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ข้าวนาปี

ปี 2562

ข้าวนาปรัง - - -

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

ล าไย

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ม.ค. - ธ.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ข้าวนาปีทยอยออกสูต่ลาดในปริมาณมาก ซึง่สง่ผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับตวั

ลดลง แตท่ัง้นี ้ภาครัฐได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพ่ือดงึอปุทานออก

จากตลาด จงึท าให้ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวัเพ่ิมสงูขึน้

เล็กน้อย

ส.ค. - เม.ย..

สิน้สดุฤดกูาลเพาะปลกูข้าวนาปรังปี 2562 ก.พ. - ต.ค.

คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกใน

บางพืน้ที่ของแหลง่ผลิต ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จากความต้องการ

บริโภคในประเทศที่เพ่ิมขึน้ในชว่งวนัหยดุตอ่เน่ือง ชว่งสิน้ปี และเทศกาลตรุษจีน 

แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยลงเน่ืองจากเร่ิมเข้าสูช่ว่งยางผลดัใบ ขณะที่ภาครัฐ

ก าหนดแผนกระตุ้นการใช้ยางในประเทศและผลกัดนัสง่ออก แนวโน้มราคายาง

อาจปรับตวัสงูขึน้

เป็นชว่งที่ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดมากที่สดุประมาณ 17.41 ล้านตนั 

หรือร้อยละ 55.96 ของปริมาณทัง้ประเทศ อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มี

แนวโน้มปรับตวัลดลงเล็กน้อย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคณุภาพของสินค้า ประกอบกบั

ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

2562/63 เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด ด้าน

การค้าคาดวา่ผู้ประกอบการจะมีค าสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้เน่ืองจากต้องการผลผลิตเพ่ือ

สง่ออกและเก็บสต๊อก

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

เข้าสูช่ว่งปลายฤดผูลผลิตสบัปะรด รุ่นที2่ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดน้อย ราคา

ที่เกษตรกรจ าหน่ายได้อยูใ่นเกณฑ์สงู สถานการณ์ปกติ

พ.ย. - ก.พ.
ออกมาก

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

ต.ค. - ธ.ค.

ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูป

สง่ออก ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัตอ่เน่ืองถึงชว่งเทศกาลตรุษจีน (25 ม.ค.

63)

ม.ค. - ธ.ค.

คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง แตมี่ปัญหาด้านคณุภาพ ขณะที่ความ

ต้องการปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากเข้าสูช่ว่งเทศกาล ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

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



หมายเหตุ

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

โรบสัต้า

ส้มเขียวหวาน

มะนาว คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง เน่ืองจากเร่ิมเข้าสูฤ่ดแูล้ง ราคาปรับตวัสงูขึน้

เล็กน้อย

-

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยตามฤดกูาล (ก.ย.62-ก.พ.63)  ผลผลิตมีไม่

เพียงพอกบัความต้องการใช้ ขณะที่โรงงานมีความต้องการอยา่งตอ่เน่ือง 

แนวโน้มราคาปรับตวัสงูขึน้

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค. - เม.ย.

ผลผลิตผลปาล์มออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง โดยจะออกมากในชว่งเดือนมีนาคม – 

เมษายน ในขณะที่ความต้องการใช้ด้านพลงังานเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ราคาผล

ปาล์มและราคาน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 0.40 ล้านตนัหรือร้อยละ 8.37 

ของผลผลิตทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ฤดกูารผลิตปี 2562/63 ผลผลิตจะออกสูต่ลาดลา่ช้า

กวา่ปกติ เน่ืองจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง ท าให้ข้าวโพดแห้ง

ตายและการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจดุที่กดักินยอดและใบข้าวโพด

โดยเกษตรกรมีการไถกลบและเพาะปลกูใหม่ในพืน้ที่เดิม ผู้ประกอบการท้องถ่ิน

ยงัคงต้องการสินค้าเพ่ือเก็บสต๊อกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือป้อนเข้าสูโ่รงงาน

อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ สว่นแนวโน้มด้านราคา อาจมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจาก

ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง แตมี่ปัญหาด้านคณุภาพ ขณะที่ความ

ต้องการปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากเข้าสูช่ว่งเทศกาล ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

พ.ย.62-ก.พ.63

ผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ รวมทัง้หอมแดงภาคเหนือเร่ิมออกสูต่ลาดแล้ว 

เกษตรกรสว่นใหญ่จะจ าหน่ายให้กบัพอ่ค้าท้องถ่ินที่เข้าไปรับซือ้ สว่นเกษตรกรที่มี

โรงแขวนจะรอจ าหน่ายเป็นหอมแดงแห้ง ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลง

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ธ.ค.62 - เม.ย.63

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการ ภาวะการค้าและ

ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตวั

ตลอดปี

ธ.ค.62 - มี.ค.63

ผลผลิตออกสูต่ลาดมากชว่งเดือน ก.พ.-มี.ค.63 ขณะที่แนวโน้มความต้องการมี

ตอ่เน่ือง ประกอบกบัภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดในการส าแดงราคาน าเข้าให้

ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริง และมีการกวดขนัการลกัลอบน าเข้าอยา่งตอ่เน่ือง ส าหรับ

ราคาคาดวา่จะออ่นตวัลง แตย่งัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี

ผลผลิตเพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา ในชว่งต้นฤด ูเกษตรกรบางรายจ าหน่ายผลผลิต

ทัง้กระเทียมสด และแขวนเพ่ือทยอยจ าหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง โดย

ผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดกูาลใหม่เพ่ือป้อนตลาด แนวโน้มราคา

ยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี
ม.ค. - ธ.ค.ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดเพียงพอตอ่ความต้องการ ภาวะการค้ามีแนวโน้ม

คลอ่งตวัตอ่เน่ืองถึงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกบัความต้องการในตลาด

ตา่งประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ คาดวา่ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคาขาย

ปลีกอาจปรับตวัเพ่ิมขึน้

ผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะที่ความต้องการมีตอ่เน่ืองจากผู้ รวบรวมท้องถ่ิน

และผู้ประกอบการแปรรูปที่มาเปิดจดุรับซือ้ในพืน้ที่ทัง้ จ.ชมุพรและระนอง โดยจะ

รับซือ้ตามคณุภาพ แนวโน้มราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 



หมายเหตุ
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ถั่วเหลือง

(ฤดฝูน)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น ปริมาณผลผลิตวตัถดุิบ (ปลาเป็ด) มีออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั สง่ผลให้

ปริมาณปลาป่นลดลง ด้านราคาของไทยมีแนวโน้มทรงตวัหรือออ่นตวัลงจาก

ภาวะการสง่ออกที่ชะลอตวั เป็นผลจากความต้องการเพ่ือใช้ปลาป่นในอาหาร

สตัว์ลดลง เม่ือเข้าสูฤ่ดหูนาว สว่นตลาดโลกภาวะการค้าชะลอตวัลงในชว่งต้นปี

ก่อนตรุษจีน เน่ืองจากปริมาณสต๊อกปลาป่นของจีนยงัคงมีปริมาณมากและคาด

วา่จะมีแนวโน้มดีขึน้หลงัตรุษจีน ตามความต้องการของจีนที่เป็นผู้น าเข้ารายใหญ่

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งปลายฤดถูัว่เหลืองฤดฝูน ปริมาณออกสูต่ลาดชว่ง ม.ค.63 คิดเป็นร้อยละ

 0.12 ของผลผลิตทัง้ปี 62/63 และผลผลิตถัว่เหลืองฤดแูล้งเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด

ในชว่งต้นปี โดยคาดวา่ในเดือน ก.พ.63 จะออกสูต่ลาดร้อยละ 3.95 และ มี.ค.63

 ออกมากที่สดุในรอบปีที่ร้อยละ 32.04  คาดวา่ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของไทยและ

ของโลกมีแนวโน้มสงูขึน้ในชว่งต้นปี 63 เน่ืองจากเป็นชว่งเทศกาลส าคญัชว่งต้นปี

 ท าให้ความต้องการใช้มีปริมาณมากขึน้ ประกอบกบัผลผลิตของไทยชว่งต้นปี

เป็นถัว่เหลืองฤดแูล้งที่มีคณุภาพดีกวา่ถัว่เหลืองฤดฝูนที่ผ่านมา

ส.ค. - ธ.ค

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

 ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกมีเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ของตลาดโลก 

โดยผลผลิตโลกมีปริมาณสงูขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.86 สว่นผลผลิตของไทยผลิต

ได้เพียงร้อยละ 1 ของความต้องการใช้ในประเทศและยงัคงต้องน าเข้าจาก

ตา่งประเทศเพ่ือให้เพียงพอกบัความต้องการ คาดวา่ราคาขายสง่กากถัว่เหลือง

ไทยทกุเกรดคณุภาพมีแนวโน้มสงูขึน้ตามราคาตลาดตา่งประเทศในชว่งต้นปี 

เน่ืองจากภาวะการสง่ออกของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสงูขึน้

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 


