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หมายเหตุ

ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี -
ปี 2562

ข้าวนาปรัง

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ทุเรียน

สับปะรด

ล าไย

มังคุด

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้ ม.ค. - ธ.ค.

ราคาผลผลิตล าไยเคลื่อนไหวอยูใ่นระดบัที่เกษตรกรพงึพอใจ (เกรด AA รูดร่วง 

ไม่ต ่ากวา่ 30 บาท/กก.) ปริมาณโดยรวมลดลงกวา่ปีที่ผ่านมาและมีปัญหาด้าน

คณุภาพ เน่ืองจากผลจากภยัแล้ง

ผลผลิตจะทยอยออกสูต่ลาดในชว่งเดือน ก.ย. 62 เป็นต้นไป และโรงงานจะ

กลบัมาเปิดท าการเป็นปกติ คาดวา่ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

มิ.ย. - ก.ย.

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

ต.ค. - ธ.ค.

เป็นชว่งปลายฤดกูารผลิต ราคาผลผลิตมงัคดุอยูใ่นระดบัที่เกษตรกรพงึพอใจ 

ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อน 18-20 บาท/กก.

ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูป

สง่ออก แนวโน้มราคาอยูใ่นเกณฑ์ทรงตวั

เน่ืองด้วยผลผลิตทเุรียนภาคใต้ยงัได้รับการจดัการคณุภาพยงัไม่ดี จงึสง่ผลให้

ระดบัราคายงัคงเคลื่อนไหวอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อน (70-75 บาท/กก.) 

และจะปรับตวัสงูขึน้ในชว่งปลายฤดกูาลที่ฝนเร่ิมทิง้ชว่งแล้ว

ข้าวนาปีเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด ส.ค. - ก.พ.

ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลง และตลาดปลายทางมีแนวโน้ม

ชะลอค าสัง่ซือ้ สง่ผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวัลงเล็กน้อย

มี.ค. - ก.ย.

คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ตามรอบการลงกุ้ง ขณะที่ความต้องการอาจ

ชะลอตวัลง จากราคาสินค้าเนือ้สตัว์อ่ืนในประเทศมีแนวโน้มออ่นตวัลง รวมทัง้

การแขง่ขนัด้านราคากบัประเทศผู้สง่ออกกุ้งในตลาดโลกที่ราคาต ่ากวา่ของไทย 

แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัลดลง

ม.ค. - ธ.ค.

เม.ย. - ต.ค.

คาดวา่ผลผลิตยางพาราจะออกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้เกินกวา่ความต้องการของ

ตลาด ยกเว้นชว่งเดือนตลุาคม ซึง่เร่ิมเข้าสูช่ว่งฤดฝูนของพืน้ที่ปลกูยางส าคญั

ของภาคใต้ อาจสง่ผลให้ปริมาณยางออกสูต่ลาดน้อย

ก.ย. - ส.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนสงิหาคม - ตลุาคม 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดลดลงระหวา่งเดือน มิ.ย.-ก.ย. 62 คาดวา่ปริมาณ

ผลผลิตอยูท่ี่ 2.15 ล้านตนั ซึง่ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในอตุสาหกรรม 

ปลายเดือน ต.ค. ผลผลิตฤดกูาลใหม่จะเร่ิมออกสูต่ลาด แตย่งัมีปริมาณไม่มาก

นกัและบางพืน้ที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบดา่ง ซึง่ในชว่งดงักลา่วอาจมีการ

น าเข้าสินค้ามนัส าปะหลงัเพ่ิมขึน้ ในด้านผุ้ประกอบการท้องถ่ินได้เก็บสต๊อก

สินค้าไว้แล้วบางสว่นเพ่ือสง่มอบ ส าหรับแนวโน้มด้านราคาอาจปรับตวัลดลง

เล็กน้อยตามคณุภาพของสินค้า

ม.ค. - เม.ย.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม - - -

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่ - - -

หอมแดง - - -

เมล็ดกาแฟ - - -

เงาะ

ม.ค - เม.ย.

ปัญหาปริมาณผลผลิตไขไ่ก่สะสมในระบบจะคลี่คลายลงระดบัหนึ่ง      ด้าน

ภาวะการค้าและราคามีแนวโน้มทรงตวั

ตลอดปี

ธ.ค.61 - มี.ค.62

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

ม.ค. - ธ.ค.ปริมาณผลผลิตเพียงพอ ขณะที่ความต้องการชะลอตวัเล็กน้อยจากมีอาหาร

ธรรมชาติทดแทนสว่นหนึ่ง และแนวโน้มการสง่ออกชะลอตวัจากมาตรการ

เข้มงวดในการน าเข้า-สง่ออกสกุร ของแตล่ะประเทศเพ่ือป้องกนัการระบาด

เพ่ิมขึน้ของโรค ASF แนวโน้มราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย

เฉลี่ยทรงตวั

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ธ.ค.61 - เม.ย.62

ผลผลิตเงาะภาคใต้โดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา ระดบัราคาอยูใ่นเกณฑ์ดีและ

สงูกวา่ปีก่อน (28 - 30 บาท/กก.)

ก.ค. - ส.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมาก (มี.ค.-ก.ย.62)  ภาวะการค้ามีแนวโน้มยงัชะลอ

ตวัตอ่เน่ือง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ต ่า

มิ.ย.-ธ.ค.

ก.พ. - พ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง ด้านราคาผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้ม

ปรับสงูขึน้ตามภาวะอปุสงค์อปุทาน

คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาด 1.30 ล้านตนัหรือร้อยละ 25.53 ของ

ผลผลิตทัง้ประเทศ เน่ืองจากเป็นชว่งที่ผลผลิตข้าวโพดรุ่น 2 ออกสูต่ลาดมากใน

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

ใหม่ เกษตรกรเร่ิมปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์แล้วในหลายพืน้ที่ ผู้ประกอบการ

ท้องถ่ินมีความต้องการสินค้าเพ่ือเก็บสต๊อกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือป้อนสูโ่รงงาน

อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ แนวโน้มราคายงัอยูใ่นเกณฑ์ดี อาจปรับตวัตามคณุภาพ

และปริมาณสินค้าในชว่งดงักลา่ว

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 



หมายเหตุ

ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น

 ผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกยงัคงมีปริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด 

คาดวา่ราคาขายสง่กากถัว่เหลืองทกุคณุภาพเกรดมีแนวโน้มลดลงตามราคา

ตลาดโลก เน่ืองจากภาวะความต้องการใช้ที่ชะลอตวัลง

 ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่น

ทรงตวั  ด้านราคามีแนวโน้มทรงตวัหรือออ่นตวัลงเล็กน้อยจากภาวะการสง่ออกที่

ชะลอตวั

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

คาดวา่ผลผลิตในประเทศจะมีคณุภาพไม่ดีนกั มีความชืน้สงู และสว่นใหญ่เป็น

เกรดสกดัน า้มนั ด้านความต้องการใช้มีมากตามปกติ ราคามีแนวโน้มทรงตวั

จนถึงสิน้ปี 62 ทกุชัน้เกรดคณุภาพ

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 

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 

ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติหอมแดงภาคเหนอืออกสูต่ลาดมาก แนวโนม้ราคาลดต า่ลง เกษตรกรเก็บเกีย่วผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีสิน้สดุฤดกูาลแลว้ สิน้สดุฤดกูารผลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง เนือ่งจากใกลส้ิน้สดุฤดกูาล แนวโนม้ราคาจะสิน้สดุฤดกูารผลติ คาดวา่เกษตรกรจะน าผลผลติทีเ่ก็บไวใ้นยุง้ฉางเป็นชว่งปลายฤดผูลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑส์งู 


