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หมายเหตุ

พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปรัง

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ทุเรียน

สับปะรด

เงาะ

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง โดยออกสูต่ลาดมากที่สดุในชว่งกลางเดือน 

พ.ค. แตไ่ม่ประสบปัญหาด้านราคา เน่ืองจากผลผลิตมีตลาดรองรับความ

ต้องการของตลาดมีตอ่เน่ือง

พ.ค. - มิ.ย

ผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่ยงัเป็นกุ้งขนาดกลางและเล็ก ขณะที่การ

สง่ออกมีแนวโน้มชะลอตวัจากการแขง่ขนัด้านราคา ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรง

ตวัหรือปรับลดลงเล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

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

ต.ค. - ธ.ค.

คาดวา่ปริมาณยางออกสูต่ลาดเพ่ิมขึน้ในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม และจะ

ออกเป็นปกติในชว่งเดือนมิถนุายนเป็นต้นไป สง่ผลให้ราคาปรับลดลงเล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก EU เพ่ิม

โควตาการน าเข้าจากไทย ราคามีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับสงูขึน้เล็กน้อย

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

เม.ย. - ต.ค.

สถานการณ์ผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ืองแตจ่ะปรับตวัลดลงเล็กน้อยตัง้แตเ่ดือน 

มิ.ย.62 - ก.ค.62 โดยโรงงานแปรรูปจะรองรับผลผลิตที่ออกสูต่ลาดได้ทัง้หมด 

ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ผลผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความต้องการของผู้ ใชในอตุสาหกรรม ขณะที่

ผู้ประกอบการมีความต้องการท้องถ่ินได้เก็บสต็อกไว้บางสว่นเพ่ือสง่มอบ ราคามี

แนวโน้มอยูใ่นเกณฑ์ดีอาจปรับลดลงเล็กน้อยตามคณุภาพของสินค้า

ม.ค. - เม.ย.
(ออกมาก)

คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาด 0.40 ล้านตนัหรือร้อยละ 7.81 ของ

ผลผลิตทัง้ประเทศ เน่ืองจากเป็นชว่งที่ผลผลิตข้าวโพดรุ่น 2 ออกสูต่ลาดมากใน

เดือน เม.ย. ถึงต้นเดือน พ.ค. 62 นี ้และในเดือน มิ.ย. 62 จะเร่ิมเข้าสูฤ่ดกูาลผลิต

ใหม่ ผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้าอยา่งตอ่เน่ือง แนวโน้มราคายงัอยูใ่น

เกณฑ์ดี อาจปรับตวัตามคณุภาพและปริมาณสินค้า

สถานการณ์มีแนวโน้มจะปรับตวัลงเล็กน้อย จากข้อจ ากดัด้านคณุภาพของ

ทเุรียนภาคใต้ แตจ่ะไม่ปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากยงัคงมีความ

ต้องการของตา่งประเทศ (จีน) อยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลง และตลาดปลายทางมีแนวโน้ม

ชะลอค าสัง่ซือ้ สง่ผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวัลงเล็กน้อย

มี.ค. - ก.ย.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก 

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีาม

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ี

ภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

มะนาว

มังคุด

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)

ปลาป่น

ธ.ค.61 - มี.ค.62

ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบัมีกระเทียมน าเข้าจากตา่งประเทศซึง่มีราคา

ถกูกวา่ราคาในประเทศเข้ามาจ าหน่ายแขง่ขนั อาจสง่ผลให้ราคาออ่นตวัลง

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยลง เน่ืองจากใกล้สิน้สดุฤดกูาลผลิต คาดวา่ราคาจะ

ปรับตวัสงูขึน้ตามความต้องการของตลาด

ของผลผลิต

ธ.ค.61 - เม.ย.62

ผลผลิตกาแฟสิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่น

ทรงตวั ด้านราคามีแนวโน้มทรงตวัเทา่กบัเดือนก่อน

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

ผลผลิตในประเทศสิน้สดุฤดกูาลเพาะปลกู ผลผลิตสว่นใหญ่น าเข้ามาจาก

ตา่งประเทศปริมาณมีเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด ราคาเคลื่อนไหวตาม

ต้นทนุการน าเข้า

ส.ค. - ธ.ค

ชว่งเมษายนและพฤษภาคม ราคาปรับตวัสงูขึน้ ชว่งมิถนุายน ราคามีแนวโน้ม

ปรับตวัลดลง

มี.ค. - ส.ค.

ตลอดปี

ม.ค - เม.ย.

คาดวา่ ปัญหาผลผลิตไขไ่ก่สะสมในระบบจะคลี่คลายลงระดบัหนึ่ง สว่นภาวะ

การค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัขึน้ในชว่งกลางเดือนพฤษภาคม ซึง่โรงเรียนเร่ิมเปิดภาค

เรียน แนวโน้มราคาปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

แม้วา่จะเข้าสูช่ว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมาก แตผ่ลจากภาวะภยัแล้ง ท าให้ผลผลิต

ชว่งนีน้้อยกวา่ชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะการค้ายงัทรงตวั แนวโน้ม

ราคาปรับตวัสงูขึน้

ม.ค. - ธ.ค.
มี.ค, มิ.ย.-ธ.ค.
(ช่วงออกมาก)

มี.ค. - พ.ค.

คาดวา่ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากสภาพอากาศที่เย็นลง ขณะที่ความ

ต้องการของตลาดมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการสง่ออกขยายตวั ราคาสกุรมีชีวติ

หน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตวัสงูขึน้และอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างสงู

สถานการณ์ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ืองจะออกมากในชว่งต้นเดือน - 

กลางเดือน มิ.ย.62 ราคาอาจลดลงตามคณุภาพและภาวะตลาด

เม.ย. - มิ.ย.

สิน้สดุฤดกูาลแล้ว ผลผลิตสว่นใหญ่ผู้ประกอบการรับซือ้และเก็บไว้ในห้องเย็น 

เพ่ือทยอยจ าหน่ายชว่งนอกฤดู

ราคาผลปาล์มน า้มนัมีแนวโน้มปรับสงูขึน้จากเดือนเมษายน 2562 จาก

สถานการณ์ผลผลิตปาล์มน า้มนัที่เก็บเก่ียวออกสูต่ลาดลดลงตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือน

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

ภาครัฐ โดยมอบ กฟผ. รับซือ้น า้มนัปาล์มดิบ 2 แสนตนั จะชว่ยลดปริมาณ

อปุทานสว่นเกินในระบบลงได้ระดบัหนึ่ง

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ี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 



กษ.1 กษ.2 
สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ 


