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หมายเหตุ

มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปรัง

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ทุเรียน

สับปะรด

เงาะ

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมถินุายน - สงิหาคม 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลง และตลาดปลายทางมีแนวโน้ม

ชะลอค าสัง่ซือ้ สง่ผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวัลงเล็กน้อย

มี.ค. - ก.ย.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดลดลงระหวา่งเดือน มิ.ย.-ส.ค. 62 ซึง่คาดวา่ไม่

เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในอตุสาหกรรม ในชว่งดงักลา่ว อาจมีการน าเข้า

สินค้ามนัส าปะหลงัเพ่ิมขึน้ ในด้านผู้ประกอบการท้องถ่ินได้เก็บสต๊อกสินค้าไว้

แล้วบางสว่นเพ่ือสง่มอบ ส าหรับแนวโน้มด้านราคาอาจปรับตวัลดลงเล็กน้อย

ตามคณุภาพของสินค้า ประกอบกบัภาครัฐมีแนวทางการประชาสมัพนัธ์ให้

เกษตรกรผู้ประกอบการ และหน่วยที่เก่ียวช้องรับทราบมาตรการดแูลเสถียรภาพ

ราคาให้อยูใ่นเกณฑ์ที่เหมาะสม

ม.ค. - เม.ย.
(ออกมาก)

ผลผลิตทเุรียนภาคใต้จะเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด มีแนวโน้มจะสง่ผลให้ระดบัราคา

ปรับตวัลดลงเล็กน้อย อยา่งไรก็ดีต้องเฝ้าระวงัเร่ืองคณุภาพผลผลิต ซึง่อาจได้รับ

ผลกระทบจากภาวะอากาศที่เข้าสูช่ว่งฤดฝูน

เม.ย. - ต.ค.

เข้าสูช่ว่งปลายฤดผูลผลิต คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดน้อย ราคาเคลื่อนไหวอยู่

ในเกณฑ์สงู โรงงานบางโรงงานอาจShutdown เพ่ือปรับปรุงซอ่มแซมเคร่ืองจกัร

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

ต.ค. - ธ.ค.

คาดวา่ผลผลิตยางพาราจะออกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้เพียงพอกบัความต้องการของ

ตลาด สว่นด้านราคาจะเปลี่ยนแปลงขึน้ลงตามความต้องการใช้ของตลาด

ตา่งประเทศ ราคาน า้มนัดิบและคา่ของเงินสกลุที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายยาง

ม.ค. - ธ.ค.

ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการสง่ออก

ขยายตวั คาดวา่ราคาไก่เนือ้จะปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตเงาะในภาพรวมลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ขณะที่ความ

ต้องการของตลาดยงัมีตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

พ.ค. - มิ.ย

คาดวา่ผลผลิตลดลงเล็กน้อย จากผลกระทบในชว่งฤดฝูนที่อาจเกิดโรคระบาดได้

ง่าย ขณะที่ความต้องการมีตอ่เน่ืองเพ่ือสง่ออก แนวโน้มราคากุ้งขาวทรงตวัหรือ

เคลื่อนไหวในชว่งแคบ

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

มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

มะนาว

มังคุด

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ณ ชว่งเดือน เม.ย.- มิ.ย. 62 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาด 0.39 ล้าน

ตนั หรือร้อยละ 7.81 ของผลผลิตทัง้ประเทศ เน่ืองจากเป็นชว่งที่ผลผลิตข้าวโพด

รุ่นที่ 2 ออกสูต่ลาดมากในเดือน เม.ย. ถึงต้นเดือน พ.ค. 62 นี ้และในเดือน มิ.ย. 

62 จะเร่ิมเข้าสูฤ่ดกูาลผลิตใหม่ เกษตรกรเร่ิมปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์แล้วในหลาย

พืน้ที่ ผู้ประกอบการท้องถ่ินยงัคงต้องการสินค้าเพ่ือเก็บสต๊อกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ

ป้อนเข้าสู ่โรงงานอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ สว่นแนวโน้มด้านราคา ยงัอยูใ่น

เกณฑ์ที่ดี อาจปรับตวัตามคณุภาพและปริมาณสินค้าในชว่งดงักลา่ว

ผลผลิตมงัคดุเป็นผลผลิตของราคาตะวนัออก ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง 

เน่ืองจากเป็นชว่งฤดกูารผลิตรุ่นที่ 3 ราคาอาจปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย ตามภาวะ

ตลาด

เม.ย. - มิ.ย.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

ราคาผลปาล์มน า้มนัมีแนวโน้มปรับสงูขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2562 จาก

สถานการณ์ผลผลิตปาล์มน า้มนัที่เก็บเก่ียวออกสูต่ลาดลดลงตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือน

 พ.ค. 62 เป็นต้นไป       (การคาดการณ์ของ สศก.) และจากความต้องการด้าน

พลงังานที่มีอยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบัมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ

ตลอดปี

ม.ค - เม.ย.

ปัญหาปริมาณผลผลิตไขไ่ก่สะสมในระบบคลี่คลายลง อยูใ่นระดบัสอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตวั

ม.ค. - ธ.ค.

เข้าสูช่ว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมาก (มิ.ย.-ธ.ค.62)  ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอ

ตวัตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ต ่า

มิ.ย.-ธ.ค.

ก.พ. - พ.ค.

ปริมาณการผลิตสกุรมีอยา่งตอ่เน่ือง ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จาก

การสง่ออกขยายตวัไปยงัตลาดในประเทศที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาใน

สกุร คาดวา่ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกอาจปรับสงูขึน้เล็กน้อย

คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดมาก ราคาเคลื่อนไหวปรับตวัลดลง มี.ค. - ส.ค.

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ธ.ค.61 - มี.ค.62

ผลผลิตกระเทียมแห้งออกสูต่ลาดมาก อาจสง่ผลให้ราคาจ าหน่ายออ่นตวัลง 

ประกอบกบัมีกระเทียมน าเข้าจากตา่งประเทศซึง่มีราคาจ าหน่ายถกูกวา่ราคาใน

ประเทศเข้ามาแขง่ขนัมากขึน้

ม.ค. - ธ.ค.

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

ผลผลิตกาแฟสิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 



หมายเหตุ

มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)

ปลาป่น ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีความ

ต้องการใช้ปลาป่นในระดบัปกติ ราคามีแนวโน้มทรงตวัตอ่เน่ือง

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

ผลผลิตสว่นใหญ่เป็นการน าเข้ามาจากตา่งประเทศ ปริมาณจงึเพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตลาด ราคาจ าหน่ายเคลื่อนไหวตามต้นทนุการน าเข้า

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 


