ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรและพยากรณ์ราคาเดือนเมษายน
2561 (สินค้าเกษตรสาคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ น้าตาลทรายดิบ ยางพารา และมันสาปะหลัง สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญที่ราคาลดลง ได้แก่
ข้าวเปลือกเจ้า 5% ปาล์มน้ามัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
ข้าว เดือนมีนาคม 2561
ราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในภาพรวมปรับตัวเพิ่ มขึ้น เนื่องจากมี
ความต้องการจากผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อรองรับคาสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ รวมทั้งมี
ค าสั่งซื้ อข้าวจากการเปิดประมู ลนาเข้าข้าวของรั ฐบาลต่างประเทศ ส่งผลให้การ
ส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการข้าวเหนียวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% คาดว่า ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.51-2.98 อยู่ที่ราคา
7,366-7,477 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดว่า เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.29-2.47 อยู่ที่ราคา
15,269-15,447 บาท/ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวไทยมีความต้องการข้าวเพื่อส่งออก
และสต็อกในประเทศลดลง และราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว คาดว่า เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน ร้อยละ 0.28-1.38 อยู่ที่ราคา 9,724-9,831 บาท/ตัน เนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลง
สุกร เดือนมีนาคม 2561
ลดลงจากเดือนก่ อน เนื่ องจากความต้องการ
บริ โ ภคเนื้ อ สุ ก รลดลง จากก าลั ง ซื้ อ ของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางที่ซบเซา
คาดการณ์ เดือนเมษายน 2561
คาดว่า ราคาสุกรจะลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ
0.31-1.50 อยู่ที่ราคา 45.20-45.75 บาท/กก.
เนื่องจากเนื้อสุ กรที่ออกสู่ ตลาดมีปริมาณมาก
เกิ น ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง การ
ระบายเนื้อสุก รไปยั งตลาดต่ างประเทศได้รั บ
ผลกระทบจากปริ ม าณเนื้ อ สุ ก รเกิ น ความ
ต้ อ งการทั่ ว โลก และปั ญ หาการแข่ ง ขั น ด้ า น
ราคาอย่างรุนแรง

เดือนมีนาคม
2561
(บาท/กก.)
45.89

เดือนเมษายน
2561 f
(บาท/กก.)
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ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ชนิดข้าว
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(บาท/ตัน)

เดือนเมษายน 2561 f
(บาท/ตัน)

ข้าวเปลือกเจ้า 5%

7,592

7,366-7,477

15,075

15,269-15,447

9,697

9,724-9,831

ข้าวเปลือก
เจ้าหอมมะลิ
ข้าวเปลือก
เหนียวเมล็ดยาว

มันส้าปะหลัง เดือนมีนาคม 2561
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตยัง
ไม่เพี ยงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
รวมทั้งไทยเข้มงวดเรื่องการนาเข้ามันสาปะหลัง
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า น และราคาส่ ง ออก
ผลิตภั ณฑ์มันสาปะหลังปรับตัวสูงขึ้นตามความ
ต้องการของประเทศจีน
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
คาดว่า ราคามันสาปะหลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
ร้อยละ 2.23 - 4.64 อยู่ที่ราคา 2.29 – 2.34
บาท/กก. ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และแนวโน้ม
ความต้องการใช้มันสาปะหลังทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดือนมีนาคม
2561
(บาท/กก.)

ข้าวเปลือกเจ้า
5%

เดือนเมษายน
2561 f
(บาท/กก.)
2.29-2.34

กุ้งขาวแวนนาไม เดือนมีนาคม 2561
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตมี
ปริมาณที่ออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพี ยงพอต่อความ
ต้องการ ท าให้ ร าคาที่เกษตรกรขายได้ป รั บตั ว
เพิ่มขึ้น
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
ราคาเฉลี่ ยกุ้ งขาวแวนนาไมที่ เ กษตรกรขายได้
คาดว่ า ปรั บ ตั ว ลดลงจากเดื อ นก่ อ นร้ อ ยละ
0.13-2.78 อยู่ที่ราคา 183.50 -188.50 บาท/กก.
เนื่อ งจากผลผลิ ต กุ้ งขาวแวนนาไมออกสู่ต ลาด
ปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มี
แนวโน้มลดลง

เดือนมีนาคม
2561
(บาท/กก.)
188.75

เดือนเมษายน
2561 f
(บาท/กก.)
183.50–188.50

น้าตาล
ทรายดิบ

ยางพารา

มัน
สาปะหลัง
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือนมีนาคม 2561
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
ปรั บตัวเพิ่ มขึ้นจากเดือนก่อน แม้จ ะมีผ ลผลิต ข้าวโพด
2561
2561 f
เลี้ยงสัตว์ซึ่งปลูกหลังฤดูการทานาออกสู่ตลาดในช่วงเดือน
(บาท/กก.)
(บาท/กก.)
มีนาคม-เมษายน ก็ตาม แต่ปริมาณยังคงไม่เพียงพอต่อ
8.27
8.31-8.48
ความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
คาดว่า ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.5-2.5 อยู่ที่ราคา
8.31-8.48 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตในตลาดน้อย โดยเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก
น้้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เดือนมีนาคม 2561
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากมีแรงขายทางเทคนิค
2561
2561 f
ของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกาไร โดยตลาดยังอยู่ภายใต้แรง (เซนต์/ปอนด์)
(เซนต์/ปอนด์)
กดดันจากการขายเพื่ อ ทากาไร จากความกัง วลเกี่ยวกั บ
12.65
12.78-12.90
อุปทานน้าตาลล้นตลาดโลก
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
คาดว่า ราคาน้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.00-2.00
อยู่ที่ราคา 12.78-12.90 เซนต์/ปอนด์ (8.80-8.89 บาท/กก.) เนื่องจากคาดการณ์ว่า
บราซิลมีความต้องการใช้อ้อยเพื่อผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้นแทนการผลิตเป็นน้าตาล
ยางพาราแผ่นดิบ เดือนมีนาคม 2561
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความต้ อ งการซื้ อ ภายใน
2561
2561 f
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการ
(บาท/กก.)
(บาท/กก.)
แก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบจากหน่วยงานภาครัฐและ
44.63
45.42-46.50
มาตรการการควบคุมการส่งออกเป็นปัจจัยสาคัญ
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
คาดว่า ราคายางพาราเพิ่ มขึ้ นจากเดื อนก่อ นร้ อยละ 1.76-4.20 อยู่ ที่ร าคา
45.42-46.50 บาท/กก. เนื่องจากมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ปาล์มน้้ามัน เดือนมีนาคม 2561
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตเริ่มออกสู่
2561
2561 f
ตลาดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มน้ามันลดลง
(บาท/กก.)
(บาท/กก.)
คาดการณ์ราคา เดือนเมษายน 2561
3.04
2.60–3.00
คาดว่า ราคาปาล์มน้ามัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.32 – 14.47 อยู่ที่ราคา
2.60 – 3.00 บาท/กก. เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น หากมาตรการ
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเร่งผลักดันการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ระดับราคาอาจ
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

