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      UPDATE

หมายเหตุ

มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี - -

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

คาดวา่ราคายางอาจปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมาตรการเยียวยาและฟืน้ฟเูศรษฐกิจ

จากผลกระทบของโควดิ-19 ที่จะสง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมา

ด าเนินการมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ราคาน า้มนัดิบที่มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ตอ่เน่ือง 

อยา่งไรก็ตาม สถานกาณ์เศรษฐกิจโลกที่อยูใ่นภาวะหดตวั ยงัเป็นปัจจยักดดนั

ราคายาง

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

พ.ย. - ธ.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมถินุายน - สงิหาคม 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

คาดวา่ผลผลิตจะออกสูต่ลาดปริมาณเพ่ิมขึน้เล็กน้อย แตย่งัไม่เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตลาด ราคาที่เกษตรกรขายได้อยูใ่นเกณฑ์สงู

ข้าวนาปีออกสูต่ลาดหมดแล้ว

ในเดือน มิ.ย. – ส.ค. คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดน้อย

ชว่งเดือน มิ.ย. – ส.ค. 63 ผลผลิต        มนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 2.28 

ล้านตนั หรือร้อยละ 7.73 ของปริมาณทัง้ประเทศซึง่ยงัเป็นชว่งที่ผลผลิตออกสู่

ตลาดลดลง อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย

 อยา่งไรก็ดีในชว่งดงักลา่วเข้าสูฤ่ดฝูนในบางพืน้ที่อาจมีฝนตกและสง่ผลให้

ผลผลิตมีความชืน้สงูคณุภาพเชือ้แป้งต ่า ด้านการค้าเน่ืองจากผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 จากชว่งที่ผ่านมาอาจสง่ผลให้ราคาของมนั

ส าปะหลงัลดลงอยา่งไรก็ดีการแพร่ระบาดในประเทศจีนซึง่เป็นประเทศคูค้่ามี

แนวโน้มดีขึน้ คาดวา่จะมีค าสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้ อีกทัง้ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้

และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 2562/63 และมาตรการคูข่นาน เพ่ือ

ชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

ก.พ. - ต.ค.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ตลอดปี

คาดวา่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิตจนเสร็จสิน้ เพ่ือเตรียมพืน้ที่

ส าหรับเพาะปลกูพืชอ่ืนหมนุเวยีนตอ่ไป โดยราคาอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดีในชว่ง

ต้นฤดตูอ่เน่ือง จนกระทัง่ในชว่งปลายฤดทูี่ราคาปรับตวัลดลงอยูใ่นเกณฑ์

คอ่นข้างต ่า แม้ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อย แตค่วามต้องการลดลง จากผลกระทบ

ของ COVID-19

ม.ค. - เม.ย.

ผลปาล์มน า้มนัออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง แตมี่แนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 2 

ด้านภาวะการค้าน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มคลอ่งตวัขึน้ จากมาตรการผ่อนคลาย

การปิดเมือง กิจการห้างร้านเปิดด าเนินการได้เกือบทัง้ระบบ ประกอบกบั

กระทรวงพลงังานมีมาตรการน าน า้มนัปาล์มดิบไปใช้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า คาด

วา่จะท าให้ราคาผลปาล์มและราคาน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับสงูขึน้ระดบัหนึ่ง

โดยภาพรวมปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการ

สง่ออก ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง มาตรการผ่อน

ปรนส าหรับกิจการตลาดและร้านจ าหน่ายอาหาร จะสง่ผลให้มีความต้องการ

เพ่ิมขึน้ ด้านราคาขายปลีกไก่สดทัง้ตวัและชิน้สว่นไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตวั

คาดวา่การสง่ออกคลอ่งตวัขึน้ในระดบัหนึ่ง  จากมาตรการการผ่อนปรนของทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

1.สศก.คาดการณ์ผลผลิตจะออกสูต่ลาดในชว่งเดือน มิ.ย.-ส.ค. 63 ประมาณ 87

 % (เป็นทเุรียนภาคตะวนัออก ร้อยละ 55  + ภาคใต้ ร้อยละ 32)                         

     2. คาดวา่ราคาจ าหน่ายซึง่เกษตรกรขายได้จะทรงตวั หรือลดลงในชว่งเดือน

ก.ค.-ส.ค. เน่ืองจากคณุภาพ รสชาติของทเุรียนภาคตะวนัออกซึง่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดมากที่สดุออกสูต่ลาดหมดแล้ว แตจ่ะมีทเุรียนภาคใต้ ออกสูต่ลาด

ทดแทน แตค่ณุภาพ รสชาติ จะตรงกบัตามความต้องการตลาดน้อยกวา่ทเุรียน

ภาคตะวนัออก

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

พ.ย. - ธ.ค.

ณ เดือน มิ.ย. – ส.ค. 63 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 0.483

 ล้านตนัหรือร้อยละ 10.72 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ซึง่เป็นชว่งผลผลิตฤดกูาลใหม่

เร่ิมออกสูต่ลาด ในชว่งนีผู้้ประกอบการ จงึหนัไปน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ตาม

นโยบายก าหนดชว่งเวลาการน าเข้า ชว่งเดือน ก.พ. – ส.ค. ของทกุปีอาจสง่ผลให้

ราคามีแนวโน้มลดลง

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมากตามฤดกูาล ขณะที่โรงงานมีความต้องการอยา่ง

ตอ่เน่ือง แนวโน้มผลผลิตจะออกสูต่ลาดมาก ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลง แตย่งัอยู่

ในเกณฑ์ดี

ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

สิน้สดุฤดกูาล ปี 2562/63 แล้ว 

ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ภาวะการค้าในประเทศและตา่งประเทศขยายตวั จากการที่ภาครัฐ

ประกาศมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 3 

ส าหรับกิจการตลาดและร้านอาหารทัว่ประเทศ ซึง่เป็นปัจจยับวกให้มีแนวโน้ม

ความต้องการบริโภคโดยรวมเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและ

ราคาขายปลีกเนือ้สกุรมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

สิน้สดุฤดกูารผลิตหอมแดง ปี 2562/63 

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งฤดถูัว่เหลืองฤดฝูนรุ่นแรกออกสูต่ลาด โดย ชว่ง มิ.ย.63 ผลผลิตยงัไม่

ออกสูต่ลาด และชว่ง ก.ค.-ส.ค.63 ออกสูต่ลาดร้อยละ 0.14 และร้อยละ 0.48 

ของผลผลิตเมล็ดถัว่เหลืองของไทย ทัง้ปี 63/64 ซึง่มีปริมาณ 38,892 ตนั คาดวา่

ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของไทยจะโน้มสงูขึน้  และจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งมาก

สง่ผลให้ในบางชว่งจะไม่มีผลผลิตออกสูต่ลาด กทม. สว่นราคาตลาดโลกมี

แนวโน้มสว่นราคาตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้มออ่นตวัลงจากความขดัแย้งของ

จีนและสหรัฐฯ ที่อาจเกิดสงครามทางการค้าระหวา่งสองประเทศ

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

 ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกคอ่นข้างตงึตวั จากภาวการณ์ขนสง่ที่คอ่นข้าง

มีความยุง่ยากจากการระบาดของ COVID-19   ราคากากถัว่เหลืองในประเทศ

ตลาด กทม. มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก โดยตลาดชิคาโกยงัคงมี

แนวโน้มออ่นตวัลงจากภาวะการจราจลกลางเมืองของสหรัฐฯ อีกทัง้ตลาดผู้ ซือ้

ยงัคงเลี่ยงไปซือ้จากตลาดทางแถบอเมริกาใต้แทนมากขึน้

คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ธ.ค.62 - เม.ย.63

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง ในขณะที่ภาวะการค้าชะลอตวั สง่ผลให้มี

ปริมาณไขไ่ก่สะสมในระบบ แตอ่ยา่งไรก็ตาม คาดวา่ มาตรการผ่อนปรนให้

ร้านอาหารเปิดจ าหน่าย และโรงเรียนซึง่จะเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 

ประกอบกบัการด าเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไขไ่ก่ ปี 2563 ด้วยการ

ผลกัดนัการสง่ออก เป้าหมาย 200 ล้านฟอง จะท าให้ความต้องการไขไ่ก่เพ่ิมมาก

ขึน้ ด้านราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเบอร์ 3 ในตลาดสด มี

แนวโน้มสงูขึน้

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดมาก ราคามแีนวโนม้ออ่นตวัลง  เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคามแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้  สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ คาดวา่ ผลผลติจะออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่อง ในปรมิาณทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิปัญหา 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 



มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ปลาป่น

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั โดยกรม

ประมงประกาศปิดอา่วไทยชว่งอา่วประจวบฯ และบางชว่ง (16 พ.ค.- 14 มิ.ย.63)

 ซึง่หลงัจากนัน้จะเข้าสูช่ว่งมรสมุ ท าให้เรืองดออกจบัปลา สว่นการสง่ออกปลา

ป่นของไทยในเดือน ม.ค.-เม.ย.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 60,574 ตนั  คาดวา่

ราคาปลาป่นของไทยมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย เน่ืองจากปริมาณปลาเป็ดที่

เป็นวตัถดุิบเข้าสูต่ลาดน้อยลง ในขณะที่ความต้องการเพ่ือผลิตปลาป่นเพ่ือ

สง่ออกของไทยมีปริมาณสม ่าเสมอ ท าให้ปริมาณสต็อกของปลาป่นลดน้อยลง

ตลอดปี

กษ.1 กษ.2 
สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ 


