
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนกันยายน 
 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2562

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  

  ข้าวนาปี เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีในเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากพ้ืนที่ทางภาคเหนือ  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ท าให้ผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้จะออกล่าช้า 
จากปกติที่ผลผลิตเริ่มออกในปลายเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ในปีนี้ผลผลิตข้าวนาปีจะทยอยออกสู่ตลาดมากในช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม โดยผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ส่งผลให้แหล่งปลูกข้าวส าคัญ 
เช่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ เป็นต้น พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
และปริมาณข้าวที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนให้ลดลงได้  สถานการณ์เดือนกันยายน
ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้ข้าวเพ่ือเก็บไว้เป็นสต็อกเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา และปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีเริ่มทยอยออกสู่ตลาด  

  มันส าปะหลัง (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.นครราชสมีา) ราคายังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
ที่ราคา กก.ละ 2.20 บาท โดยปริมาณผลผลิตในเดือนกันยายนออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
จาก 0.67 ล้านตัน เป็น 0.71 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.04 ล้านตัน (+5.97%) เนื่องจากราคาหัวมันส าปะหลัง
ที่เกษตรกรขายได้มีราคาดีตั้งแต่ปลายปี 2561 เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมมากขึ้น ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่
ในเกณฑ์ดี (ระดับราคาสูงกว่าต้นทุน) แต่เนื่องจากแหล่งผลิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน ส่งผลให้มันส าปะหลังชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้บางพ้ืนที่ประสบอุทกภัยเป็นเหตุให้มัน
ส าปะหลังเน่า และมีคุณภาพต่ า ส่งผลให้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ยังคงทรงตัว  

  ยางพารา (ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ตลาดกลาง จ.สงขลา) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่
ผ่านมา จาก กก.ละ 41.76 บาท เป็น 41.85 บาท เพ่ิมขึ้น กก.ละ 0.09 บาท (+0.22%) เนื่องจากปริมาณ
ฝนในพ้ืนที่ปลูกยางเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เป็นอุปสรรคในการกรีดยางของเกษตรกร รวมทั้งดัชนีภาคการผลิตของ
ประเทศจีนขยายตัวเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ระดับ 50.10 (มากกว่า 50 แสดงว่าเศรษฐกิจขยายตัว) ประกอบกับสต็อก
ยางพาราในประเทศจีนที่มีการปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 0.463 ล้านตัน เป็น 0.455 ล้านตัน ลดลง 
0.01 ล้านตัน (-1.73%) นอกจากนี้ราคายางยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากเหตุการณ์โจมตีโรงงานน้ ามันสองแห่งในซาอุดิอาระเบีย ส่งผลให้การผลิตน้ ามันชะลอตัว 

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (จ.เพชรบูรณ์เมล็ด ความชื้น 14.5%) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
จาก กก.ละ 8.27 บาท เป็น กก.ละ 8.23 บาท ลดลง กก.ละ 0.04 บาท (-0.48%) โดยปริมาณผลผลิตในเดือน
กันยายน ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นจาก 0.537 ล้านตัน เป็น 0.762 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.225 ล้านตัน (+41.9%) 
ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตออกมาก (ต้นฤดู ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน) ผลผลิตข้าวโพดจะมีความชื้นสูง 
เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่เนื่องจากปีนี้หลายพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงจึงเพาะปลูกล่าช้ากว่าก าหนดท าให้ผลผลิต
คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือให้ผู้ผลิต
อาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 8.00 บาท/กก. ที่ความชื้น 14.5% (กทม.และปริมณฑล)  

  ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) ราคาขายส่งกทม.(เกรดสกัดน้ ามัน) ยังคงทรงตัวที่ราคา 18.50 บาท 
ตามมาตรการบริหารการน าเข้า ที่ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ารับซื้อถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาขั้นต่ า (เกรดสกัดน้ ามัน) 
18.25 บาท โดยผลผลิตในเดือนกันยายนเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จากปริมาณ 620.5 ตัน เป็น 4,114.8 ตัน 
เพ่ิมขึ้น 3,494.3 ตัน (+563.2%) ขณะที่สถานการณ์ราคาในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง จากสต็อกเมล็ดถั่วเหลืองโลก   
มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (AFRICAN SWINE FEVER: AFS) ในสุกร 
ส่งผลให้ความต้องการน าเข้าถั่วเหลืองของจีนลดลง  
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  ปาล์มน้ ามัน (ผลปาล์มทะลาย 18%) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 
2.77 บาท เป็น กก.ละ 2.82 บาท เพ่ิมขึ้น กก.ละ 0.05 บาท (+1.81%) ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงก่อน เนื่องจากตลาดมีความต้องการผลปาล์มเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์อุปทาน  

  มะพร้าว (มะพร้าวผลแก่ใหญ่ สศก.) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จากผลละ 6.79 บาท 
เป็น ผลละ 7.69 บาท เพ่ิมขึ้น ผลละ 0.90 บาท (+13.25%) เนื่องจากปริมาณผลผลิตในเดือนกันยายน 
ออกสู่ตลาดลดลงจาก 75,711 ตัน เป็น 66,478 ตัน ลดลง 9,233 ตัน (-12.20%) นอกจากนี้ภาวะการค้า
ทีค่ล่องตัวขึ้น และโรงงานมีความต้องการใช้ต่อเนื่อง เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

  ปลาป่น (โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2) ราคายังคงทรงตัวที่ กก.ละ 29 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา กรมประมงยังคงให้หยุดจับปลาเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าในอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือ ท าให้
ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดลดลง แต่ผลผลิตปลาป่นยังคงมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการใช้ในตลาดลดลง 

  สุกร (สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 65.50 บาท 
เป็น กก.ละ 60.26 บาท ลดลง กก.ละ 5.24 บาท (-8%) เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ความ
ต้องการบริโภคชะลอตัวในช่วงเทศกาลกินเจ 

  ไข่ไก่ (ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) ราคายังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ที่ราคาฟองละ 
3.00 บาท เนื่องจากผลผลิตและความต้องการเข้าสู่ภาวะสมดุลยิ่งขึ้น จากมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรงและ
ผลักดันการส่งออก 

  ไก่เนื้อ (ขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า กทม.) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 
36.50 บาท เป็น กก.ละ 35.60 บาท ลดลง กก.ละ 0.9 บาท (-2.47%) เนื่องจากผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ 
ทั้งในประเทศและแปรรูปเพ่ือส่งออก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวช่วงเทศกาลกินเจ  

  กุ้งขาวแวนนาไม (ราคากุ้งขาว 70 ตัว/กก.) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 
137.62 บาท เป็น กก.ละ 119.05 บาท ลดลง กก.ละ 18.57 บาท (-13.49%) เนื่องจากเกษตรกรระบาย
กุ้งออกสู่ตลาดต่อเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และภาวะฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่เลี้ยง  

  ลองกอง (ลองกองคละ) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 29.32 บาท เป็น กก.ละ 
14.15 บาท ลดลง กก.ละ 15.17 บาท (-51.74%) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตลองกองภาคใต้ออกสู่ตลาด
จ านวนมาก เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จากปริมาณ 28,740 ตัน เป็น 40,454 ตัน เพิ่มขึ้น 11,714 ตัน 
(+40.76%) 
  มะนาว (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.เพชรบุรี คละเล็ก) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
จาก 70 – 100 บาท ต่อ 100 ผล เป็น 75 – 110 บาท ต่อ 100 ผล เพ่ิมขึ้น 5 - 10 บาท (+8.82%) 
ความต้องการของตลาดยังมีอยู่ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร
ส าคัญของโลก ฤดูการผลิต ปี 2562/63 (ก.ย.62) ดังนี้  

2.1 พืชน้ ามัน คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2562/63 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามันปาล์ม) 
ประมาณ 579.48 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (600.74 ล้านตัน) ประมาณ 21.26 ล้านตัน (-3.54%) 
โดยผลผลิตพืชน้ ามันลดลงจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1.4 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองลดลงในประเทศ
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พืชน้้ามันที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมล็ดในปาล์ม สหรัฐอเมริกา ยุโรป และยูเครน ได้แก่ ผลผลิต 20.05 ล้านตัน 
เมล็ดฝ้าย เพิ่มขึ้น 0.56 ล้านตัน (+2.86%) ผลผลิต 45.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.89 ล้านตัน (+4.34%) 

เมล็ดทานตะวัน ส่วนพืชน้้ามันที่ผลผลิตลดลง ผลผลิต 52.58 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.19 ล้านตัน (+2.31%) 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ได้แก่ ผลผลิต 341.39 ล้านตัน ลดลง 20.68 ล้านตัน (-5.71%) ผลผลิต 44.52 ล้านตัน 

ลดลง 1.65 ล้านตัน (-3.58%) เนื้อมะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.81 ล้านตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน ( -2.84%) 
เรปซีดและ  ผลผลิต 69.54 ล้านตัน ลดลง 2.40 ล้านตัน (-3.33%) 

น้ ามันปาล์ม ส 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 2,161.97 ล้านตัน มากกว่า
ปีที่ผ่านมา (2,126.09 ล้านตัน) 35.88 ล้านตัน (+1.69%) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

ข้าวสาลี     2.2.1 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 765.53 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ประเทศที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น (730.84 ล้านตัน) 34.69 ล้านตัน (+4.75%) เช่น สหภาพยุโรป เพ่ิมขึ้น 14.14 ล้านตัน 

(+10.33%) ยูเครน เพ่ิมขึ้น 3.64 ล้านตัน (+14.54%) ออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้น 1.7 ล้านตัน (+9.84%) สหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้น 2.61 ล้านตัน (+5.08%) อินเดีย เพ่ิมขึ้น 2.32 ล้านตัน (+2.32 %) อิหร่าน เพ่ิมขึ้น 2.3 ล้านตัน (+15.86%) 
เป็นต้น   

ธัญพืชเมล็ดหยาบ     2.2.2 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,396.45 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (1,395.25 ล้านตัน) 1.19 ล้านตัน (+0.09%) แม้ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีปริมาณ
ผลผลิตลดลง แต่การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข้าวบาร์เลย์ในประเทศรัสเซีย แคนาดา และยูเครน รวมกับผลผลิต

ธัญพืชท่ีผลผลิตเพิ่มขึ้น ข้าวบาร์เลย์ ธัญพืชอ่ืนๆ ส่งผลให้ธัญพืชเมล็ดหยาบปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับ ได้แก่ 
ข้าวโอ๊ต ผลผลิต 154.07 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 14.52 ล้านตัน (+10.41%) ผลผลิต 22.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 

ข้าวไรน์ ธัญพืชที่ผลผลิตลดลง 1.05 ล้านตัน (+4.78) ผลผลิต 11.74 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.74 ล้านตัน (+17.34%)  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง ได้แก่ ผลผลิต 1,104.88 ล้านตัน ลดลง 17.30 ล้านตัน (-1.54%) และ ผลผลิต 

27.93 ล้านตัน ลดลง 0.94 ล้านตัน (-3.24%) 

ข้าวสาร   2.3 USDA คาดว่าผลผลิตโลกในปีการผลิต 2562/63 จะมีประมาณ 494.22 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (498.95 ล้านตัน) 4.73 ล้านตัน (-0.95%) เมื่อรวมกับสต็อกต้นปี 162.34 ล้านตัน จะมีอุปทาน
ข้าวสารรวม 666.07 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 492.02  ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(488.75 ล้านตัน) 3.26 ล้านตัน (+0.67%) ส่งผลให้สต็อกปลายปีจะเหลือประมาณ 174.05 ล้านตัน มากกว่าปีที่
ผ่านมา (171.80 ล้านตัน) 2.25 ล้านตัน (+1.31%) ส าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมีประมาณ 45.12 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (45.11 ล้านตัน) 1.11 ล้านตัน (+0.02%) โดยเป็นการส่งออกของประเทศอินเดียประมาณ 
11.2 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

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนตุลาคม 2562  

  ผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น โพดุลและคาจิกิ ที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยช่วยให้สถานการณ์
น้ าภายในประเทศดีขึ้น ขณะเดียวกันในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
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ข้าวนาป ี  ผลผลิตข้าวนาปีมีแนวโน้มออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ เนื่องจากพ้ืนที่ทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผลผลิตข้าวนาปีเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยคาด
ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมประมาณ 2.1 ล้านตัน (ร้อยละ 8.14 ของผลผลิตรวม) ซึ่งผลผลิต
จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม คาดว่าจะมีผลผลิตรวมกันร้อยละ 70.6 คิดเป็นผลผลิต
ประมาณ 18.22 ล้านตัน ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ก าลัง
ออกสู่ตลาด 

ยางพารา   คาดว่าแนวโน้มราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณยางออกสู่
ตลาดน้อยลง เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เป็นแหล่งปลูกยางส าคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางของ
เกษตรกร โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมประมาณ 0.53 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของ
ผลผลิตรวม) 

มันส าปะหลัง   เข้าสู่การเริ่มต้นการผลิตฤดูกาลใหม่ 2562/63 คาดว่าผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาด 
ในเดือนตุลาคมประมาณ 1.55 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของผลผลิตรวม) โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม แนวโน้มทางด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตาม
คุณภาพของสินค้า เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิตที่ผู้ค้าท้องถิ่น
เก็บสต็อกไว้เริ่มทยอยน าออกมาจ าหน่าย และเกษตรกรที่มีผลผลิตน าออกมาจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ราคาที่เกษตรกร
ขายได้เป็นไปตามคุณภาพของสินค้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยปกติผลผลิตจะ
ออกมากในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน แต่เนื่องจากหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงท าให้การเพาะปลูก  
ปีนี้ล่าช้ากว่าก าหนด คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม คาดว่าจะมีผลผลิตรวมกันร้อยละ 57 
คิดเป็นผลผลิตประมาณ 2.93 ล้านตัน ขณะที่ โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง  
ด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีสินค้าในสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้ อาจส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยตาม
กลไกด้านราคาและคุณภาพของสินค้า 

ถั่วเหลือง (ฤดูฝน)   อยู่ในช่วงผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตจะออก
สู่ตลาดในเดือนตุลาคมประมาณ 14.34 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 33.27 ของผลผลิตรวม) คาดว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ส่วนใหญ่เป็นเกรดสกัดน้ ามัน และมีคุณภาพไม่ดีนัก ราคามีแนวโน้มทรงตัวจนถึงสิ้นปี 62 ทุกชั้นเกรดคุณภาพ 

ปาล์มน้ ามัน   ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ราคาผล
ปาล์มและราคาน้ ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เนื่องจากภาวะการค้าที่คล่องตัวขึ้น จากมาตรการเร่งรัดให้ 
กฟผ. รับซื้อน้ ามันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครบตามจ านวนที่ครม.อนุมัติไว้แล้ว และมาตรการประกันรายได้ 

มะพร้าว   ผลผลิตจะออกสู่ตลาดลงลง โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมประมาณ 
56,981 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 6.48 ของผลผลิตรวม) ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิต      
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 

ปลาป่น   คาดว่าราคาปลาป่นในประเทศจะอ่อนตัวลง เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวตามความ
ต้องการใช้ของจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่มีความต้องการลดลง จากภาวะโรคระบาดในสุกร ส่งผลให้ปริมาณปลาป่น
ในประเทศมีมากขึ้น และราคาต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง 

สุกร   คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกอาจปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
เกษตรกรจะระบายผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่วนความต้องการในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวจาก
ผลกระทบของโรค ASF รวมทั้งมีการบริโภคสินค้าอ่ืนทดแทน เช่น เนื้อไก่ ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว 
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ไข่ไก่   จากมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรงและผลักดันการส่งออก ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด คาดว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา 

ไก่เนื้อ   คาดว่าผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ และการแปรรูปเพ่ือส่งออก 
ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี   

กุ้งขาวแวนนาไม   คาดว่าเกษตรกรจะเร่งจับกุ้งออกจ าหน่ายต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคและความเสียหายในช่วงรอยต่อของฤดูกาล ขณะที่การบริโภคอาจกระเตื้องขึ้น จากราคากุ้ง
ในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลง ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

ลองกอง   เป็นช่วงปลายฤดูกาลของผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 
คาดการณ์ว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมประมาณ 25,621 ล้านตัน 
(คิดเป็นร้อยละ 23.49 ของผลผลิตรวม) 

มะนาว   ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง คาดว่าไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและผลผลิต เนื่องจากยังไม่
 เข้าสู่ฤดูแล้ง ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562 ข้าวนาปี ปี 2562/63   (1) เข้าสู่ช่วงปลายฤดู ส่วน  ผลผลิต
ข้าวนาปีมีแนวโน้มออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ และอาจมีผลผลิตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภัยแล้งในต้นปี ขณะที่
พ้ืนที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดต่อไป   

ภาวะการค้า   ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงเดือนกันยายน ราคามีความเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด 
เป็นดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 - 17,240 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500 - 8,000 บาท 
ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 9,700 - 10,400 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15 ,570 - 18,300 บาท 
ส่วนการค้าข้าวสาร ราคาซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1,190 - 1,200 บาท ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 กระสอบละ 3,460 - 3,470 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 3,730 - 3,740 บาท 
และข้าวนึ่ง 100% กระสอบละ 1,160 - 1,170 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 30 ก.ย. 62, 
(f.o.b.)) ราคาข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,284 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 442 เหรียญ
สรอ. ข้าวขาว 5% ตันละ 425 เหรียญสรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 435 เหรียญสรอ. ส่วนข้าวสหรัฐฯ (เมล็ดยาว #4/5) ตัน
ละ 508 - 512 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 323 – 327 เหรียญสรอ. อินเดีย ตันละ 368 - 372 เหรียญ
สรอ. ปากีสถาน ตันละ 363 - 367 เหรียญสรอ. ส่วน ข้าวนึ่ง อินเดีย ตันละ 366 - 370 เหรียญสรอ. สหรัฐฯ ตัน
ละ 538 - 542 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 

การส่งออก ปี 2562  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 
9.50 ล้านตัน น้อยกว่าปริมาณท่ีส่งออกในปี 2561 ร้อยละ 14.33 เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดลดลง 
อาทิ ฟิลิปปินส์ ที่มีการน าเข้าข้าวปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาจนท าให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ า จนเกิดกระแสต่อต้าน
จากเกษตรกรในประเทศ และคาดว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะออกมาตรการจ ากัดการน าเข้าในประเทศข้ึน นอกจากนี้
สถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงที่เริ่มยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังฮ่องกง โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทยอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่ส าคัญของไทย 
ในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา การส่งออกข้าว ปัจจุบัน (มกราคม – 30 กันยายน 62) ไทยได้ส่งข้าวออกไปแล้ว 6.23 ล้าน
ตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (8.31 ล้านตัน) 2.08 ล้านตัน (-25.06%)  
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(2) มันส าปะหลัง ผลผลิต ปี 2562/63 คาดว่าจะมีประมาณ 31.47 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2561/2562 0.48 ล้านตัน (+0.38%) เนื่องจากราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้มีราคาดี ส่งผลให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมขึ้น โดยปลูกแทนในพ้ืนที่อ้อยโรงงานที่ครบอายุ เนื่องจากอ้อยโรงงานราคาตกต่ า บางพ้ืนที่
ปลูกแทนข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในพื้นที ่นาดอน และพื้นที ่ว ่างตามหัวไร่ปลายนา ประกอบกับสภาพอากาศ
เอ้ืออ านวยปริมาณน้ าฝนเหมาะแก่การเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น ส าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ 
เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (ก.ย. 62) ยังทรงตัวเท่าเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 2.20 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) ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
คาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.3 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.59 ล้านตัน (เป้าหมายของคณะ
กรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) แนวโน้มภาวะการผลิต ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องขณะที่ภาวะการค้า
ชะลอตัวตามความต้องการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้
หน้าโรงฆ่า (ก.ย. 62) เฉลี่ย กก.ละ 36.50 บาท ส าหรับการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 
2562 ส่งออกได้ 588,822 ตัน มูลค่า 68,997 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%) แนวโน้มสถานการณ์การผลิตคาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามรอบการลงกุ้ง จากสภาพอากาศ
แปรปรวน อุณหภูมิเริ่มเย็นลงเกษตรกรเร่งจับกุ้งออกจ าหน่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่
การบริโภคในประเทศชะลอตัวในช่วงเทศกาลกินเจ ปัจจุบันราคากุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย 
ณ ก.ย. 62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 119.05 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 
137.62 บาท) กก.ละ 4.13 บาท ส าหรับการส่งออกในช่วงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2562 ส่งออกได้ 
110,839 ตัน มูลค่า 32,819 ล้านบาท 

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

1,104.88 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,122.17 ล้านตัน) 17.30 ล้านตัน (-1.54%) เนื่องจาก
ผลผลิตในประเทศสหรัฐฯ และยูเครนลดลง นอกจากนี้ความต้องการใช้ในกลุ่มประเทศ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป 
และแคนาดา มีความต้องการใช้ลดลง ส าหรับการผลิตของไทย ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมี
ประมาณ 5.09 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (5.03 ล้านตัน) เล็กน้อย เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูก ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยสมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดว่าจะมีปริมาณ 8.44 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน 
ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยจะออกมากในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ซึ่งล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากหลาย
พ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง การเพาะปลูกปีนี้จึงล่าช้ากว่าก าหนด ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมีปริมาณความ
ต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาที่เกษตรกร
ขายได้ในแหล่งผลิต (ก.ย. 62) เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% เฉลี่ย กก.ละ 8.23 บาท ราคาต่ ากว่าเดือนที่ผ่าน
มาที่ (8.27) กก.ละ 0.04 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 ในระบบปริมาณ 
3.40 ล้านตัน ขณะทีค่วามต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.40 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค 1.40 - 1.50 ล้านตัน 



 

7 
 

 

ผลิตไบโอดีเซล 1.20 - 1.30 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ 
ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.50 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้านการตลาด  

แนวโน้มการผลิตในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2562 (ต.ค.-ธ.ค.62) คาดว่าจะมีผลปาล์ม
น้ ามันออกสู่ตลาดรวมประมาณ ร้อยละ 23.3 คิดเป็นผลปาล์มฯ ประมาณ 3.897 ล้านตัน หรือน้ ามันปาล์มดิบ 
(น้ ามัน 18%) ประมาณ 0.70 ล้านตัน CPO โดยจะทยอยออกสู่ตลาดมากข้ึนตามฤดูกาล ขณะที่ภาวะการค้ายังมี
แนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ผลจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ทดแทนกันอ่อนตัวลง
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการยกเลิกการใช้น้ ามันปาล์มของสหภาพยุโรป 
และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส าหรับราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ และน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) 
ในเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ย กก.ละ 2.82 บาท และ 15.93 บาท ตามล าดับ ซึ่งราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) 
สูงกว่าราคาเฉลี่ยเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 0.05 บาท และราคาน้ ามันปาล์มดิบ ต่ ากว่าเดือนที่ผ่านมา 0.31 บาท 
ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ย กก.ละ 15.31 บาท  

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%) โดยเดือนกันยายนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 
62,752 ตัน (7.56% ของผลผลิตรวม) ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นเนื่องจากโรงงานมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง 
ราคาปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศปัจจุบัน (ก.ย.62) มะพร้าวผลแก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 
7.69 บาท ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (6.79 บาท) เท่ากับผลละ 0.90 บาท (+13.25%) และสูงกว่า
ราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 4.67 บาท) เฉลี่ยผลละ 3.02 บาท  

(4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 22.20 ล้านตัว น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 0.70 ล้านตัว (-3.1%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 
21.27 ล้านตัว ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวในช่วงเทศกาลกินเจ 
ส าหรับราคาสุกรมีชีวิตภาคกลาง (ก.ย. 62) กก.ละ 60.26 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา เฉลี่ย กก.ละ 5 บาท  

(5) ไข่ไก่ คาดว่าปริมาณผลผลิต ในปี 2562 มีประมาณ 15,841 ล้านฟอง น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (16,502 ล้านฟอง) 661 ล้านฟอง (-4.01) ซึ่งมากกว่าการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีประมาณ 
13,500 - 14,000 ล้านฟอง ปัจจุบันปริมาณผลผลิตและความต้องการเข้าสู่ภาวะสมดุลยิ่งขึ้น จากมาตรการปลดแม่ไก่
ยืนกรงและผลักดันการส่งออก โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) (ก.ย.62) 
เฉลี่ย ฟองละ 3.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมา สูงกว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.56 บาท) และสูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ย ฟองละ 0.22 บาท  

(6) พืชผักและผลไม้  
ลองกอง    (ภาคใต้) ในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 67,687 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 

24,817 ตัน (+57.89%) โดยปีนี้จะออกกระจุกมากในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม (63.89% ของผลผลิตรวม) 
ประมาณ 69}685 ตัน ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง ส าหรับราคาลองกอง
ที่เกษตรกรขายได้ (ก.ย.62) ลองกองคละ กก.ละ 14.15 บาท ราคาต่ ากว่าเดือนที่ผ่านมาที่ (29.32) กก.ละ 15.17 บาท   

มะนาว    ผลผลิตตามฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของตลาดยังมี
อยู่ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (ก.ย.62) 
ราคาต่อ 100 ผล ขนาดคละเล็ก 75 - 110 บาท คละกลาง 140 - 160 บาท และคละใหญ่ 150 - 200 บาท 

 ราคามแีนวโน้มอ่อนตัวตามปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
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 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า สถานการณ์สินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ 

      (1) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 
341.39 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (362.07 ล้านตัน) 20.69 ล้านตัน (- 5.71 %) ส่วนผลผลิตของไทย 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ  43,087 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 42,262 ตัน 
ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ที่คาดว่าจะมีมากถึง 2.79 ล้านตัน ผู้ประกอบการจะต้อง
น าเข้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ปัจจุบันผลผลิตมีคุณภาพไม่ดี ความชื้นสูง เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน 
ส าหรับราคาขายส่งกทม.เกรดสกัดน้ ามัน (ก.ย.62) ยังคงทรงตัวที่ราคา 18.50 บาท ตามมาตรการบริหารการน าเข้า 
ที่ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ารับซื้อถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาขั้นต่ า (เกรดสกัดน้ ามัน) 18.25 บาท  

    (2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 239.96 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (234.81 ล้านตัน) ประมาณ 5.15 ล้านตัน (+2.19%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2562 คาดว่าจะมี
ประมาณ 1.508 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.05 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ 
0.009 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.499 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีมากถึง 
4.858 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้เพียงพอใช้อีก 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (ก.ย.62) ราคาขายส่งกากถั่ว เหลืองที่ผลิต
จากเมล็ดน าเข้า โปรตีน 44 – 46% กก.ละ 13.09 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา กก.ละ 0.11 บาท  

     (3) ปลาป่น USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 4.93 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.70 ล้านตัน) 0.23 ล้านตัน (+4.89%) ส่วนผลผลิตของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมี
ปริมาณ 0.35 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (0.39 ล้านตัน) ประมาณ 0.04 ล้านตัน ( -10.26%) ซึ่งไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศที่มีปีละประมาณ 0.78 ล้านตัน ต้องมีการน าเข้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้อีกประมาณปีละ 40,000 - 50,000 ตัน ปัจจุบันราคาปลาป่น (โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2 (ก.ย.
62) เฉลี่ย กก.ละ 29 บาท ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคาจึงยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 
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