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หมายเหตุ

ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี - - - ส.ค. - เม.ย.

ปี 2562
ข้าวนาปรัง

มันส าปะหลัง ม.ค. - มี.ค. 64

(ออกสูต่ลาดมาก)

ไก่เนือ้

กุ้ง ม.ค. - ธ.ค.

(ขาวแวนนาไม)

ช่วงที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.

ช่วงที่ 2 ต.ค.-ธ.ค.

ยางพารา

มังคุด

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกรกฎาคม 2564 - กนัยายน 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ม.ค. - ธ.ค.

สับปะรด

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี-ปริมาณผลผลติเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาด
ว่าภาวะการค้ายังชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอก
ใหม่ ส่งผลให้ ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลกีไก่สดช าแหละมีแนวโน้ม

-คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้ภาวะ
การค้าชะลอตัว ราคาขายมีแนวโน้มทรงตัว 

ช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. 64 ผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 1.697 ล้าน
ตัน หรือร้อยละ 5.50 ของปริมาณท้ังประเทศ ซึ่งเป็นช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
อาจส่งผลให้ราคาท่ีเกษตรกรขายไดม้ีแนวโน้มปรับตัวสงูข้ึน เนื่องจากผู้ประกอบการ 
แข่งขันกันรับซื้อท้ังผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการ ลานมัน เพื่อเก็บสต๊อก
ในรูปแบบมันเส้นและแป้งมันตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมัน
ส าปะหลัง ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น สาเหตุจากสินค้า
ทดแทนราคาพุ่งสูงข้ึน เนื่องจากจีนต้องการมันส าปะหลังไปผลติอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น 
คาดว่ามันส าปะหลังของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น ท้ังนี้ภาครัฐมี
โครงการประกันรายไดแ้ละมาตรการบรหิารจดัการมนัส าปะหลงัปี 2563/64 และ
มาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาท่ีเหมาะสมกับราคาตลาด  

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว 

ผลผลิตข้าวนาปรังเริม่ออกสู่ตลาดลดลง 
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อีกท้ัง มีปัจจัยค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน
ประกอบกับปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึ่งกระทบต่อราคาส่งออกข้าวไทยให้
ปรับตัวสูงข้ึน โดยในช่วงดังกล่าวผลผลิตของคู่แข่งเริ่มมผีลผลติออกสู่ตลาด ท าให้
ไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได ้แต่อย่างไรก็ดี คาดการณ์อินโดนีเซียจะมีการ
น าเข้าข้าวจากไทยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มทรงตัวหรือ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

ก.พ. – ต.ค. 

เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูกาลผลผลติออกสู่ตลาดมากราคาปรบัตัวลดลงตามภาวะ
ตลาด โดยคาดว่าสถานการณจ์ะกลบัสู่ภาวะปกติในช่วง ก.ค.64 เป็นต้นไป 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามฤดกูาล ขณะท่ีแนวโน้มความต้องการยังมีต่อเนื่องจาก
ปัจจัยด้านราคาน้ าม้นดิบท่ีคาดว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ด ีรวมทั้งการขยายตัวของความ
ต้องการถุงมือยางทางการแพทย์ แนวโน้มราคาอาจปรับตัวลงเลก็น้อย 

คาดการณ์ว่า ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 
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ช่วงพยากรณ์

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ก.ย. – ธ.ค. 63

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ปาล์มน า้มัน ม.ค.-ธ.ค.

มะพร้าว ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย. - ส.ค.)

สุกร ม.ค. - ธ.ค.

ไข่ไก่

เงาะ

มะนาว

ลิน้จี่ พ.ค. - มิ.ย.

กาแฟ

- - -

หอมแดง

- -

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติภาคใตอ้อกสูต่ลาดนอ้ย  ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดมาก ราคามแีนวโนม้ออ่นตวัลง  เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคามแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติมนีอ้ย  เนือ่งจากเกษตรกรสว่นใหญจ่ าหน่ายในรูปมะพรา้วผลซึง่ได ้ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

- สศก. คาดการณ์ปริมาณผลปาล์มน้ ามัน เดือน  
ม.ิย. – ส.ค.64 จะออกสู่ตลาดลดลง (1.96 ล้านตัน, 1.66 ล้านตัน และ 1.49 ล้าน
ตัน ตามล าดับ) 
- ความต้องการใช้ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลงอย่างสิ้นเชิง  
- ราคาผลปาล์มและน้ ามันปาลม์ดิบเคลื่อนไหวตามภาวะอุปสงค์อุปทาน 

- คาดว่า ปริมาณผลผลติเพียงพอกับความต้องการบรโิภคของตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ และจากปัจจัยบวกของการฉีดวัคซีน COVID-19 ในหลาย
จังหวัด ภาครัฐอาจผ่อนปรนมาตรการให้ร้านอาหาร และกิจการเปิดท าการไดป้กติ 
ส่งผลให้ภาวะการค้าคลอ่งตัว จึงคาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขาย
ปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ปริมาณผลผลติเพียงพอต่อความต้องการบรโิภคของประชาชน ราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่
ในเกณฑ์สูง 

ณ เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2564 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
0.444 ล้านตันหรือร้อยละ 9.21 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงท่ีผลผลิตใหม่ 
ปี 2564/54 เริ่มออกสู่ตลาดแต่ยังมีปรมิาณน้อย และยังอยู่ในช่วงท่ีมีการอนุญาต
ให้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมรีาคาถูกกว่าในประเทศ
เล็กน้อยตามคุณภาพของสินค้า คาดว่าผู้ประกอบการจะรับซือ้ลดลงในช่วงท่ีผลผลติ
ในประเทศเริ่มออกสู่ตลาด อาจส่งผลให้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ปรับตัวไปตาม
สถานการณ์ อย่างไรก็ดีภาครัฐมีโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูผ้ลติข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์ ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาท่ี
เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสตอ็กข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาท่ีเหมาะสมผูป้ระกอบการ มี
เงินทุนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีผลผลิต
เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2563/64  
- ส าหรับผลผลิตฤดกูาลใหม ่ปี 2564/65 คาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือน 
ต.ค.64 

คาดการณ์วา่ผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างตอ่เนื่อง ภาวะการซื้อขายชะลอตัว ท้ังโรงงาน
แปรรูปและตลาดสด (ตลาดหัวขูด) เนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบท่ี 3 ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

คาดการณ์วา่ผลผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง แนวโน้มราคาเคลือ่นไหวตาม

- คาดว่าเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิตจนหมดในช่วงเดือน ก.ค.64 นี้ ส าหรับ
ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบของ โควิด-19 ระลอกใหม่ ท าให้
ตลาดปลายทางระบายผลผลิตไดช้้าลง แนวโน้มราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย 

คาดการณ์วา่ผลผลผลติออกสูต่ลาดน้อยลง ราคาเคลือ่นไหวตามปริมาณ 
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ช่วงพยากรณ์

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)
ม.ค.-พ.ค.63 ถั่วแล้ง
ก.ค.-ธ.ค.63 ถั่วฝน

ปลาป่น ม.ค. - ธ.ค.

กากถั่วเหลือง ม.ค. - ธ.ค.

กระเทียม

หอมหัวใหญ่

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

กษ.1 และ กษ.2 

เกษตรกรหยดุการผลติเนือ่งจากเขา้สูช่ว่งฤดฝูน ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

- คาดว่าผลผลิตถั่วเหลอืงฤดูฝนรุน่แรกจะออกสูต่ลาดในช่วงปลายเดอืน ก.ค.64 ใน
ปริมาณร้อยละ 0.49 ของผลผลิตทั้งป ี
 - คาดว่าราคาเกษตรกรขายไดม้ีแนวโน้มยนือ่อน เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลอืงฤดูฝนมี
คุณภาพไม่ดีนัก ส่วนตลาด กทม.ในคาดว่าจะยังไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสว่นราคา
ตลาดต่างประเทศจะยงัคงอยู่ในระดับสงู เนื่องจากคาดว่าจีนที่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ของ
โลกฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้มีความต้องการใช้
เมล็ดถั่วเหลืองมากขึ้น อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯ 
เพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง  ในฤดูการผลิตใหม่สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.65 และคาด
ว่าปริมาณผลผลติเมล็ดถั่วเหลอืงโลกสงูขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.22 อย่างไรก็ดี 
ในช่วงระหว่างการเพาะปลูกถั่วเหลืองนี้ราคาเมลด็ถั่วเหลืองจะผนัแปรตามสภาพ
อากาศในแหล่งปลูกของสหรัฐฯ 
ปริมาณผลผลติปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนัก ส่วน
การส่งออกปลาป่นของไทยในช่วง ม.ค.- เม.ย.64 มีการส่งออกแล้ว ปริมาณ 
41,530 ตัน คาดว่าราคาตลาดในประเทศ และราคาตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้ม
อยู่ในระดับสูง โดยปลาที่เปรูจับไดส้่วนใหญ่มขีนาดเล็ก ท าให้คาดว่าเปรูจะประกาศ
ให้หยุดจับปลาในช่วงเดือน ม.ิย.64 นี้ อย่างไรก็ดี ปริมาณปลาป่นของจีนในฤดูการ
ผลิตนี้มีปริมาณที่สงูมากและ การบริโภคปลาป่นในท้องถ่ินของจีนในอุตสาหกรรม  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าคาดว่าจะไม่เริม่จนถึงเดอืน ก.ค.64 

คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและตา่งประเทศมีแนวโน้มยืนแข็ง เนื่องจากคาด
ว่าปริมาณความต้องการใช้ของจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และราคาสินค้าทดแทน 
ได้แก่ โปรตีนจากสัตว์ ราคายังคงอยู่ในระดับสูง 

คาดว่าเกษตรกรทยอยน ากระเทียมที่แขวนไว้ออกจ าหน่ายจนเสรจ็สิน้ในเดือน 
ก.ค.64 นี้ ขณะที่ภาวะการค้ายังมีแนวโน้มชะลอตัว จากผลกระทบของโควิด-19 
ระลอกใหม่ รวมทั้งมีกระเทียมน าเข้าจ าหน่ายแข่งขัน แนวโน้มราคาเคลื่อนไหว ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2564 โดยคาดว่ายังมีผลผลติตกค้างอยู่ในสหกรณ์การเกษตรที่
รวบรวมรับซื้อจากเกษตรกร เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ ท าให้
การระบายผลผลติช้าลงและมหีอมหัวใหญ่น าเข้ามาจ าหน่ายแข่งขัน  
- ส าหรับผลผลิตฤดกูาล ปี 2564/65 คาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือน 


