
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนเมษายน 
และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังมีปริมาณออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ 
เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับหลายพ้ืนที่ชลประทานเริ่มงดการส่งน้้า ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
  ยางพารา ออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการยางเพ่ือส่งออก
ในช่วงปิดกรีด ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ภาวะการค้าชะลอตัวเล็กน้อย ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดปริมาณมาก ขณะที่โรงงานมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  เมล็ดกาแฟ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ด ี
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตในประเทศจะมีปริมาณลดลง ความต้องการใช้มีมากตามปกติ 
ราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นระดับหนึ่ง 
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่ กฟผ. ก้าหนดแผนรับมอบน้้ามันปาล์มดิบ
ที่เหลือทั้งหมด 102,000 ตัน ภายในสิ้นเดือน เม.ย. 62 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณสต็อกคงเหลือสิ้นเดือน 
เม.ย. 62 ลดลงเมื่อเทียบกับสต็อก ณ  มี.ค. 62 ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  มะพร้าว ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นผลจากมาตรการชะลอการน้าเข้า 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคาทรงตัว                                  
  สุกร ปริมาณผลผลิตออกสู ่ตลาดลดลงเล็กน้อยจากสภาพอากาศร้อน ท้าให้สุกรโตช้า 
ขณะที่ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจากไทยสามารถส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศที่
ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากขึ้น ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ย
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตในระบบลดลง โดยมีปัจจัยจากสภาพอากาศร้อน ท้าให้ผลผลิตออกช้า  
การปลดแม่ไก่ยืนกรง และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ส่วนความต้องการบริโภคชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงปิดภาค
เรียน ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
  ไก่เนื้อ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จากสภาพอากาศร้อนขึ้น ขณะที่ความต้องการเพ่ิมขึ้นจากปกติ
ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของเทศกาลสงกรานต์ ราคาชิ้นส่วนไก่สดช้าแหละโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้น ส่วนราคาไก่มีชีวิต
หน้าโรงฆ่ายังทรงตัว 

  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งจากภาคใต้และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ยังเป็นกุ้งขนาดกลาง
และเล็ก (70 – 100 ตัว/กก.) ส่วนภาวะการค้าคล่องตัวในระยะสั้นๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ราคากุ้งขาวโดย
เฉลี่ยปรับตัวลดลง 
  สับปะรด ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป 
ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  ทุเรียน ผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ตลาดมีความต้องการต่อเนื่องราคาปรับตัว
ลงเล็กน้อย 



 

2 
 

 

  มังคุด ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอ่อนตัวลง 
  เงาะ ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก ช่วงต้นฤดูกาลเริ่มออกสู่ตลาดปริมาณยังมีจ้านวนจ้ากัด 
ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  มะนาว ออกสู่ตลาดลดลง ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
  หอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดมีความต้องการสูง และการน้าเข้า
มีการชะลอตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
  กระเทียม ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการรับซื้อในลักษณะซื้อมาขายไปควบคู่กับการ

   ระบายสต็อกเก่า ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส้าคัญ
ฤดูการผลิต ปี 2561/62 ของโลกใน (เม.ย.62) ดังนี้  

พืชน้ ามัน 2.1 คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/62 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้้ามันปาล์ม) 
ประมาณ 594.99 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (578.03 ล้านตัน) ประมาณ 16.96 ล้านตัน (+2.93%) 

พืชน ้ามันเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในอินเดียท้าให้ผลผลิตพืชน้้ามันภาพรวมเพ่ิมมากขึ้น 
ที่ผลผลิตเพิ่มขึ น ถั่วเหลือง เมล็ด ได้แก่ ผลผลิต 360.58 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 18.91 ล้านตัน (+5.53%) 
ทานตะวัน เมล็ดในปาล์ม  ผลผลิต 51.41 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 4.07 ล้านตัน (+8.59%) ผลผลิต 19.44 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 

เนื อมะพร้าวแห้ง ส่วนพืช0.73 ล้านตัน (+3.92%) และ ผลผลิต 5.83 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.10 ล้านตัน (+1.66%) 
น ้ามันที่ผลผลิตลดลง เมล็ดฝ้าย ถั่วลิสง ได้แก่ ผลผลิต 43.62 ล้านตัน ลดลง 1.36 ล้านตัน (-3.41%)  ผลผลิต 

เรปซีด41.77 ล้านตัน ลดลง 3.16 ล้านตัน (-7.04%) และ  ผลผลิต 72.34 ล้านตัน ลดลง 2.33 ล้านตัน (-3.12%)  
น ้ามันปาล์ม ส้าหรับ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 73.48 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

3.02 ล้านตัน (+4.28%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 41.50 ล้านตัน มาเลเซีย 20.50 ล้านตัน และ
ไทย 2.90 ล้านตัน   

ธัญพืช2.2  ในปี 2561/62 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,110.03 ล้านตัน ลดลงกว่าปีที่
ผ่านมา (2,120.64 ล้านตัน) 10.61 ล้านตัน (-0.50%) สถานการณ์รายพืชสรุปได ้ดังนี้   

ข้าวสาลี 2.2.1 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 732.87 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (763.19 ล้านตัน) 
ประเทศที่ผลผลิตเพิ่มขึ น 30.33 ล้านตัน (-3.97%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส้าคัญประสบภัยแล้ง เช่น 

ส่วนประเทศที่ผลผลิตอินเดีย เพ่ิมข้ึน 1.19 ล้านตัน (+1.21%) แคนาดา เพ่ิมขึ้น 1.82 ล้านตัน (+6.06%) 
ลดลง เช่น จีน ลดลง 2.90 ล้านตัน (-2.16%) รัสเซีย ลดลง 13.48 ล้านตัน (-15.83%) ปากีสถาน ลดลง 
1.17 ล้านตัน (-4.40%) เป็นต้น  

ธัญพืชเมล็ดหยาบ  2.2.2 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,377.16 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(1,357.45 ล้านตัน) 19.72 ล้านตัน (+1.45%) เนื่องจากประเทศอาร์เจนตินา บราซิล สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย 

ธัญพืชผลผลิตเพิ่มขึ น ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ เม็กซิโกและยูเครน เก็บเกี่ยวผลผลิตไดเ้พ่ิมมากขึ้น ได้แก่ ผลผลิต 1,167.38 
ธัญพืชผลผลิตลดลง ข้าวบาเลย์ ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.98 ล้านตัน (+2.88%) ได้แก่ ผลผลิต 140.66 ล้าน

ข้าวฟ่าง ข้าวตัน ลดลง 3.42 ล้านตัน (-2.38%) ผลผลิต 25.41 ล้านตัน ลดลง 2.52 ล้านตัน (-9.04%) 
โอ๊ต ข้าวไรน์  ผลผลิต 22.14 ล้านตัน ลดลง 1.24 ล้านตัน (-5.31%) และ ผลผลิต 10.55 ล้านตัน ลดลง 
1.77 ล้านตัน (-14.34%) 
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ข้าวสาร2.3  USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2561/62 จะมี
ประมาณ 501.39 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (495.49 ล้านตัน) 5.90 ล้านตัน (+1.19%) ขณะที่ความ
ต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 489.41 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (482.79 ล้านตัน) 6.62 ล้านตัน (+
1.37%) ส่งผลให้สต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 171.37 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (162.37 ล้านตัน) 8.99 
ล้านตัน (+5.54%) ส้าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 47.29 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (47.13 
ล้านตัน) 0.16 ล้านตัน (+0.33%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12.50 ล้านตัน ไทย 10.00 
ล้านตัน เวียดนาม 7.00 ล้านตัน ปากีสถาน 4.00 ล้านตัน เมียนมาร์ 2.80 ล้านตัน จีน 2.2 ล้านตัน และกัมพูชา 
1.20 ล้านตัน ตามล้าดับ 

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2562  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ราคาทรงตัว  

ยางพารา   ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเริ่มเปิดกรีดยางในหลายพ้ืนที่ แนวโน้มราคา
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

มันส าปะหลัง   ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น 

ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์   ใกล้หมดฤดูกาลผลิตแล้ว แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
เนื่องจากโรงงานยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

เมล็ดกาแฟ    สิ้นสุดฤดูกาลแล้ว 
ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง)   สิ้นสุดฤดูกาลแล้ว 
ปาล์มน้ ามัน   ปริมาณผลปาล์มลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 5.8% ขณะที่ กฟผ. รับมอบ

น้้ามันปาล์มดิบตามมาตรการปรับสมดุลน้้ามันปาล์มในประเทศ ครบตามเป้าหมาย 160,000 ตันแล้ว คงเหลือ
การใช้ปกติในด้านบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน คาดว่าจะท้าให้ปริมาณสต็อกคงเหลือสิ้นเดือน พ.ค. 62 
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสต็อก ณ  เม.ย. 62 และส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า 

มะพร้าว   เข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น (พ.ค.-ธ.ค.62) แต่ผลจากมาตรการชะลอ
การน้าเข้า ในช่วงปลายปี 61 ต่อต้นปี 62 ส่งผลให้ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวและราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ปลาป่น   ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคามีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

สุกร   คาดว่าปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก
การเริ่มเปิดภาคเรียน และการส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย 

ไข่ไก่   คาดว่าปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลงจากมาตรการขอความร่วมมือปลดแม่ไก่ยืนกรง ขณะที่
แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน  คาดว่าราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

ไก่เนื้อ   ผลผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก EU เพ่ิมโควตาการน้าเข้า
จากไทย ราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

กุ้งขาวแวนนาไม   คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออกมี
แนวโน้มจะชะลอตัวจากการแข่งขันด้านราคา ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มอ่อนตัวลดลง 

สับปะรด เงาะ และทุเรียน   ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แต่มีปริมาณไม่มากนัก คาดว่าราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
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มังคุด   คาดการณ์ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

มะนาว   ออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

หอมแดง (ฤดูแล้ง)   สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
หอมหัวใหญ่   เก็บผลผลิตแล้วเสร็จและสิ้นสุดฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 
กระเทียม   ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บแขวนไว้รอจ้าหน่าย และ

รอราคา รวมทั้งมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ ราคากระเทียมแห้งคาดว่าจะอ่อนตัวลง เนื่องจากมีปริมาณออกสู่ตลาดเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับมีการน้าเข้ากระเทียมจากต่างประเทศมาจ้าหน่ายมากข้ึน 

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

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

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (8.55 ล้านตัน) 0.69 ล้านตัน (-8.07%) จากปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ภาครัฐปรับลดพ้ืนที่
เพาะปลูกลง ติดตามการเพาะปลูก และจัดสรรน้้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยในช่วงเดือนเม.ย-ก.ค.62 คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนละ 2.17, 1.17 0.44 และ 0.33 ล้านตัน ตามล้าดับ  

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส้าคัญ (25 เม.ย.62) เป็นดังนี้    
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 - 17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,600- 8,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ 9,800 – 11,100 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 – 14,500 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 2,440 - 2,450 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,180 - 1,190 บาท ส้าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,      
ณ 24 เม.ย.62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,179 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2     
ตันละ 422 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 407 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 419 เหรียญ สรอ.      
ส่วนข้าวสหรัฐ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 488 - 492 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. 
อินเดีย ตันละ 343 - 347 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 324 – 328 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย    
ตันละ 373 - 377 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 408 - 412 เหรียญ สรอ. ตามล้าดับ 

การส่งออก ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณที่ส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากความไม่แน่นอนของเบร็กซิท 
(Brexit) ท้าให้เกิดความไม่มั่นใจของผู้บริโภคและนักลงทุน เงินปอนด์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องสวนทางเงินบาทแข็งค่า 
ท้าให้สินค้าไทยไปอังกฤษราคาสูงขึ้น ปัจจุบัน (ม.ค.– เม.ย. 62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 2.41 ล้านตัน น้อยกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (3.36 ล้านตัน) 0.95 ล้านตัน (+34%) 

(2) มันส าปะหลัง กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปี 2561/62 จะมีผลผลิตประมาณ 31.55 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (27.88 ล้านตัน) 3.67 ล้านตัน (+13.16%) เนื่องจากราคามันส้าปะหลังที่เกษตรกรขายได้มี
ราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปล่อยว่างไว้ ผลผลิตในช่วงเดือน (เม.ย. – ก.ค. 62) จะมี
ผลผลิตประมาณ 1.66, 0.94 0.37 และ 0.71 ล้านตัน ตามล้าดับ ส้าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ 
เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (25 เม.ย.62) กก.ละ 2.30 – 2.50 บาท ราคาทรงตัว และต่้ากว่าราคาเฉลี่ย
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กก.ละ 3.05 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 0.65 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง 
และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
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(3) ไก่เนื้อ  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,690 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภค
ประมาณ 2.71 ล้านตัน (เฉลี่ยน้้าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช้าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน้้าหนัก) 
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.14 ล้านตัน 
ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จากสภาพอากาศร้อนขึ้น ขณะที่ความต้องการเพ่ิมขึ้นจากปกติในช่วงวันหยุด
ต่อเนื่องของเทศกาลสงกรานต์ ราคาชิ้นส่วนไก่สดช้าแหละโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้น ส่วนราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่ายัง
ทรงตัวส้าหรับราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (26 เม.ย.62) กก.ละ 34.50 บาท ราคาทรงตัวเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก EU เพ่ิมโควตาการน้าเข้าจากไทย ราคา
มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส้าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ส่งออกได้ 
80,047 ตัน มูลค่า 9,201 ล้านบาท  

(4) กุ้งขาวแวนนาไม กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
0.30 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จ้าแนกเป็นกุ้งขาวฯ 0.29 ล้านตัน (+0.65%) กุ้งกุลาด้า 0.01 ล้านตัน 
(+9.38%) ปัจจุบันผลผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งจากภาคใต้และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ยังเป็นกุ้งขนาดกลางและเล็ก 
(70 – 100 ตัว/กก.) ส่วนภาวะการค้าคล่องตัวในระยะสั้นๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยปรับตัว
ลดลงส้าหรับราคากุ้งขาวตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ 26 เม.ย.62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 
130 บาท ต้่ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 140.71 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 10.71 บาท แนวโน้มผลผลิต
คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึนตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มจะชะลอตัวจากการแข่งขันด้าน
ราคา ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มอ่อนตัวลดลง ส้าหรับการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 ส่งออกได้ 24,508 

 ตัน มูลค่า 7,385 ล้านบาท

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

1,107.38 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,076.40 ล้านตัน) 30.98 ล้านตัน (+2.88%) ส้าหรับการผลิต
ของไทย ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.16 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.92 ล้านตัน) 
0.24 ล้านตัน (+4.6%) แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 8.44 ล้านตัน 
ปัจจุบันผลผลิตข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดปริมาณมาก ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (26 เม.ย.62) จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% กก.ละ 
8.35 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 8.51 บาท) กก.ละ 0.16 บาท แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ด ีเนื่องจากโรงงานยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

(2) ปาล์มน้ ามัน  กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้้ามันจะมีประมาณ 
16.73 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.39 ล้านตัน) 1.34 ล้านตัน (+8.74%) โดยจะสกัดเป็นน้้ามันปาล์มดิบ 
(18%) ไดป้ระมาณ 3.012 ลา้นตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ้านวน 0.466 ล้านตัน จะมีน้้ามันฯ ในระบบ
ปริมาณ 3.47 ล้านตัน ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้้ามันบริโภค 1.20 - 1.30 
ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.15 - 1.30 ล้านตัน ส้ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.40 ล้านตัน จะมี
น้้ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้าน
การตลาด อย่างไรก็ตาม กฟผ. ก้าหนดแผนรับมอบน้้ามันปาล์มดิบที่เหลือทั้งหมด 102,000 ตัน ภายในสิ้นเดือน 
เม.ย. 62 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณสต็อกคงเหลือสิ้นเดือน เม.ย. 62 ลดลงเมื่อเทียบกับสต็อกเดือน มี.ค. 62 
ช่วยลดสต็อกน้้ามันส่วนเกินได้ระดับหนึ่ง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
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ปัจจุบันผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อย ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า (น้้ามัน 18%) 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (26 เม.ย.62) ปรับตัวลดลงจาก กก.ละ 2.36 บาท ในเดือนมีนาคม เป็น กก.ละ 
2.10 – 2.40 บาท ขณะที่ราคาน้้ามันปาล์มดิบ (กทม.) กก.ละ 14.75 – 16.00 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือน
ที่ผ่านมา (กก.ละ 14.76 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1.25 บาท ส่วนราคาน้้ามันปาล์มดิบมาเลเซีย (ณ 26 เม.ย.62) มี
ราคาเฉลี่ย กก.ละ 15.77 บาท แนวโน้มปริมาณผลปาล์มลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 5.8% ขณะที่ กฟผ. รับ
มอบน้้ามันปาล์มดิบตามมาตรการปรับสมดุลน้้ามันปาล์มในประเทศ ครบตามเป้าหมาย 160 ,000 ตันแล้ว 
คงเหลือการใช้ปกติในด้านบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน คาดว่าจะท้าให้ปริมาณสต็อกคงเหลือสิ้นเดือน 
พ.ค. 62 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับสต็อก ณ  เม.ย. 62 และส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า 

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภาวะการค้า
คล่องตัวขึ้นผลจากมาตรการชะลอการน้าเข้า ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า  ปัจจุบันราคาที่เกษตรกร
ขายได้ (26 เม.ย.62) มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 6.99 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ผลละ 
6.81 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.18 บาท แต่ต้่ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 11.47 บาท) เฉลี่ย
ผลละ 4.48 บาท แนวโน้มเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น (พ.ค.-ธ.ค.62) แต่ผลจากมาตรการชะลอการ
น้าเข้า ในช่วงปลายปี 61 ต่อต้นปี 62 ส่งผลให้ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวและราคาปรับตัวสูงขึ้น 

(4) สุกรมีชีวิต  คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่าปี
ที่ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 2.34 ล้านตัว (-10.2%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 
17.76 ล้านตัว ร้อยละ 2.80 ส้าหรับปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยจากสภาพอากาศร้อน ท้าให้สุกรโต
ช้า ขณะที่ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไทยสามารถส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศที่ประสบ
ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากขึ้น ปัจจุบัน (26 เม.ย.62) ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง กก.ละ 73.50บาท 
เท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา และสูงกว่าต้นทุนการผลิต (64.72 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 8.78 บาท แนวโน้ม
คาดว่าปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากความต้องการในช่วงเปิดภาค
เรียน การส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังตลาดประเทศเวียดนาม และกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากประเทศ
ดังกล่าวประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกา ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อย 

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่า  
ปีที่ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01%) ปริมาณผลผลิตในระบบลดลง โดยมีปัจจัยจากสภาพ
อากาศร้อน ท้าให้ผลผลิตออกช้า การปลดแม่ไก่ยืนกรง และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ขณะที่ความต้องการ
บริโภคในประเทศคาดว่าจะมีประมาณ 13,841 ล้านฟอง มีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงปิดภาคเรียน ราคาไข่ไก่คละ
หน้าฟาร์มปรับสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า ส้าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (26 เม.ย.62) 
เฉลี่ย ฟองละ 2.50 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.31 บาท) เฉลี่ยฟองละ 0.19 บาท 
แต่ต้่ากว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.87 บาท) คาดว่าปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลงจากมาตรการขอความร่วมมือ
ปลดแม่ไก่ยืนกรง ขณะที่แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน  คาดว่าราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

(6) พืชผักและผลไม ้
มะนาว    ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัว

สูงขึ้น ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส้าคัญ จ.เพชรบุรี (29 เม.ย.62) ราคาต่อ 100 ผล 
ขนาดคละเล็ก 300-400 บาท คละกลาง 450-500 บาท และคละใหญ่ 550-600 บาท แนวโน้มผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 
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ผลไม้ภาคตะวันออก    (ทุเรียน เงาะ มังคุด) กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ผลผลิต 
ปี 2562 มีปริมาณรวม 1.49 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 36.96% จ้าแนกเป็น ทุเรียน 0.86 ล้านตัน 
เงาะ 0.30 ล้านตัน และมังคุด 0.33 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ้านวย ต่อการออกดอกและติดผล 
ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแลบ้ารุงดีขึ้น ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่
ตลาด โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน แยกเป็น 

- ทุเรียน  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.86 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.69 ล้านตัน) 
24% และจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณเดือนละ 0.23 0.17 0.09 และ 0.12 ล้านตัน ตามล้าดับ ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.จันทบุรี (26 เม.ย.62) ทุเรียนชะนี ราคา 47.5 บาท/กก. ทุเรียน
หมอนทอง ราคา 78.75 บาท/กก. แนวโน้มออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แต่มีปริมาณไม่มากนัก คาดว่าราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

- เงาะ  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.30 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.27 ล้านตัน) 
11.11% และจะออกมากในช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย. โดยในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณเดือนละ 40,825 ตัน 68,996 ตัน 60,523 ตัน และ 40,994 ตัน ตามล้าดับ ปัจจุบัน ผลผลิตยัง
ออกสู่ตลาดไม่มากนัก ช่วงต้นฤดูกาลเริ่มออกสู่ตลาดปริมาณยังมีจ้านวนจ้ากัด ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

- มังคุด  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.33 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.18 ล้านตัน) 
83.09 % เนื่องจากปีที่แล้วติดผลน้อย ท้าให้ต้นมังคุดได้พักต้นสะสมอาหาร ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ใน
เกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน เม.ย. ก.ค. และ ส.ค. โดยในช่วงเดือน
เม.ย.– ส.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนละ 67,252 ตัน 33,288 ตัน 52,450 ตัน 66,880 ตัน 
และ 75,836 ตัน ตามล้าดับ ปัจจุบันผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอ่อนตัวลง 

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

360.58 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (341.67 ล้านตัน) 18.91 ล้านตัน (+5.53%) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 45,940 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (45,413 ตัน) 527 ตัน 
(+0.01%) ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของไทย ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.95 ล้านตัน ปัจจุบันเป็นช่วง
ผลผลิตถั่วฤดูแล้งในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 62 โดยในช่วงเดือน เม.ย.– พ.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ
เดือนละ 8,473 และ 358 ตัน ตามล้าดับ ส้าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่เกษตรกรขายได้ชนิดคละ (26 เม.ย.62) 
กก.ละ 17.50 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 15.72) เฉลี่ย กก.ละ 1.78 
แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นระดับหนึ่ง 

(2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 238.1  
ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (232.35 ล้านตัน) ประมาณ 5.75 ล้านตัน (+2.47%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 
2562 คาดว่าจะมีประมาณ 1.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.06 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจาก
เมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 0.01 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้า 1.50 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่มมีากถึง 4.79 ล้านตัน ต้องน้าเข้าให้พอใช้อีกประมาณ 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (26 เม.ย.62) ราคาขาย
ส่งกากถั่วฯ ที่ผลิตจากเมล็ดน้าเข้า กก.ละ 13.30 – 13.40 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 
13.47 บาท) ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก 
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(3) ปลาป่น USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 2.73 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (4.98 ล้านตัน) ลดลงประมาณ 0.25 ล้านตัน (+2.47%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 
คาดว่าจะมีปริมาณ 0.35 ล้านตัน น้อยกว่าปีทีผ่่านมา (0.39 ล้านตัน) ประมาณ 0.04 ล้านตัน (-10.26%) ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ (0.78 ล้านตัน) โดยในปีที่ผ่านมามีการน้าเข้าประมาณ ปีละ 60,000 
– 70,000 ตัน ปัจจุบันผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคาทรงตัว ส้าหรับราคาปลาป่นโปรตีนต่้ากว่า 60% เบอร์ 1 (26 เม.ย.62) กก.ละ 30.00 บาท สูงกว่าราคา

 เฉลี่ยในเดือนทีผ่่านมา (กก.ละ 29.00 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1 บาท  แนวโน้มราคามีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก
 

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

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  
พฤษภาคม 2562 

 


