
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 
 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2562

  1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน
   ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัว ขณะที่ตลาดปลายทางชะลอข้าวนาปรัง (ปี 2562)
การสั่งซื้อเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
   อยู่ในช่วงต้นยางผลัดใบ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาปรับตัวสูงขึ้น ยางพารา
   ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ผู้ประกอบการต้องการซื้อเพ่ือเก็บสต็อกให้มันส าปะหลัง
เพียงพอกับการใช้ ราคาอ่อนตัวลง 
   เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ขณะที่โรงงานมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
   ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี เมล็ดกาแฟ
   ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (33.63% ของผลผลิตรวม) ราคาทรงตัวอยู่ในถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง)
เกณฑ์ปกต ิ
   ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดน้้ามันพืชในประเทศชะลอตัว ปาล์มน้ ามัน
ประกอบกับปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งผลผลิตถั่วเหลืองโลกที่เพ่ิมขึ้น มีผลท้าให้ราคาถั่วเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า ส่งผลกระทบท้าให้ราคาผลปาล์มและน้้ามันฯ ในประเทศยัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้าด้วย 
   ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่ภาวะมะพร้าว
การค้าคล่องตัวขึ้นจากความร่วมมือของโรงงานในการรับซ ื้อผลผลิต ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ต่้า 
  ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ภาวะการค้าโดยรวมทรงตัว เนื่องจากปลาป่น 
ความต้องการใช้ลดลงจากเกษตรกรลดปริมาณความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์น้้า ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
   ปริมาณผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ขณะที่ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้น สุกร
ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
   ปริมาณไข่ไก่ในระบบยังมีมาก  ประกอบกับความต้องการบริโภคในช่วงปิดภาคเรียน  ไข่ไก่
ลดน้อยกว่าปกติ แม้ว่าภาครัฐจะผลักดันส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินออกไปนอกระบบ แต่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 
   ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ภาวะการค้าทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ไก่เนื้อ
ในเกณฑ์ปกต ิ
   สภาพอากาศร้อนท้าให้กุ้งโตช้าและมีปัญหาในการเลี้ยง ประกอบกับสต็อก กุ้งขาวแวนนาไม
กุ้งในห้องเย็นยังมีมาก ผู้ประกอบการจึงชะลอการรับซื้อ ราคาอ่อนตัวลง 
   แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของสับปะรด
โรงงาน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
   คาดว่าปี 2562 จะมีผลผลิตประมาณ 901,681 ตัน แบ่งเป็นภาคตะวันออก ทุเรียน
513,302 ตัน ภาคใต้ 343,082 ตัน ปัจจุบันผลผลิตภาคตะวันออกเริ่มออกสู่ตลาดประปราย โดยจะออกมาก
ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ขณะที่ผู้ส่งออกมีความต้องการเพ่ือส่งออก ราคาในช่วงต้นฤดูเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
   ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวต่อเนื่อง หอมแดง (ภาคเหนือ)
ราคาอ่อนตัวลง 
   ผลผลิตออกสู่ตลาดมากแบบกระจุกตัว ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวต่อเนื่อง และหอมหัวใหญ่
มีหอมหัวใหญ่น้าเข้ามาจ้าหน่ายแข่งขัน ซึ่งภาครัฐมีการกวดขันการลักลอบน้าเข้าอย่างต่อเนื่อง ราคาอ่อนตัวลง 
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   ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดูใหม่ กระเทียม
ประกอบกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการลักลอกน้าเข้า ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรส้าคัญ
ฤดูการผลิต ปี 2561/62ของโลกใน  (มี.ค.62) ดังนี้  

พืชน้ ามัน2.1  คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/62 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้้ามันปาล์ม) 
ประมาณ 593.03 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (576.23 ล้านตัน) ประมาณ 16.81 ล้านตัน (+2.92%)      
พืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ถั่วเหลือง ได้แก่  ผลผลิต 360.08 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 19.60 ล้านตัน (+5.76%)      
เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝ้าย ผลผลิต 51.46 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 4.06 ล้านตัน (8.56%)  ผลผลิต 43.45 ล้านตัน 

เมล็ดในปาล์มเพ่ิมขึ้น 1.53 ล้านตัน (3.41%)  ผลผลิต 19.45 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.75 ล้านตัน (+4.01%) และ
เนื้อมะพร้าวแห้ง ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิตลดลง ผลผลิต 5.83 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 0.10 ล้านตัน (+1.75%)  ได้แก่ 
ถั่วลิสง เรปซีด ผลผลิต 41.86 ล้านตัน ลดลง 3.07 ล้านตัน (-6.84%) และ  ผลผลิต 70.91 ล้านตัน ลดลง 
3.09 ล้านตัน (-4.18%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส้าคัญบางส่วนประสบภัยแล้ง  

น้้ามันปาล์มส้าหรับ  คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 73.49 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
3.03 ล้านตัน (+4.30%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 41.50 ล้านตัน มาเลเซีย 20.50 ล้านตัน และไทย 
2.90 ล้านตัน   

ธัญพืช2.2   ในปี 2561/62 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,104.89 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นกว่า   
ปีที่ผ่านมา (2,120.03 ล้านตัน) 15.14 ล้านตัน (0.71%) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

ข้าวสาลี 2.2.1 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 733.00 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (763.07 ล้านตัน) 
ประเทศที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น30.07 ล้านตัน (-3.94%) เนื่องจากประเทศแหล่งผลิตส้าคัญประสบภัยแล้ง  เช่น 

ส่วนประเทศที่ผลผลิตแคนาดา เพิ่มข้ึน 1.82 ล้านตัน (+6.07%) อินเดีย เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้านตัน (+1.21%) 
ลดลง เช่น รัสเซีย ลดลง 13.30 ล้านตัน (-15.65%) จีน ลดลง 2.90 ล้านตัน (-2.16%) ปากีสถาน ลดลง 
1.17 ล้านตัน (-4.39%) เป็นต้น  

ธัญพืชเมล็ดหยาบ2.2.2   คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,371.89 ล้านตัน มากกว่าปีที่
ข้าวบาเลย์ผ่านมา (1,356.96 ล้านตัน) 14.94 ล้านตัน (+1.10%) ธัญพืชผลผลิตลดลง ได้แก่  ผลผลิต 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์140.71 ล้านตัน ลดลง 2.97 ล้านตัน (-2.07%) ธัญพืชผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่  ผลผลิต 
ข้าวฟ่าง1,101.16 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 24.93 ล้านตัน (+2.32%)  ผลผลิต 56.92 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.80 ล้านตัน 

ข้าวโอ๊ต ข้าวไรน์(+1.39%)  ผลผลิต 22.27 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.15 ล้านตัน (+4.90%) และ  ผลผลิต 10.58 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 1.73 ล้านตัน (+14.02%) 

ข้าวสาร2.3  USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสารของโลกในปีการผลิต 2561/62 จะมีประมาณ 
501.57 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (495.37 ล้านตัน) 6.20 ล้านตัน (1.25%) ขณะที่ความต้องการบริโภค
ข้าวมีประมาณ 491.97 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (482.74 ล้านตัน) 9.23 ล้านตัน (+1.91%) ส่งผลให้
สต็อกปลายปีอยู่ในระดับ 172.19 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (162.60 ล้านตัน) ส้าหรับการค้าข้าวใน
ตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 47.85 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (47.57 ล้านตัน) 0.28 ล้านตัน (+0.59%) 
โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดีย ประมาณ 12.50 ล้านตัน ไทย 10.00 ล้านตัน เวียดนาม 7.00 ล้านตัน 

 ปากีสถาน 4.10 ล้านตัน เมียนมาร ์2.80 ล้านตัน และกัมพูชา 1.00 ล้านตัน ตามล้าดับ
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3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนเมษายน 2562  
  ข้าวนาปรัง (ปี 2562) ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดปลายทางชะลอการสั่งซื้อ 

 แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง
  ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ภาวะการค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาว

 จะชะลอตัว แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก
  มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล  ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ 

 คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  

 เนื่องจากโรงงานมีความต้องการเก็บสต็อกและใช้อย่างต่อเนื่อง
  เมล็ดกาแฟ   เข้าสู่ช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง แนวโน้มราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
  ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง)  เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตจะออกน้อย แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลผลิตบางส่วนโรงสกัดฯ จะรับซื้อตาม
มาตรการน้าน้้ามันฯ ไปผลิตกระแสไฟฟ้า แต่สต็อกน้้ามันฯ ในระบบที่ยังมีมากและต้องแข่งขันกับน้้ามันถั่วเหลือง 

  ท้าให้ราคายังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า
  มะพร้าว ผลผลิตมีแนวโน้มออกสู่ตลาดลดลง (7.50% ของผลผลิตรวม) ประกอบกับผลจาก

 มาตรการชะลอการน้าเข้าจะช่วยให้ภาวะการค้าและราคาปรับตัวดีขึ้น
  ปลาป่น ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด แนวโน้มราคาทรงตัวต่อเนื่องอยู่ใน

 เกณฑ์ปกติ
  สุกร ผลจากการเกิดอหิวาห์หมูในจีนและเวียดนามท้าให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น
  ไข่ไก่ ภาวะการค้ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ผลจากโรงเรียนปิดภาคเรียน ราคามีแนวโน้ม

 เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า
  ไก่เนื้อ ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการของตลาด ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วง

 สั้นๆ ของเทศกาลสงกรานต์ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  กุ้งขาวแวนนาไม สภาพอากาศร้อนยังมีผลต่อการเลี้ยง ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัว ราคามี

 แนวโน้มอ่อนตัวลง
  สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าโรงงานจะสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด 

 แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
  ทุเรียน อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก คาดว่าผู้ประกอบการคัดบรรจุ (ล้ง) สามารถรับซื้อ

 ผลผลิตเพ่ือกระจายในประเทศและส่งออกได้ทั้งหมด แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
  หอมแดง (ฤดูแล้ง) ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการของตลาด ภาวะการค้ายังชะลอตัว

 ต่อเนื่อง แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง
  หอมหัวใหญ่ เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ ขณะที่มีผู้ประกอบการ    

 เข้าไปรับซื้อเพ่ือสต็อกไว้จ้าหน่ายในช่วงนอกฤดู แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า
  กระเทียม ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรจะขายเป็นกระเทียมสดบางส่วน    
ที่เหลือเก็บแขวนไว้รอขายเป็นกระเทียมแห้ง ขณะที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อเพ่ือขายไปพร้อมกับการระบายสต็อกเก่า 

 ราคาอ่อนตัวลง
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    แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า

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

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (8.55 ล้านตัน) ร้อยละ 8.10  ผลจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดแทนข้าวนาปรัง
ซึ่งใช้น้้าน้อยกว่า ปัจจุบันในบางพ้ืนที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว โดยในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนละ 2.56, 2.17, 1.17 และ 0.44 ล้านตัน ตามล้าดับ  ขณะที่
ตลาดปลายทางชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง 

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส้าคัญ (ณ 25 มี.ค.62) เป็นดังนี้    
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,100 - 17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,400- 8,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ 9,700 – 11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 – 13,300 บาท      

การค้าข้าวสารส่วน  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 2,300 - 2,310 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,160 - 1,170 บาท ส้าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,      
ณ 20 มี.ค.62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,191 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2     
ตันละ 424 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 408 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 414 เหรียญ สรอ.      
ส่วนข้าวสหรัฐ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 513 - 517 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 350 - 354 เหรียญ สรอ. 
อินเดีย ตันละ 378 - 382 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 353 – 357 เหรียญ สรอ. ส่วนข้าวนึ่ง อินเดีย    
ตันละ 393 - 397 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 408 - 412 เหรียญ สรอ. ตามล้าดับ 

การส่งออก ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณที่ส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับ
ปริมาณข้าวเวียดนามที่จีนเคยน้าเข้าปีละ 2-3 ล้านตัน จะออกมาหมุนเวียนขายในตลาดโลกเนื่องจากจีนมี
มาตรการไม่สนับสนุนการน้าเข้าข้าวจากเวียดนาม จะมีผลท้าให้ข้าวไทยถูกกดราคา ปัจจุบัน (1 ม.ค. – 20 มี.ค.62) 
ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 2,202,595 ตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2,470,645 ตัน) ร้อยละ 10.85 

(2) มันส าปะหลัง  กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปี 2561/62 จะมีผลผลิตประมาณ 
31.55 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (29.37 ล้านตัน) ร้อยละ 7.43 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์สูง 
จูงใจให้เกษตรกรปลูกมันเพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปล่อยว่าง ปัจจุบันเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยในช่วงเดือน
มีนาคม – มิถุนายน 2562 จะมีผลผลิตประมาณ 8.25, 1.66, 0.94 และ 0.37 ล้านตัน ตามล้าดับ           
มีผลท้าให้ราคาที่ เกษตรกรขายได้อ่อนตัวลง ส้าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้  เชื้อแป้ง 25%                   
จ.นครราชสีมา (25 มี.ค.62) กก.ละ 2.30 – 2.50 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 2.42 บาท) 
เฉลี่ย กก.ละ 0.20 บาท และต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กก.ละ 2.70 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 
0.30 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

(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 ขณะที่ภาวะการค้าคล่องตัวปกติ ส้าหรับราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า 
(25 มี.ค.62) กก.ละ 34 - 35 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 33.34 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 
1.16 บาท ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ ของเทศกาลสงกรานต์ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
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เกณฑ์ปกต ิ ส้าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ส่งออกได้ 72,201 ตัน มูลค่า 
8,502 ล้านบาท  

(4) กุ้งขาวแวนนาไม กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
0.30 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จ้าแนกเป็นกุ้งขาวฯ 0.29 ล้านตัน (+0.65%) กุ้งกุลาด้า 0.01 ล้านตัน 
(+9.38%) ปัจจุบันสภาพอากาศร้อนท้าให้กุ้งโตช้าและมีปัญหาในการเลี้ยง ประกอบกับสต็อกกุ้งในห้องเย็นยังมีมาก 
ผู้ประกอบการจึงชะลอการรับซื้อ ส้าหรับราคากุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ 25 มี.ค.62) 
ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 140 บาท ต้่ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 159.74 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 
19.74 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนยังมีผลต่อการเลี้ยงขณะที่ภาวะ
การค้ายังชะลอตัว ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง ส้าหรับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม 2562 ส่งออกได้ 

 27,814 ตัน มูลค่า 4,223 ล้านบาท

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

1,101.16 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,076.23 ล้านตัน) 24.93 ล้านตัน (+2.32%) ส้าหรับ
การผลิตของไทย ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.12 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(5.04 ล้านตัน) ร้อยละ 1.59 แต่น้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 
8.44 ล้านตัน ร้อยละ 39.34  ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพด รุ่น 2 (ข้าวโพดหลังนา) ที่ภาครัฐ
สนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือทดแทนการปลูกพืชฤดูแล้งอ่ืนที่ใช้น้้ามาก และได้เชื่อมโยงตลาดไว้
รองรับผลผลิตของเกษตรกรแล้ว ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (25 มี.ค.62) จ.เพชรบูรณ์ กก.ละ 
8.50 – 8.60 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 8.99 บาท) กก.ละ 0.44 บาท แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ีเนื่องจากโรงงานมีความต้องการเก็บสต็อกและใช้อย่างต่อเนื่อง 

(2) ปาล์มน้ ามัน  กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตประมาณ 16.734 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.389 ล้านตัน) ร้อยละ 8.74 โดยจะสกัดเป็นน้้ามันปาล์มดิบ (18%) ได้ประมาณ 
3.012 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ้านวน 0.485 ล้านตัน แล้วจะมีน้้ามันฯ ในระบบปริมาณ 
3.497 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 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้อง
บริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้านการตลาด อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้้ามันปาล์มฯ ส่วนเกินในช่วง
ปลายปี 2561 ทั้งการน้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าและสนับสนุนการใช้น้้ามัน บี 20 ให้มากขึ้น ช่วยลดสต็อกน้้ามัน
ส่วนเกินได้ระดับหนึ่ง  

ปัจจุบันผลผลิตปาล์มยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การซื้อขายชะลอตัว ส่งผลให้
ราคาผลปาล์ม (น้้ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ (25 มี.ค.62) ปรับตัวลดลงจากเฉลี่ย กก.ละ 2.85 บาท          
ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น กก.ละ 2.10 – 2.60 บาท ส่วนราคาน้้ามันปาล์มดิบ (กทม.) กก.ละ 14.75 – 15.00 บาท 
ต้่ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 16.32 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1.45 บาท และต่้ากว่าราคาน้้ามันปาล์มดิบ 
มาเลเซีย (ณ 25 มี.ค.62) ที่มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 15.37 บาท แนวโน้มผลปาล์มจะออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ขณะที่
สถานการณ์การค้าน้้ามันพืชในตลาดโลกยังถูกกดดันจากปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน รวมทั้งปริมาณ
ผลผลิตถั่วเหลืองโลกที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีก 20 ล้านตัน จะมีผลท้าให้ราคาผลปาล์มและน้้ามันฯ ยังเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ต่้า แม้ว่ามาตรการภาครัฐดังกล่าวจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มากพอ รัฐบาล (มติ ครม. 
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26 มี.ค.62) จึงได้เพ่ิมเป้าหมายเกษตรกรเพ่ือให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน (ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่) จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 
249,918 ครัวเรือน ท้าให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 99,918 ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยเกษตรกรได้อีก
ทางหนึ่ง 

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.62%) ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้บ้างแล้ว ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณมี
เพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นจากความร่วมมือของโรงงานในการรับซื้อผลผลิต  
ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 6.80 บาท 
สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ผลละ 6.18 บาท) เฉลี่ยผลละ 0.62 บาท แต่ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 13.83 บาท) เฉลี่ยผลละ 7.03 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา (7.50% ของผลผลิตรวม) ประกอบกับผลจากมาตรการชะลอการน้าเข้าจะช่วยให้ภาวะการค้า
และราคาปรับตัวดีขึ้น 

(4) สุกรมีชีวิต  คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) ร้อยละ 10.2 และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 17.76 ล้านตัว 
ร้อยละ 2.80 ส้าหรับผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านได้บางส่วน ปัจจุบัน (25 มี.ค.62) 
ราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง กก.ละ 73-74 บาท เท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา และสูงกว่าต้นทุนการผลิต 
(64.72 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 8.78 บาท แนวโน้มภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ตลาดจะมีความคล่องตัวขึ้น   
ผลจากการเกิดอหิวาห์หมูในจีนและเวียดนามท้าให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น 

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่า  
ปีที่ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) ร้อยละ 4.01 แต่มากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมี
ประมาณ 13,841 ล้านฟอง ยังคงมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ในระบบสะสมต่อเนื่องจากปี 2561 แม้รัฐบาลจะมี
มาตรการลดปริมาณไข่ไก่ในระบบลงบางส่วน โดยให้ภาคเอกชนปลดแม่ไก่ยืนกรง 52 ล้านตัว ลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 
495,000 ตัว และผลักดันการส่งออก แต่ปริมาณไข่ไก่ในระบบยังมีปริมาณมาก ส้าหรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ที่เกษตรกรขายได้ (25 มี.ค.62) เฉลี่ย ฟองละ 2.30 บาท ต่้ากว่าเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.47 บาท) 
เฉลี่ยฟองละ 0.17 บาท แต่ต่้ากว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.87 บาท) ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัว
ต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน แนวโน้มราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่้า 

(6) พืชผักและผลไม ้
มะนาว    ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน

ราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส้าคัญ จ.เพชรบุรี (25 มี.ค.62 ราคาต่อ 100 ผล) ขนาดคละเล็ก         
200-300 บาท คละกลาง 350-400 บาท และคละใหญ่ 450-550 บาท แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น  

ผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์
ผลผลิต ปี 2562 มีปริมาณรวม 914,431 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 36.96% จ้าแนกเป็น ทุเรียน 513,302 ตัน 
เงาะ 194,902 ตัน มังคุด 182,351 ตัน และลองกอง 23,876 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ้านวย      
ต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแลบ้ารุงดีขึ้น 
ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน แยกเป็น 
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- ทุเรียน  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 513,302 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (405,080 ตัน) 
26.72 % และจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  โดยในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน จะมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดประมาณเดือนละ 18,736  100,402  103,071 และ 76,533 ตัน ตามล้าดับ ปัจจุบันผลผลิต
เริ่มทยอยออกสู่ตลาดบ้างแล้ว ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.จันทบุรี (25 มี.ค.62) ทุเรียนชะนี ราคา       
70 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ราคา 80 – 90 บาท/กก. ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
เนื่องจากปริมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

- เงาะ  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 194,902 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (173,558 ตัน) 
12.30% และจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน โดยในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน จะมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดประมาณเดือนละ 3,028  71,554  100,813 และ 118,059 ตัน ตามล้าดับ ปัจจุบันผลผลิต
เริ่มทยอยออกสู่ตลาด แต่ปริมาณยังไม่มากนัก 

- มังคุด  ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 182,351 ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(73,815 ตัน) 142.04 % เนื่องจากปีที่แล้วติดผลน้อย ท้าให้ต้นมังคุดได้พักต้นสะสมอาหาร ประกอบกับราคา
ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม โดยในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนละ 19,876  15,336 

  37,820 และ 36,215 ตัน ตามล้าดับ ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด แต่ปริมาณยังไม่มากนัก

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

360.08 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (340.47 ล้านตัน) ร้อยละ 5.76 ส่วนผลผลิตของไทย กระทรวงเกษตรฯ 
คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 43,087 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (42,898 ตัน) ร้อยละ 0.44 ซึ่งไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2.76 ล้านตัน ปัจจุบันเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยในช่วง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 จะมีผลผลิตประมาณ 14,490  7,807 และ 581 ตัน ตามล้าดับ ส้าหรับ
ราคาเมล็ดถั่วเหลืองขายส่งตลาด กทม. เกรดสกัดน้้ามัน (25 มี.ค.62) ทรงตัวเท่ากับราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา 
ที่ กก.ละ 18.25 - 18.75 บาท แนวโน้มราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

(2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2561/62 มีประมาณ 238.19  ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (232.33 ล้านตัน) ประมาณ 5.86 ล้านตัน (+2.52%) 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 (25 มี.ค.62) ราคาขายส่งกากถั่วฯ ที่ผลิตจาก
เมล็ดน้าเข้า กก.ละ 13.50 – 13.60 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 13.18 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 
0.37 บาท คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนกากถั่วฯ จากเมล็ดในประเทศ ปัจจุบันไม่มีผลผลิต 

(3) ปลาป่น ผลผลิตในปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 0.31 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
(0.30 ล้านตัน) ประมาณ 0.01 ล้านตัน (-3.33%) ซ่ึงไมเ่พียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ (0.55 ล้านตัน) 
โดยในปีที่ผ่านมามีการน้าเข้าประมาณ ปีละ 60,000 – 70,000 ตัน ปัจจุบันภาวะการค้าโดยรวมทรงตัว 
เนื่องจากความต้องการใช้ลดลงจากเกษตรกรลดปริมาณความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์น้้า ส้าหรับราคาปลาป่น
โปรตีน 60% ลงมา เบอร์ 1 (25 มี.ค.62) กก.ละ 29.00 บาท ต่้ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 

 30.32 บาท) เฉลี่ย กก.ละ 1.32 บาท  แนวโน้มราคาทรงตัวต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
~~~~~~~~~~~~~~~ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  

มีนาคม 2562 
 


