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หมายเหตุ

พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี - -

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

ทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

คาดวา่ราคาจ าหน่ายซึง่เกษตรกรขายได้จะทรงตวัหรือลดลงในชว่งเดือน ก.ค. 

เน่ืองจากคณุภาพรสชาติของทเุรียนภาคตะวนัออกซึง่เป็นที่ต้องการของตลาด

มากที่สดุออกสูต่ลาดหมดแล้ว แตจ่ะมีทเุรียนภาคใต้ออกสูต่ลาดทดแทน แต่

คณุภาพ รสชาติจะตรงกบัความต้องการของตลาดน้อยกวา่ทเุรียนภาคตะวนัออก

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

พ.ย. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

ชว่งเดือน พ.ค.-ก.ค.63 ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 3 ล้านตนั 

หรือร้อยละ 10.17 ของปริมาณทัง้ประเทศซึง่ยงัเป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาด

ลดลง อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสินค้า ด้านการค้าเน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 จากชว่งที่ผ่านมาอาจสง่ผลให้ราคาของมนัส าปะหลงัลดลง

อยา่งไรก็ดีการแพร่ระบาดในประเทศจีนซึง่เป็นประเทศคูค้่ามีแนวโน้มดีขึน้ คาด

วา่จะมีค าสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้ อีกทัง้ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการ

บริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 2562/63 และมาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้

เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

สศก.คาดการณ์ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ แตป่ริมาณยงัไม่เพียงพอตอ่

ความต้องการของโรงงานแปรรูป ราคาที่เกษตรกรขายได้เคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์

สงู และการสง่ออกท าได้ดี ภาพรวมสถานการณ์ปกติ

ข้าวนาปีออกสูต่ลาดหมดแล้ว

ก.พ. - ต.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ในเดือน พ.ค. – ก.ค. คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดน้อย

คาดวา่การสง่ออกชะลอตวั ผู้ประกอบการห้องเย็นชะลอการรับซือ้ เน่ืองจาก

ปัญหาไวรัส COVID-19 ที่อาจจะยงัไม่คลี่คลาย แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวั

ลดลงในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ภาวะการชะลอตวัของภาคธรุกิจ จากผลกระทบของ COVID-19  และแนวโน้ม

ราคาน า้มนัดิบที่คาดวา่อยูใ่นเกณฑ์ต ่าตอ่เน่ือง เป็นปัจจยักดดนัให้ราคายางยงั

เคลื่อนไหวในเกณฑ์ต ่า

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

พ.ย. - ธ.ค.

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



หมายเหตุ

พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมากตามฤดกูาล ขณะที่โรงงานมีความต้องการอยา่ง

ตอ่เน่ือง แนวโน้มผลผลิตจะออกสูต่ลาดมาก ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลง

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง ในขณะที่ภาวะการค้าชะลอตวั สง่ผลให้มี

ปริมาณไขไ่ก่สะสมในระบบ แตอ่ยา่งไรก็ตาม จากมาตรการผ่อนปรนให้

ร้านอาหารเปิดจ าหน่าย จะท าให้ความต้องการใช้ไขไ่ก่ขนาดกลาง-เล็ก (เบอร์ 3 

ถึงเบอร์ 5 ) มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ด้านราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มและราคา

ขายปลีกเบอร์ 3 ในตลาดสด มีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับลดลงเล็กน้อย

ผลปาล์มน า้มนัมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลง ภาวะการค้าน า้มนัปาล์มดิบมี

แนวโน้มทรงตวั ผู้ประกอบการรอดสูถานการณ์ด้านราคาและแนวโน้มความ

ต้องการใช้ในภาคพลงังาน ด้านราคาผลปาล์มและราคาน า้มนัปาล์มดิบมี

แนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะอปุสงค์อปุทาน

โดยภาพรวมปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการ

สง่ออก ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง มาตรการผ่อน

ปรนส าหรับกิจการตลาดและร้านจ าหน่ายอาหาร จะสง่ผลให้มีความต้องการ

เพ่ิมขึน้ ด้านราคาขายปลีกไก่สดทัง้ตวัและชิน้สว่นไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตวั

ณ เดือน พ.ค.-ก.ค.63 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 0.129 

ล้านตนัหรือร้อยละ 2.87 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่แขง่ขนั

กนัรับซือ้สินค้าเพ่ิมขึน้เพ่ือใช้และเก็บสต็อก ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายก าหนด

ชว่งเวลาการน าเข้าชว่งเดือน ก.พ.-ส.ค. ของทกุปีอาจสง่ผลให้ราคามีแนวโน้ม

ลดลง เน่ืองจากผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ตลอดปี

สิน้สดุฤดกูาล ปี 2562/63 แล้ว ผลผลิตสว่นใหญ่อยูใ่นสต๊อกของผู้ประกอบการ 

การระบายจ าหน่ายไปยงัตลาดปลายทางไม่คลอ่งตวั จากผลกระทบของ 

COVID-19 ที่สง่ผลให้ความต้องการบริโภคลดลง

คาดวา่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิตจนเสร็จสิน้ เพ่ือเตรียมพืน้ที่

ส าหรับเพาะปลกูพืชอ่ืนหมนุเวยีนตอ่ไป โดยราคาอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดีในชว่ง

ต้นฤดตูอ่เน่ือง จนกระทัง่ในชว่งปลายฤดทูี่ราคาปรับตวัลดลงอยูใ่นเกณฑ์

คอ่นข้างต ่า แม้ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อย แตค่วามต้องการลดลง จากผลกระทบ

ของ COVID-19
ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ภาวะการค้าในประเทศและตา่งประเทศฟืน้ตวัตอ่เน่ือง จากการที่ภาครัฐ

ประกาศผ่อนปรนสถานการณ์ฉกุเฉินเก่ียวกบั COVID-19 ทัว่ประเทศ โดยให้บาง

กิจการสามารถเปิดให้บริการได้ และมีแนวโน้มความต้องการบริโภคโดยรวม

เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สง่ผลให้ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคาขายปลีก

เนือ้สกุรมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ม.ค. - เม.ย.

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ธ.ค.62 - เม.ย.63

ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั โดยกรม

ประมงประกาศปิดอา่วไทยชว่ง จ.ประจวบคีรีขนัธ์, ชมุพร, สรุาษฎร์ธานี 90 วนั 

(15 ก.พ.- 15 พ.ค.63) และปิดอา่วในชว่งตอ่เน่ืองระยะ 7 ไมล์ทะเลหรืออา่ว

ตอนกลาง และอา่วประจวบฯ บางชว่ง (16 พ.ค.- 14 มิ.ย.63) ซึง่หลงัจากนัน้จะ

เข้าสูช่ว่งมรสมุ ท าให้เรืองดออกจบัปลา สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทยในเดือน

 ม.ค.-มี.ค.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 42,039 ตนั  คาดวา่ราคาปลาป่นของ

ไทยมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย เน่ืองจากปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวตัถดุิบเข้า

สูต่ลาดน้อยลง ในขณะที่ความต้องการเพ่ือผลิตปลาป่นเพ่ือสง่ออกของไทยมี

ปริมาณสม ่าเสมอ ท าให้ปริมาณสต็อกของปลาป่นลดน้อยลง

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งปลายฤดถูัว่เหลืองฤดแูล้งออกสูต่ลาด โดย ชว่ง พ.ค.63 ออกสูต่ลาดร้อย

ละ 0.85 ของผลผลิตเมล็ดถัว่เหลืองของไทย ทัง้ปี 63 ซึง่ลดลงจากปีก่อน 

ประมาณร้อยละ 1 และคาดวา่ถัว่เหลืองฤดฝูนจะเร่ิมออกสูต่ลาดประมาณเดือน

กรกฎาคม 2563 หรือลา่ช้ากวา่นัน้ จากผลกระทบจากภยัแล้ง  คาดวา่ราคา

เมล็ดถัว่เหลืองของไทยจะคอ่นข้างทรงตวั และจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งมาก

สง่ผลให้ในบางชว่งจะไม่มีผลผลิตออกสูต่ลาด กทม. สว่นราคาเมล็ดถัว่เหลือง

ของตลาดโลกมีแนวโน้มยืนออ่น เน่ืองจากเป็นชว่งผลผลิตจากประเทศแถบ

อเมริกาใต้ออกสูต่ลาดมากขึน้

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกคอ่นข้างตงึตวั อีกทัง้มีการใช้กากถัว่เหลืองเป็น

วตัถดุิบประเภทโปรตีนทดแทนวตัถดุิบชนิดอ่ืน เชน่ ปลาป่น สง่ผลให้ราคา

ตลาดโลกมีแนวโน้มสงูขึน้  ราคากากถัว่เหลืองในประเทศตลาด กทม. มีแนวโน้ม

เคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก

สิน้สดุฤดกูารผลิตหอมแดง ปี 2562/63 ภาวะการซือ้ขายไม่คลอ่งตวัชว่งปลายฤดู

 จากผลกระทบของ COVID-19 ท าให้การสง่ออกชะลอตวัและความต้องการ

บริโภคในประเทศลดลงด้วย แนวโน้มราคาปรับตวัลดลง

คาดวา่ผลผลิตออกสูต่ลาดเพ่ิมขึน้ ราคามีแนวโน้มลดลง

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 


