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      UPDATE

หมายเหตุ

ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

มังคุด

ส.ค. - เม.ย..ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2563 ผลผลิตข้าวนาปีจะเร่ิมทยอยออกสู่ตลาด

คาดวา่ราคายางจะยงัปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย โดยมีปัจจยัสนับสนนุจากความ

ต้องการยางยงัมีตอ่เน่ืองตามการขยายตวัของการผลิตถงุมือยางและยางยืด 

และการผลิตรถยนต์ทัว่โลกเร่ิมกลบัมาด าเนินการได้มากขึน้ โดยมีปัจจยักดดนั

ราคาจากปริมาณยางทีค่าดวา่จะออกสู่ตลาดมากตามฤดกูาล และความผนัผวน

ของราคาน า้มนัดิบจากการผ่อนคลายการลดก าลงัการผลิตลง 

ก.ย. - ส.ค.

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

พ.ย. - ธ.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนสงิหาคม - ตลุาคม 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ในเดือน ส.ค. – ต.ค. คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มออกสู่ตลาดน้อย 

เน่ืองจากใกล้สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียว

ชว่งเดือน ส.ค. – ต.ค. 63 ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสู่ตลาดประมาณ 1.34 ล้าน

ตนั หรือร้อยละ 4.71 ของปริมาณทัง้ประเทศซึ่งยงัเป็นชว่งปลายฤดกูารผลิต ปี 

2562/63 และผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง อาจสง่ผลให้ราคาทีเ่กษตรกรขายได้มี

แนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย อยา่งไรก็ดีในชว่งดงักลา่วเป็นชว่งฤดฝูนในบาง

พืน้ทีอ่าจมีฝนตกและสง่ผลให้ผลผลิตมีความชืน้สงูคณุภาพเชือ้แป้งต ่า อีกทัง้ใน

บางพืน้ทีป่ระสบปัญหาการระบาดของไวรัสใบดา่งมนัส าปะหลงั ด้านการค้า

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากชว่งทีผ่่านมาอาจ

สง่ผลให้ราคาของมนัส าปะหลงัลดลงแตอ่ยา่งไรก็ดีหากการแพร่ระบาดใน

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศคูค้่ามีแนวโน้มดขึึน้คาดวา่จะมีค าสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้

ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

2562/63 และมาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาทีเ่หมาะสม

กบัราคาตลาด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ราคามีแนวโน้มลดลง

เน่ืองจากอยู่ในชว่งปลายฤดกูาลผลิตโรงงานสว่นใหญ่จะปิดท าการ เพ่ือ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร และจะทยอยเปิดรับซือ้อีกครัง้ในชว่งเดือน ต.ค.63 เพ่ือ

รองรับผลผลิตปี 63 ในชว่งที ่2

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



หมายเหตุ

ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

สุกร

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตไข่ไก่สว่นเกินลดลงสอดคล้องใกล้เคียงกบัความต้องการของ

ตลาด คาดวา่ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเบอร์ 3   มีแนวโน้ม

สงูขึน้ในชว่ง ส.ค. - ก.ย.63 ก่อนปรับลดลงอีกครัง้ในชว่ง ต.ค.63 เน่ืองจากอยู่

ในชว่งเทศกาลกินเจ

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ตลอดปี

ณ เดือน ส.ค. – ต.ค. 63 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 2.066

 ล้านตนัหรือร้อยละ 44.25 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ซึ่งเป็นชว่งต้นฤดกูารผลิต ปี 

2563/64 ถือวา่เป็นชว่งทีป่ริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากทีส่ดุ แตบ่างพืน้ที่

ยงัคงมีฝนตกชกุ เกษตรกรชะลอการเก็บเก่ียว ผู้ประกอบการยงัคงต้องการสินค้า

เพ่ือใช้และเก็บสต็อกจงึปรับราคารับซือ้สงูขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัคณุภาพของสินค้า

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตามฤดกูาล ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัปกติ 

 คาดวา่ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ราคาสกุรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนือ้สกุรมีแนวโน้มทรงตวัอยู่

ในระดบัสงูใกล้เคียงกบัเดือนก่อน จากมาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ทัง้ห่วงโซอ่ปุทาน

ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดตอ่เน่ือง เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ด้านภาวะการค้ามีแนวโน้ม

คลอ่งตวัขึน้ในชว่งทีต่รงกบัเทศกาลสารทจีน ด้านราคาไก่ มีชีวิตหน้าโรงฆา่ 

ราคาขายปลีกไก่สดทัง้ตวัรวมเคร่ืองใน และชิน้สว่นไก่สดช าแหละ มีแนวโน้ม

ปรับสงูขึน้เล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

 ผลปาล์มน า้มนัออกสู่ตลาดตอ่เน่ือง คณุภาพอตัราน า้มนัมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

เน่ืองจากแหลง่ผลิตส าคญัภาคใต้มีฝนตกชกุในชว่งก่อนหน้านี ้จากการที ่กฟผ. 

รับซือ้น า้มนัปาล์มดิบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 37,550 ตนั และจะเร่งสง่

มอบน า้มนัปาล์มทัง้หมดภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะท าให้ปริมาณสต็อกน า้มนั

ปาล์มในระบบลดลงระดบัหนึง่ ราคาผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้ม

เคลื่อนไหวตามภาวะอปุสงค์อปุทาน

คาดวา่การสง่ออกคลอ่งตวัขึน้ในระดบัหนึง่  จากมาตรการการผ่อนปรนของทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ แนวโน้มราคากุ้ งขาวปรับตวัสงูขึน้ในระดบัหนึง่

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

ส.ค. - ก.ย.

ผลผลิตทเุรียนภาคใต้เร่ิมออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยคาดวา่จะออกมากในชว่ง

เดือนสิงหาคม แนวโน้มคาดวา่ราคายงัอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี เน่ืองจากยงัคงมีความ

ต้องการของตลาดทัง้ในและตลาดตา่งประเทศ (จีน) อยู่ 

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

เงาะ

ล าไย

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากชว่งเดือน ส.ค. 63 ท าให้ราคาคอ่นข้างอ่อนไหว พ.ย.62-ม.ค.63,
ส.ค.63

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ผลผลิตภาคใต้เร่ิมทยอยออกสู่ตลาดบ้างแล้ว โดยจะออกมากในชว่งเดือน ส.ค.

ตลอดทัง้ปีผลผลิตออกสู่ตลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด

 ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก เน่ืองจาก

เป็นชว่งเข้าสู่ชว่งมรสมุ ท าให้เรืองดออกจบัปลา สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทย

ในเดือน ม.ค.-มิ.ย.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 97,527 ตนั  คาดวา่ราคา      

ปลาป่นของไทยมีแนวโน้มทรงตวั แม้วา่ปริมาณปลาเป็ดทีเ่ป็นวตัถดุิบเข้าสู่

ตลาดน้อยลง ในขณะทีค่วามต้องการผลิตปลาป่นเพ่ือสง่ออกของไทยมีปริมาณ

สม ่าเสมอ ซึ่งเป็นผลจากชว่งภาวะเศรษฐกิจทีไ่ม่ดีนัก ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัตลาดโลกทีมี่ความพยายามหาวตัถดุิบทดแทนปลาป่นทีไ่ด้จาก        

ปลาเป็ดจากทะเล

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

เป็นชว่งฤดถูั่วเหลืองฤดฝูนรุ่นแรกออกสู่ตลาด โดย ชว่ง ส.ค.- ต.ค.63 ออกสู่

ตลาดร้อยละ 0.48, ร้อยละ 5.12 และร้อยละ 35.03 ของผลผลิตเมล็ดถั่วเหลือง

ของไทย ทัง้ปี 63/64 ซึ่งมีปริมาณ 38,892 ตนั  คาดวา่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองของ

ไทยจะโน้มยืนแข็ง   จากสภาวะอากาศทีแ่ห้งแล้งมากสง่ผลให้ในบางชว่งจะไม่มี

ผลผลิตออกสู่ตลาดท้องถ่ิน และไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด กทม. สว่นราคา

ตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตวัลงจากทีก่ระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดวา่ปริมาณ

การเพาะปลกูของสหรัฐฯ จะมีปริมาณมากขึน้ในฤดกูารผลิตหน้านี ้และจะออก

สู่ตลาดมากในชว่งเดือนตลุาคมของทกุปี

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

ปริมาณผลผลิตกากถั่วเหลืองโลกคอ่นข้างตงึตวัจากภาวการณ์ขนสง่ทีค่อ่นข้าง

มีความยุ่งยากจากการระบาดของ COVID-19 อยา่งไรก็ดีความต้องการใช้ของ

โรงงานอาหารสตัว์ยงัคงชะลอตวัจากชว่ง เศรษฐกิจขาลงราคากากถั่วเหลือง  

ในประเทศตลาด กทม. มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลกโดยตลาด       

ชิคาโกมีแนวโน้มอ่อนตวัลงจากความขดัแย้งของสหรัฐฯและจีนทีเ่ป็น                  

  ผู้ ใช้รายใหญ่ของโลก

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ี 

กษ.1 กษ.2 

ผลผลติออกสูต่ลาดมาก ราคามแีนวโนม้ออ่นตวัลง  เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคามแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้  สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ คาดวา่ ผลผลติจะออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่อง ในปรมิาณทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิปัญหา 

สิน้สดุฤดกูารผลติแลว้ 

ผลผลติมนีอ้ย  เนือ่งจากเกษตรกรสว่นใหญจ่ าหน่ายในรูปมะพรา้วผลซึง่ได ้ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ เกษตรกรเก็บเกีย่วหอมแดงเสร็จสิน้แลว้ ภาวะการคา้และการสง่ออกคลอ่งตัวผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง   ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งผลไมภ้าคใตอ้อกสูต่ลาด โดยจะออกมากชว่ง ส.ค. - ก.ย. ราคาอยู่ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ใกลส้ ิน้สดุฤดกูารผลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย แนวโนม้ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ จะเริม่ฤดกูาลใหมเ่ดอืนตลุาคม ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติหอมแดงภาคเหนอืออกสูต่ลาดมาก แนวโนม้ราคาลดต า่ลง เกษตรกรเก็บเกีย่วผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ี สิน้สดุฤดกูาลแลว้ สิน้สดุฤดกูารผลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง เนือ่งจากใกลส้ิน้สดุฤดกูาล แนวโนม้ราคาจะสิน้สดุฤดกูารผลติ คาดวา่เกษตรกรจะน าผลผลติทีเ่ก็บไวใ้นยุง้ฉางเป็นชว่งปลายฤดผูลติ ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาอยูใ่นเกณฑส์งู 


