
สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาราคาสูง มีปัญหาราคาต ่า

      UPDATE

หมายเหตุ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี

ปี 2562

ข้าวนาปรัง - - -

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

ล าไย

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้ ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตทยอยออกสูต่ลาด โดยออกมากที่สดุในชว่งเดือน พ.ย. - ธ.ค. ราคาอยูใ่น

เกณฑ์ดี ตลาดจีนมีความต้องการตอ่เน่ือง

ผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง โรงงานสามารถรองรับได้ทัง้หมด ราคาที่เกษตรกร

ขายได้จะเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

พ.ย. - ธ.ค.
ออกมาก

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

ต.ค. - ธ.ค.

ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูป

สง่ออก ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัขึน้ในชว่งวนัหยดุตอ่เน่ืองของเทศกาลปี

ใหม่ แนวโน้มราคาอยูใ่นเกณฑ์ทรงตวัหรือปรับสงูขึน้เล็กน้อย

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ข้าวนาปีเร่ิมทยอยออกสูต่ลาดในปริมาณมาก ซึง่สง่ผลให้ราคาข้าวเปลือกมี

แนวโน้มปรับตวัลดลง

ส.ค. - เม.ย..

สิน้สดุฤดกูาลเพาะปลกูข้าวนาปรังปี 2562 ก.พ. - ต.ค.

คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ตามรอบการลงกุ้ง ความต้องการมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ จากความต้องการของห้องเย็นเพ่ือซือ้เก็บเข้าสต็อกเพ่ิมขึน้ แนวโน้มราคา

กุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

คาดวา่ปริมาณยางพาราจะเข้าสูต่ลาดลดลง เน่ืองจากอยูใ่นชว่งฤดฝูน เกษตรกร

ไม่สามารถกรีดยางได้ สง่ผลให้ราคายางพารามีการเปลี่ยนแปลงตามความ

ต้องการใช้ของตลาด

เป็นชว่งเร่ิมต้นฤดกูารผลิตใหม่ ในบางพืน้ที่ยงัไม่มีผลผลิตออกสูต่ลาดหรือออกสู่

ตลาดน้อยซึง่ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในอตุสาหกรรม ผลผลิตฤดกูาลใหม่

เร่ิมออกสูต่ลาดแตย่งัมีปริมาณไม่มากนกัและบางพืน้ที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบ

ดา่ง ซึง่อาจมีการน าเข้าสินค้ามนัส าปะหลงัเพ่ิมขึน้ ในด้านผู้ประกอบการท้องถ่ิน

ได้เก็บสต๊อกสินค้าจากปีการผลิต 61/62 ไว้แล้วบางสว่นเพ่ือสง่มอบ ส าหรับ

แนวโน้มด้านราคาอาจปรับตวัลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากผู้ประกอบการชะลอการ

รับซือ้เพ่ือรอผลผลิตฤดกูาลใหม่ที่ก าลงัจะออกสูต่ลาด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

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



หมายเหตุ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม - - -

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่ - - -

หอมแดง - -

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ - -

โรบสัต้า

ส้มเขียวหวาน

มะนาว

ม.ค - เม.ย.

ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการ ภาวะการค้าชะลอตวัลงในชว่งปิดภาค

เรียน และคาดวา่จะคลอ่งตวัขึน้หลงัโรงเรียนทยอยเปิดภาคเรียน

ในชว่งต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตวั

หรือปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ตลอดปี

ธ.ค.62 - มี.ค.63

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

ม.ค. - ธ.ค.ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัขึน้ตอ่เน่ืองในชว่งเทศกาลทอ่งเที่ยวฤดหูนาวและ

เทศกาลปีใหม่ และความต้องการในตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เชน่กนั 

ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกอาจปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อย

ผลผลิตกาแฟเร่ิมทยอยสกุและเร่ิมเก็บเก่ียวได้แล้วบางสว่น คาดวา่ราคาอยูใ่น

เกณฑ์ดี

เกษตรกรในพืน้ที่ จ.ศรีสะเกษ จะเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตชว่งปลายเดือน ธ.ค. 62 

คาดวา่ราคาจะอยูใ่นเกณฑ์ดี เน่ืองจากเป็นชว่งต้นฤดกูาล

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.

ผลผลิตจะออกสูต่ลาดมากในเดือน พ.ย. เป็นต้นไป ราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี 

เน่ืองจากผลผลิตคณุภาพมีจ ากดั ขณะที่ตลาดมีความต้องการมากในชว่ง

เทศกาลปีใหม่และตรุษจีน

ก.ค. - ส.ค.

เข้าสูช่ว่งผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยตามฤดกูาล (ก.ย.-ธ.ค.62) ขณะที่โรงงานมี

ความต้องการใช้อยา่งตอ่เน่ือง แนวโน้มราคาปรับตวัสงูขึน้

ม.ค.-ธ.ค.

ก.พ. - พ.ค.

คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดลดลง แตโ่ดยรวมยงัคงมีปริมาณเพียงพอตอ่ความ

ต้องการใช้ในประเทศ ด้านราคาผลปาล์มมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 2.06 ล้านตนัหรือร้อยละ 43.48

 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ฤดกูารผลิตปี 2562/63 ผลผลิตจะออกสูต่ลาด

ลา่ช้ากวา่เดิม เน่ืองจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง ท าให้

ข้าวโพดแห้งตายและการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจดุที่กดักินยอดและ

ใบข้าวโพดโดยเกษตรกรมีการไถกลบและเพาะปลกูใหม่ในพืน้ที่เดิม 

ผู้ประกอบการท้องถ่ินยงัคงต้องการสินค้าเพ่ือเก็บสต๊อกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ

ป้อนเข้าสูโ่รงงานอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ สว่นแนวโน้มด้านราคา อาจมีแนวโน้ม

ลดลงเน่ืองจากผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคาที่เกษตรกรขายได้จะเคลื่อนไหวอยูใ่น

เกณฑ์ปกติ

-

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม 



หมายเหตุ

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ถั่วเหลือง

(ฤดฝูน)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น

ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกมีเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ของตลาดโลก 

สว่นผลผลิตของไทยผลิตได้เพียงร้อยละ1 ของความต้องการใช้ในประเทศและ

ยงัคงต้องน าเข้าจากตา่งประเทศเพ่ือให้เพียงพอกบัความต้องการ  คาดวา่ราคา

ขายสง่กากถัว่เหลืองไทยทกุเกรดคณุภาพมีแนวโน้มยืนออ่นตามราคาตลาดโลก

ที่ประสบภาวะโรคระบาดในสกุร

ปริมาณผลผลิตมีเพียงพอกบัความต้องการของตลาด และมีสง่ออกประมาณปีละ

 10,000 กวา่ตนั ด้านราคามีแนวโน้มทรงตวัหรือออ่นตวัลงเล็กน้อยจากภาวะการ

สง่ออกที่ชะลอตวั ประกอบกบัตลาดอาหารสตัว์มีความพยายามในการใช้

วตัถดุิบทดแทนมากขึน้

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

ขณะนีเ้ป็นชว่งถัว่เหลืองฤดฝูนทยอยออกสูต่ลาด มีปริมาณออกสูต่ลาดคิดเป็น

ร้อยละของผลผลิตทัง้ปี 62/63 ในเดือน พ.ย.62 คิดเป็นร้อยละ 5.55  ลดลงใน

เดือน ธ.ค.62 และ ม.ค.63 ที่ออกสูต่ลาดร้อยละ 0.76 และร้อยละ 0.12 

ตามล าดบั ผลผลิตสว่นใหญ่เป็นเกรดสกดัน า้มนั คาดวา่ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของ

ไทยและของโลกมีแนวโน้มยืนออ่นจนถึงสิน้ปี 62 จนถึงต้นปี 63 ทกุชัน้เกรด

คณุภาพ เน่ืองจากเป็นชว่งที่ตลาดโลกยงัคงประสบปัญหาโรค ASF ในสกุร 

ประกอบกบัเป็นชว่งผลผลิตถัว่เหลืองของสหรัฐฯ ทยอยออกสูต่ลาดในชว่งปลายปี

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 


