บาท สูงกว่าเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.55 บาท) เฉลี่ย     
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ฟองละ 0.05 บาท แต่ต่้ากว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.93 บาท) ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 

(6) พืชผักและผลไม ้
   มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส้าคัญ จ.เพชรบุรี (30 ม.ค.62 ราคาต่อ 100 ผล) ขนาดคละเล็ก         
80-100 บาท คละกลาง 150-170 บาท และคละใหญ่ 180-220 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
แต่มีเพียงพอกับความต้องการใช้ แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น  

 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า  สถานการณ์สินค้าที่ส้าคัญมีดังนี้ 
 (1) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 

369.20 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (339.47 ล้านตัน) ร้อยละ 8.76 ส่วนผลผลิตของไทย กระทรวงเกษตรฯ 
คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 45,940 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (45,413 ตัน) ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.95 ล้านตัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเพาะปลูกถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) คาดว่าผลผลิต
จะออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป ส้าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองขายส่งตลาด กทม. เกรดสกัดน้้ามัน 
(30 ม.ค.62) ทรงตัวเท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา ที่ กก.ละ 18.25 - 18.75 บาท แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 

(2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 241.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (232.02 ล้านตัน) ประมาณ 9.86 ล้านตัน (+4.25%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2562 
คาดว่าจะมีประมาณ 1.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.06 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ด
ถั่วเหลืองในประเทศ 0.01 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้า 1.50 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ต้องน้าเข้าให้พอใช้อีกประมาณ 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (30 ม.ค.62) ราคาขายส่งกากถ่ัวฯ ที่ผลิตจาก
เมล็ดน้าเข้า กก.ละ 13.10 – 13.30 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 13.51 บาท) เฉลี่ย        
กก.ละ 0.31 บาท คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก ส่วนกากถั่วฯ จากเมล็ดในประเทศ ปัจจุบันไม่มีผลผลิต 

(3) ปลาป่น ผลผลิตในปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 0.31 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(0.30 ล้านตัน) ประมาณ 0.01 ล้านตัน (-3.33%) ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ (0.55 ล้านตัน) 
ปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศ ส้าหรับราคาปลาป่นโปรตีน 
60% ลงมา เบอร์ 1 (30 ม.ค.62) กก.ละ 31 บาท ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  
มกราคม 2562 

 


