
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 
 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2562

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว แต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยว่า 
ปรากฏการณ์เอลนีโญจะท าให้ฤดูร้อนมาเร็ว และปริมาณฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 
ซึ่งจะท าให้เกิดการขาดแคลนน  าด้านการเกษตร โดยเฉพาะในพื นที่แล้งซ  าซากนอกเขตชลประทาน ผลของภาวะ
ภัยแล้งได้ปรากฏขึ นแล้วในหลายพื นที่ของภาคการเกษตร และยังรวมถึงปริมาณน  าที่จะใช้อุปโภคและบริโภคใน
ประเทศด้วย ส าหรับสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคัญ สรุปได้ดังนี   
  อยู่ในช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 แต่ผลจากภาวะภัยแล้ง ท าให้เกิคข้าวนาปี 
ความเสียหายในหลายพื นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื นที่อาจต้องท าการเพาะปลูกใหม่ หาก
ยังไม่ได้น  าฝนในช่วงนี  ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณและช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียวข้าวออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี  
  ภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบท าให้ข้าวนาปรังที่ออกรวงและเตรียมจะข้าวนาปรัง (ปี 2562) 
เก็บเก่ียวเกิดความเสียหาย และปริมาณที่จะออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ในขณะที่การค้าชะลอตัวผล
จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ราคาโดยทั่วไปยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี
  เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนักและคุณภาพไม่ดีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ า มันส าปะหลัง 
เนื่องจากเกษตรกรเร่งขุดหัวมันเพ่ือจะขายต้นเป็นท่อนพันธุ์  ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก  
  ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ นตามฤดูกาล ในขณะที่การส่งออกได้รับผลกระทบจากยางพารา 
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น และภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  อยู่ในช่วงการเพาะปลูกข้าวโพดฯ รุ่น 1 แต่ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งจะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ท าให้พื นทีเ่พาะปลูกบางส่วนเสียหาย และผลผลิตจะไม่ได้คุณภาพ ขณะที่เกษตรกรในบางพื นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้บ้างแล้ว แต่ปริมาณไม่มากนัก ราคายังอยู่ในเกณฑ์ด ี 
  อยู่ในช่วงการเพาะปลูก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตั งแต่ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) 
เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่อง  
  ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสต็อกน  ามันปาล์มดิบในระบบยังปาล์มน้ ามัน 
มีปริมาณมาก ขณะทีภ่าวะการค้าชะลอตัวลง ราคาผลปาล์มและน  ามันปาล์มอ่อนตัวลง  
  ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัว ราคายังเคลื่อนไหวอยู่มะพร้าว 
ในเกณฑ์ต่ า 
  ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก   ปลาป่น 
  ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ นจากช่วงที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวแต่การสุกร 
บริโภคในประเทศถูกทดแทนด้วยอาหารโปรตีนตามธรรมชาติอื่นที ่มีให้เลือกบริโภค มากขึ นในช่วงนี   
ราคาอ่อนตัวลง  
  ปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคยังมีต่อเนื ่อง ราคาไข่ไก่ 
ปรับตัวสูงขึ น  

  ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภาวะการค้ามีแนวโน้มไก่เนื้อ 
คล่องตัว เนื่องจาก EU เพ่ิมโควตาการน าเข้าเนื อไก่จากไทย ราคาปรับสูงขึ น 

  ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการกุ้งขาวแวนนาไม 
ส่งออกชะลอตัวในช่วงสั นๆ ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก  
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   ภาคตะวันออกออกสู่ตลาดหมดแล้ว ส่วนภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่าปีนี ภาคใต้ผลไม้
จะมีผลผลิต (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) รวม  738,396 ตัน โดย ทุเรียน เงาะ มังคุด จะออกกระจุกตัวมาก
ช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนลองกอง เดือนสิงหาคม-กันยายน ส าหรับ ล าไย ภาคเหนือ ซึ่งมีผลผลิตประมาณ 
631,000 ตันได้ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ น และจะมีปริมาณมากสุดในเดือนสิงหาคม ราคาผลไม้โดยรวมอ่อนตัว
ลง  
   ผลผลิตตามฤดูกาลออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาอ่อนตัวลง    มะนาว

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
ส าคัญของโลก ฤดูการผลิต ปี 2562/63 (ก.ค.62) ดังนี   

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2562/63 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน  ามันปาล์ม) 
ประมาณ 586.04 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (602.38 ล้านตัน) ประมาณ 16.34 ล้านตัน (-2.71%)  โดย
มีสาเหตุหลักจากผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ อินเดีย และยุโรปลดลงจากเดือนที่ผ่านมามากถึง 5.2 ล้านตัน 
ประกอบกับการเกิดโรคอหิวาต์สุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ รวมทั งปัญหาสงคราม
การค้ากับสหรัฐฯ ท าให้ความต้องการน าเข้าถั่วเหลืองสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตัน  
ส าหรับพืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ เมล็ดในปาล์ม ผลผลิต 20.05 ล้านตัน เพิ่มขึ น 0.55 ล้านตัน (+
2.86%) เมล็ดฝ้าย ผลผลิต 45.96 ล้านตัน เพิ่มขึ น 2.30 ล้านตัน (+5.26%) ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิต
ลดลง ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลผลิต 347.04 ล้านตัน ลดลง 15.83 ล้านตัน (-4.36%) ถั่วลิสง ผลผลิต 44.88 
ล้านตัน ลดลง 1.19 ล้านตัน (-2.57%) เมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 50.51 ล้านตัน ลดลง 1 ล้านตัน (-1.95%) 
เนื อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.81 ล้านตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน (-2.84%) และเรปซีด ผลผลิต 71.78 ล้าน
ตัน ลดลง 1.01 ล้านตัน (-1.38%) 

ส าหรับ น  ามันปาล์ม คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 76.01 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากปีที่ผ่านมา 
1.93 ล้านตัน (+2.61%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 43 ล้านตัน มาเลเซีย 21.2 ล้านตัน และไทย 3 ล้านตัน 
ตามล าดับ   

2.2 ธัญพืช ในปี 2562/63 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,166.97 ล้านตัน มากกว่า
ปีที่ผ่านมา (2,126.73 ล้านตัน) 40.24 ล้านตัน (+1.89) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี    

   2.2.1 ข้าวสาลี คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 771.46 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(730.90 ล้านตัน) 40.56 ล้านตัน (+5.55%) ประเทศที่ผลผลิตเพ่ิมขึ น เช่น สหภาพยุโรป เพ่ิมขึ น 40.56 ล้านตัน 
(+5.55%) ยูเครน เพ่ิมขึ น 3.94 ล้านตัน (+15.74%) ออสเตรเลีย เพ่ิมขึ น 3.7 ล้านตัน (+21.4%) รัสเซีย 
เพ่ิมขึ น 2.52 ล้านตัน (+3.51%) เป็นต้น   

   2.2.2 ธัญพืชเมล็ดหยาบ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,395.51 ล้านตัน น้อย
กว่าปีที่ผ่านมา (1,395.83 ล้านตัน) 0.32 ล้านตัน (-0.02%) เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดฯ ของสหรัฐฯ 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้ปลูกรายใหญ่มีปริมาณลดลงมากถึง 17.18 ล้านตัน ส าหรับธัญพืชที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวบาเลย์ ผลผลิต 151.87 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 12.37 ล้านตัน (+8.87%) ข้าวโอ๊ต 
ผลผลิต 24.75 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 2.85 ล้านตัน (+13.03) ข้าวไรน์ ผลผลิต 11.78 ล้านตัน เพ่ิมขึ น 1.72 ล้านตัน
(+17.05%)  ธัญพืชที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ผลผลิต 1,105.14 ล้านตัน ลดลง 17.55  ล้านตัน 
(-1.56%) ข้าวฟ่าง ผลผลิต 58.33 ล้านตัน ลดลง 1.01 ล้านตัน (-1.70%) 
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2.3 ข้าวสาร USDA คาดว่าผลผลิตโลกในปีการผลิต 2562/63 จะมีประมาณ 497.82 
ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (498.65 ล้านตัน) 0.83 ล้านตัน (-0.17%) เมื่อรวมกับสต็อกต้นปี จะมี
อุปทานข้าวสารรวม 668.73 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 496.08  ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (490.03  ล้านตัน) 6.04 ล้านตัน (+1.23%) ส่งผลให้สต็อกปลายปีจะเหลือประมาณ 
172.65 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (170.91 ล้านตัน) 1.74 ล้านตัน (+1.02%) ส าหรับการค้าข้าวใน
ตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 47.20 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (46.76 ล้านตัน) 0.44 ล้านตัน       
(+0.94%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดียประมาณ 12 ล้านตัน ไทย 9.70 ล้านตัน เวียดนาม 
6.50 ล้านตัน ปากีสถาน 4 ล้านตัน จีน 3.50 ล้านตัน สหรัฐฯ 3.21 ล้านตัน พม่า 2.60 ล้านตัน และ
กัมพูชา 1.30 ล้านตัน ตามล าดับ 

  3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนสิงหาคม 2562

  ความเคลื่อนไหวของการประกอบธุรกิจในช่วงนี  ยังชะลอตัวรอทิศทางและแนวนโยบายของ
รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ รวมทั งผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคัญ สรุปได้ดังนี   

  ข้าวนาปี อยู่ในช่วงการเพาะปลูก แต่พื นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ต้อง
ติดตามสถานการณอ์ย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายปี  
  ข้าวนาปรัง เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก เนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชฤดแูล้งอื่นๆ แทนการท านาปรัง เนื่องจากขาดแคลนน  า คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก   
  ยางพารา ผลผลิตยังมีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะตลาดยังชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
  มันส าปะหลัง เป็นช่วงปลายฤดู แต่ยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดประปราย และคุณภาพไม่ค่อยดี 
ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการ คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก  
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าในพื นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง เกษตรกรจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้บ้างแล้ว ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมีความต้องการใช้  แนวโน้มราคายังอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี 
  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) เกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด โดยจะออกมากช่วงเดือน
ตุลาคม แต่จะมีปัญหาเรื่องความชื น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  
  ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สต็อกน  ามันปาล์มดิบในประเทศยังมี
ปริมาณมาก ประกอบกับราคาน  ามันพืชอ่ืนๆ ในตลาดโลกอ่อนตัวลง รวมทั งราคาน  ามันถั่วเหลืองในประเทศที่
อ่อนตัวลง ส่งผลให้ภาวะการค้าน  ามันพืชโดยรวมชะลอตัวต่อเนื่อง แนวโน้มราคาผลปาล์มและน  ามันปาล์มยัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
  มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ นจากเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่อง แนวโน้มราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด แนวโน้มราคาจะเคลื่อนไหวไม่
มากนัก  
  สุกร ปริมาณผลผลิตจะเพ่ิมขึ นเล็กน้อย ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวจากปัญหาอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรระบาดในต่างประเทศ แต่การบริโภคในประเทศบางส่วนถูกทดแทนด้วยอาหารโปรตีนจาก
ธรรมชาติในช่วงฤดูฝนอ่ืนๆ คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก  
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  ไข่ไก่ ผลผลิตส่วนเกินในระบบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ภาวะการค้ามีแนวโน้มทรงตัว 
ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก  
  ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัว
โดยเฉพาะการส่งออกที ่EU เพ่ิมโควตาการน าเข้าให้ไทย ราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ น 
  กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ นตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออกต้องแข่ง
กับประเทศผู้ส่งออกอ่ืนๆ ที่มีราคาโดยเปรียบเทียบต่ ากว่า ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง  
  ผลไม้ เป็นช่วงผลผลิตล าไยภาคเหนือ และทุเรียน เงาะ มังคุด ภาคใต้ออกกระจุกตัวมาก 
ยกเว้นลองกองที่จะออกมากช่วงเดือนกันยายน ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง    
  มะนาว     ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคามแีนวโน้มอ่อนตัวลง

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562    เข้าสู่ช่วงปลายฤดู ส าหรับพื นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง แม้ว่าภาครัฐจะได้มีการบริหารจัดการให้เกษตรกรปรับไปปลูกพืช
ฤดูแล้งที่ใช้น  าน้อยแทนการท านาปรังแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังคงปลูกอยู่ จึงได้รับผลกระทบจากภัย

ข้าวนาปี ปี 2562/63 แล้งค่อนข้างมากโดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน ส่วน อยู่ในช่วงการเพาะปลูก ซึ่ง
บางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป   

ภาวะการค้า ราคาซื อขายข้าวเปลือกในตลาดส าคัญ (สป.3 ก.ค.62) เป็นดังนี  ข้าวเปลือก
หอมมะลิ ตันละ 14,850 - 17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500 - 8,000 บาท ข้าวเปลือก
ปทุมธานี ตันละ 9,200 - 10,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,500 - 15,000 บาท ส่วนการค้า
ข้าวสาร ราคาซื อขาย เป็นดังนี  ข้าวขาว 100% ชั น 2 กระสอบละ 1 ,160 - 1,170 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั น 2 กระสอบละ 3,340 - 3,350 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 2,780 - 2,790 
บาท และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,140 - 1,150 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทย, 10 ก.ค. 62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,157 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 100% ชั น 2 
ตันละ 429 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 412 เหรียญ สรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 425 เหรียญ สรอ. ส่วน
ข้าวสหรัฐฯ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 503 - 507 เหรียญ สรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 378 - 382 
เหรียญ สรอ. อินเดีย ตันละ 368 - 372 เหรียญ สรอ. ปากีสถาน ตันละ 358 - 362 เหรียญ สรอ. ส่วน   
ข้าวนึ่ง อินเดีย ตันละ 373 - 377 เหรียญ สรอ. สหรัฐฯ ตันละ 533 - 537 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 

การส่งออก ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณที่ส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากสต็อกข้าว โดยรวมของโลกมี
ปริมาณเพ่ิมขึ นมาโดยตลอดจาก 149.618 ล้านตัน ในปี 2559/60 เป็น 162.290 , 170.908 และ 
172.649  ล้านตัน ในปี 2560/61 - ปี 2562/63 โดยเฉพาะสต็อกข้าวของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินเดีย ท าให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนลดการน าเข้าและระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะทีอิ่นเดียก็ได้เร่งระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาดโลกมากขึ นเช่นกัน รวมทั งผลกระทบจากค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ น ท าให้การส่งออกข้าวชะลอตัว ปัจจุบัน (ม.ค. – 18 มิ.ย. 62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 4.15 ล้านตัน  
น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (5.08  ล้านตัน) 0.93 ล้านตัน (-18.31%) 

(2) มันส าปะหลัง ผลผลิต ปี 2561/62 มีประมาณ 31.43 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากปีที่
ผ่านมา 2.06 ล้านตัน (+7.01%) เนื่องจากราคาหัวมันส าปะหลังในปีที่ผ่านมาจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพื นที่
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เพาะปลูก ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงปลายฤดูการผลิตแล้ว ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่มากนัก และเปอร์เซ็นต์แป้งต่ า 
เนื่องจากเกษตรกรต้องการขายท่อนพันธุ์จึงเร่งขุดมันที่ยังไม่ได้เวลาขุดออกขาย ท าให้ราคาอ่อนตัวลง ส าหรับ
ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (สป.3 ก.ค. 62) ยังทรงตัวเท่าเดือนที่ผ่านมาที่ 
กก.ละ 2.20 บาท   

(3) ไก่เนื้อ ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,690 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภคประมาณ 
2.714 ล้านตัน (เฉลี่ยน  าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน  าหนัก) ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.23 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.81 ล้านตัน 
(เป้าหมายของคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื อและผลิตภัณฑ์)  แนวโน้มภาวะการผลิตปกติ และผลผลิตมี
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ขณะทีภ่าวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปสหภาพยุโรป 
ไทยได้รับจัดสรรโควตาการน าเข้าเพ่ิมขึ น ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (สป.3 ก.ค. 62) 
เฉลี่ย กก.ละ 36.50 บาท ส าหรับการส่งออกเนื อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 
ส่งออกได ้365,631 ตัน มูลค่า 42,734 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%) แนวโน้มสถานการณ์การผลิตคาดว่าจะมีกุ้งออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตามรอบการน ากุ้งลงเลี ยง และ
เป็นช่วงที่มีการซื อเพ่ือการส่งออก ขณะที่แนวโน้มความต้องการจะเพ่ิมขึ นเพ่ือเตรียมส่งออกตามค าสั่งซื อ แต่การส่งออก
ยังต้องแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่า คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก ปัจจุบันราคากุ้งขาวฯ ตลาด
กลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ สป.3 ก.ค. 62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 136 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยใน
เดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 140 บาท) กก.ละ 4 บาท ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2562 ส่งออก

 ได้ 65,961 ตัน มูลค่า 19,356 ล้านบาท

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

1,105.14 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,122.69 ล้านตัน) 17.55 ล้านตัน (-1.56%) ส าหรับ
การผลิตของไทย ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.09 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากปีที่ผ่านมา 
(5.03 ล้านตัน) เล็กน้อย แต่ยังน้อยกว่าความต้องการใช้ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีประมาณ 
8.44 ล้านตัน ปัจจุบันอยู่ในช่วงเพาะปลูกข้าวโพด รุ่น 1 ซึ่งพื นที่เพาะปลูกบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะ
ภัยแล้งท าให้เกิดความเสียหายบางส่วน และในบางพื นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บ้างแล้ว ปริมาณไม่มากนัก 
แต่จะออกกระจุกมากช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 ส าหรับข้าวโพดฯ รุ่น 2 ปี 2561/62 ออกสู่
ตลาดหมดแล้ว โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (สป.3 ก.ค. 62) เพชรบูรณ์ ความชื น 14.5% ทรงตัว
เท่ากับเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 8.05 บาท   

(2) ปาล์มน้ ามัน กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตปาล์มน  ามันประมาณ 
16.80 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.39 ล้านตัน) 1.41 ล้านตัน (+9.17%) โดยจะสกัดเป็นน  ามันปาล์มดิบ 
(18%) ได้ประมาณ 3.024 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ านวน 0.466 ล้านตัน จะมีน  ามันฯ ในระบบ
ปริมาณ 3.49 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน  ามันบริโภค 
1.20 - 1.30 ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.15 - 1.30 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.40 ล้าน
ตัน จะมีน  ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.40 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลด
ผลกระทบด้านการตลาด  
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แนวโน้มการผลิตในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2562 (ส.ค.-ธ.ค.62) คาดว่าจะมีผล
ปาล์มน  ามันออกสู่ตลาดรวมประมาณ ร้อยละ 37 คิดเป็นผลปาล์มฯ ประมาณ 6.217 ล้านตัน หรือน  ามัน
ปาล์มดิบ (น  ามัน 18%) ประมาณ 1.12 ล้านตัน CPO โดยจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ นตามฤดูกาล ขณะที่
ภาวะการค้ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ผลจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาน  ามันถั่วเหลืองที่ใช้
ทดแทนกันอ่อนตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการยกเลิกการใช้
น  ามันปาล์มของสหภาพยุโรป และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น ส าหรับราคาผลปาล์ม (น  ามัน 18%) ที่เกษตรกรขาย
ได้ และน  ามันปาล์มดิบ (กทม.) ในสัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ย กก.ละ 3.01 และ 16.63 บาท 
ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนมิถุนายน กก.ละ 0.25 และ 3.21 บาท ตามล าดับ ส่วนราคาน  ามันปาล์มดิบมาเลเซีย 
เฉลี่ย กก.ละ 14.18 บาท  

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%) ปัจจุบันอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก โดยในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ร้อยละ 8.94 , 9.29 และ
8.90 ตามล าดับ หรือคิดเป็นมะพร้าวผลประมาณ 0.079 , 0.082 และ 0.078 ล้านตัน ขณะที่แนวโน้ม
ภาวะการค้าโดยเฉพาะการส่งออกยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น 
รวมทั งต้องแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์กับประเทศผู้ส่งออกอ่ืนๆ ราคายังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบัน (สป.3 ก.ค.62) มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 6.41 บาท ทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ยังสูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 6.17 บาท) เฉลี่ยผล
ละ 0.24 บาท  

(4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 2.34 ล้านตัว (-10.2%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามี
ประมาณ 19.56 ล้านตัว ร้อยละ 5.11 ปริมาณสุกรที่จะออกสู่ตลาดในระยะต่อไปคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ น
เล็กน้อย ผลจากการระบาดของอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่เข้ามาถึง สปป.ลาว ซึ่ง
ติดเขตแดนประเทศไทยแล้ว เกษตรกรบางส่วนจึงน าสุกรขุนออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ น ขณะที่ความต้องการบริโภคใน
ประเทศมีแนวโน้มลดลงในช่วงฤดูฝนที่มีอาหารโปรตีนธรรมชาติอ่ืนเป็นทางเลือกของผู้บริโภคมากขึ น แต่การ
ส่งออกยังมีโอกาสดีจากการเกิดอหิวาห์ฯ สุกรในประเทศอ่ืนๆ ราคายังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  
ส าหรับราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง (สป.3 ก.ค. 62) กก.ละ 70.50 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา 
เฉลี่ย กก.ละ 5 บาท แต่ยังสูงกว่าต้นทุนการผลิต (68.49 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 2.01 บาท   

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่าปี
ที่ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01) ซึ่งมากกว่าการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีประมาณ 
13,500 - 14,000 ล้านฟอง ท าให้มีไข่ไก่คงเหลือในระบบค่อนข้างมากและราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า แต่ผลจากมาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปลดแม่
ไก่ไข่ยืนกรงก่อนก าหนด ลดปริมาณพ่อแม่พันธุ์ รวมทั งผลักดันส่งออกไข่ไก่ ท าให้ปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบมี
ปริมาณลดน้อยลง และมีความสอดคล้องกับความต้องการบริโภคในประเทศมากขึ น ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้า
ฟาร์มค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ นมาอย่างต่อเนื่อง โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (สป.3 ก.ค.62) 
เฉลี่ย ฟองละ 2.93 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนท่ีผ่านมา (ฟองละ 2.84 บาท) เฉลี่ยฟองละ 0.09 บาท สูง
กว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.62 บาท) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ย ฟองละ 0.07 บาท  
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(6) พืชผักและผลไม้ 
ผลไม้ภาคใต้    กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 738,000 ตัน 

เพ่ิมขึ นจากปี 2561 ร้อยละ 40 เนื่องจากสภาพอากาศเอื ออ านวยต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับ
ราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแล บ ารุงดีขึ น ปริมาณผลผลิตดังกล่าวแบ่งเป็น ทุเรียน 
445,000 ตัน มังคุด 156,000 ตัน เงาะ 69,000 และลองกอง 68,000 ตัน ตามล าดับ ปัจจุบันผลผลิตเริ่ม
ทยอยออกสู่ตลาด โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ยกเว้นลองกองจะออกมากช่วง
เดือนกันยายน - ตุลาคม ส าหรับผลผลิตทุเรียนมีปัญหาด้านคุณภาพเนื่องจากการจัดการคุณภาพไม่ค่อยดีและมี
ฝนตกท าให้เกิดปัญหาไส้ซึม ราคาโดยทัว่ไปอ่อนตัวลง ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 
2562 ทุเรียน พันธุ์ชะนี กก.ละ 54.79 บาท พันธุ์หมอนทอง กก.ละ 99 บาท มังคุดคละ กก.ละ 27.86 บาท 
เงาะโรงรียน กก.ละ 33.18 บาท และลองกอง กก.ละ 35 บาท   

ล าไย ภาคเหนือ    ในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 631,000 ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
51,000 ตัน (-7.48%) เป็นผลผลิตในแหล่งผลิตส าคัญ 8 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าปาง ล าพูน 
ตาก แพร่ น่าน) จ านวน 624,000 ตัน แบ่งเป็นล าไยในฤดู ประมาณ 341,000 ตัน และนอกฤดู 283,000 
ตัน โดยจะออกกระจุกมากในช่วงเดือนสิงหาคม (18.82% ของผลผลิตรวม) ประมาณ 190,000 ตัน แต่ล าไย
ในปีนี มีปัญหาด้านคุณภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน และท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ไม่มากเท่าท่ีประมาณการไว้  ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่อง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ยกเว้นล าไยที่ไม่ได้คุณภาพต้องหาตลาดรองรับเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ต่อไป  ส าหรับราคาล าไยที่
เกษตรกรขายได้ (สป. 3 เดือนก.ค.62) ล าไยสดทั งช่อ พันธุ์อีดอ เกรดเอเอ เฉลี่ย กก.ละ 34.03 บาท เกรด เอ 
เฉลี่ย กก.ละ 23.50 บาท    

มะนาว    ผลผลิตตามฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากขึ นอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อน
ตัวลง ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (15 ก.ค.62) ราคาต่อ 100 ผล ขนาด
คละเล็ก 70 - 100 บาท คละกลาง 100 - 140 บาท และคละใหญ่ 150 - 200 บาท ราคามีแนวโน้มอ่อน

 ตัวตามปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า สถานการณ์สินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ 
     (1) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 
347.04 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (362.87 ล้านตัน) 15.83 ล้านตัน (-4.36%) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 43,087 ตัน ใกล้เคียงกับปี่ที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 42,898 
ตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ที่คาดว่าจะมีมากถึง 2.95 ล้านตัน ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องน าเข้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ปัจจุบันอยู่ในช่วงเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ตั งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป โดยจะออกมากช่วงเดือนตุลาคม ส าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรด
น  ามันสกัด (สป.3 ก.ค.62) ยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 18.50 บาท  
    (2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 241.31 
ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (235.87 ล้านตัน) ประมาณ 5.43 ล้านตัน (+2.30%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 
2562 คาดว่าจะมีประมาณ 1.508 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.05 ล้านตัน แบ่งเป็นกาก
จากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 0.009 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.499 ล้านตัน ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ทีม่ีมากถึง 4.789 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้เพียงพอใช้อีก 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (สป.
3 ก.ค.62)   ราคาขายส่งกากถั่วฯ ที่ผลิตจากเมล็ดน าเข้า และกากน าเข้า เฉลี่ย กก.ละ 13.27 และ 13.12 
บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 0.0 7 และ 0.10 บาท ตามล าดับ  
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    (3) ปลาป่น USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 4.92 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.70 ล้านตัน) 0.22 ล้านตัน (+4.68%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมี
ปริมาณ 0.35 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (0.39 ล้านตัน) ประมาณ 0.04 ล้านตัน (-10.49%) ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศที่มปีีละประมาณ 0.78 ล้านตัน ต้องมีการน าเข้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้อีกประมาณปีละ 60,000 - 70,000 ตัน แนวโน้มการผลิตประเทศเปรูเริ่มกลับมาผลิตปลาป่น
หลังจากหยุดผลิตไประยะหนึ่ง ประกอบกับความต้องการใช้ปลาป่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งจะมีผลต่อราคาปลาป่นในประเทศด้วย ปัจจุบันราคาปลาป่นโปรตีนต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 (สป.3 ก.ค.62) 

  เฉลี่ย กก.ละ 29 บาท ลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 0.58 บาท
 

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

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  
กรกฎาคม 2562 

 


