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ปกติ

มีปัญหาราคาสูง

มีปัญหาราคาต่า

พ.ย.61
ช่ วงพยากรณ์
พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62

การพยากรณ์ ในช่ วง 3 เดือน

หมายเหตุ
ช่ วงออกสู่ตลาด

กลุ่มสินค้ าผลิตเพื่อส่ งออก
ข้ าวนาปี
ปี 2561/62

มันสาปะหลัง

กระทรวงเกษตรฯ คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 25.34 ล้ านตัน มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
2.69% โดยจะออกมากช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.(75% ของผลผลิตรวม) แต่ผลจาก
ภาวะภัยแล้ งคาดว่าปริ มาณผลผลิตจะน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการ
บริ หารจัดการสต็อกข้ าวคงเหลือของรัฐบาลในช่วงที่ผา่ นมา มีผลทาให้ ภาวะ
การค้ าข้ าวค่อนข้ างคล่องตัวทังตลาดในประเทศและส่
้
งออก แม้ วา่ ในช่วงนี ้
ผลผลิตจะออกสูต่ ลาดมาก แต่ราคามีแนวโน้ มเคลือ่ นไหวอยูใ่ นเกณฑ์ดี

ส.ค. - เม.ย.

กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตฤดูใหม่จะมีประมาณ 29.09 ล้ านตัน (+6.87%)
ปั จจุบนั เกษตรกรขุดมันฤดูใหม่ออกจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดมีความ
ต้ องการ แนวโน้ มราคาปรับตัวลดลงแต่ยงั เคลือ่ นไหวอยูใ่ นเกณฑ์ดี

ต.ค. - ก.ย.
(ม.ค. - มี.ค. ออกมาก)

ยางพารา

แม้ วา่ ภาวะการส่งออกยังมีแนวโน้ มชะลอตัวต่อเนื่อง แต่ผลจากการใช้ มาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐเพื่อพยุงราคา ทังการหยุ
้
ดกรี ดยาง 3 เดือน (พ.ย.61 - ม.ค.62)
การเพิ่มปริ มาณการใช้ ยางของหน่วยงานภาครัฐ การชดเชยรายได้ ให้ ชาวสวน
ยาง/ผู้กรี ดยาง ประกอบกับยังมีฝนตกชุกในพื ้นที่เพาะปลูกในภาคใต้ ทาให้
ปริ มาณยางที่ออกสูต่ ลาดมีน้อยลง คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนให้

ม.ค. - ธ.ค.

ไก่ เนือ้
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ม.ค. - ธ.ค.

แนวโน้ มคล่องตัวขึ ้นจากโรงเรี ยนเปิ ดภาคเรี ยนและเข้ าสูช่ ่วงเทศกาลท่องเที่ยว/ปี
ใหม่ แนวโน้ มราคาเคลือ่ นไหวอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
กุ้ง
(ขาวแวนนาไม)

ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลงเนื่องจากบางพื ้นที่ในภาคใต้ ยงั มีมรสุม ขณะที่ภาวะ
การค้ าชะลอตัวจากการบริ โภคในประเทศที่ลดลงและผู้สง่ ออกชะลอการรับซื ้อ
แนวโน้ มราคาปรับตัวลดลง

ม.ค. - ธ.ค.
(มิ.ย.-พ.ย. ออกมาก)

กลุ่มสินค้ าผลิตเพื่อบริ โภคภายในประเทศ
ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์

ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง ซึง่ ยังไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ ของโรงงาน
แนวโน้ มราคาเคลือ่ นไหวอยูใ่ นเกณฑ์ดี

ก.ค. - พ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. ออกมาก)

สินค้ า

ช่ วงพยากรณ์
พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62

ปาล์ มนา้ มัน

การพยากรณ์ ในช่ วง 3 เดือน
แนวโน้ มผลปาล์มจะออกสูต่ ลาดมากขึ ้นตามฤดูกาล (ต.ค.-ธ.ค.61) ขณะที่การ
ซื ้อขายชะลอตัวตามความต้ องการใช้ บริ โภคและอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ มีมาตรการลดอุปทานส่วนเกินในระบบโดยนา
น ้ามันปาล์มส่วนเกินจานวน 160,000 ตัน ไปผลิตไฟฟ้ า และส่งเสริ มการใช้ ไบโอ
ดีเซล บี 10 บี 20 รวมทังจะได้
้
นาเสนอ ครม.พิจารณามาตรการช่วยลดภาระค่า
ครองชีพให้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความ

หมายเหตุ
ช่ วงออกสู่ตลาด
ม.ค.-ธ.ค.
(มี.ค.-มิ.ย. ออกมาก
พ.ย.-ก.พ.ออกน้ อย)
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ตกค้ างในสวนและล้ ง ภาครัฐมีมาตรการขอใช้ เงิน คชก. เพื่อสนับสนุนการแปรรูป
เป็ นเนื ้อมะพร้ าวแห้ ง (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ) หากได้ รับอนุมตั เิ งินดาเนินการ
คาดว่าจะช่วยให้ ราคาปรับตัวสูงขึ ้นได้ ระดับหนึง่

ม.ค. - ธ.ค.

มะนาว

แนวโน้ มผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลงแต่มีเพียงพอกับความต้ องการใช้ ราคามี
แนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น

ม.ค. - ธ.ค.

สุกร
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เปิ ดภาคเรี ยน และเข้ าสูช่ ่วงเทศกาลท่องเที่ยว/ปี ใหม่ คาดว่าราคาจะ

ม.ค. - ธ.ค.

ไข่ ไก่

ผลผลิตส่วนเกินในระบบยังมีปริ มาณมาก ขณะที่ผ้ เู ลี ้ยงรายใหญ่ให้ ความร่วมมือ
่ ลาดลดลง
ผลผลิ
ออกสูต
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ั ธุ์ลงจานวนหนึง่ รวมทัง้
ผลักดันส่งออกไข่ไก่ไปบางส่วน ประกอบกับแนวโน้ มภาวะการค้ าในช่วงฤดูการ
ท่องเที่ยว/ปี ใหม่จะคล่องตัวขึ ้น คาดว่าจะช่วยพยุงราคาไข่ในประเทศได้ ระดับ

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้ าที่ต้องนาเข้ า
ถั่วเหลือง
(ฤดูฝน)
ปลาป่ น

เกษตรกรหยด

ผลผลิตออกสูต่ ลาดน้ อยลงตามฤดูกาล แนวโน้ มราคาเคลือ่ นไหวอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

ส.ค. - ธ.ค.

วัตถุดิบในประเทศยังมีน้อย แต่ภาวะการซื ้อขายชะลอตัวเนื่องจากการส่งออก
ปลาป่ นของไทยได้ รับผลกระทบด้ านราคาที่จะต้ องแข่งขันกับผลผลิตของจีน
จากกรณีข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริ กา ทาให้ จีนขึ ้นภาษี นาเข้ าสินค้ า
หลายรายการรวมทังปลาป่
้
นด้ วย ราคามีแนวโน้ มปรับตัวลดลง

ม.ค. - ธ.ค.

กษ.1 และ กษ.2

