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      UPDATE

หมายเหตุ

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี -

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

มังคุด

ในเดือน ก.ค. – ก.ย. คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลาดน้อย 

เน่ืองจากใกล้สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียว

ชว่งเดือน ก.ค. - ก.ย. 63 ผลผลิต มนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 1.69 ล้าน

ตนั หรือร้อยละ 5.92  ของปริมาณทัง้ประเทศ ซึง่ยงัเป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาด

ลดลง 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.

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคามีแนวโน้มลดลง

ก.พ. - ต.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง โรงงานดดูซบัผลผลิตได้ทัง้หมด ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่น

เกณฑ์สงู

ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2563 ผลผลิตข้าวนาปีจะเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด

แนวโน้มราคายางยงัเคลื่อนไหวในชว่งแคบ โดยความต้องการยางเพ่ิมขึน้ จาก

ปัจจยัด้านการขยายตวัของการผลิตถงุมือยาง ยางยืด และราคาน า้มนัที่อยูใ่น

เกณฑ์สงูกวา่ชว่งที่ผ่านมา รวมทัง้ การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมปรับตวั

ดีขึน้ จากแตล่ะประเทศก าลงัฟืน้ฟเูศรษฐกิจภายในหลงัจากการผ่อนคลาย

มาตรการป้องกนั COVID-19 อยา่งไรก็ตาม ปริมาณยางที่ออกสูต่ลาดมาก และ

สต็อกยางที่คาดวา่ยงัสงูกวา่ชว่งที่ผ่านมายงัเป็นปัจจยัลบที่สง่ผลตอ่ราคายาง

ก.ย. - ส.ค.

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

ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

สุกร

ไข่ไก่

ณ เดือน ก.ค. - ก.ย. 63 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 1.813

 ล้านตนัหรือร้อยละ 27.20 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ซึง่เป็นชว่งเร่ิมเข้าสูฤ่ดกูาร

ผลิต ปี 2563/64 ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดมาก แตบ่างพืน้ที่ยงัคงมีฝนตกชกุ

เกษตรกรชะลอการเก็บเก่ียว ผู้ประกอบการยงัคงต้องการสินค้าเพ่ือใช้และเก็บ 

สต็อกจงึปรับราคารับซือ้สงูขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคณุภาพของสินค้า

ยงัเป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดมาก ผลผลิตมีเพียงพอกบัความต้องการ แนวโน้ม

ผลผลิตจะออกสูต่ลาดลดน้อยลงตามฤดกูาล ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลง 

เน่ืองจากความต้องการบริโภคขนมที่ท าจากมะพร้าวยงัคงลดลงในชว่งฤดกูาล

ผลไม้

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ด้านราคาไก่

มีชีวติหน้าโรงฆา่ ราคาขายปลีกไก่สดทัง้ตวัรวมเคร่ืองใน และชิน้สว่นไก่สด

ช าแหละ มีแนวโน้มทรงตวั

คาดวา่การสง่ออกคลอ่งตวัขึน้ในระดบัหนึ่ง  จากมาตรการการผ่อนปรนของทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตทเุรียนภาคใต้เร่ิมออกสูต่ลาดมากขึน้ โดยคาดวา่จะออกมากในชว่งเดือน

สิงหาคม

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

พ.ย. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

 ผลปาล์มน า้มนัมีแนวโน้มออกสูต่ลาดลดลง ด้านเปอร์เซ็นต์น า้มนัมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากแหลง่ผลิตส าคญัภาคใต้มีฝนตกชกุในชว่งก่อนหน้านี ้ คาดวา่

ความต้องการใช้น า้มนัปาล์มจะมีปริมาณเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการ

ผ่อนปรนส าหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ

COVID-19 โดยเฉพาะด้านการทอ่งเที่ยว ซึง่จะสง่ผลให้การใช้น า้มนัในประเทศมี

เพ่ิมขึน้ ประกอบกบั กฟผ. รับซือ้น า้มนัปาล์มดิบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 

37,550 ตนั และจะเร่งสง่มอบน า้มนัปาล์มทัง้หมดภายในเดือนสิงหาคม  ราคา

ผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับสงูขึน้ตามภาวะอปุสงค์อปุทาน

ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ตลอดปี

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ม.ค. - ธ.ค.จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง และความต้องการที่เพ่ิมขึน้ในชว่งนีท้ัง้ตลาดภายใน

และตา่งประเทศ มีแนวโน้มที่จะผลกัดนัให้ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคา

ขายปลีกเนือ้สกุรปรับสงูขึน้จากเดือนก่อน

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ปริมาณผลผลิตไขไ่ก่สว่นเกินลดลงสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดจาก

การด าเนินมาตรการของรัฐทัง้การปลดแม่ไก่ยืนกรงที่อาย ุ75 สปัดาห์ (เดิม 80 

สปัดาห์) และผลกัดนัการสง่ออกไขไ่ก่ คาดวา่ ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์มและราคา

ขายปลีกเบอร์ 3 มีแนวโน้มปรับสงูขึน้

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

เงาะ

ลองกอง

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

ช่วงพยากรณ์
การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกคอ่นข้างตงึตวัจากภาวการณ์ขนสง่ที่คอ่นข้างมี

ความยุง่ยากจากการระบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ 

คาดวา่ปริมาณสต๊อกกากถัว่เหลืองโลกปี 63 ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 4.36  

ราคากากถัว่เหลืองในประเทศตลาด กทม.มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะ

ตลาดโลก โดยตลาด    ชิคาโกยงัคงมีแนวโน้มสงูขึน้ในชว่งต้นเดือน ก.ค.63 จาก

ค าสัง่ซือ้จ านวนมากจากจีนที่เป็นผู้ ใช้รายใหญ่ แตเ่ป็นเพียงชว่งหนึ่งก็จะโน้มออ่น

ตวัลงจากภาวะการจราจลกลางเมืองของสหรัฐฯ และภาวการณ์ระบาด 

COVID-19  ที่ยงัคงระบาดอยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ตลาดผู้ ซือ้หนัไปซือ้จากตลาดทาง

แถบอเมริกาใต้แทนมากขึน้ ซึง่เป็นชว่งที่ผลผลิตแถบบราซิล และอาร์เจนตินา

ทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั เน่ืองจาก

เป็นชว่งเข้าสูช่ว่งมรสมุท าให้เรืองดออกจบัปลาสว่นการสง่ออกปลาป่นของไทยใน

เดือน ม.ค.-พ.ค.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 81,631 ตนั คาดวา่ราคาปลาป่น

ของไทยมีแนวโน้มทรงตวั แม้วา่ปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวตัถดุิบเข้าสูต่ลาดน้อยลง 

ในขณะที่ความต้องการเพ่ือผลิตปลาป่นเพ่ือสง่ออกของไทยมีปริมาณสม ่าเสมอ 

ซึง่เป็นผลจากชว่งภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนกั ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ตลาดโลกที่มีความพยายามหาวตัถดุิบทดแทนปลาป่นที่ได้จากปลาเป็ดจากทะเล

 และผู้ ค้าตา่งชะลอค าสัง่ซือ้และรอดสูถานการณ์

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งฤดถูัว่เหลืองฤดฝูนรุ่นแรกออกสูต่ลาด โดย ชว่ง ก.ค.- ก.ย.63 ออกสู่

ตลาดร้อยละ 0.14, ร้อยละ 0.48 และร้อยละ 5.12 ของผลผลิตเมล็ดถัว่เหลือง

ของไทย ทัง้ปี 63/64 ซึง่มีปริมาณ 38,892 ตนั คาดวา่ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของ

ไทยจะโน้มสงูขึน้ จากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งมากสง่ผลให้ในบางชว่งจะไม่มี

ผลผลิตออกสูต่ลาดท้องถ่ิน และไม่มีผลผลิตออกสูต่ลาด กทม.  สว่นราคา

ตลาดโลกมีแนวโน้มออ่นตวัลงจากที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดวา่ปริมาณ

การเพาะปลกูของสหรัฐฯ จะมีปริมาณมากขึน้ในฤดกูารผลิตหน้านี ้

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

ผลผลิตภาคใต้เร่ิมทยอยออกสูต่ลาดบ้างแล้ว โดยจะออกมากในชว่งเดือน ส.ค.

ผลผลิตภาคตะวนัออก ออกสูต่ลาดหมดแล้ว โดยผลผลิตภาคใต้จะเร่ิมออกสู่

ตลาดชว่งปลายเดือน ส.ค.
ตลอดทัง้ปี

สินค้า

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 
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