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หมายเหตุ

เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปรัง

ปี 2562

มันส าปะหลัง

ยางพารา

ทุเรียน

สับปะรด

เงาะ

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

มะพร้าวผล

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนเมษายน - มถินุายน 2562

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลงจากปัญหาภยัแล้ง ประกอบกบั

ความต้องการของตลาดที่มีตอ่เน่ือง สง่ผลให้ราคาข้าวอยูใ่นเกณฑ์ดี

ส.ค. - ก.พ.

ผลผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความต้องการของผู้ ใชในอตุสาหกรรมขณะที่

ผู้ประกอบการมีความต้องการซือ้เพ่ิมขึน้เพ่ือสง่ออกและเก็บสต็อกให้เพียงพอกบั

การใช้ ราคามีแนวโน้มอยูใ่นเกณฑ์ดี

ม.ค. - เม.ย.
(ออกมาก)

เป็นชว่งที่ข้าวโพดหลงันาออกสูต่ลาดปริมาณมาก ขณะที่โรงงานมีความต้องการ

อยา่งตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

ผลผลิตจะออกสูต่ลาดมากในชว่งเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม และจะลดลง

ในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม อยา่งไรก็ตามในชว่งเดือนมิถนุายนจะยงัมีผลผลิต

ออกสูต่ลาดในระดบัปกติ เน่ืองจากเป็นชว่งรอยตอ่ระหวา่งผลผลิตทเุรียน

ตะวนัออกและทเุรียนใต้ ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ปกติ

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

มี.ค. - ก.ย.

ผลผลิตมีแนวโน้มออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบัผลจากมาตรการชะลอการน าเข้า

 สง่ผลให้ภาวะการค้ามีแน้วโน้มคลอ่งตวัและปรับตวัสงูขึน้

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

ผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง แตไ่ม่กระจกุตวั โรงงานสามารถรองรับผลผลิตที่ได้

มาตรฐานที่ก าหนดได้ทัง้หมด คาดวา่ราคาจะเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

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

ต.ค. - ธ.ค.

คาดวา่ปริมาณยางออกสูต่ลาดเพ่ิมขึน้ในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม และจะ

ออกเป็นปกติในชว่งเดือนมิถนุายน สง่ผลให้ราคาปรับลดลงเล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

ภาวะการผลิตปกติ ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก EU เพ่ิม

โควตาการน าเข้าจากไทย ราคามีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ผลผลิตออกสูต่ลาดมากในชว่งเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน แตจ่ะสามารถ

กระจายตวัออกสูต่ลาดได้ดี ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

พ.ค. - มิ.ย

ผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่ยงัเป็นกุ้งขนาดกลางและเล็ก ขณะที่การ

สง่ออกมีแนวโน้มชะลอตวัจากการแขง่ขนัด้านราคา ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรง

ตวัหรือปรับลดลง

ม.ค. - ธ.ค.

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

เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ช่วงออกสู่ตลาด

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

มะนาว

มังคุด

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น

ผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกยงัคงมีปริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด 

ราคากากถัว่เหลืองน าเข้ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก

ผลผลิตออกสูต่ลาดในปริมาณมาก คาดวา่ราคาจะเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดี มี.ค. - มิ.ย.

เป็นชว่งที่เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จสิน้แล้วและทยอยจ าหน่ายทัง้สดและแห้ง

คาดวา่ผู้ประกอบการจะเข้ามารับซือ้ผลผลิตจนหมดเพ่ือสต๊อกจ าหน่ายในชว่ง

นอกฤดู

ม.ค - เม.ย.

ปริมาณไขไ่ก่ในระบบลดลง แตโ่ดยรวมยงัคงมีมากกวา่ความต้องการของตลาด 

ด้านภาวะการค้ามีแนวโน้มทรงตวัและอาจคลอ่งตวัขึน้ในชว่งปลายเดือน

พฤษภาคม ซึง่เป็นโรงเรียนเปิดภาคเรียน คาดวา่ ราคามีแนวโน้มปรับสงูขึน้

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยลง คาดวา่ราคาจะปรับตวัขึน้ลงตามปริมาณและคณุภาพ

ของผลผลิต

ธ.ค.61 - เม.ย.62

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของตลาด ความต้องการใช้ปลาป่น

ทรงตวั ด้านราคามีแนวโน้มทรงตวัเทา่กบัเดือนก่อน

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

คาดวา่ผลผลิตในประเทศจะมีปริมาณลดลง เน่ืองจากใกล้สิน้สดุฤดกูารเก็บเก่ียว 

ด้านความต้องการใช้มีมากตามปกติ ราคาเคลื่อนไหวตามชัน้คณุภาพ

ส.ค. - ธ.ค

ผลผลิตออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มาก คาดวา่ราคาอาจปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย มี.ค. - ก.ค.

มี.ค. - พ.ค.

คาดวา่ปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ จากเร่ิมเปิดภาคเรียน และการสง่ออกขยายตวั ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์ม

 และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ผลผลิตกาแฟโรบสัต้าสิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียวแล้ว ส าหรับกาแฟอะราบิก้าออกสู่

ตลาดน้อยลง คาดวา่ราคาจะอยูใ่นเกณฑ์ดี ตามปริมาณความต้องการใช้

ธ.ค.61 - มี.ค.62

ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบัมีกระเทียมน าเข้ามาจ าหน่ายแขง่ขนั 

ขณะที่ผู้ประกอบการยงัมีความต้องการใช้อาจสง่ผลให้ราคาออ่นตวัลง แตค่าด

วา่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี

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 


