
สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาราคาสูง มีปัญหาราคาต ่า

      UPDATE

หมายเหตุ

ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี

ปี 2563

ข้าวนาปรัง -

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

มังคุด

ส.ค. - เม.ย..ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2563 ผลผลิตข้าวนาปีจะเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด และจะออก

สูต่ลาดมากในชว่งเดือนพฤศจิกายน สง่ผลให้ข้าวเปลือกมีแนวโน้มราคาปรับตวั

ลดลงในชว่งเวลาดงักลา่ว

แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวเล็กน้อย โดยมีปัจจยับวกจากปริมาณยางออกสูต่ลาด

น้อย และความต้องการยางพาราขยายตวัตอ่เน่ือง แตค่วามผนัผวนของราคา

น า้มนัดิบ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัเป็นปัจจยัลบตอ่ราคายาง

ก.ย. - ส.ค.

ทัง้ปี
(ออกมาก 2 ช่วง)
พ.ค. - มิ.ย. และ

พ.ย. - ธ.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ในเดือนตลุาคม 2563 สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวข้าวนาปรัง ปี 2562/63

ชว่งเดือน ก.ย. – พ.ย. 63 ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 0.84 ล้าน

ตนั หรือร้อยละ 2.95 ของปริมาณทัง้ประเทศซึง่เป็นชว่งปลายฤดกูารผลิต ปี 

2562/63 และผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มี

แนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย อยา่งไรก็ดีในชว่งดงักลา่วในบางพืน้ที่อาจมีฝนตก

และสง่ผลให้ผลผลิตมีความชืน้สงูคณุภาพเชือ้แป้งต ่า อีกทัง้ในบางพืน้ที่ประสบ

ปัญหาการระบาดของไวรัสใบดา่งมนัส าปะหลงั ด้านการค้าเน่ืองจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  จากชว่งที่ผ่านมาในประเทศจีนซึง่เป็น

ประเทศคูค้่ามีแนวโน้มดขึึน้สง่ผลให้มีการชะลอการน าเข้าราคาสง่ออกอาจ

ปรับตวัลดลง ทัง้นีภ้าครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการ

มนัส าปะหลงัปี 2562/63 และมาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับ

ราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด

คาดวา่ผลผลิตจะทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้ โรงงานเร่ิมกลบัมาเปิดท าการ ราคาที่

เกษตรกรจะยงัคงเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์สงู เน่ืองจากมีการแขง่ขนักนัรับซือ้จาก

เกษตรก

ก.พ. - ต.ค.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ี เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

สุกร

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตไขไ่ก่สว่นเกินลดลงสอดคล้องใกล้เคียงกบัความต้องการของ

ตลาด คาดวา่ ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเบอร์ 3   มีแนวโน้ม

สงูขึน้ในชว่ง ส.ค. - ก.ย.63 ก่อนปรับลดลงอีกครัง้ในชว่ง ต.ค.63 เน่ืองจากอยู่

ในชว่งเทศกาลกินเจ

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ตลอดปี

ณ เดือน ก.ย. – พ.ย. 63 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 

2.744ล้านตนัหรือร้อยละ 58.77 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ซึง่เป็นชว่งที่ผลผลิตออก

สูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ืองและมากที่สดุ คาดวา่ผู้ประกอบการโรงงานอาหารสตัว์       

จะเร่งซือ้ผลผลิตในชว่งดงักลา่วอาจจะสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อาจ   

ทรงตวัหรือปรับขึน้เล็กน้อยแม้เป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก อีกทัง้ภาครัฐ 

ยงัมีโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2562/63 และ

มาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด

ผลผลิตออกสูต่ลาดลดน้อยลงตามฤดกูาล ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัปกติ  

คาดวา่ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนกั

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนือ้สกุรมีแนวโน้มทรงตวัอยู่

ในระดบัสงูใกล้เคียงกบัเดือนก่อน จากมาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ทัง้หว่งโซอ่ปุทาน

ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ด้านภาวะการค้ามีแนวโน้ม

คลอ่งตวัขึน้ในชว่งที่ตรงกบัเทศกาลสารทจีน ด้านราคาไก่ มีชีวติหน้าโรงฆา่ ราคา

ขายปลีกไก่สดทัง้ตวัรวมเคร่ืองใน และชิน้สว่นไก่สดช าแหละ มีแนวโน้มปรับสงูขึน้

เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

 โดยภาพรวมผลปาล์มออกสูต่ลาดลดลง แตย่งัเพียงพอตอ่ความต้องการของ

ตลาด ปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มในระบบมีแนวโน้มลดลงระดบัหนึ่ง เน่ืองจาก

ความต้องการใช้ด้านพลงังานในประเทศยงัมีตอ่เน่ือง และผู้ประกอบการ

สามารถสง่ออกน า้มนัปาล์มได้เพ่ิมขึน้ เป็นผลจากราคาน า้มนัปาล์มของ

มาเลเซียปรับสงูขึน้  ราคาผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหว

ตามภาวะอปุสงค์อปุทาน

คาดวา่การสง่ออกคลอ่งตวัขึน้ในระดบัหนึ่ง  จากมาตรการการผ่อนปรนของทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึ่ง

ทัง้ปี
(ออกมาก 2 ช่วง)
พ.ค. - มิ.ย. และ

ส.ค. - ก.ย.

ผลผลิตทเุรียนภาคใต้เร่ิมออกสูต่ลาดมากขึน้ โดยคาดวา่จะออกมากในชว่งเดือน

สิงหาคม แนวโน้มคาดวา่ราคายงัอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี เน่ืองจากยงัคงมีความต้องการ

ของตลาดทัง้ในและตลาดตา่งประเทศ (จีน) อยู ่

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

เงาะ

ล าไย

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

ใกล้สิน้สดุฤดกูาลล าไยภาคเหนือแล้ว โดยผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยในชว่งเดือน 

ก.ย. 63 ส าหรับเดือน ต.ค. และ พ.ย. 63 สิน้สดุฤดกูาลล าไยภาคเหนือแล้ว

พ.ย.62-ม.ค.63,
ส.ค.63

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคาอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี

ตลอดทัง้ปีผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด

ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจาก

เป็นชว่งเข้าสูช่ว่งมรสมุ ท าให้เรืองดออกจบัปลา สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทย

ในเดือน ม.ค.-ก.ค.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 98,967 ตนั  คาดวา่ราคาปลา

ป่นของไทยมีแนวโน้มยืนแข็ง ปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวตัถดุิบเข้าสูต่ลาดน้อยลง ซึง่

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดโลกที่มีความพยายามหาวตัถดุิบทดแทนปลาป่นที่

ได้จากปลาเป็ดจากทะเล 

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งฤดถูัว่เหลืองฤดฝูนรุ่นแรกออกสูต่ลาด โดย ชว่ง ก.ย.- พ.ย.63 ออกสู่

ตลาดร้อยละ 5.12, ร้อยละ 35.03 และร้อยละ 5.05 ของผลผลิตเมล็ดถัว่เหลือง

ของไทย ทัง้ปี 63/64 ซึง่มีปริมาณ 38,892 ตนั คาดวา่ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของ

ไทยจะโน้มยืนแข็ง   จากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งมากสง่ผลให้ในบางชว่งจะไม่มี

ผลผลิตออกสูต่ลาด เชน่เดียวกบัราคาตลาดโลกเน่ืองจากความวติกเก่ียวกบั

สภาพอากาศที่แห้งแล้ง   ในแหลง่ปลกูถัว่เหลืองของสหรัฐฯ

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกคอ่นข้างตงึตวัจากภาวการณ์ขนสง่ที่คอ่นข้างมี

ความยุง่ยากจากการระบาดของโควดิ-19 และคาดวา่ความต้องการใช้เพ่ือผลิต

อาหารสตัว์จะมีปริมาณมากขึน้ จากการฟืน้ตวัของภาคปศสุตัว์  ราคากากถัว่

เหลืองในประเทศตลาด กทม. มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก โดย

ราคาตลาดชิคาโกมีแนวโน้มแข็งตวั จากที่คาดวา่ปริมาณการผลิตกากถัว่เหลือง

โลกจะตงึตวัตามปริมาณการผลิตเมล็ดถัว่เหลืองโลก

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ี 

กษ.1 กษ.2 

ผลผลติออกสูต่ลาดมาก ราคามแีนวโนม้ออ่นตวัลง  เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคามแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้  สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ คาดวา่ ผลผลติจะออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่อง ในปรมิาณทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิปัญหา 

สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ 
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