
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 
และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ค าสั่งซื้อจากตลาด
ปลายทางมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ท าให้ราคาข้าวเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  ยางพารา ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางใน
ประเทศของภาครัฐ 
  มันส าปะหลัง ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่มันส าปะหลังมีเชื้อแป้งต่ า เกษตรกรเร่ง
ขุดหัวมันฯ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ท าให้หัวมันฯ มีความชื้นสูง นอกจากนี้เกษตรกรบางรายตัดต้นมันฯ ขายเพ่ือเป็น
ท่อนพันธุ์ ส่งผลให้ผลผลิตมันฯ ไม่สมบูรณ์ ด้านผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าตามคุณภาพ ราคามีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผู้ประกอบการเก็บสต็อกสินค้าไว้แล้วบางส่วน เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ ส่วน
แนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์สูง แต่ปรับตัวเล็กน้อยตามคุณภาพของสินค้า  
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ ปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ด้านราคาเคลื่อนไหวตามต้นทุนการน าเข้า 
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเหลือร้อยละ 7.63 หรือ 1.282 ล้านตัน ราคาผลปาล์ม
น้ ามันปรับสูงขึ้นกว่า กก.ละ 3 บาท ในบางพ้ืนที่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และความต้องการใช้
ด้านพลังงานมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการภาครัฐ 
  มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาด 75,095 ตัน (8.54% ของผลผลิตรวม) เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
10.05% ภาวะการค้าชะลอตัว  ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคามีแนวโน้มทรงตัว                                                  
  สุกร ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดตามปกติหลังจากพ้นช่วงฤดูร้อน ขณะที่ความต้องการมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการส่งออกขยายตัว อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้เลี ้ยงสุกรแห่งชาติจะรักษาระดับราคา
จ าหน่ายสุกรมีชีวิตเพื่อมิให้กระทบต่อผู้บริโภค คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกยัง
ทรงตัว 
  ไข่ไก่ ปัญหาปริมาณผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดคลี่คลายลง โดยความต้องการบริโภคยังมีต่อเนื่อง 
คาดว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มทรงตัว 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสหภาพยุโรปเพ่ิม
โควตาการน าเข้าเนื้อไก่จากไทย คาดว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกุ้งขนาดกลางและเล็ก ขณะที่
ห้องเย็นมีความต้องการต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบตามค าสั่งซื้อล่วงหน้า คาดว่าราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยทรงตัวหรือปรับ
สูงขึ้นเล็กน้อย 
  สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย โรงงานแข่งขันกันรับซื้อเพ่ือเดินเครื่องจักร คาด
ว่าราคาที่เกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 
  ทุเรียน ผลผลิตทุเรียนรุ่นที่ 3 เริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่ารุ่นที่ 2 ส่งผลให้ระดับ
ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
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  มังคุด ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง (เข้าสู่ช่วงฤดูผลิตรุ่นที่ 3 ) และปริมาณความต้องการของ
ตลาดเพิ่มข้ึน ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
  เงาะ เข้าสู่ช่วงฤดูผลผลิตรุ่นที่ 3 ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  มะนาว ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อแหล่งผลิต 
(ฝนตก) แหล่งผลิตจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  กระเทียม ผลผลิตกระเทียมแห้งออกสู่ตลาดมากขึ้น และอยู่ในมือผู้ประกอบการเพ่ือสต็อก
ทยอยจ าหน่ายช่วงนอกฤดูทั้งมัดจุกและแกะกลีบ คาดว่าภาวะการค้าจะชะลอตัว ส่วนด้านราคายังเคลื่อนไหวใน
เกณฑ์ต่ า เนื่องจากมกีารน าเข้ากระเทียมซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาแข่งขัน     

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
ส าคัญของโลกในฤดูการผลิต ปี 2562/63 (มิ.ย.62) ดังนี้  

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2562/63 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามันปาล์ม) 
ประมาณ 598.03 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (600.97 ล้านตัน) ประมาณ 2.95 ล้านตัน (-0.49%) เนื่องจาก
การลดลงของผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯ (8.67%) ซึ่งเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ ขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของผลผลิตพืชน้ ามันทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชน้ ามันโดยรวมลดลง  พืชน ้ามันที่
ผลผลิตเพิ่มขึ น ได้แก่ เมล็ดในปาล์ม ผลผลิต 20.05 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.56 ล้านตัน (+2.86%) เมล็ดฝ้าย 
ผลผลิต 45.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.49 ล้านตัน (+5.74%) และเรปซีด ผลผลิต 74.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2 
ล้านตัน (+2.75%) ส่วนพืชน ้ามันที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลผลิต 355.66 ล้านตัน ลดลง 6.41 
ล้านตัน (-1.77%) ถั่วลิสง ผลผลิต 44.92 ล้านตัน ลดลง 0.84 ล้านตัน (-1.83%) เมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 
50.95 ล้านตัน ลดลง 0.57 ล้านตัน (-1.1%) และเนื้อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.81 ล้านตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน 
(-2.84%) 

ส าหรับ น้ ามันปาล์ม คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 75.51 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
1.93 ล้านตัน (+2.63%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 43 ล้านตัน มาเลเซีย 20.7 ล้านตัน และไทย 3 ล้านตัน   

2.2 ธัญพืช ในปี 2562/63 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,170.30 ล้านตัน มากกว่าปี
ที่ผ่านมา (2,126.38 ล้านตัน) 43.92 ล้านตัน (+2.07) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

   2.2.1 ข้าวสาลี คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 780.83 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(731.69 ล้านตัน) 49.14ล้านตัน (+6.72%) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในประเทศอินเดีย รัสเซีย 
และยูเครน ประเทศที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น ยูเครน เพ่ิมขึ้น 4.94 ล้านตัน (+19.73%) ตุรกี เพ่ิมขึ้น 2 ล้านตัน 
(+10.53%) รัสเซีย เพ่ิมขึ้น 6.32 ล้านตัน (+8.01%) แคนาดา เพ่ิมขึ้น 2.7 ล้านตัน (+8.49%) ปากีสถาน 
เพ่ิมข้ึน 0.5 ล้านตัน (+1.99%) และอินเดีย เพ่ิมข้ึน 1.33 ล้านตัน (+1.33%)  

   2.2.2 ธัญพืชเมล็ดหยาบ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,389.47 ล้านตัน น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (1,394.69 ล้านตัน) 5.22 ล้านตัน (-0.37%) เนื่องจากการลดลงของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตธัญพืชในประเทศรัสเซีย และอาร์เจนตินาที่ผลผลิตเพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตรวมของธัญพืชเมล็ดหยาบลดลง  ธัญพืชที่ผลผลิตเพิ่มขึ น ได้แก่ ข้าวบาเลย์ ผลผลิต 
152.06 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 11.75 ล้านตัน (+8.38%) ข้าวโอ๊ต ผลผลิต 24.35 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 2.33 ล้านตัน 
(+10.6%)  ข้าวไรน์ ผลผลิต 11.83 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.62 ล้านตัน (+15.85%) ธัญพืชที่ผลผลิตลดลง 
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ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต 1,099.19 ล้านตัน ลดลง 21.28 ล้านตัน (-1.9%) ข้าวฟ่าง ผลผลิต 58.42
ล้านตัน ลดลง 0.93 ล้านตัน (-1.57%) 

2.3 ข้าวสาร USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2562/63 จะมี
ประมาณ 497.62 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (499.07 ล้านตัน) 1.46 ล้านตัน (-0.29%) ขณะที่ความ
ต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 493.22 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (488.64 ล้านตัน) 4.58 ล้านตัน (+
0.94%) ส่งผลให้สต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 171.87 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (170.21 ล้านตัน) 1.67 
ล้านตัน (+0.98%) ส าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 47.18 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่าน
มา (46.85 ล้านตัน) 0.33 ล้านตัน (+0.71%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12 ล้าน
ตัน ไทย 10.00 ล้านตัน เวียดนาม 6.50 ล้านตัน ปากีสถาน 4 ล้านตัน จีน 33 ล้านตัน สหรัฐฯ 3.18 
ล้านตัน และพม่า 2.6 ล้านตัน ตามล าดับ 

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนกรกฎาคม 2562  

  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลงกว่าเดือนมิถุนายนเล็กน้อย แต่
ทั้งนี้ จากภาวะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า จึงส่งผลให้ตลาดปลายทางมีแนวโน้มชะลอค าสั่งซื้อ ท าให้การซื้อ
ขายข้าวมีน้อย ขณะทีร่าคาข้าวยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี  
  ยางพารา คาดว่าราคายางจะปรับตัวขึ้นลงในช่วงแคบๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน เป็นอุปสรรค
ในการกรีดยางของเกษตรกรประกอบกับมาตรการทางภาครัฐยังเป็นตัวช่วยสนับสนุนราคายางพาราได้ในระดับหนึ่ง 
  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 0.40 ล้านตัน ราคาอาจมี
แนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบท้องถิ่นและผู้ประกอบการส่งออกปรับราคาซื้อตามคุณภาพของสินค้า 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดที่ปริมาณร้อยละ 0.09 เป็นสินค้า
ที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการและเกษตรกร แนวโน้มราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ ปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ด้านราคาเคลื่อนไหวตามต้นทุนการน าเข้า 
  ปาล์มน้ ามัน คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 7.16 หรือ 1.20 ล้านตัน ลดลงจากเดือน 
มิ.ย. 62 ร้อยละ 6.19 คาดว่าจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

  มะพร้าว ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 78,173 ตัน (8.65% ของผลผลิตรวม) 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1.29% ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง  คาดว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว 
ราคามีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง 
  สุกร ปริมาณการผลิตสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการ
ส่งออกขยายตัวไปยังตลาดในประเทศที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้า
ฟาร์ม และราคาขายปลีกอาจปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
  ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณแม่ไก่ยืนกรงท าให้มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในระบบอยู่ในระดับสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการส่งออกขยายตัว คาด
ว่าราคาไก่เนื้อจะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
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  กุ้งขาวแวนนาไม คาดว่าผลผลิตลดลง จากการเลี้ยงกุ้งอาจได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตก
หนักในแหล่งผลิต ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว จากผู้ส่งออกปรับตัว เพ่ือรักษาตลาดส่งออก โดยเน้น
คุณภาพและปรับขนาดกุ้งเพ่ือแข่งขันด้านราคากับกุ้งขนาดเล็กของประเทศผู้ส่งออก อาทิ เวียดนาม อินเดีย 
แนวโน้มราคาทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในช่วงแคบ 
  สับปะรด เงาะ และทุเรียน ออกสู่ตลาดน้อยลง คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  มังคุด คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
  มะนาว คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคามีเกณฑ์ปรับตัวลดลง   
  กระเทียม สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
 (1) ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 7.86 ล้าน

ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (8.55 ล้านตัน) 0.69 ล้านตัน (-8.07%) จากปัญหาภัยแล้ง ท าให้ภาครัฐปรับลดพ้ืนที่
เพาะปลูกลง ติดตามการเพาะปลูก และจัดสรรน้ าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยในช่วงเดือน มิ.ย.–ก.ย.62 คาดว่าจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนละ  0.44, 0.33 , 0.16 และ 0.09 ล้านตัน ตามล าดับ  

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส าคัญ (7 มิ.ย.62) เป็นดังนี้ ข้าวเปลือก
หอมมะลิ ตันละ 15,000 - 17,100 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500- 8,000 บาท ข้าวเปลือก
ปทุมธานี ตันละ 9,500 – 11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,900 – 15,000 บาท ส่วนการค้า
ข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1,200 - 1,210 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% 
ชั้น 2 กระสอบละ 3,280 - 3,290 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 2,780 – 2,790 บาท และข้าวนึ่ง 
100% กระสอบละ 1,170 - 1,180 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 12 มิ.ย. 62, (f.o.b.)) 
ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,192 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 433 เหรียญ สรอ. 
ข้าวขาว 5% ตันละ 417 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 430 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวสหรัฐฯ (เมล็ดยาว 
#4/5) ตันละ 478 - 482 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 373 - 377 เหรียญ สรอ. อินเดีย ตันละ 373 
- 377 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 363 - 367 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย ตันละ 363 - 367 เหรียญ 
สรอ. สหรัฐฯ ตันละ 513 - 517 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 

การส่งออก ปี 2562  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.50 ล้านตัน 
น้อยกว่าปริมาณที่ส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 ปัจจุบัน (ม.ค.– เม.ย. 62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 3.11 ล้านตัน 
น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (3.69 ล้านตัน) 0.58 ล้านตัน (-15.73%) เนื่องจากสต็อกข้าวโลกเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะจีนมีปริมาณสต็อกข้าวเพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 180 ล้านตัน จากเดิมอยู่ที่ 80 - 90 ล้านตัน ท าให้ต้องเร่งระบายข้าว
เพ่ิมขึ้นทั้งตลาดข้าวใหม่และข้าวเก่าในราคาถูกกว่าข้าวไทย 

(2) มันส าปะหลัง กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปี 2562/63 จะมีผลผลิตประมาณ 31.55 ล้าน
ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (27.88 ล้านตัน) 3.67 ล้านตัน (+13.16%) เนื่องจากราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้
มีราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ปล่อยว่างไว้เพ่ือดูราคาในปีที่แล้ว ผลผลิตในช่วงเดือน (มิ.ย.–ก.ย.62) 
จะมผีลผลิตประมาณ  0.37 , 0.40 , 0.67 และ 0.71 ล้านตัน ตามล าดับ ส าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ 
เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (7 มิ.ย.62) กก.ละ 2.10 – 2.30 บาท  ราคาต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา (2.95 บาท)  เฉลี่ย กก.ละ 0.80 บาท เนื่องจากหัวมันสดมีคุณภาพเชื้อแป้งต่ า แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่ประมาณ 0.40 ล้านตัน ราคาอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการส่งออกปรับราคาซื้อตามคุณภาพของสินค้า 
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(3) ไก่เนื้อ ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,690 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภคประมาณ 
2,714.99  ล้านตัน (เฉลี่ยน้ าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน้ าหนัก) ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.81 ล้านตัน (เป้าหมายของ
คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สหภาพยุโรปเพ่ิมโควตาการน าเข้าเนื้อไก่จากไทย คาดว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยส าหรับราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขาย
ได้หน้าโรงฆ่า ( 7 มิ.ย. 62) กก.ละ 36.50 บาท ราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการส่งออกขยายตัว คาดว่าราคาไก่เนื้อจะ
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ส่งออกได้ 67.03 ล้านตัน 
มูลค่า 7,856 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%) ผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกุ้งขนาดกลางและเล็ก ขณะที่ห้องเย็นมีความต้องการต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบ
ตามค าสั่งซื้อล่วงหน้า คาดว่าราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส าหรับราคากุ้งขาวตลาดกลาง
สมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ 7 มิ.ย. 62)  ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 135 บาท มากกว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่
ผ่านมา (กก.ละ 133 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 2 บาท แนวโน้มผลผลิตคาดว่าจะลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
ฝนตกหนักในแหล่งผลิต ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว จากผู้ส่งออกปรับตัวเพ่ือรักษาตลาดส่งออก โดยเน้น
คุณภาพและปรับขนาดกุ้งเพ่ือแข่งขันด้านราคา แนวโน้มราคาทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในช่วงแคบราคากุ้งขาวทุกขนาด
ยังคงทรงตัว ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562  ส่งออกได้ 49,837 ตัน มูลค่า 14,749 ล้านบาท 

  3.2 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ในปี 2562/63 จะมีประมาณ 

1,099.47 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,120.19 ล้านตัน) 21.28 ล้านตัน (-1.9%) ส าหรับการผลิต
ของไทย ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.12 ล้านตัน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา (5.16 ล้านตัน) 
0.40 ล้านตัน (-0.78 %) แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 8.44 ล้านตัน 
ปัจจุบันปริมาณผลผลิตข้าวโพดจะออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 2 
ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (7 มิ.ย.62) 
จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.05 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 8.10 บาท) กก.ละ 0.05 บาท 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากภาครัฐมีมาตรขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดจาก
เกษตรกร ไม่ต่ ากว่า 8.00 บาท/กก. ความชื้น 14.5% (กทม.และปริมณฑล) 

 (2) ปาล์มน้ ามัน กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้ ามันจะมีประมาณ 
16.80 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.39 ล้านตัน) 1.41 ล้านตัน (+9.16%) โดยจะสกัดเป็นน้ ามันปาล์มดิบ 
(18%) ได้ประมาณ 3.024 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ านวน 0.466 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ ในระบบ
ปริมาณ 3.49 ล้านตัน ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน  แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค 1.20 - 1.30 
ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.15 - 1.30 ล้านตัน  ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน จะมี
น้ ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้าน
การตลาด  

ปัจจุบันผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลง ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และความต้องการใช้ด้าน
พลังงานมีอย่างต่อเนื่อง (น้ ามัน 18%) ราคาที่เกษตรกรขายได้ (7 มิ.ย.62 ) ปรับตัวลดลงจาก กก.ละ 2.28 บาท ใน
เดือนพฤษภาคม เป็น กก.ละ 2.15 – 2.58 บาท ขณะที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) กก.ละ 15.88 – 18.13 บาท 
สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 16.48 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1.65 บาท ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย (ณ 
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7 มิ.ย.62) มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 15.10 บาท แนวโน้มปริมาณผลปาล์ม สศก.คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 7.16 
หรือ 1.2032 ล้านตัน ลดลงจากเดือน มิ.ย.62 ร้อยละ 6.19 คาดว่าจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับตัวสูง
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%)  ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ (7 มิ.ย.62) มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่)  เฉลี่ย
ผลละ 6.76 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ผลละ 7.16 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.40 บาท แต่ต่ ากว่าราคา
เฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 7.41 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.65 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
(8.54% ของผลผลิตรวม) แต่ผลจากภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตช่วงนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีผ่านมา ขณะที่ภาวะ
การค้ามีแนวโน้มชะลอตัว ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ 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 ปัจจุบันปริมาณผลผลิตตามปกติหลังจากพ้นช่วงฤดูร้อน ขณะที่ความต้องการบริโภคมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการส่งออกขยายตัว อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะรักษาระดับราคาจ าหน่ายสุกรมีชีวิต
เพ่ือมิให้กระทบต่อผู้บริโภค คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกยังทรงตัว ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง 
(7 มิ.ย. 62) กก.ละ 75.50บาท มากกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา และสูงกว่าต้นทุนการผลิต (68.49 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.
ละ 7.01 บาท แนวโน้มคาดว่าปริมาณผลผลิตสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการ
ส่งออกขยายตัวไปยังตลาดในประเทศที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 
และราคาปลีกอาจปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841  ล้านฟอง น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01%) ปัจจุบันปริมาณผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดคลี่คลายลง ขณะที่
ความต้องการบริโภคในประเทศคาดว่าจะมีประมาณ 13,841 ล้านฟอง ส าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกร
ขายได้ (7 มิ.ย.62)  เฉลี่ย ฟองละ 2.80 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.75 บาท) เฉลี่ยฟองละ 
0.05 บาท สูงกว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.62 บาท) คาดว่าปัญหาปริมาณแม่ไก่ยืนกรงท าให้มีปริมาณผลผลิตไข่
ไก่ในระบบอยู่ในระดับสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 

(6) พืชผักและผลไม ้
   มะนาว ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อแหล่ง
ผลิต (ฝนตก) แหล่งผลิตจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาปรับตัวเล็กน้อย ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ใน
แหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (7 มิ.ย.62) ราคาต่อ 100 ผล ขนาดคละเล็ก 100-140 บาท คละกลาง 200-240 บาท 
และคละใหญ ่250-300 บาท แนวโน้มผลผลิตคาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคามีเกณฑ์ปรับตัวลดลง 
   ผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด) กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ผลผลิต 
ปี 2562 มีปริมาณรวม 1.49 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 36.96% จ าแนกเป็น ทุเรียน 0.86 ล้านตัน 
เงาะ 0.30 ล้านตัน และมังคุด 0.30 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ต่อการออกดอกและติดผล 
ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแลบ ารุงดีขึ้น ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่
ตลาด โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน แยกเป็น 
 - ทุเรียน ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.86 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.69 ล้าน
ตัน) 24% และจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณเดือนละ 0.17 0.09 0.12 และ 0.15 ล้านตัน ตามล าดับ ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนรุ่นที่ 3 เริ่มออกสู่ตลาด 
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ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่ารุ่นที่ 2 ส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.จันทบุรี (7 มิ.ย. 62) 
ทุเรียนชะนี ราคา 75 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ราคา 172.5 บาท/กก. แนวโน้มด้านราคาเนื่องจากผลผลิต
ทุเรียนรุ่นที่ 3 เริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่ารุ่นที่ 2 ส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น  
 - 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 68,996 ตัน 60,523 ตัน 40,994 ตัน และ 32,408 ตัน ตามล าดับ ปัจจุบันราคาปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูผลผลิตรุ่นที่ 3 ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
 - มังคุด ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 0.30 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (003 ล้านตัน) 
10.01 % เนื่องจากปีที่แล้วติดผลน้อย ท าให้ต้นมังคุดได้พักต้นสะสมอาหาร ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ใน
เกณฑ์ด ีจูงใจให้เกษตรกรดูแลเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน เม.ย. ก.ค. และ ส.ค. โดยในช่วงเดือนพ.ค.– ก.ย. 
จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนละ 33,288 ตัน 52,450 ตัน 66,880 ตัน 75,836 ตัน และ 28,253 
ตันตามล าดับ ปัจจุบันราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง (เข้าสู่ช่วงฤดูผลิตรุ่นที่ 3) และปริมาณ
ความต้องการของตลาดเพ่ิมข้ึน  
 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า สถานการณ์สินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ 
     (1) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 
355.39 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (362.08 ล้านตัน) 6.41 ล้านตัน (-1.77%) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 45,940 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (45,413 ตัน) 527 ตัน 
(+1.16%) ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของไทย ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.95 ล้านตัน ส าหรับราคาเมล็ดถั่ว
เหลืองเกรดน้ ามันสกัด (7 มิ.ย. 62) กก.ละ 18.50 บาท ราคาเฉลี่ยยังคงทรงตัวต่อเนื่องเท่าเดือนที่ผ่านมา 
 (2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 241.51 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (236.38 ล้านตัน) ประมาณ 5.13 ล้านตัน (+2.17%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2562 คาดว่า
จะมีประมาณ 1.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.05 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ดถั่ว
เหลืองในประเทศ 0.09 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.50 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่มีมากถึง 4.85 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้พอใช้อีกประมาณ 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (7 มิ.ย.62) ราคาขาย
ส่งกากถั่วฯ ที่ผลิตจากเมล็ดน าเข้า กก.ละ 13.30 บาท ราคาเฉลี่ยยังคงทรงตัวต่อเนื่องเท่าเดือนที่ผ่านมา ราคา
เคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก 
 (3) ปลาป่น USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 4.92 ล้านตัน น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (4.7 ล้านตัน ) ลดลงประมาณ 0.22 ล้านตัน (+4.59%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมี
ปริมาณ 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 ราคามีแนวโน้มทรงตัว 
ส าหรับราคาปลาป่นโปรตีนต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 ( 7 มิ.ย.62 ) กก.ละ 30บาท ราคามีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง 

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