
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 
และแนวโน้มเดือนธันวาคม 2561 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  
  ข้าวนาปี (ปี 2561/62) อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (พ.ย.-ธ.ค. มากกว่า 75% ของ
ผลผลิตรวม) แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 
  ยางพารา ภาวะการค้าชะลอตัว ราคาอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการให้เงิน
ช่วยเหลือชาวสวนฯ ที่เปิดกรีดจริง ไร่ละ 1,800 บาท  ไม่เกินรายละ 15 ไร่ โดยให้เจ้าของสวนฯ 1,100 บาท 
และคนกรีด 700 บาท รวมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานราชการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพารา
เพ่ิมมากขึ้น 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตมันฤดูใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น และมีค าสั่งซื้อจากผู้ประกอบการ
เพ่ิมขึ้น ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑส์ูง 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน
อาหารสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ราคาอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐให้ กฟผ. ซื้อน้ ามันปาล์มดิบ      
ไปผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 160,000 ตัน และเร่งรัดการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ เพ่ือลดปริมาณสต็อกส่วนเกิน
ในระบบ คาดว่าจะช่วยพยุงราคาผลปาล์มได้ระดับหนึ่ง 
  มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามเพ่ือลดปริมาณมะพร้าว
ตกค้างในสวนและล้ง ภาครัฐจึงมีมาตรการขอใช้เงิน คชก. เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง            
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) หากได้รับอนุมัติเงินด าเนินการ คาดว่าจะช่วยให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง 
  ปลาป่น วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน้อย ขณะที่ความต้องการใช้มีน้อยลงจากการชะลอการเลี้ยงกุ้ง
และปลาในช่วงปลายปีที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  สุกร สภาพอากาศที่เย็นท าให้สุกรโตเร็วและออกสู่ตลาดมากขึ้น ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นตาม
ความต้องการใช้ที่เพ่ิมข้ึน ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  ไข่ไก่ มีปัญหาปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบประมาณวันละ 7 ล้านฟอง ภาวะการค้าชะลอตัว
ต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ไก่เนื้อ มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ภาวะการค้าและราคาทรงตัวต่อเนื่อง 
  กุ้งขาวแวนนาไม ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากบางพ้ืนที่ในภาคใต้ยังมีมรสุม ขณะที่ภาวะการค้า
ชะลอตัวจากการบริโภคในประเทศที่ลดลงและผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อ ราคาปรับตัวลดลง 
  สับปะรด เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัวในช่วงสั้นๆ ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
แต่ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปยืนยันว่าสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด และจะรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกร 
  มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดมีความต้องการ ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
   
2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
ของโลกในฤดูการผลิต ปี 2561/62 ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 ไว้ ดังนี้  
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2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/62 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามันปาล์ม) 
ประมาณ 599.57 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (574.19 ล้านตัน) ประมาณ 25.38 ล้านตัน (+4.42%)      
พืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลผลิต 367.50 ตัน เพ่ิมขึ้น 28.93 ล้านตัน (+8.54%)      
เมล็ดในปาล์ม ผลผลิต 19.11 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.71 ล้านตัน (+3.86%) เนื้อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.83 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้น 0.10 ล้านตัน (+1.75%) และเมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 50.44 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 3.03 ล้านตัน 
(+6.39%) ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ถั่วลิสง ผลผลิต 41.95 ล้านตัน ลดลง 2.96 ล้านตัน          
(-6.59%) เมล็ดฝ้าย ผลผลิต 43.83 ล้านตัน ลดลง 1.32 ล้านตัน (2.92%) และเรปซีด ผลผลิต 70.92 ล้านตัน 
ลดลง 3.11 ล้านตัน (-4.20%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส าคัญบางส่วนประสบภัยแล้ง  

ส าหรับ น้้ามันปาล์ม คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 72.26 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา
2.98 ล้านตัน (+4.30%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 40.50 ล้านตัน มาเลเซีย 20.50 ล้านตัน และไทย 
2.90 ล้านตัน   

2.2 ธัญพืช  ในปี 2561/62 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,106.79 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (2,120.12 ล้านตัน) 13.33 ล้านตัน (-06.3%) สถานการณ์รายพืชสรุปได ้ดังนี้   

2.2.1 ข้าวสาลี คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 733.51 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(763.06 ล้านตัน) 29.54 ล้านตัน (-3.87%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส าคัญประสบภัยแล้ง ประเทศที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น แคนาดา เพ่ิมข้ึน 1.52 ล้านตัน (+5.07%) อินเดีย เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้านตัน (+1.21%)   
ส่วนประเทศที่ผลผลิตลดลง เช่น รัสเซีย ลดลง 14.39 ล้านตัน (-20.38%) จีน ลดลง 1.83 ล้านตัน               
(-1.36%) ปากีสถาน ลดลง 1.17 ล้านตัน (-4.39%) เป็นต้น  

2.2.2 ธัญพืชเมล็ดหยาบ  คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,373.28 ล้านตัน มากกว่าปีที่
ผ่านมา (1,357.09 ล้านตัน) 16.18 ล้านตัน (+1.19%) ธัญพืชผลผลิตลดลง ได้แก ่ข้าวไรน์ ผลผลิต 10.58 ล้านตัน 
ลดลง 1.69 ล้านตัน (-13.79%) และข้าวบาเลย์ ผลผลิต 141.32 ล้านตัน ลดลง 2.72 ล้านตัน (-1.88%) 
ธัญพืชผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต 1,098.95 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 22.72 ล้านตัน             
(+2.11%) ข้าวฟ่าง ผลผลิต 58.78 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.23 ล้านตัน (+2.13%) และข้าวโอ๊ต ผลผลิต 22.86 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 0.55 ล้านตัน (+2.35%) 

2.3 ข้าวสาร USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2561/62 จะมีประมาณ 
490.70 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (494.31 ล้านตัน) 3.62 ล้านตัน (-0.73%) ขณะที่ความต้องการ
บริโภคข้าวมีประมาณ 488.39 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (482.55 ล้านตัน) 5.84 ล้านตัน (+1.21%)     
ส่วนสต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 163.02 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (160.71 ล้านตัน) ส าหรับการค้าข้าวใน
ตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 49.22 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (48.70 ล้านตัน) 0.52 ล้านตัน (+1.07%) 
โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12.50 ล้านตัน ไทย 11.00 ล้านตัน เวียดนาม 7.00 ล้านตัน 
ปากีสถาน 4.25 ล้านตัน เมียนม่าร ์3.00 ล้านตัน และกัมพูชา 1.30 ล้านตัน ตามล าดับ 

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนธันวาคม 2561  
  ข้าวนาปี (ปี 2561/62) ผลผลิตยังออกสู่ตลาดมากแต่น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงฝนตกในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิต
ส าคัญ และมาตรการให้ชาวสวนฯ หยุดกรีดยาง 3 เดือน เพ่ือพยุงราคายางของภาครัฐ (พ.ย.61-ม.ค.62) 
ประกอบกับมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวสวนฯ คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และพยุงราคาให้เกษตรกรได้ระดับหนึ่ง 
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  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ แนวโน้มราคา
ปรับตัวลดลงแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังออกสู่ตลาดลดน้อยลง ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 
  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) ผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว คาดว่าราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา และผลจากมาตรการลดสต็อกน้ ามันปาล์มฯ 
ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งออก คาดว่าจะช่วยให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง 
  มะพร้าว หากสามารถด าเนินการตามมาตรการลดปริมาณมะพร้าวผลคงเหลือได้ คาดว่าจะ
ช่วยให้ราคามะพร้าวผลที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น 
  ปลาป่น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีน้อยจากการชะลอการ
เลี้ยงกุ้งและปลาในช่วงปลายปี 
  สุกร ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น จากสภาพอากาศที่เย็นท าให้สุกรโตเร็ว ภาวะการค้ามี
แนวโน้มคล่องตัวขึ้นตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและวันหยุดต่อเนื่อง แนวโน้มราคา
ปรับตัวสูงขึ้น 
  ไข่ไก่ ผลผลิตยังคงมีมากกว่าความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ผลจากการทีภ่าครัฐร่วมมือ
กับภาคเอกชนปลดแม่ไก่ยืนกรง และลดพ่อแม่พันธุ์ รวมทั้งผลักดันการส่งออก คาดว่าจะช่วยให้ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและวันหยุดยาว ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
คล่องตัวขึ้น แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  สับปะรด เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
  มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัว
สูงขึน้ 
 
 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก  สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
   (1) ข้าวเปลือกนาปี ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 
25.34 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 11.88% โดยผลผลิตมากกว่าร้อยละ 75 จะออกมากในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส าคัญ (ณ 28 พ.ย.61) เป็นดังนี้    
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,300 - 17,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500- 8,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ 8,700 – 11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,000 – 10,500 บาท      
ส่วนการค้าข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1,200 - 1,210 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 กระสอบละ 3,310 - 3,320 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 1,940 - 1,950 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,180 - 1,190 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,      
ณ 28 พ.ย.61, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,158 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2     
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ตันละ 422 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 400 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 403 เหรียญ สรอ.      
ส่วนข้าวสหรัฐ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 523 - 527 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 393 - 402 เหรียญ สรอ. 
อินเดีย ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 368 – 372 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย    
ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 408 - 412 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 

การส่งออก ปี 2561 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
11.50 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปริมาณที่ส่งออกในปีที่ผ่านมา (11.19 ล้านตัน) ปัจจุบัน (1 ม.ค. – 27 พ.ย.61) 
ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 9,896,429 ตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (10,325,279 ตัน) ร้อยละ 4.15  

(2) มันส าปะหลัง กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 29.97 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (27.87 ล้านตัน) ร้อยละ 7.53 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกมันเพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปล่อยว่าง ปัจจุบันผลผลิตมันฤดูใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น       
ขณะที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับราคาหัวมันสดที่ เกษตรกรขายได้  เชื้อแป้ง 25%                   
จ.นครราชสีมา (28 พ.ย.61) กก.ละ 2.75 – 2.95 บาท ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 2.88 บาท) 
แต่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กก.ละ 2.01 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.84 บาท แนวโน้มราคา
ปรับตัวลดลงแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

(3) ไก่เนื้อ  ผลผลิตไก่เนื้อ ปี 2561 มีประมาณ 1,660 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภค
ประมาณ 2.58 ล้านตัน (เฉลี่ยน้ าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน้ าหนัก) มากกว่า
ปีที่ผ่านมา (2.56 ล้านตัน) ร้อยละ 0.74 คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และ
ส่งออกประมาณ 0.81 ล้านตัน (เป้าหมายของคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) ปัจจุบันผลผลิต
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้าโดยทั่วไปทรงตัว ส าหรับราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า 
(28 พ.ย.61) กก.ละ 32 - 33 บาท เท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นตาม
ความต้องการใช้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือน
มกราคม – กันยายน 2561 ส่งออกได้ 620,477 ตัน มูลค่า 73,379 ล้านบาท  

(4) กุ้งขาวแวนนาไม กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2561 จะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
0.30 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (0.2 ล้านตัน) ร้อยละ 0.97 จ าแนกเป็นกุ้งขาวฯ 0.29 ล้านตัน (+0.65%) 
กุ้งกุลาด า 0.01 ล้านตัน (+9.38%) ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากบางพ้ืนที่ในภาคใต้ยังมีมรสุม 
ขณะที่ภาวะการค้าค่อนข้างชะลอตัวจากการบริโภคในประเทศท่ีลดลงและผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อ ส าหรับราคา
กุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ 28 พ.ย.61) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 135 บาท 
สูงกว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 131 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 4 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียง
กับเดือนที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น คาดว่าราคาปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน
มกราคม – กันยายน 2561 ส่งออกได้ 132,198 ตัน มูลค่า 41,558 ล้านบาท 

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

1,098.95 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,076.23 ล้านตัน) 22.72 ล้านตัน (+2.11%) ส าหรับ
การผลิตของไทย ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.00 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(4.96 ล้านตัน) ร้อยละ 0.81 แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 
8.25 ล้านตัน ร้อยละ 39.39 ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูการผลิต แต่ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่โรงงานมีความ
ต้องการใช้และเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง ราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (28 พ.ย.61) จ.เพชรบูรณ์ กก.ละ 
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9.60-9.70 บาท ราคาสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 8.78 บาท) กก.ละ 0.87 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่   
ตลาดลดน้อยลง ขณะทีค่วามต้องการใช้ของโรงงานมีอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

(2) ปาล์มน้ ามัน  กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2561 จะมผีลผลิตประมาณ 15.39 ล้านตนั 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (14.24 ล้านตัน) ร้อยละ 8.13 โดยจะสกัดเป็นน้ ามันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.77 ล้านตัน 
เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2560 จ านวน 0.49 ล้านตัน แล้วจะมีน้ ามันฯ ในระบบปริมาณ 3.25 ล้านตนั ขณะที่
ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.20 - 2.34 ล้านตัน แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค 1.00 - 1.19 ล้านตัน    
ผลิตไบโอดีเซล 1.00-1.15 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.25 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ 
ส่วนเกิน (over supply, ตัวเลขประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.70-0.80 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือ
ลดกระแสกดดันด้านการตลาด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ให้ กฟผ. ซื้อน้ ามัน
ปาล์มดิบ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 160,000 ตัน โดยจะเริ่มทยอยรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบได้ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และเร่งรัดการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ เพ่ือลดปริมาณสต็อกส่วนเกินในระบบ ปัจจุบัน
ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การซื้อขายชะลอตัวตามความต้องการใช้บริโภคและอุตสาหกรรมลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ในปัจจุบัน (28 พ.ย.61) อ่อนตัวลงจาก
เฉลี่ย กก.ละ 3.11 บาท ในเดือนตุลาคม เหลือ กก.ละ 2.50 บาท (ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต เฉลี่ย กก.ละ 0.51 บาท) 
ราคาน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) เฉลี่ย กก.ละ 15.50 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 17.89 บาท) 
เฉลี่ย กก.ละ 2.39 บาท ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย (ณ 27 พ.ย.61) เฉลี่ย กก.ละ 13.79 บาท 
แนวโน้มผลปาล์มจะออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล (ต.ค.-ธ.ค.61) ขณะที่สถานการณ์การค้าน้ ามันพืชในตลาดโลก
ยังถูกกดดันจากปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน รวมทั้งปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองโลกที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีก 
30 ล้านตัน จะมีผลท าให้ราคาผลปาล์มและน้ ามันฯ ตกต่ า อย่างไรก็ตามจากมาตรการของภาครัฐ คาดว่าจะ
ช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2561 จะมีปริมาณ 0.86 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.84 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.38%) ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้บ้างแล้ว ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตามฤดูกาล 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดปริมาณมะพร้าวตกค้างในสวนและล้ง ภาครัฐมีมาตรการขอใช้เงิน คชก. เพ่ือสนับสนุนการ
แปรรูปเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของ      
เดือนพฤศจิกายน มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 5.12 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา           
(ผลละ 4.83 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.29 บาท และต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ านมา                    
(ผลละ 17.10 บาท) เฉลี่ยผลละ 11.98 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และหากสามารถด าเนินการ
ตามมาตรการลดปริมาณมะพร้าวผลคงเหลือได้ คาดว่าจะช่วยให้ราคามะพร้าวผลที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น  

(4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2561 มีประมาณ 22.10 ล้านตัว มากกว่า
ปีที่ผ่านมา (20.63 ล้านตัว) ร้อยละ 7.13 และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 16.81 ล้านตัว 
ร้อยละ 31.47 ส าหรับผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านได้บางส่วน ปัจจุบัน (28 พ.ย.61) 
ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง ที่ กก.ละ 65-66 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (63.98 บาท/กก.) และ
ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต (64.73 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 1.52 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศเย็นท าให้สุกรโตเร็ว ขณะที่ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นตามความต้องการใช้ที่
เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและวันหยุดต่อเนื่อง แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น 
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(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2561 มีประมาณ 16,600 ล้านฟอง มากกว่าปีที่
ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) ร้อยละ 0.59 และมากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีประมาณ 
15,818 ล้านฟอง ปัจจุบันยังมีปัญหาปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบประมาณวันละ 7 ล้านฟอง ภาวะการค้าชะลอตัว
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาครัฐได้มีมาตรการที่จะเก็บสต๊อกไข่ไก่เข้าห้องเย็นและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
การส่งออก ส าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (28 พ.ย.61) เฉลี่ย ฟองละ 2.50 บาท สูงกว่า
เฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.38 บาท) เฉลี่ย ฟองละ 0.12 บาท และต่ ากว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.83 บาท) 
แนวโน้มผลผลิตยังคงมีมากกว่าความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ผลจากการทีภ่าครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน   
ปลดแม่ไก่ยืนกรง 52 ล้านตัว และลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 495,000 ตัว รวมทั้งผลักดันการส่งออก คาดว่าจะช่วย
ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

(6) พืชผักและผลไม ้
   มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงแต่มีเพียงพอกับความต้องการใช้ ปัจจุบันราคาที่
เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (สัปดาห์ที่ 4 พ.ย.61 ราคาต่อ 100 ผล) ขนาดคละเล็ก         
100-120 บาท คละกลาง 180-200 บาท และคละใหญ่ 250-280 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
แต่มีเพียงพอกับความต้องการใช้ แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น  

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

367.50 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (338.57 ล้านตัน) ร้อยละ 8.54 ส่วนผลผลิตของไทย กระทรวงเกษตรฯ 
คาดว่า ปี 2561 จะมีประมาณ 45,413 ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (45,201 ตัน) ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.93 ล้านตัน ปัจจุบันเป ็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง        
ส าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองขายส่งตลาด กทม. เกรดสกัดน้ ามัน (28 พ.ย.61) ทรงตัวเท่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา       
ที่ กก.ละ 18.25 - 18.75 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว คาดว่าราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

(2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 241.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (232.02 ล้านตัน) ประมาณ 9.86 ล้านตัน (+4.25%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2561 
คาดว่าจะมีประมาณ 1.45 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.41 ล้านตัน) 0.04 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ด
ถั่วเหลืองในประเทศ 0.01 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.44 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ต้องน าเข้าให้พอใช้อีกประมาณ 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (28 พ.ย.61) ราคาขายส่งกากถั่วฯ ที่ผลิตจาก
เมล็ดน าเข้า กก.ละ 13.60 – 13.70 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 13.92 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 
0.27 บาท คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนกากถั่วฯ จากเมล็ดในประเทศ ปัจจุบันไม่มีผลผลิต 

(3) ปลาป่น ผลผลิตในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณ 0.26 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(0.29 ล้านตัน) ประมาณ 0.03 ล้านตัน (-10.34%) ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ     
(0.55 ล้านตัน) ปัจจุบันวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน้อย ขณะที่ความต้องการใช้มีน้อยลงจากการชะลอการเลี้ยงกุ้งและ
ปลาในช่วงปลายปีที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส าหรับราคาปลาป่นโปรตีน 60% ลงมา เบอร์ 1 (28 พ.ย.61) 
กก.ละ 32 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 34.17 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 2.17 บาท ราคามี
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีน้อยจากการชะลอการเลี้ยงกุ้งและปลาในช่วงปลายปี  

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