
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 
และแนวโน้มเดือนกันยายน 2562 

1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน  
  เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีในเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจเข้าสู่ข้าวนาปี 
ภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้จะออกล่าช้าจากปกติที่ผลผลิตเริ่มออกในปลายเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
และมีแนวโน้มออกมากในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ทัง้นี้ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป 
  (ปี 2562) เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปรังในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ข้าวนาปรัง 
โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ทั้งนี้ในส่วนของความต้องการตลาด ผู้ประกอบการ
ยังมคีวามต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะข้าวเปลือกเหนียว 10% 
เมล็ดยาว ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากเดือนที่ผ่านมา จากตันละ 14,014 บาท เป็นตันละ 15,599 บาท 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง 
  (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.นครราชสีมา) ราคายังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา มันส าปะหลัง 
ที่ราคา กก.ละ 2.20 บาท แม้ว่าปริมาณผลผลิตในเดือนสิงหาคมจะออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0.4 ล้านตัน 
เป็น 0.67 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.27 ล้านตัน (+67.5%) โดยราคาที่เกษตรกรได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (ระดับราคา
สูงกว่าต้นทุน) แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าส่วนใหญ่ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
เป็นช่วงที่ราคามีการปรับตัวลดลงเสมอ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่เกษตรกรเข้าไปเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ยาก ท าให้
เกษตรกรขุดหัวมันฯ ขายก่อนที่เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงถึงระดับแป้งที่เหมาะสม (ประมาณ 25-30%) นอกจากนี้ยังต้อง
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง (Cassava mosaic virus disease: CMD) อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อต้นติดโรคจะท าการขุดหัวมันอ่อนออกมาและน าไปจ าหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ ส่งผลให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมมากขึ้น  
   (ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ตลาดกลาง จ.สงขลา) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา
จาก กก.ละ 50.40 บาท เป็น 41.76 บาท ลดลง กก.ละ 8.64 บาท (-20.69%) เนื่องจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ท าให้อุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบของจีน ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐฯ ได้ จีนชะลอการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ ส่งผลกระทบให้ปริมาณสต็อกยางพาราในจีน
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ 0.527 ล้านตัน เป็น 0.552 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 0.03 ล้านตัน (+4.74%) ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมหดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน) ยิ่งผลักดันให้ราคาส่งออกยางพาราปรับตัวลดลง (ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 FOB กรุงเทพฯ) 
จาก กก.ละ 56.30 บาท ในเดือนกรกฎาคม เป็น 46.96 บาท ลดลง กก.ละ 9.34 บาท (-16.59%) และส่งผล
กระทบต่อราคายางพาราในประเทศ 
   (จ.เพชรบูรณ์เมล็ด ความชื้น 14.5%) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มา จาก กก.ละ 8.05 บาท เป็น กก.ละ 8.27 บาท เพ่ิมขึ้น กก.ละ 0.22 บาท (+2.73%) ราคายังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 8.00 
บาท/กก. ที่ความชื้น 14.5% (กทม.และปริมณฑล) ประกอบกับหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาการระบาดของหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดและฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ท าการเพาะปลูกล่าช้ากว่าก าหนด 
  ราคาขายส่งกทม.(เกรดสกัดน้ ามัน) ยังคงทรงตัวที่ราคา 18.50 บาท ตามมาตรการถั่วเหลือง (ฤดูฝน) 
บริหารการน าเข้า ที่ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ารับซื้อถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมด ในราคาข้ันต่ า (เกรดสกัดน้ ามัน) 18.25 
บาท โดยผลผลิตในเดือนสิงหาคม เริ่มทยอยออกสู่ตลาดในรุ่นแรก เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา จากปริมาณ 43.1 
ตัน เป็น 620.5 ตัน เพ่ิมขึ้น 577.4 ตัน (+1340%) ขณะที่สถานการณ์ราคาในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 
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เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (AFRICAN SWINE FEVER: AFS) ในสุกร ส่งผลให้
ความต้องการน าเข้าถั่วเหลืองของจีนลดลง  

  (ผลปาล์มทะลาย 18%) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 3.09 บาท ปาล์มน้ ามัน 
เป็น กก.ละ 2.77 บาท ลดลง กก.ละ 0.32 บาท (-10.36%) สอดคล้องกับราคาน้ ามันปาล์มดิบ (กทม.) 
ที่ปรับตัวลดลง จากเดือนที่ผ่านมา ที่ กก.ละ 18.22 บาท เป็น กก.ละ 16.24 บาท ลดลง กก.ละ 1.98 บาท 
(10.87%) เนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคน้ ามันพืชถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น จากการที่ราคาปรับตัวลดลง 
เนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท าให้จีนน าเข้าน้ ามันถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ลดลง 
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบได้รับผลกระทบจากราคาของน้ ามันพืชอ่ืนที่แข่งขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งในตลาด
น้ ามันพืชทั่วโลก 

  (มะพร้าวผลแก่ใหญ่ สศก.) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จากเฉลี่ยผลละ 6.16 บาท มะพร้าว 
เป็น ผลเฉลี่ยละ 6.79 บาท เพ่ิมขึ้น ผลละ 0.63 บาท (+10.23%) เนื่องจากภาวะการค้าคล่องตัวขึ้น โรงงานยัง
มีปริมาณความต้องการใช้เพ่ิมข้ึน 

  (โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2) ราคายังคงทรงตัวที่ กก.ละ 29 บาท เมื่อเทียบกับปลาป่น 
เดือนที่ผ่านมา แม้ว่ากรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้
ปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตลดลงก็ตาม แต่ผลผลิตปลาป่นยังมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด 

  (สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 71.30  บาท สุกร 
เป็น กก.ละ 65.50 บาท ลดลง กก.ละ 5.8 บาท (-8.13%) เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์
แอฟริกา (AFRICAN SWINE FEVER: AFS) ท าให้มีการเร่งจ าหน่ายสุกรขุนมากขึ้น  

  (ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จาก ฟองละ 2.94 บาท ไข่ไก่ 
เป็น ฟองละ 3 บาท เพ่ิมขึ้น ฟองละ 0.06 บาท (+2.04%) เนื ่องจากปริมาณผลผลิตในระบบลดลงจาก
มาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรง และผลักดันการส่งออก ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย  

  (ขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า กทม.) ราคายังคงทรงตัวที่ กก.ละ 36.50 บาท เมื่อเทียบกับไก่เนื้อ 
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ และการแปรรูปเพ่ือส่งออก  

  (ราคากุ้งขาว 70 ตัว/กก.) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ กุ้งขาวแวนนาไม 
141.75 บาท เป็น กก.ละ 137.62 บาท ลดลง กก.ละ 4.13 บาท (-2.91%) เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศเอ้ืออ านวย
ต่อการเลี้ยง ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศ และการส่งออกชะลอตัวเนื่องจากห้องเย็นมีสต็อกเพียงพอกับการแปร
รูป 

  (มังคุดคละ) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 23.21 บาท เป็น กก.ละ มังคุด 
19.90 บาท ลดลง กก.ละ 3.31 บาท (-14.26%) เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงเวลา
ที่ผลผลิตมังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดจ านวนมาก โดยปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจากปริมาณ 
66,881 ตัน เป็น 75,837 ตัน เพ่ิมข้ึน 8,956 ตัน (+13.39%)  

   (พันธุ์หมอนทอง) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 81.43  บาท ทุเรียน
เป็น กก.ละ 70.83 บาท ลดลง กก.ละ 10.6 บาท (-13.02%) เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ออกสู่ตลาด
จ านวนมาก เพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา จากปริมาณ 124,454 ตัน เป็น 151,813 ตัน เพ่ิมขึ้น 27,359 ตัน 
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(+21.98%) นอกจากนี้ภาวะฝนตกชุกท าให้ผลผลิตมีลักษณะอมน้ า และเนื้อแฉะ ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้น ส่งผลให้การส่งออกหดตัว ผลผลิตจึงกระจุกตัวอยู่ภายในประเทศ 

  (ลองกองคละ) ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 35.00 บาท เป็น กก.ละ ลองกอง 
29.32 บาท ลดลง กก.ละ 5.68 บาท (-16.23%) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตลองกองภาคใต้ออกสู่
ตลาดจ านวนมาก (ร้อยละ 26.35 ของผลผลิตทั้งปี) เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จากปริมาณ 10,558 ตัน 
เป็น 28,740 ตัน เพ่ิมข้ึน 18,182 ตัน (+172.21%) 

  (พันธุ์อีดอสดทั้งช่อ เกรดA) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จาก กก.ละ 26.02 บาท ล าไย 
เป็น กก.ละ 27.36 บาท เพิ่มขึ้น กก.ละ 1.34 บาท (+5.15%) เนื่องจากผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดน้อยลง เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (สิงหาคม) จากปริมาณ 258,788 ตัน เป็น 201,047 ตัน ลดลง 
57,741 ตัน (-22.31%) ขณะที่ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง 
   (ราคาที่เกษตรกรขายได้ จ.เพชรบุรี คละเล็ก) ราคายังคงทรงตัวที่ราคา 70 – 100 บาท มะนาว
ต่อ 100 ผล ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดเพียงพอกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค  

2. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของโลก 

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

พืชน้ ามัน 2.1 คาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2562/63 จะมีผลผลิตรวม (ไม่รวมน้ ามันปาล์ม) 
ประมาณ 580.90 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (602.30 ล้านตัน) ประมาณ 21.41 ล้านตัน (-3.55%)
โดยมีสาเหตุหลักจากผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ อินเดีย และยุโรปลดลงจากเดือนที่ผ่านมามากถึง 5.2 ล้านตัน 
ประกอบกับการเกิดโรคอหิวาต์สุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ รวมทั้งปัญหาสงคราม
การค้ากับสหรัฐฯ ท าให้ความต้องการน าเข้าถั่วเหลืองสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตัน

พืชน ้ามันทีผ่ลผลิตเพิ่มขึ น เมล็ดในปาล์ม ส าหรับ ได้แก่ ผลผลิต 20.05 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 0.56 ล้านตัน (+2.86%) 
เมล็ดฝ้าย เมล็ดทานตะวัน ผลผลิต 45.80 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 2.18 ล้านตัน (+5.06%) ผลผลิต 52.58 ล้านตัน 

ส่วนพืชน ้ามันที่ผลผลิตลดลง ถั่วเหลือง เพ่ิมขึ้น 1.12 ล้านตัน (+2.17%) ได้แก่ ผลผลิต 341.83 ล้านตัน 
ถั่วลิสง เนื ้อลดลง 21.02 ล้านตัน (-5.79%) ผลผลิต 44.31 ล้านตัน ลดลง 1.77 ล้านตัน (-3.83%) 

มะพร้าวแห้ง ผลผลิต 5.81 ล้านตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน (-2.84%) และ เรปซีด ผลผลิต 70.48 ล้านตัน 
ลดลง 2.31 ล้านตัน (-3.18%) 

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

ธัญพืช2.2  ในปี 2562/63 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 2,166.92 ล้านตัน มากกว่า
ปีที่ผ่านมา (2,126.80 ล้านตัน) 40.12 ล้านตัน (+1.89%) สถานการณ์รายพืชสรุปได้ ดังนี้   

ข้าวสาลี    2.2.1 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 768.07 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ประเทศที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น (730.55 ล้านตัน) 37.53 ล้านตัน (+5.14%) เช่น สหภาพยุโรป เพ่ิมขึ้น 13.14 ล้านตัน 

(+9.60%) ยูเครน เพ่ิมขึ้น 4.14 ล้านตัน (+16.53%) ออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้น 3.7 ล้านตัน (+21.4%) สหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึน 2.61 ล้านตัน (+5.08%) รัสเซีย เพ่ิมข้ึน 1.32 ล้านตัน (+1.83%) เป็นต้น   
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ธัญพืชเมล็ดหยาบ    2.2.2 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,398.85 ล้านตัน มากกว่าปี
ที่ผ่านมา (1,396.26 ล้านตัน) 2.60 ล้านตัน (+0.19%) โดยมีสาเหตุจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ปลูก

ธัญพืชท่ีผลผลิตเพิ่มขึ น ข้าวบาเลย์ รายใหญ่ในสหรัฐฯ และยูเครน มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับ ได้แก่ ผลผลิต 
ข้าวโอ๊ต 152.29 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 12.75 ล้านตัน (+9.14%) ผลผลิต 23.89 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.93 ล้านตัน 

ข้าวไรน์ ข้าวฟ่าง (+8.78) ผลผลิต 11.28 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 1.27 ล้านตัน (+12.70%) และ ผลผลิต 59.48 ล้านตัน 
ธัญพืชที่ผลผลิตลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน 0.13 ล้านตัน (+0.21%) ได้แก่  ผลผลิต 1,108.24 ล้านตัน 

ลดลง 14.79 ล้านตัน (-1.32%)  

ข้าวสาร2.3  USDA คาดว่าผลผลิตโลกในปีการผลิต 2562/63จะมีประมาณ 497.86 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (498.62 ล้านตัน) 0.77 ล้านตัน (-0.15%) เมื่อรวมกับสต็อกต้นปี จะมีอุปทานข้าวสาร
รวม 669.16 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 491.75 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 
(488.27 ล้านตัน) 3.48 ล้านตัน (+0.71%) ส่งผลให้สต็อกปลายปีจะเหลือประมาณ 174.66 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (171.30 ล้านตัน) 3.36 ล้านตัน (+1.96%) ส าหรับการค้าข้าวในตลาดโลก คาดว่าจะมี
ประมาณ 46.64 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (45.55 ล้านตัน) 1.10 ล้านตัน (+2.39%) โดยเป็นการส่งออก
ของประเทศอินเดียประมาณ 12 ล้านตัน ไทย 9.5 ล้านตัน เวียดนาม 6.5 ล้านตัน ปากีสถาน 4 ล้านตัน 

 จีน 3.3 ล้านตัน สหรัฐฯ 3.21 ล้านตัน และ พม่า 2.6 ล้านตัน  ตามล าดับ

3. แนวโน้มสถานการณ์เดือนกันยายน 2562  

  ผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น โพดุลและคาจิกิ ที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยช่วยให้สถานการณ์
น้ าภายในประเทศดีขึ้น ขณะเดียวกันในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

ข้าวนาป ี  ผลผลิตข้าวนาปีมีแนวโน้มออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ เนื่องจากพ้ืนที่ทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ข้าวนาปรัง   ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกข้าว
นาปรัง ปีการเพาะปลูก 2561/62 ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มราคาปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยหรือทรงตัวอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

ยางพารา   ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้การส่งออกของไทยชะลอตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ 
เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้ 

มันส าปะหลัง   ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากยังเป็นช่วงระยะเวลาฤดูฝน 
ประกอบกับมีพายุ เกษตรกรเข้าไปเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ยาก ท าให้เกษตรกรขุดหัวมันฯ ขายก่อนที่เปอร์เซ็นต์แป้งจะ
สูงเพียงพอ ด้านผู้ประกอบการจะรับซื้อสินค้าตามคุณภาพ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตจะ
ออกมากในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงท าให้การ
เพาะปลูกปีนี้ล่าช้ากว่าก าหนด คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์
ยังมีปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี 

ถั่วเหลือง (ฤดูฝน)   คาดว่าปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยผลผลิตที่ออก
สู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นเกรดสกัดน้ ามัน และมีคุณภาพไม่ดีนัก ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรค
อหิวาต์แอฟริกา (AFRICAN SWINE FEVER: AFS) ในสุกรของจีนยังไม่คลี่คลาย  
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ปาล์มน้ ามัน   สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนกันยายนเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 6.42 
ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลง ตามภาวะอุปสงค์อุปทาน และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ 

มะพร้าว   สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 91,690 ตัน (10.70% ของผลผลิตรวม) 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.92% ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มทางด้านราคายัง
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 

ปลาป่น   ผลผลิตปลาเป็ดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากผ่านพ้นช่วงเวลาปิดอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตกของกรมประมง ที่ประกาศปิดจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ความต้องการ
ของตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้แนวโน้มทางด้านราคายังคงเคลื่อนไหวไม่มากนัก  

สุกร   คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น จากความวิตกกังวลของโรคอหิวาต์
แอฟริกา (AFRICAN SWINE FEVER: AFS) ในสุกร ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเร่งจ าหน่ายสุกรเพ่ือป้องกันการ
ติดต่อของโรค ขณะที่การส่งออกชะลอตัว จากมาตรการเข้มงวดในการน าเข้า-ส่งออกสุกรของแต่ละประเทศเพ่ือ
ป้องกันการระบาดเพ่ิมข้ึนของ AFS 

ไข่ไก่   คาดว่าปริมาณผลผลิตในระบบลดลง จากมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรงและผลักดันการ
ส่งออก ภาวะการค้ามีแนวโน้มทรงตัว ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 

ไก่เนื้อ   คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศ และแปรรูปเพ่ือส่งออก 
ขณะที่ปัญหาอุทกภัยส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มราคายังคงทรงตัว หรือปรับตัวลดลง 

กุ้งขาวแวนนาไม   คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่ความต้องการ
ชะลอตัวลงจากปัญหาอุทกภัย ที่จะท าให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันราคากุ้ง
ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งด้านการส่งออกมีราคาแพงกว่า แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตัวลดลง  

ผลไม้   เป็นช่วงผลผลิตล าไยภาคเหนือ และทุเรียน เงาะ มังคุด ภาคใต้ออกกระจุกตัวมาก 
ยกเว้นลองกองท่ีจะออกมากช่วงเดือนกันยายน ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง    

มะนาว      ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคามีเกณฑ์ปรับลดลง

 แนวโน้มสถานการณ์รายกลุ่มสินค้า   

  3.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2562 ข้าวนาปี ปี 2562/63    เข้าสู่ช่วงปลายฤดู ส่วน ผลผลิต
ข้าวนาปีมีแนวโน้มออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ เนื่องจากภัยแล้งในต้นปี ขณะที่ พ้ืนที่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป   

ภาวะการค้า ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดส าคัญ (ส.ค.62) เป็นดังนี้ ข้าวเปลือกหอม
มะลิ ตันละ 15,000 - 17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,500 - 8,100 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 
ตันละ 9,700 - 10,700 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,900 – 17,600 บาท ส่วนการค้าข้าวสาร ราคา
ซื้อขาย เป็นดังนี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 กระสอบละ 1 ,230 - 1,240 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 
กระสอบละ 3,360 - 3,370 บาท ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว กระสอบละ 3,850 - 3,860 บาท และข้าวนึ่ง 100% 
กระสอบละ 1,220 - 1,230 บาท ส าหรับราคาส่งออกข้าวไทย (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 30 ส.ค. 62, (f.o.b.)) ราคา
ข้าวหอมมะลิ ชนิดพิเศษ ตันละ 1,243 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 446 เหรียญสรอ. ข้าวขาว 5% ตัน
ละ 429 เหรียญสรอ. และข้าวนึ่ง ตันละ 446 เหรียญสรอ. ส่วนข้าวสหรัฐฯ (เมล็ดยาว #4/5) ตันละ 508 - 512 
เหรียญสรอ. ข้าวขาว 5% เวียดนาม ตันละ 373 – 377 เหรียญสรอ. อินเดีย ตันละ 370 - 374 เหรียญสรอ. 
ปากีสถาน ตันละ 368 - 372 เหรียญสรอ. ส่วน ข้าวนึ่ง อินเดีย ตันละ 375 - 379 เหรียญสรอ. สหรัฐฯ ตันละ 
538 - 542 เหรียญ สรอ. ตามล าดับ 
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การส่งออก ปี 2562 การส่งออกข้าวชะลอตัว ปัจจุบัน (มกราคม – 10 กันยายน 62) ไทยได้
ส่งข้าวออกไปแล้ว 5.78 ล้านตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (7.66 ล้านตัน) 1.88 ล้านตัน (-24.54%) 
เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกง โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่ส าคัญของไทย ในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา  

(2) มันส าปะหลัง ผลผลิต ปี 2562/63 คาดว่าจะมีประมาณ 31.55 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2561/2562 0.12 ล้านตัน (+0.38%) เนื่องจากเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนและมีก าไร 
จากการบริหารจัดการทีป่ระสบความส าเร็จ ท าให้สามารถรักษาระดับราคามันส าปะหลังสดให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง 
สถานการณ์ในเดือนปัจจุบันเนื่องจากยังเป็นช่วงระยะเวลาฤดูฝน ประกอบกับมีพายุ เกษตรกรเข้าไปเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ยาก 
ท าให้เกษตรกรขุดหัวมันฯ ขายก่อนที่เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงเพียงพอ ด้านผู้ประกอบการจะรับซื้อสินค้าตามคุณภาพ 
ท าให้ราคาทรงตัว ส าหรับราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา (ส.ค. 62) ยังทรงตัวเท่า
เดือนที่ผ่านมาที่ 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) ใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน
มาคาดว่าจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 1.25 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.81 ล้านตัน (เป้าหมายของ
คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์) แนวโน้มภาวะการผลิต ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ทั้งในประเทศ และแปรรูปเพ่ือการส่งออก ขณะที่ปัญหาอุทกภัยส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลง ราคามีแนวโน้มอ่อน
ตัวลง ปัจจุบันราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าโรงฆ่า (ส.ค. 62) เฉลี่ย กก.ละ 36.50 บาท ส าหรับการส่งออก
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม – 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 ขณะที่ความ
ต้องการบริโภคชะลอตัวลงจากปัญหาอุทกภัยท าให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ราคากุ้งของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งด้านการส่งออกมีราคาแพงกว่า แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตัวลดลง 
ปัจจุบันราคากุ้งขาวฯ ตลาดกลางสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย ณ ส.ค. 62) ขนาด 70 ตัว/กก. เฉลี่ย กก.ละ 
137.62 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (กก.ละ 141.75 บาท) กก.ละ 4.13 บาท ส าหรับการ

 ส่งออกในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2562 ส่งออกได้ 80,285 ตัน มูลค่า 23,607 ล้านบาท

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

1,108.24 ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ (1,123.02 ล้านตัน) 14.79 ล้านตัน (-1.32%) เนื่องจาก
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา มีความต้องการใช้ลดลง ส าหรับการผลิตของไทย ปี 2562/63 
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5.09 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (5.03 ล้านตัน) เล็กน้อย ขณะที่
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีปริมาณ 8.44 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณ
ผลผลิตในประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตจะ
ออกมากในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน แต่เนื่องจากหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง จึงท าให้การ
เพาะปลูกปีนี้ล่าช้ากว่าก าหนด คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมี
ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยราคาท่ี
เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิต (ส.ค. 62) เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% ทรงตัวเท่ากับเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 
8.05 บาท   
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(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 0.466 ล้านตัน จะมีน้ ามันฯ ในระบบ
ปริมาณ 3.49 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้คาดว่าจะอยู่ในระดับ 2.70 - 2.90 ล้านตัน แบ่งเป็นน้ ามันบริโภค 
1.20 - 1.30 ล้านตัน ผลิตไบโอดีเซล 1.15 - 1.30 ล้านตัน ส ารองเป็นสต็อกในประเทศอีกประมาณ 0.30 - 0.40 ล้านตัน 
จะมีน้ ามันฯ ส่วนเกิน (ประมาณการ) ในระบบประมาณ 0.30 - 0.40 ล้านตัน ที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านการตลาด  

แนวโน้มการผลิตในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2562 (ส.ค.-ธ.ค.62) คาดว่าจะมีผลปาล์ม
น้ ามันออกสู่ตลาดรวมประมาณ ร้อยละ 37 คิดเป็นผลปาล์มฯ ประมาณ 6.217 ล้านตัน หรือน้ ามันปาล์มดิบ 
(น้ ามัน 18%) ประมาณ 1.12 ล้านตัน CPO โดยจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล ขณะที่ภาวะการค้ายังมี
แนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ผลจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาน้ ามันถั่วเหลืองที่ใช้ทดแทนกันอ่อนตัวลง
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการยกเลิกการใช้น้ ามันปาล์มของสหภาพ
ยุโรป และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส าหรับราคาผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) ที่เกษตรกรขายได้ และน้ ามันปาล์มดิบ 
(กทม.) ในเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ย กก.ละ 2.77 และ 16.24 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม กก.ละ 
0.32 และ 1.98 บาท ตามล าดับ ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ย กก.ละ 15.56 บาท  

(3) มะพร้าว กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562 จะมีปริมาณ 0.88 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (0.86 ล้านตัน) ประมาณ 0.02 ล้านตัน (+2.33%) ปัจจุบันปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด 
91,690 ตัน (10.70% ของผลผลิตรวม) เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1.92% ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง 
ขณะที่แนวโน้มทางด้านราคายังเคลื่อนไหวไม่มากนัก ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบัน (ส.ค.62) มะพร้าวผล
แก่ (ผลใหญ่) เฉลี่ยผลละ 6.79 บาท ปรับเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (6.16 บาท) เท่ากับผลละ 0.63 
บาท (+10.23%) และสูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ผลละ 5.22 บาท) เฉลี่ยผลละ 1.57 บาท  

(4) สุกรมีชีวิต คาดว่าปริมาณสุกรขุน ในปี 2562 มีประมาณ 20.56 ล้านตัว น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา (22.90 ล้านตัว) 2.34 ล้านตัว (-10.2%) และมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่คาดว่ามีประมาณ 
19.56 ล้านตัว ร้อยละ 5.11 ปัจจุบันปริมาณออกสู่ตลาดมาก จากความกังวลเกี่ยวกับโรค ASF ท าให้เกษตรกรเร่ง
จ าหน่ายสุกรขุนมากข้ึน ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับลดลง ส าหรับราคาสุกรมีชีวิต
ภาคกลาง (ส.ค. 62) กก.ละ 65.50 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา เฉลี่ย กก.ละ 6 บาท แต่ยังสูงกว่า
ต้นทุนการผลิต (68.28 บาท/กก.) เฉลี่ย กก.ละ 2.78 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 ปัจจุบันปริมาณผลผลิตลดลง จากมาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรง และผลักดันการส่งออก 
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ (ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม) 
(ส.ค.62) เฉลี่ย ฟองละ 3.00 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (ฟองละ 2.94 บาท) เฉลี่ยฟองละ 0.06 บาท 
สูงกว่าต้นทุนการผลิต (ฟองละ 2.56 บาท) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ย ฟองละ 0.20 บาท  

(6) พืชผักและผลไม้ 
ผลไม้ภาคใต้    กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 738,396 ตัน เพ่ิมขึ้น

จากปี 2561 ร้อยละ 40 เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมา
อยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การดูแล บ ารุงดีขึ้น ปริมาณผลผลิตดังกล่าวแบ่งเป็น ทุเรียน 445,220 ตัน มังคุด 
156,118 ตัน เงาะ 69,371 ตัน และลองกอง 67,687 ตัน ตามล าดับ ปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด 
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โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ยกเว้นลองกองจะออกมากช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 
ราคาผลไม้โดยรวมปรับตัวลดลง มีเพียงล าไยที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมา  

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 โดย
จะออกกระจุกมากในช่วงเดือนสิงหาคม (18.82% ของผลผลิตรวม) ประมาณ 190,000 ตัน แต่ล าไยในปีนี้มี
ปัญหาด้านคุณภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน และท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มาก
เท่าท่ีประมาณการไว้ ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่อง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น
ล าไยท่ีไม่ได้คุณภาพต้องหาตลาดรองรับเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับราคาล าไยที่เกษตรกร
ขายได้ (ส.ค.62)  ล าไยสดทั้งช่อ พันธุ์อีดอ เกรดเอ กก.ละ 27.36 บาท  

มะนาว    ผลผลิตตามฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อน
ตัวลง ปัจจุบันราคาที่เกษตรกรขายได้ในแหล่งผลิตส าคัญ จ.เพชรบุรี (ส.ค.62) ราคาต่อ 100 ผล ขนาดคละเล็ก 
70-100 บาท คละกลาง 200-250 บาท และคละใหญ่ 250-270 บาท ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวตามปริมาณ

 ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
 3.3 กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า สถานการณ์สินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ 
     (1) ถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 341.83 
ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (362.85 ล้านตัน) 21.01 ล้านตัน (-5.79%) ส่วนผลผลิตของไทย กระทรวงเกษตรฯ 
คาดว่า ปี 2562 จะมีประมาณ 43,087 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 42,898 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ที่คาดว่าจะมีมากถึง 2.79 ล้านตัน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องน าเข้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 มีคุณภาพไม่ดีนัก เนื่องจากมี
การเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน ท าให้ผลผลิตมีความชื้นสูง นอกจากนี้คาดว่าปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองโลกจะมีปริมาณมาก
ขึ้น เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ได้ระงับการน าเข้าจากสหรัฐฯ ในช่วงนี้ ส าหรับราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรด
น้ ามันสกัด (ส.ค.62) ยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาที่ กก.ละ 18.50 บาท  
    (2) กากถั่วเหลือง USDA ประมาณการผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 240.64 ล้าน
ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (234.95 ล้านตัน) ประมาณ 5.69 ล้านตัน (+2.42%) ส่วนผลผลิตของไทย ปี 2562 
คาดว่าจะมีประมาณ 1.508 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา (1.45 ล้านตัน) 0.05 ล้านตัน แบ่งเป็นกากจากเมล็ดถั่ว
เหลืองในประเทศ 0.009 ล้านตัน และกากจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า 1.499 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ที่มีมากถึง 4.789 ล้านตัน ต้องน าเข้าให้เพียงพอใช้อีก 3 ล้านตันเศษ ปัจจุบัน (ส.ค.62) ราคาขายส่ง
กากถั่วฯ ที่ผลิตจากเมล็ดน าเข้า และกากน าเข้า เฉลี่ย กก.ละ 13.20 และ 13.05 บาท ต่ ากว่าราคาเฉลี่ยในเดือน
ที่ผ่านมา กก.ละ 0.11 บาท  
    (3) ปลาป่น USDA คาดการณ์ผลผลิตโลก ปี 2562/63 มีประมาณ 4.92 ล้านตัน 
มากกว่าปีที่ผ่านมา (4.70 ล้านตัน) 0.22 ล้านตัน (+4.81%) 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 60,000 - 70,000 ตัน ปัจจุบันราคาปลาป่น (โปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร์ 2 (ส.ค.62) 

 เฉลี่ย กก.ละ 29 บาท ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคาจึงยังทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
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~~~~~~~~~~~~~~~ 
 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  

กันยายน 2562 
 


