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หมายเหตุ

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปรัง

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ทุเรียน

ล าไย

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ผลผลิตล ำไยในฤดลูดลงจำกปีก่อน และประสบปัญหำด้ำนคณุภำพ เน่ืองจำก

ได้รับผลกระทบจำกภยัแล้ง ระดบัรำคำอยูใ่นเกณฑ์ดีควำมต้องกำรมีตอ่เน่ือง

มิ.ย. - ก.ย.

คำดวำ่ผลผลิตออกสูต่ลำดมำกขึน้ตำมรอบกำรลงกุ้ง ขณะที่ควำมต้องกำรมี

แนวโน้มทรงตวั จำกรำคำสินค้ำเนือ้สตัว์อ่ืนในประเทศมีแนวโน้มออ่นตวัลง 

รวมทัง้ปัญหำ กำรแขง่ขนัด้ำนรำคำในตลำดตำ่งประเทศ รำคำกุ้งขำวมีแนวโน้ม

ทรงตวัหรือปรับลดลงเล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

คำดวำ่ผลผลิตยำงพำรำจะออกสูต่ลำดเพ่ิมมำกขึน้เพียงพอกบัควำมต้องกำรของ

ตลำด ยกเว้นเกิดกรณีฝนตกหนกัที่เป็นอปุสรรคตอ่กำรกรีดยำงจะสง่ผลให้

ปริมำณออกสูต่ลำดน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

ภำวะกำรผลิตปกติ ขณะที่ควำมต้องกำรมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำก EU เพ่ิม

โควตำกำรน ำเข้ำจำกไทย รำคำมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

เม.ย. - ต.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ปริมำณผลผลิตออกสูต่ลำดลดลงระหวำ่งเดือน มิ.ย.-ก.ย. 62 คำดวำ่ปริมำณ

ผลผลิตอยูท่ี่ 2.15 ล้ำนตนั ซึง่ไม่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรใช้ในอตุสำหกรรม 

ในชว่งดงักลำ่วอำจมีกำรน ำเข้ำสินค้ำมนัส ำปะหลงัเพ่ิมขึน้ ในด้ำนผู้ประกอบกำร

ท้องถ่ินได้เก็บสต๊อกสินค้ำไว้แล้วบำงสว่นเพ่ือสง่มอบ ส ำหรับแนวโน้มด้ำนรำคำ

อำจปรับตวัลดลงเล็กน้อยตำมคณุภำพของสินค้ำ ประกอบกบัภำครัฐมีแนว

ทำงกำรประชำสมัพนัธ์ให้เกษตรกรผู้ประกอบกำร และหน่วยที่เก่ียวข้องรับทรำบ

มำตรกำรดแูลเสถียรภำพรำคำให้อยูใ่นเกณฑ์ที่เหมำะสม

ม.ค. - เม.ย.
(ออกมาก)

ผลผลิตทเุรียนภำคใต้จะยงัคงปัญหำกำรจดักำรคณุภำพที่ไม่ดีนกั ประกอบกบั

ปริมำณฝนชกุท ำให้ผลผลิตอมน ำ้มำก ระดบัรำคำจงึมีแนวโน้มจะแกวง่ตวัใน

ระดบั 80 - 100 บำท/กก.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ผลผลิตข้ำวนำปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลำดลดลง และตลำดปลำยทำงมีแนวโน้ม

ชะลอค ำสัง่ซือ้ สง่ผลให้รำคำข้ำวมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวัลงเล็กน้อย

มี.ค. - ก.ย.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

มะนาว

มังคุด

ธ.ค.61 - มี.ค.62

สิน้สดุฤดกูำลเก็บเก่ียวแล้ว

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตหอมแดง (ฤดแูล้ง) สิน้สดุฤดกูำลเก็บเก่ียวแล้ว ธ.ค.61 - เม.ย.62

ผลผลิตกำแฟสิน้สดุฤดกูำลเก็บเก่ียวแล้ว

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ตลอดปี

ม.ค - เม.ย.

ปัญหำปริมำณผลผลิตไขไ่ก่สะสมในระบบจะคลี่คลำยลงระดบัหนึ่ง ด้ำน

ภำวะกำรค้ำและรำคำมีแนวโน้มทรงตวั

คำดวำ่ผลผลิตจะออกสูต่ลำดมำก รำคำเคลื่อนไหวปรับตวัลดลง มี.ค. - ส.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลำดมำก (มิ.ย.-ธ.ค.62)  ภำวะกำรค้ำมีแนวโน้มชะลอตวั

ตอ่เน่ือง รำคำเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ต ่ำ

มิ.ย.-ธ.ค.

ก.พ. - พ.ค.

คำดวำ่ปริมำณผลผลิตเพ่ิมขึน้ ขณะที่ควำมต้องกำรชะลอตวัเล็กน้อยจำกมี

อำหำรธรรมชำติทดแทนสว่นหนึ่ง และแนวโน้มกำรสง่ออกชะลอตวัจำกมำตรกำร

เข้มงวดในกำรน ำเข้ำ-สง่ออกสกุร ของแตล่ะประเทศเพ่ือป้องกนักำรระบำด

เพ่ิมขึน้ของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสกุร รำคำสกุรมีชีวติหน้ำฟำร์ม และรำคำขำย

ปลีกโดยเฉลี่ยทรงตวั

คำดวำ่จะมีปริมำณผลผลิตออกสูต่ลำด 0.39 ล้ำนตนัหรือร้อยละ 7.81 ของ

ผลผลิตทัง้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นชว่งที่ผลผลิตข้ำวโพดรุ่น 2 ออกสูต่ลำดมำกใน

เดือน เม.ย. ถึงต้นเดือน พ.ค. 62 นี ้และในเดือน มิ.ย. 62 จะเร่ิมเข้ำสูฤ่ดกูำลผลิต

ใหม่ เกษตรกรเร่ิมปลกูข้ำวโพดเลีย้งสตัว์แล้วในหลำยพืน้ที่ ผู้ประกอบกำร

ท้องถ่ินมีควำมต้องกำรสินค้ำเพ่ือเก็บสต๊อกอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือป้อนสูโ่รงงำน

อตุสำหกรรมอำหำรสตัว์ แนวโน้มรำคำยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี อำจปรับตวัตำมคณุภำพ

และปริมำณสินค้ำในชว่งดงักลำ่ว

คำดวำ่ผลผลิตจะเร่ิมออกสูต่ลำดมำกขึน้ รำคำจะปรับตวัขึน้ลงเล็กน้อยตำม

ภำวะตลำด

เม.ย. - มิ.ย.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สิน้สดุฤดกูำลเก็บเก่ียวแล้ว

ผลผลิตที่ออกสูต่ลำดโดยรวมยงัมีปริมำณมำกกวำ่ควำมต้องกำรของตลำด ด้ำน

รำคำผลปำล์มและน ำ้มนัปำล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกนั

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 
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ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น

ผลผลิตกำกถัว่เหลืองโลกยงัคงมีปริมำณเพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของตลำด

รำคำกำกถัว่เหลืองน ำเข้ำมีแนวโน้มเคลื่อนไหว

ผลผลิตมีปริมำณเพียงพอกบัควำมต้องกำรของตลำด ควำมต้องกำรใช้ปลำป่น

ทรงตวั ด้ำนรำคำมีแนวโน้มออ่นตวัลงเล็กน้อยจำกภำวะกำรสง่ออกที่ชะลอตวั

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

คำดวำ่ผลผลิตในประเทศจะมีคณุภำพไม่ดีนกั มีควำมชืน้สงู และสว่นใหญ่เป็น

เกรดสกดัน ำ้มนั ด้ำนควำมต้องกำรใช้มีมำกตำมปกติ  รำคำเคลื่อนไหวตำมชัน้

คณุภำพ

ส.ค. - ธ.ค

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ี

กษ.1 กษ.2 

ผลผลติออกสูต่ลาดมาก ราคามแีนวโนม้ออ่นตวัลง  เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคามแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้  สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ คาดวา่ ผลผลติจะออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่อง ในปรมิาณทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิปัญหา 

สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ 

ผลผลติมนีอ้ย  เนือ่งจากเกษตรกรสว่นใหญจ่ าหน่ายในรูปมะพรา้วผลซึง่ได ้ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ เกษตรกรเก็บเกีย่วหอมแดงเสร็จสิน้แลว้ ภาวะการคา้และการสง่ออกคลอ่งตัวผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง   ราคาอยูใ่นเกณฑด์ี เป็นชว่งผลไมภ้าคใตอ้อกสูต่ลาด โดยจะออกมากชว่ง ส.ค. - ก.ย. ราคาอยู่ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ใกลส้ ิน้สดุฤดกูารผลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย แนวโนม้ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติหอมแดงภาคเหนอืออกสูต่ลาดมาก แนวโนม้ราคาลดต า่ลง เกษตรกรเก็บเกีย่วผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีสิน้สดุฤดกูาลแลว้ สิน้สดุฤดกูารผลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง เนือ่งจากใกลส้ิน้สดุฤดกูาล แนวโนม้ราคาจะสิน้สดุฤดกูารผลติ คาดวา่เกษตรกรจะน าผลผลติทีเ่ก็บไวใ้นยุง้ฉางเป็นชว่งปลายฤดผูลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑส์งู 


