
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 
และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดปลายทาง
มีการชะลอค าสั่งซื้อ จึงท าให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลง 
  ยางพารา ออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการยางเพ่ือส่งออก
ในช่วงปิดกรีด ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  มันส าปะหลัง ออกสู่ตลาดลดลง ภาวะการค้าชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากสินค้ามีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ ราคาปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงที่ข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดใกล้หมดฤดูกาลผลิตแล้ว ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  เมล็ดกาแฟ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเก่ียว 
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตในประเทศสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก 
  ปาล์มน้ ามัน สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเหลือร้อยละ 9.18 หรือ 1.542 ล้านตัน 
คาดว่า มาตรการน าน้ ามันปาล์มดิบไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 2 แสนตัน ซึ่ง กฟผ. จะเริ่มรับซื้อ 1 แสนตันในเดือน 
พ.ค. 62 จะมีผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่า กก.ละ 3 บาท 
  มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ในบางพ้ืนที่เริ่มขาดคอ แต่ยังมีเพียงพอกับความต้องการ 
ภาวะการค้าทั่วไปทรงตัว ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคาทรงตัว ราคามีแนวโน้มทรงตัว                                  
  สุกร ปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก
เริ่มเปิดภาคเรียน และการส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย 
  ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในระบบลดลง จากมาตรการขอความร่วมมือปลดแม่ไก่ยืนกรง 
และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ขณะที่แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นจากเริ่มเปิดภาคเรียน ราคาไข่ไก่คละ
หน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก EU เพ่ิมโควตาการ
น าเข้าจากไทย  ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

  กุ้งขาวแวนนาไม สภาพอากาศที่ดีขึ้นท าให้เกษตรกรชะลอการจับกุ้งออกจ าหน่ายเพ่ือรอให้ได้
ขนาด ขณะที่การบริโภคในประเทศชะลอตัว จากผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้จ่ายในเรื่องจ าเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ส่วนห้อง
เย็นยังคงมีความต้องการต่อเนื่องเพ่ือรักษาตลาดส่งออก ราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โรงงานสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ทุเรียน ผลผลิตทุเรียนรุ่นที่ 2 จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปโดยจะมี
ปริมาณน้อยกว่าผลผลิตรุ่นที่ 1 ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 
  มังคุด ผลผลิตภาคตะวันออกออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 47 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อยลง (ผลผลิตช่วงปลายรุ่นที่ 1) และความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขาย
ได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
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  เงาะ ผลผลิตเงาะโรงเรียนภาคตะวันออกทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยผลผลิตจะออกสู่
ตลาดสูงที่สุดกลางเดือนพฤษภาคมราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาด้านราคาเนื่องจากยังมี
ความต้องการต่อเนื่อง 
  มะนาว ช่วงต้นเดือนผลผลิตออกน้อยและจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงปลายเดือนเนื่องจาก
เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลิต สภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการผลิต (ฝนตก) แหล่งผลิตจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
มากราคาปรับตัวสูงขึน้เล็กน้อย 
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลิต ราคาปรับตัว
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาด 
  หอมหัวใหญ่ ผลผลิตเก็บเกี่ยวหมดแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตปี 2561/62  
  กระเทียม เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมหมดแล้ว ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่แขวนเพื่อจ าหน่าย
และรอราคา รวมทั้งมีผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อแต่กดราคา ส่งผลให้เกษตรกรชะลอการจ าหน่าย ด้านกระเทียม
แห้งมีปริมาณออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับจะมีกระเทียมน าเข้าจากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายมากขึ้น 
เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ของประเทศจีนออกสู่ตลาดและมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย ราคาจ าหน่ายกระเทียม
แห้งจะอ่อนตัวลง   

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
ของโลกในฤดูการผลิต ปี 2561/62 (พ.ค.62) ดังนี้  

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/62 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามันปาล์ม) 
ประมาณ 600.97 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (580.49 ล้านตัน) ประมาณ 20.49 ล้านตัน (+3.53%) เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นของถั่วเหลืองในอาร์เจนตินาท าให้ผลผลิตพืชน้ ามันภาพรวมเพ่ิมมากขึ้น พืชน ้ามันที่ผลผลิต
เพิ่มขึ น ได้แก ่ถั่วเหลือง ผลผลิต 362.08 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 20.54 ล้านตัน (+6.01%) เมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 51.52 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 3.68 ล้านตัน (+7.69%) เมล็ดในปาล์ม ผลผลิต 19.50 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.74 ล้านตัน       
(+3.93%) และเนื อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.98 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.05 ล้านตัน (+0.76%) ส่วนพืชน ้ามันที่
ผลผลิตลดลง ได้แก่ เมล็ดฝ้าย ผลผลิต 43.34 ล้านตัน ลดลง 1.81 ล้านตัน (-4.02%)  ถั่วลิสง ผลผลิต 45.76 
ล้านตัน ลดลง 0.81 ล้านตัน (-1.75%) และเรปซีด ผลผลิต 72.80 ล้านตัน ลดลง 1.88 ล้านตัน (-2.52%)  

ส าหรับ น ้ามันปาล์ม คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 73.58 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
2.97 ล้านตัน (+4.21%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 41.50 ล้านตัน มาเลเซีย 20.50 ล้านตัน และ
ไทย 2.90 ล้านตัน   

2.2 ธัญพืช ในปี 2561/62 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,124.08 ล้านตัน มากกว่าปีที่
ผ่านมา (2,120.19 ล้านตัน) 3.89 ล้านตัน (+0.18%) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

2.2.1 ข้าวสาลี คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 731.55 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(762.24 ล้านตัน) 30.69 ล้านตัน (-4.03%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส าคัญประสบภัยแล้ง ประเทศที่
ผลผลิตเพิ่มขึ น เช่น อินเดีย เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้านตัน (+1.21%) สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 3.91 ล้านตัน (+8.25) แคนาดา 
เพ่ิมขึ้น 1.82 ล้านตัน (+6.06%) ส่วนประเทศที่ผลผลิตลดลง เช่น จีน ลดลง 2.90 ล้านตัน (-2.16%) รัสเซีย 
ลดลง 13.48 ล้านตัน (-15.83%) ปากีสถาน ลดลง 1.50 ล้านตัน (-5.64%) เป็นต้น  
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2.2.2 ธัญพืชเมล็ดหยาบ  คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,392.53 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่าน
มา (1,357.95 ล้านตัน) 34.58 ล้านตัน (+2.55%) เนื่องจากประเทศอาร์เจนตินา บราซิล สหภาพยุโรป 
อินโดนีเซีย เม็กซิโกและยูเครน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพ่ิมมากข้ึน ธัญพืชผลผลิตเพิ่มขึ น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ผลผลิต 1,119.0 ล้านตัน  เพ่ิมขึ้น 41.05 ล้านตัน (+3.81%) ข้าวฟ่าง ผลผลิต 59.83 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.06 ล้านตัน 
(+1.81%) ธัญพืชผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวบาเลย์ ผลผลิต 139.81 ล้านตัน ลดลง 1.98 ล้านตัน (-1.40%) 
ข้าวโอ๊ต ผลผลิต 22.01 ล้านตัน ลดลง 1.62 ล้านตัน (-6.84%) และข้าวไรน์ ผลผลิต 10.21 ล้านตัน 
ลดลง 2.10 ล้านตัน (-17.05%) 

2.3 ข้าวสาร USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2561/62 จะมีประมาณ 
499.89 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (495.03 ล้านตัน) 4.86 ล้านตัน (+0.98%) ขณะที่ความต้องการ
บริโภคข้าวมีประมาณ 489.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (482.32 ล้านตัน) 7.18 ล้านตัน (+1.49%) 
ส่งผลให้สต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 169.92 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (162.06 ล้านตัน) 7.86 ล้านตัน 
(+4.85%) ส าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 46.73 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (47.01 ล้านตัน) 
0.37 ล้านตัน (-0.79%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12.50 ล้านตัน ไทย 10.00 ล้านตัน 
เวียดนาม 6.50 ล้านตัน ปากีสถาน 4.00 ล้านตัน สหรัฐฯ 2.95 ล้านตัน เมียนมาร์ 2.8 ล้านตัน และจีน 2.2 ล้าน
ตัน ตามล าดับ 

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนมิถุนายน 2562  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง แต่ค าสั่งซื้อจากตลาดปลายทางมี
แนวโน้มลดลงเช่นกัน จึงท าให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตัว  
  ยางพารา ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเริ่มเปิดกรีดยางในหลายพ้ืนที่ แนวโน้มราคา
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บ
เกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผู้ประกอบการเก็บสต็อกสินค้าไว้แล้วบางส่วน เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ 
ส่วนแนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์สูง แต่ปรับตัวเล็กน้อยตามคุณภาพของสินค้า  
  เมล็ดกาแฟ  สิ้นสุดฤดูกาลแล้ว 
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) สิ้นสุดฤดูกาลแล้ว 
  ปาล์มน้ ามัน สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 7.63 หรือ 1.282 ล้านตัน ลดลง
จากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 16.86  กรณี กฟผ. สามารถซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือไปใช้ผลิตไฟฟ้า ได้ตาม
เป้าหมาย จะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่า กก.ละ 3 บาท 
  มะพร้าว แม้ว่าจะเข้าสู่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (พ.ค.-ธ.ค.62) แต่ผลจากภาวะภัยแล้ง 
ท าให้ผลผลิตช่วงนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะการค้ายังทรงตัว แนวโน้มราคาปรับตัว
สูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคามีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  สุกร คาดว่าปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากสภาพอากาศที่เย็นลงท าให้สุกรเจริญเติบโตได้
ตามปกติ ขณะที่ความต้องการของตลาดจากการส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงสูง 
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  ไข่ไก่ คาดว่าปัญหาปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบจะคลี่คลายลงระดับหนึ่ง ส่วนภาวะการค้ามี
แนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียนและการส่งออกขยายตัว คาดว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มทรง
ตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ราคามีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวในเกณฑ์ด ี
  กุ้งขาวแวนนาไม คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออก
ชะลอตัวจากการแข่งขันด้านราคา ภาวะราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย 
  สับปะรด คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเล็กน้อย โรงงานแปรรูปจะรับซื้อผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  
  ทุเรียน ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาล ในขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ใน
ปีนี้ออกสู่ตลาดเร็วกว่าปีก่อนประมาณหนึ่งเดือน ส่งผลให้มีปริมาณทุเรียนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าราคา
จะอยู่ในภาวะทรงตัวและอาจปรับตัวลงเล็กน้อยจากปัจจัยด้านคุณภาพที่เกษตรกรภาคใต้ยังขาดความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการคุณภาพผลผลิต 
  มังคุด คาดว่าผลผลิตรุ่น 2 จะออกมากข้ึนคุณภาพมังคุดเกรดส่งออกอาจมีไม่มากเนื่องจากเข้า
สู่ช่วงฤดูฝนท าให้เกิดปัญหามังคุดเนื้อแก้ว ยางไหลและราคาอาจปรับลดลงตามคุณภาพและภาวะตลาด 
  เงาะ ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ยังมีตลาดรองรับ คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  มะนาว ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการผลิต มีฝนตก 
แหล่งผลิตจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก คาดว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
  หอมหัวใหญ่ เก็บผลผลิตแล้วเสร็จและสิ้นสุดฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 
  กระเทียม ผลผลิตกระเทียมแห้งออกสู่ตลาดมากข้ึนคาดว่าภาวะการค้าจะชะลอตัว มีกระเทียม
น าเข้าราคาถูกมาจ าหน่าย ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมผีลผลิตประมาณ 7.86 ล้านตัน 

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (8.55 ล้านตัน) 0.69 ล้านตัน (-8.07%) จากปัญหาภัยแล้ง ท าให้ภาครัฐปรับลดพ้ืนที่
เพาะปลูกลง ติดตามการเพาะปลูก และจัดสรรน้ าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยในช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค.62 คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนละ 1.17, 0.44, 0.33 และ 0.16 ล้านตัน ตามล าดับ  

ภาวะการค้า  ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส าคัญ (10พ.ค.62) เป็นดังนี้    
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,400 - 17,100 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500- 8,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ 9,800 – 11,100 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,600 – 15,000 บาท      
ส่วนการค้าข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1,200 - 1,210 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 กระสอบละ 3,320 - 3,330 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 2,560 - 2,570 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,170 - 1,180 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,      
ณ 8 พ.ค. 62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,186 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2     
ตันละ 425 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 409 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 422 เหรียญ สรอ.      
ส่วนข้าวสหรัฐ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 488 - 492 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. 



 

5 
 

 

อินเดีย ตันละ 373 - 377 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 364 - 368 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย    
ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. สหรัฐฯ ตันละ 523 - 527 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 

การส่งออก ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณที่ส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากความไม่แน่นอนของเบร็กซิท 
(Brexit) ท าให้เกิดความไม่มั่นใจของผู้บริโภคและนักลงทุน เงินปอนด์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องสวนทางเงินบาทแข็งค่า 
ท าให้สินค้าไทยไปอังกฤษราคาสูงขึ้น ปัจจุบัน (ม.ค.- เม.ย. 62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 2.41 ล้านตัน น้อยกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (3.39 ล้านตัน) 1.28 ล้านตัน (+34.68%) 

(2) มันส าปะหลัง กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปี 2561/62 จะมีผลผลิตประมาณ 
31.55 ล้านตัน มากกว่าปีที ่ผ่านมา (27.88 ล้านตัน) 3.67 ล้านตัน (+13.16%) เนื ่องจากราคามัน
ส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ มีราคาสูงในปีที ่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพิ่มในพื้นที ่ว่างไว้  
ผลผลิตในช่วงเดือน (พ.ค.–ส.ค.62) จะมีผลผลิตประมาณ 0.94, 0.37 0.40 และ 0.67 ล้านตัน ตามล าดับ 
ส าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (10 พ.ค.62) กก.ละ 2.25 – 2.45 บาท 
ราคาทรงตัว และต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กก.ละ 3.15 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.80 บาท 
แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

(3) ไก่เนื้อ  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,690 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภค
ประมาณ 2,714.99 ล้านตัน (เฉลี่ยน้ าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของ
น้ าหนัก) ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 
0.14 ล้านตัน ภาวการณ์ผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก EU เพ่ิมโควตาการน าเข้าจาก
ไทย ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่ายังทรงตัวส าหรับราคาไก่มีชีวิตที่
เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (10 พ.ค. 62) กก.ละ 34.50 บาท ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดี ส าหรับ
การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ส่งออกได้ 80,047 ตัน มูลค่า 9,201 ล้านบาท  

(4) กุ้งขาวแวนนาไม กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
0.30 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นกุ้งขาวฯ 0.29 ล้านตัน (+0.65%) กุ้งกุลาด า 0.01 ล้านตัน 
(+9.38%) ปัจจุบันสภาพอากาศที่ดีขึ้นท าให้เกษตรกรชะลอการจับกุ้งออกจ าหน่ายเพ่ือรอให้ได้ขนาด ขณะที่
การบริโภคในประเทศชะลอตัว จากผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้จ่ายในเรื่องจ าเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ส่วนห้องเย็นยังคงมี
ความต้องการต่อเนื่องเพ่ือรักษาตลาดส่งออก ราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส าหรับราคา
กุ้งขาวตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ 10 พ.ค. 62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 125 บาท 
ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 131.11 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 6.11 บาท แนวโน้มผลผลิตคาดว่า
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึนตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มจะชะลอตัวจากการแข่งขันด้านราคา 
ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มอ่อนตัวลดลง ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2562 ส่งออกได้ 34,491 ตัน 
มูลค่า 11,174 ล้านบาท 

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

1,119 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,077.95 ล้านตัน) 41.05 ล้านตัน (+3.81%) ส าหรับการผลิต
ของไทย    ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.16 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.93 ล้านตัน) 
0.23 ล้านตัน (+4.67 %) แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 
8.44 ล้านตัน ปัจจุบันผลผลิตข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดใกล้หมดฤดูกาลผลิตแล้ว ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
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ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่ง
ผลิต (10 พ.ค.62) จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.05 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 8.35 
บาท) กก.ละ 0.30 บาท แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปรับตัวเล็กน้อยตามสภาพของสินค้า 

 (2) ปาล์มน้ ามัน กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้ ามันจะมีประมาณ 
16.80 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.39 ล้านตัน) 1.34 ล้านตัน (+8.74%) โดยจะสกัดเป็นน้ ามันปาล์มดิบ 
(18%) ได้ประมาณ 3.024 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ านวน 0.476 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ ในระบบ
ปริมาณ 3.5 ล้านตัน ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค 1.20 - 1.30 ล้านตัน 
ผลิตไบโอดีเซล 1.15 - 1.30 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.40 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ 
ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้าน
การตลาด คาดว่ามาตรการน าน้ ามันปาล์มดิบไปใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. สามารถซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบได้ตาม
เป้าหมาย จะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่า กก.ละ 3 บาท 

ปัจจุบันผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อย ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย (น้ ามัน 18%) ราคา
ที่เกษตรกรขายได้ (10 พ.ค.62) ปรับตัวลดลงจาก กก.ละ 2.22 บาท ในเดือนเมษายน เป็น กก.ละ 2.15 - 2.20 บาท 
ขณะที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) กก.ละ 15.00 - 16.00 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา 
(กก.ละ 15.31 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1.25 บาท ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย (ณ 10 พ.ค.62) มีราคาเฉลี่ย 
กก.ละ 15.12 บาท แนวโน้มปริมาณผลปาล์ม สศก.คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 7.63 หรือ 1.282 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 16.86 กรณี กฝผ. สามารถซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบเพื่อไปใช้ผลิตไฟฟ้า ได้ตาม
เป้าหมาย จะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่า กก.ละ 3 บาท 

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%) ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงในบาง
พ้ืนที่เริ่มขาดคอ แต่ยังมีเพียงพอกับความต้องการ ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ปัจจุบันราคาที่เกษตรกร
ขายได้ (10 พ.ค.62) มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 7.38 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ผลละ 7.08 บาท) 
เฉลี่ยผลละ 0.3 บาท แต่ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 9.20 บาท) เฉลี่ยผลละ 1.82 บาท 
แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (พ.ค.-ธ.ค.62) แต่ผลจากภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตช่วงนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของ
ปีผ่านมา ขณะที่ภาวะการค้ายังทรงตัว แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 (4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 2.34 ล้านตัว (-10.2%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศท่ีคาดว่ามีประมาณ 
17.76 ล้านตัว ร้อยละ 2.80 ปัจจุบันปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จากเริ่มเปิดภาคเรียน และการส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อย ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง (10 พ.ค. 62) กก.ละ 74.50บาท มากกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา และสูงกว่า
ต้นทุนการผลิต (64.72 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 9.78 บาท แนวโน้มคาดว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากสภาพอากาศที่เย็นลงท าให้สุกรเจริญเติบโตได้ตามปกติ ขณะที่ความต้องการของตลาดจากการส่งออก
ขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยเคลื่อนไหวในเกณฑ์อ่อนตัวสูง 

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01%) ปัจจุบันปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในระบบลดลง จากมาตรการขอความ
ร่วมมือปลดแม่ไก่ยืนกรง และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศคาดว่าจะมีประมาณ 
13,841 ล้านฟอง ขณะที่แนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นจากเริ่มเปิดภาคเรียน ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้น
เล็กน้อย ส าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (10 พ.ค.62) เฉลี่ย ฟองละ 2.70 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยใน
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เดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.51 บาท) เฉลี่ยฟองละ 0.19 บาท แต่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.87 บาท) คาดว่า
ปัญหาปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบจะคลี่คลายลงระดับหนึ่ง ส่วนภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วงโรงเรียนเปิด
ภาคเรียนและการส่งออกขยายตัว คาดว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

(6) พืชผักและผลไม ้
   มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัว
สูงขึ้น ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (13 พ.ค.62) ราคาต่อ 100 ผล ขนาด
คละเล็ก 150-200 บาท คละกลาง 350-400 บาท และคละใหญ่ 450-500 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่
ตลาดมากข้ึน มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง 
   ผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด) กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ผลผลิต ปี 2562 มี
ปริมาณรวม 0.90 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 23.29% จ าแนกเป็น ทุเรียน 0.52 ล้านตัน เงาะ 0.20 ล้านตัน และ
มังคุด 0.18 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับราคาในปีที่ผ่าน
มาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแลบ ารุงดีขึ้น ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยผลผลิตจะออกมาก
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน แยกเป็น 
   - ทุเรียน ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.52 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.40 ล้านตัน) 
28.13% และจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. จะมีผลผลิตออกสู่
ตลาดประมาณเดือนละ 0.17 0.09 0.12 และ 0.15 ล้านตัน ตามล าดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาด
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.จันทบุรี (10 พ.ค. 62) ทุเรียนชะนี ราคา 59.9 บาท/กก. 
ทุเรียนหมอนทอง ราคา 88 บาท/กก. แนวโน้มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่มีปริมาณไม่มากนัก คาดว่าราคา
ปรับตัวขึ้นน้อย 
   - เงาะ ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.20 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.17 ล้านตัน) 
12.29% และจะออกมากในช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. โดยในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณเดือนละ 68,996 ตัน 60,523 ตัน 40,994 ตัน และ 32,408 ตัน ตามล าดับ ปัจจุบัน ผลผลิตเริ่ม
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย 
   - มังคุด ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.18 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.16 ล้านตัน) 
13.52% ซึ่งผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน เม.ย. ก.ค. และ ส.ค. โดยในช่วงเดือน พ.ค.– ก.ย. จะมีผลผลิตออก
สู่ตลาดประมาณเดือนละ 33,288 ตัน 52,450 ตัน 66,880 ตัน และ 75,836 ตัน และ 28,253 ตัน
ตามล าดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

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

362.08 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (341.54 ล้านตัน) 20.53 ล้านตัน (+6.01%) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 45,940 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (45,413 ตัน) 527 ตัน 
(+1.16%) ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของไทย ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.95 ล้านตัน ปัจจุบันเป็นช่วงถั่ว
ฤดูแล้งในช่วงเดือน (ม.ค.-พ.ค.62) ส าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรดน้ ามันสกัด (10 พ.ค.62) กก.ละ 18.50 บาท 
ราคายังคงทรงตัวต่อเนื่อง 

(2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 236.34 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (232.35 ล้านตัน) ประมาณ 3.98 ล้านตัน (+1.71%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2562 คาดว่า
จะมีประมาณ 1.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.05 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ดถั่ว
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เหลืองในประเทศ 0.01 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.50 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่มีมากถึง 4.79 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้พอใช้อีกประมาณ 1 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (10 พ.ค.62) ราคาขาย
ส่งกากถ่ัวฯ ที่ผลิตจากเมล็ดน าเข้า กก.ละ 13.30 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 13.42 บาท) 
ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก 

(3) ปลาป่น USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 4.71 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (4.98 ล้านตัน) ลดลงประมาณ 0.27 ล้านตัน (-5.42%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 คาด
ว่าจะมีปริมาณ 0.35 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (0.39 ล้านตัน) ประมาณ 0.04 ล้านตัน (-10.26%) ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ภายในประเทศ (0.78 ล้านตัน) โดยในปีที่ผ่านมามีการน าเข้าประมาณ ปีละ 60,000 – 70,000 ตัน 
ปัจจุบันผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวไม่มาก
นัก ส าหรับราคาปลาป่นโปรตีนต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 (10 พ.ค.62) กก.ละ 30.00 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่
ผ่านมา (กก.ละ 29.67 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.33 บาท แนวโน้มราคามีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

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

 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  
พฤษภาคม 2562 

 


