
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนตลุาคม 
และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2562/63 ผลผลิตข้าวนาปีเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่              
สิงหาคม 62 - เมษายน 63 โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 62 ซึ่งระหว่างเดือนสิงหาคม
จนถึงตุลาคม 62 ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดแล้ว 6.16 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 25.18 สถานการณ์ราคา
ข้าวเปลือกทุกชนิดราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด  

  มันส าปะหลัง (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.นครราชสีมา) ราคาเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่าน
มา จาก กก. ละ 2.20 บาท เป็น กก. ละ 2.23 บาท เพ่ิมขึ้น กก. ละ 0.03 บาท (+1.36%) เนื่องจากเริ่ม 
การผลิตฤดูกาลใหม่ 2562/63 ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิต 
ที่ผู้ค้าท้องถิ่นเก็บสต็อกไว้เริ่มทยอยน าออกมาจ าหน่าย โดยปริมาณผลผลิตในเดือนตุลาคมออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากเดือนก่อน จาก 1.30 ล้านตัน เป็น 1.55 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 0.25 ล้านตัน (+19.13%)  

  ยางพารา (ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ตลาดกลาง จ.สงขลา) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
จาก กก.ละ 41.85 บาท เป็น กก.ละ 39.00 บาท ลดลง 2.85 บาท (-6.81%) เนื่องจากปริมาณผลผลิตใน
เดือนตุลาคมออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเดือนก่อน จาก 0.53 ล้านตัน เป็น 0.54 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.01 
ล้านตัน (+1.89%) นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับการผลิต
สินค้าจากยางธรรมชาติในประเทศจีนลดลงในช่วงต้นเดือน (1 - 7 ต.ค. 62) เนื่องในวันชาติของจีน  
ผลักดันให้ราคายางในภาพรวมปรับตัวลดลง 

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (จ.เพชรบูรณ์เมล็ด ความชื้น 14.5%) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
จาก กก.ละ 8.31 บาท เป็น กก. ละ 8.29 บาท ลดลง 0.02 บาท (-0.24%) เนื่องจากปริมาณผลผลิตใน
เดือนตุลาคมออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึนจากเดือนก่อน 0.77 ล้านตัน เป็น 0.88 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.12 ล้านตัน  
(+15.43%) ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตออกมาก (ต้นฤดูกาลระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน) ขณะที่โรงงาน
อาหารสัตว์เสนอราคารับซื้อลดลง เพราะผลผลิตมีคุณภาพต่ า และมีความชื้นสูง เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนก าหนด  

  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) ราคาขายส่ง กทม. (เกรดสกัดน้ ามัน) ยังคงทรงตัวที่ราคา 18.50 บาท  
ตามมาตรการบริหารการน าเข้าที่ให้สิทธิผู้น าเข้ารับซื้อถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาขั้นต่ า (เกรด
สกัดน้ ามัน) 18.25 บาท โดยผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนทยอยออกสู่ตลาด ในเดือนตุลาคมเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
จากปริมาณ 1,977.69 ตัน เป็น 14,335.04 ตัน เพ่ิมขึ้น 12,357.35 ตัน (+624.84%) และมีคุณภาพ
ไม่ดีนัก เนื่องจากเก็บเก่ียวในช่วงท่ีมีฝน ท าให้ผลผลิตมีความชื้นสูง  

  ปาล์มน้ ามัน (ผลปาล์มทะลาย 18%) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 
2.79 บาท เป็น กก.ละ 3.15 บาท เพ่ิมขึ้น กก.ละ 0.36 บาท (+12.90%) ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้น 
ผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อผลผลิตสูงขึ้น สอดคล้องกับราคาน้ ามันปาล์มดิบที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกัน  

  มะพร้าว (มะพร้าวผลแก่ใหญ่ สศก.) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จาก ผลละ 7.69 บาท 
เป็น ผลละ 9.17 บาท เพ่ิมขึ้น ผลละ 1.48 บาท (+19.25%) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงภาวะ
การค้าคล่องตัวเนื่องจากโรงงานมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
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  ปลาป่น (โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2) ราคายังคงทรงตัวที่ กก.ละ 29 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณปลาเป็ดเกรดดีออกสู่ตลาดปริมาณน้อยมาก แต่ผลผลิตปลาป่นยังคงมีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

  สุกร (สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม) ราคาปรับลดลง จาก กก.ละ 60.26 บาท เป็น กก.ละ 56.55 บาท 
ลดลง 3.70 บาท (-6.14%) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ โรค ASF ในสุกรของประเทศเพื่อนบ้าน ส่วน
การส ่งออกคล่องต ัวเล ็กน ้อยในช่วงปลายเด ือน เนื ่องจากผู ้ส ่งออกเริ ่มปร ับต ัวร ับมาตรการน าเข ้า  
และส่งออกสุกรของประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ย  
ปรับลดลงเล็กน้อย 

  ไข่ไก่ (ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย จาก ฟองละ 3.00 บาท เป็น ฟองละ 
2.99 บาท ลดลง 0.01 บาท (-0.33%) เนื่องจากเทศกาลกินเจในช่วงต้นเดือน อีกทั้งเป็นช่วงปิดภาคเรียน
ของโรงเรียน 

  ไก่เนื้อ (ขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า กทม.) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 
35.60 บาท เป็น กก.ละ 34.17 บาท ลดลง 1.43 บาท (-4.02%) ปริมาณผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการ 
ทั้งในประเทศ และแปรรูปเพ่ือส่งออก ขณะที่การบริโภคชะลอตัว จากราคาสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทน เช่น เนื้อสุกร  
ปรับลดลง  

  กุ้งขาวแวนนาไม (ราคากุ้งขาว 70 ตัว/กก.) ราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน จาก กก.ละ 119.50 บาท 
เป็น กก.ละ 125.00 บาท เพ่ิมขึ้น 5.95 บาท (+5.00%) ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง 
ขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นจากความต้องการของห้องเย็นที่ซื้อเก็บเข้าสต็อกเพ่ือใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี  

  ส้มเขียวหวาน ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 35.00 บาท เป็น กก.ละ 
30.00 บาท ลดลง 5.00 บาท (-14.28%) เนื่องจากผลผลิตภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาด แต่มีปัญหาด้าน
คุณภาพ เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้งท าให้ส้มขาดน้ า ไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ผลผลิตยังมีปริมาณจ ากัด 

  สับปะรด ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น จาก กก.ละ 6.48 บาท เป็น กก.ละ 6.72 บาท เพ่ิมขึ้น 
0.24 บาท (+3.70%) โดยปริมาณผลผลิตในเดือนตุลาคมออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน จาก 0.03 ล้านตัน เป็น 0.12 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 0.09 ล้านตัน (+279.79%) แต่ยังคงมีปริมาณไม่มากนัก โรงงานทยอยเปิดท าการตามปกติ 
โดยราคาที่เกษตรกรขายได้เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

  มะนาว (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.เพชรบุรี คละเล็ก) ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา ขณะที่
 ความต้องการของตลาดยังมีอยู่ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
ฤดูการผลิต ปี 2562/63 ส าคัญของโลก (ต.ค.62) ดังนี้  

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2562/63 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามัน
ปาล์ม) ประมาณ 574.84 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (597.41 ล้านตัน) ประมาณ 22.57 ล้านตัน  
(-3.78%) โดยผลผลิตพืชน้ ามันลดลงจากเดือนกันยายนประมาณ 4.64 ล้านตัน เนื่องจากการลดลง 
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ของถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน และเรปซีด โดยเฉพาะถั่วเหลืองลดลงถึง 2.4 ล้านตัน ต่ าสุดในรอบ 4  ป ี 
พืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมล็ดในปาล์ม ได้แก่ ผลผลิต 20.05 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.56 ล้านตัน (+2.86%) 
เมล็ดฝ้าย ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิตลดลง ผลผลิต 45.62 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.99 ล้านตัน (+4.57%) ได้แก่ 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลผลิต 338.97 ล้านตัน ลดลง 19.80 ล้านตัน (-5.52%) ผลผลิต 44.44 ล้านตัน 

เนื้อมะพร้าวแห้ง ลดลง 1.74 ล้านตัน (-3.78%) ผลผลิต 5.81 ล้านตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน (-2.84%)   
เรปซีด เมล็ดทานตะวัน  ผลผลิต 68.57 ล้านตัน ลดลง 3.37 ล้านตัน (-4.68%) และ ผลผลิต 51.38    
ล้านตัน ลดลง 0.36 ล้านตัน (-0.07%) 

น้ ามันปาล์มส าหรับ  คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 76.01 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
1.93 ล้านตัน (+2.61%) โดยเป็นผลผลิตของอินโดนีเซีย 43 ล้านตัน มาเลเซีย 21.2 ล้านตัน และไทย 3 ล้านตัน 
ตามล าดับ   

ธัญพืช 2.2 ในปี 2562/63 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,161.91 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (2,126.57 ล้านตัน) 35.34 ล้านตัน (+1.66%) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

ข้าวสาลี    2.2.1 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 765.23 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ประเทศที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น (730.50 ล้านตัน) 34.73 ล้านตัน (+4.75%) เช่น สหภาพยุโรป เพ่ิมขึ้น 15.14 

ล้านตัน (+11.06%) ยูเครน เพ่ิมขึ้น 3.64 ล้านตัน (+14.54%) ออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้น 0.70 ล้านตัน  
(+4.06%) สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 2.08 ล้านตัน (+4.06%) อินเดีย เพ่ิมข้ึน 2.32 ล้านตัน (+2.32%) เป็นต้น   

ธัญพืชเมล็ดหยาบ    2.2.2 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,396.68 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (1,396.07 ล้านตัน) 0.61 ล้านตัน (+0.04%) แม้ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมี
ปริมาณผลผลิตลดลง แต่การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข้าวบาร์เลย์ในประเทศรัสเซีย แคนาดา และยูเครน รวมกับ

ธัญพืชที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตธัญพืชอ่ืนๆ ส่งผลให้ธัญพืชเมล็ดหยาบปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับ ได้แก่    
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ผลผลิต 155.80 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 16.24 ล้านตัน (+11.64%) ผลผลิต 22.62 ล้านตัน 

ข้าวไรน์ เพ่ิมขึ้น 0.70 ล้านตัน (+3.19) ผลผลิต 11.78 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.79 ล้านตัน (+17.90%)  
ธัญพืชที่ผลผลิตลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ผลผลิต 1,104.01 ล้านตัน ลดลง 19.21 ล้านตัน  

ข้าวฟ่าง (-1.71%) และ ผลผลิต 27.93 ล้านตัน ลดลง 0.94 ล้านตัน (-3.24%) 

2.3 ข้าวสาร   USDA คาดว่าผลผลิตโลกในปีการผลิต 2562/63 จะมีประมาณ 
497.77 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (498.95 ล้านตัน) 1.18 ล้านตัน (-0.24%) เมื่อรวมกับสต็อกต้นปี 
171.85 ล้านตัน จะมีอุปทานข้าวสารรวม 669.62 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 
492.51 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (488.67 ล้านตัน) 3.83 ล้านตัน (+0.78%) ส่งผลให้สต็อกปลายปี 
จะเหลือประมาณ 175.09 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (171.85 ล้านตัน) 3.24 ล้านตัน (+1.88%) 
ส าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 45.88 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (45.28 ล้านตัน) 
0.59 ล้านตัน (+1.31%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดียประมาณ 11.8 ล้านตัน ไทย 9 ล้านตัน 
เวียดนาม 6.5 ล้านตัน ปากีสถาน 4 ล้านตัน จีน 3.3 ล้านตัน สหรัฐฯ 3.02 ล้านตัน และ พม่า 2.6 ล้านตัน 
ตามล าดับ 
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3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนพฤศจิกายน 2562   

  ข้าวนาปี ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก โดย สศก. คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด 
ในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 14.80 ล้านตัน (ร้อยละ 60.48 ของผลผลิตรวม) ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือก 
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

ยางพารา   คาดว่าราคายางจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ และมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการ
พยากรณ์อากาศในช่วง 1 - 2 สัปดาห์แรกของเดือนจะมีฝนตกหนักร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนที่ภาคใต้ ส่งผลต่อ
ปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาด นอกจากนี้การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จะช่วยให้การส่งออกของไทยดีขึ้น โดย สศก. คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน
ประมาณ 0.54 ล้านตัน (ร้อยละ 10.75 ของผลผลิตรวม) 

มันส าปะหลัง   เข้าสู่การเริ่มต้นการผลิตฤดูกาลใหม่ 2562/63 คาดว่าผลผลิตใหม่จะออก 
สู่ตลาด ในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 2.07 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 6.57 ของผลผลิตรวม) โดยผลผลิต 
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม แนวโน้มทางด้านราคาที่มีแนวโน้มค่อยๆ ปรับตัว
สูงขึ้น ด้านการค้าคาดว่าจะมีค าสั่งซื้อจากผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้นประมาณ 1.254 ล้านตัน 
ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีสินค้าในสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้ อาจส่งผลให้
ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามกลไกด้านราคาและคุณภาพของสินค้า 

ถั่วเหลือง (ฤดฝูน)   เป็นช่วงปลายฤดูถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ส่วนใหญ่เป็นเกรดสกัดน้ ามัน และมีคุณภาพไม่ดีนัก โดย สศก. คาดว่าปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกใน
เดือนพฤศจิกายนร้อยละ 7.44 ของปริมาณผลผลิตรวม ราคามีแนวโน้มทรงตัวจนถึงสิ้นปี 62 ทุกชั้นเกรด
คุณภาพ 

กาแฟ   ผลผลิตกาแฟเริ่มสุกและทยอยเก็บเกี่ยวได้แล้วบางส่วน คาดว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
ปาล์มน้ ามัน   ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โดย สศก. คาดว่าปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันจะออก 

ในเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 7.52 ของปริมาณผลผลิตรวม แต่ยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ 
ในประเทศ ราคาผลปาล์มและราคาน้ ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นระดับหนึ่งตามมาตรการช่วยเหลือ 
ของภาครัฐ 

มะพร้าว   ผลผลิตออกสู ่ตลาดลดลง โดย สศก. คาดว่าปริมาณผลผลิตมะพร้าวจะออก 
ในเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 5.21 ของปริมาณผลผลิตรวม ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน ส่งผลให้ผลผลิตอาจ 
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

ปลาป่น   คาดว่าปริมาณผลผลิตมีออกสู่ตลาดปริมาณไม่มากนัก ในขณะที่ภาวะการค้า
ค่อนข้างซบเซา ส่งผลให้ราคาจะยังคงทรงตัว 

สุกร   คาดว่า ภาวะการค้าจะคล่องตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการในตลาดต่างประเทศ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกอาจปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

ไข่ไก่   คาดว่า ปริมาณผลผลิตในระบบเพียงพอกับความต้องการของตลาด ภาวะการค้า 
มีแนวโน้มคล่องตัวหลังโรงเรียนเปิดภาคเรียน ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 
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ไก่เนื้อ   คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
คล่องตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ตามความต้องการใช้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงวันหยุด
ต่อเนื่อง และเทศกาลท่องเที่ยว คาดว่าราคาขายส่งไก่มีชีวิตและราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัวจะทรงตัวหรือปรับ
สูงขึ้นเล็กน้อย   

กุ ้งขาวแวนนาไม    คาดว่าผลผลิตออกสู ่ตลาดมากขึ ้นตามรอบการลงกุ ้ง ในขณะ  
ที่สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง  จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันส่งออก 
ของไทย ท าให้แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง 

ส้มเขียวหวาน   ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น คาดว่าราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
ผลผลิตคุณภาพมีจ ากัด ขณะที่ตลาดมีความต้องการมากในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 

สับปะรด   คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น โรงงานมีการแข่งขันกันรับซื้อผลผลิต ส่งผล
ให้ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

หอมแดง   เกษตรกรในพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ ทยอยปลูกหอมแดงมากขึ้น คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
ประมาณช่วงปลายเดือน ธันวาคม 62 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล 

มะนาว   คาดว่าผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าไม่มีปัญหาการกระจุกตัวของสินค้า 

แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562 ข้าวนาปี ปี 2562/63    เข้าสู่ช่วงปลายฤดู ส่วน ผลผลิต
ข้าวนาปีมีแนวโน้มออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ และอาจมีผลผลิตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภัยแล้งในต้นปี 
ขณะที่พ้ืนที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป   

ภาวะการค้า   ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงเดือนตุลาคม ราคามีความเคลื่อนไหวตาม
ภาวะตลาด เป็นดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15 ,000 - 17,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 
7,500 - 8,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 9 ,500 - 10,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 
16,100 - 18,400 บาท ส่วนการค้าข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 
1,170 - 1,180 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 กระสอบละ 3 ,460 - 3,470 บาท ข้าวเหนียว 10% 
เมล็ดยาว กระสอบละ 3,900 - 3,910 บาท และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1 ,130 - 1,140 บาท 
ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย , 30 ต.ค. 62, (f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ 
ตันละ 1,268 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 441 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 424 
เหรียญสรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 428 เหรียญสรอ. ส่วนข้าวสหรัฐฯ (เมล็ดยาว #4/5)  ตันละ 513 - 517 
เหรียญสรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 348 - 352 เหรียญสรอ. อินเดีย ตันละ 363 - 367 เหรียญ
สรอ. ปากีสถาน ตันละ 348 - 350 เหรียญสรอ. ส่วน ข้าวนึ่ง อินเดีย ตันละ 361 - 365 เหรียญสรอ. สหรัฐฯ 
ตันละ 543 - 547 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 
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การส่งออก  ปี 2562   ผลกระทบจากค่าเงินบาท ส่งผลให้การส่งออกขาดทุน  
การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณเพียง 8 ล้านตัน ต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี และที่ส าคัญคือจีนมีการส่งออกข้าว
ในปีนี้ถึง 3.5 ล้านตัน จากเดิมที่ ไม่เคยส่งออกเลย ซึ่งแย่งตลาดแอฟริกาที่ เป็นตลาดเก่าของไทย  
จากตัวเลขการส่งออกท่ีลดลงบ่งบอกถึงสถานการณ์ตลาดข้าวไทยที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลง ปริมาณความ
ต้องการซื้อข้าวไทยลดลงกว่าในอดีต และหันไปบริโภคข้าวของประเทศคู่แข่งแทน เมื่อคู่แข่งเสนอราคา 
ที่ต่ ากว่า และให้ราคาข้าวของไทยเป็นตัวน าราคา ดังนั้นการช่วยเหลือทางด้านราคาเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอควรให้ความช่วยเหลือทั้งระบบด้วย การส่งออกข้าว ปัจจุบัน (มกราคม – 28 ตุลาคม 62) ไทยได้ส่ง
ข้าวออกไปแล้ว 6.67 ล้านตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (9.28 ล้านตัน) 2.61 ล้านตัน  
(-28.18%)  

(2) มันส าปะหลัง ผลผลิต ปี 2562/63 คาดว่าจะมีประมาณ 31.47 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561/2562 0.03 ล้านตัน (+0.13%) เนื่องจากราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้มี
ราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ปล่อยว่างไว้เพ่ือดูราคาในปีที่แล้ว โดยผลผลิตออกมาก
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 63 ประมาณ 17.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 55.96 ของผลผลิตทั้งหมด  
ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (ต.ค. 62) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือน 
ที่ผ่านมา จาก กก.ละ 2.20 บาท เป็น กก.ละ 2.23 บาท เพ่ิมข้ึน กก.ละ 0.03 บาท   

(3) ไก่เนื้อ ผลผลิต ปี 2562 มีประมาณ 1,690 ล้านตัว คิดเป็นซากบริโภคประมาณ 
2.714 ล้านตัน (เฉลี่ยน้ าหนักไก่ 2.55 กก./ตัว ช าแหละเป็นซากบริโภคได้ 63% ของน้ าหนัก) ใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.25 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.59 ล้านตัน 
(เป้าหมายของคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) สถานการณ์การผลิต ปริมาณผลผลิตออก 
สู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่การบริโภคชะลอตัว เนื่องจากราคาสินค้า
เนื้อสัตว์ทดแทน เช่น เนื้อสุกร ปรับตัวลดลง ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (ต.ค. 62) 
เฉลี่ย กก.ละ 34.17 บาท ส าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 
ส่งออกได้ 665,643 ตัน มูลค่า 78,057 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%) สถานการณ์ด้านการผลิต เกษตรกรเร่งจับกุ้งขนาดเล็ก (ขนาด 90 - 100 ตัว/กก.) จ าหน่ายออกสู่
ตลาด เพ่ือลดภาระต้นทุนค่าอาหารที่เพ่ิมขึ้น และลดความเสี่ยงจากความเสียหาย อันเนื่องจากอัตราการเลี้ยง
รอดต่ าขณะที่ความต้องการของห้องเย็นเพ่ิมขึ้น จากการซื้อเก็บสต็อก เพ่ือใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี ปัจจุบันราคา
กุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ ต.ค. 62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 125.00 บาท 
สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 119.05 บาท) กก.ละ 5.95 บาท ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน 

 มกราคม ถึงกันยายน 2562 ส่งออกได้ 125,309 ตัน มูลค่า 37,136 ล้านบาท

 3.2 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ในปี 2562/63 จะมีประมาณ 
1,104.01 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,123.22 ล้านตัน) 19.21 ล้านตัน (-1.71%) เนื่องจาก
ผลผลิตในประเทศสหรัฐฯ และอียิปต์ลดลง นอกจากนี้การน าเข้าในประเทศซาอุดิอาระเบียกับเม็กซิโกปริมาณ
น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ส าหรับการผลิตของไทย ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 



 

7 
 

 

4.73 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (4.99 ล้านตัน)เล็กน้อย เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูก ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย สมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์ไทยคาดว่าจะมีปริมาณ 8.44 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์เสนอราคารับซื้อลดลง เพราะผลผลิตมีคุณภาพต่ า 
และมีความชื้นสูง เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนก าหนด โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (ต.ค.62) 
เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% เฉลี่ย กก.ละ 8.29 บาท ราคาสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ (8.23) กก.ละ 0.06 บาท   

(2) ปาล์มน้ ามัน กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปี 2562 จะมีผลผลิตปาล์มน้ ามันประมาณ 
16.80 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (15.39 ล้านตัน) 1.41 ล้านตัน (+9.17%) โดยจะสกัดเป็นน้ ามันปาล์มดิบ 
(18%) ได้ประมาณ 3.024 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกปลายปี 2561 จ านวน 0.378 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ ใน
ระบบปริมาณ 3.40 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.40 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค            
1.40 - 1.50 ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.20 - 1.30 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.50 ล้าน
ตัน จะมีน้ ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลด
ผลกระทบด้านการตลาด  

แนวโน้มการผลิตในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2562 (พ.ย.-ธ.ค.62) คาดว่าจะมีผลปาล์ม
น้ ามันออกสู่ตลาดรวมประมาณ ร้อยละ 14.19 คิดเป็นผลปาล์มฯ ประมาณ 2.83 ล้านตัน หรือน้ ามันปาล์มดิบ 
(น้ ามัน 18%) ประมาณ 0.43 ล้านตัน CPO โดยจะทยอยออกสู่ตลาดมากข้ึนตามฤดูกาล ขณะที่ภาวะการค้า
คล่องตัวขึ้น ผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อผลผลิตสูงขึ้น สอดคล้องกับราคาน้ ามันปาล์มดิบที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
ส าหรับราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ และน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) ในเดือนตุลาคม 2562 
เฉลี่ย กก.ละ 3.15 และ 17.13 บาท ซึ่งราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) และราคาน้ ามันปาล์มดิบ สูงกว่าราคา
เฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 0.36 และ 0.97 บาท ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ย กก.ละ 15.65 บาท  

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.83 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.03 ล้านตัน (-3.49%) ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 
78,242 ตัน (8.90% ของผลผลิตรวม) น้อยกว่าเดือนก่อน 4.21 ภาวะการค้าคล่องตัวเนื่องจากโรงงาน 
มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบัน (ต.ค.62) มะพร้าวผลแก ่
(ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 9.17 บาท ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (7.69 บาท) เท่ากับผลละ 1.48 บาท  
(+19.25%) และสูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 4.83 บาท) เฉลี่ยผลละ 4.34 บาท  

(4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 22.20 ล้านตัว น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 0.70 ล้านตัว (-3.1%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 
21.27 ล้านตัว ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงบางส่วนเร่งระบายผลผลิต เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับ โรค ASF  
ในสุกร ของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนการส่งออกคล่องตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกเริ่มปรับตัวรับมาตรการ
น าเข้าและส่งออกสุกรของประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึ้น  ส าหรับราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง (ต.ค. 62) กก.ละ 
56.55 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา เฉลี่ย กก.ละ 4 บาท และยังต่ ากว่าต้นทุนการผลิต (69.06 บาท) 
เฉลี่ย กก.ละ 12.51 บาท 

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01) ซึ่งมากกว่าการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมี
ประมาณ 13,500 - 14,000 ล้านฟอง ปัจจุบันปริมาณผลผลิตในระบบเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
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ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวหลังโรงเรียนเปิดภาคเรียน โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้  
(ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) ต.ค.62 เฉลี่ย ฟองละ 2.99 บาท ราคาต่ ากว่าเดือนที่ผ่านมา (3.00 บาท) เท่ากับ 0.01 
บาท (-0.33%) สูงกว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.56 บาท) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ย ฟอง
ละ 0.61 บาท 

(6) พืชผักและผลไม้  
สับปะรด  ในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 1.68 ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 0.67 ตัน  

(+28.52%) โดยสับปะรดรุ่นที่ 2 จะออกมากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น 
แต่ยังคงมีปริมาณไม่มากนัก โรงงานทยอยเปิดท าการตามปกติ ส าหรับราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้  
(ต.ค.62) กก.ละ 6.72 บาท ราคาปรับเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (6.48 บาท) เท่ากับ กก.ละ 0.24 บาท (-3.57%)  

มะนาว    ผลผลิตตามฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑต่์ า ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (ต.ค.62) ราคาต่อ 100 ผล ขนาด
คละเล็ก 50 - 70 บาท คละกลาง 80 - 100 บาท และคละใหญ่ 100 - 150 บาท ราคามีแนวโน้มอ่อนตัว
ตามปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป 

 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า สถานการณ์สินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ 

     (1) เมล็ดกาแฟ USDA ประมาณการผลผลิต ปี 2562/63 มีประมาณ 10.147 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (10.470 ล้านตัน) 0.323 ล้านตัน (-0.03%) ส่วนผลผลิตของไทย กระทรวงเกษตรฯ 
คาดว่า ปี 2562/63 จะมีประมาณ 24,041 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 24,614 ตัน ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 42,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บผลกาแฟแล้วบางส่วน 
เนื่องจากผลสุกในแต่ละต้นสุก มากกว่าร้อยละ 50 แล้ว ส าหรับราคาซื้อขายเมล็ดกาแฟโรบัสต้าตลาด
ลอนดอน (ต.ค.62) กก.ละ 38.98 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 1.65 บาท 

      (2) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 
338.97 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (358.77 ล้านตัน) 19.80  ล้านตัน (- 5.52 %) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ  19,571  ตัน  ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 19,916 ตัน 
ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ที่คาดว่าจะมีมากถึง 2.79 ล้านตัน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
น าเข้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่ดีนัก  
มีความชื้นสูง ราคายังมีแนวโน้มทรงตัว ตามมาตรการบริหารการน าเข้า ที่ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ารับซื้อถั่วเหลือง 
ในประเทศทั้งหมด ในราคาขั้นต่ า (เกรดสกัดน้ ามัน) 18.25 ในช่วงนี้ ส าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ ามัน 
(ต.ค.62) ยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 18.50 บาท  

     (3) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 239.71 
ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (235.22 ล้านตัน) ประมาณ 4.49 ล้านตัน (+1.91%) ส่วนผลผลิตของไทย  
ปี 2562 คาดว่าจะมีประมาณ 1.508 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.06 ล้านตัน แบ่งเป็นกาก
จากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 0.009 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.499 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ที่มีมากถึง 4.789 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้เพียงพอใช้อีก 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (ต.ค.62) 
ราคาขายส่งกากถ่ัวเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดน าเข้า โปรตีน 44 – 46% กก.ละ 13.05 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือน
ที่ผ่านมา กก.ละ 0.04 บาท  
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     (4) ปลาป่น USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 4.87 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.64 ล้านตัน) 0.23 ล้านตัน (+4.87%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมี
ปริมาณ 0.35 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (0.39 ล้านตัน) ประมาณ 0.04 ล้านตัน ( -10.26%) ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศที่มีปีละประมาณ 0.78 ล้านตัน ต้องมีการน าเข้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้อีกประมาณปีละ 60,000 - 70,000 ตัน ปัจจุบันราคาปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2 
(ต.ค.62) เฉลี่ย กก.ละ 29 บาท ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคาจึงยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดื อน 

 ที่ผ่านมา
 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  

พฤศจิกายน 2562 
 


