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หมายเหตุ

ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.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)

ยางพารา

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนสงิหาคม 2564 - ตลุาคม 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

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

-คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้ภาวะ
การค้าชะลอตัว ราคาขายมีแนวโน้มทรงตัว 

ช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. 64 ผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 1.697 ล้าน
ตัน หรือร้อยละ 5.50 ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายไดม้ีแนวโน้มปรับตัวสงูขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการ 
แข่งขันกันรับซื้อทั้งผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการ ลานมัน เพื่อเก็บสต๊อก
ในรูปแบบมันเส้นและแป้งมันตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมัน
ส าปะหลัง ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันเส้นและผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น สาเหตุ
จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาพุ่งสูงข้ึน จึงต้องการมันเส้นไปผลิตอาหารสตัว์ คาดว่า
การส่งออกมันส าปะหลังของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตัวมากข้ึน ทั้งนี้
ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันส าปะหลังปี 
2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม
กับราคาตลาด  
 

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว 

ผลผลิตข้าวนาปรังเริม่ออกสู่ตลาดลดลง 
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อีกท้ัง มีปัจจัยค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน 
ประกอบกับปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวไทย
ให้ปรับตัวสูงข้ึน เทียบกับราคาข้าวของคู่แข่งท่ีต่ ากว่าไทย ท าให้ไทยไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคาได้  

ก.พ. – ต.ค. 

ผลผลิตยางออกสู่ตลาดมากตามฤดกูาล ส่วนความต้องการอาจปรับตัวดีขึ้นเลก็น้อย 
เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการเพ่ือสง่มอบสินค้า และราคาน้ ามันดิบท่ียังอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรใ์นการ
ส่งออกท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงข้ึน ประกอบกับผู้ส่งออกรถยนต์ของไทย
อาจต้องถูกเรียกเก็บภาษี  ในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่า
ไทยทุ่มตลาดรถยนต์ของอเมรกิา ท าให้ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวลดลง 
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ช่วงพยากรณ์

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ก.ย. – ธ.ค. 63

ผลผลติออกสู่ตลาดมาก

ปาล์มน า้มัน ม.ค.-ธ.ค.

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

สุกร ม.ค. - ธ.ค.

ไข่ไก่

กาแฟ
- - -

หอมแดง

- -

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

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

ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

- ผลผลิตมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย สศก. คาดการณ์ปริมาณผลปาลม์น้ ามัน 
เดือน ส.ค. – ต.ค. 64 จะอยู่ท่ี 1.49 ล้านตัน, 1.27 ล้านตัน และ 1.06 ล้านตัน 
ตามล าดับ ภาคเอกชนและเกษตรกรคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่า ปริมาณ 
ผลปาล์มจะมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 
- หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลง อาจจะส่งผลให้
ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มทั้งภาคการบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานลดลงอีก
ระดับหนึ่ง  
- ราคาผลปาล์มและน้ ามันปาลม์ดิบเคลื่อนไหวตามภาวะอุปสงค์อุปทาน 

- คาดว่า ปริมาณผลผลติเพียงพอกับความต้องการบรโิภคของตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ และหากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 เริ่มดี
ขึ้น ภาครัฐอาจผ่อนปรนมาตรการ ให้ร้านอาหาร และกิจการเปิดท าการได้ปกติ 
ส่งผลให้ภาวะการค้าเริม่ฟิ้นตัวขึ้น จึงคาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคา
ขายปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้มทรงตัว 

ปริมาณผลผลติเพียงพอต่อความต้องการบรโิภคของประชาชน  
ราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สงู 

ณ เดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
1.144 ล้านตันหรือร้อยละ 23.82 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตใหม่ 
ปี 2564/54 ทะยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามล าดับ และสิ้นเดือน ส.ค.จะสิ้นสุดช่วง
ที่มีการอนุญาตให้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสตัว์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่า
ผู้ประกอบการจะชะลอการน าเข้าในช่วงที่ผลผลติในประเทศเริม่ออกสู่ตลาด อาจ
ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายไดป้รับตัวไปตามสถานการณ ์อย่างไรก็ดภีาครฐัมี
โครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผูผ้ลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และ
มาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด 
เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสตอ็กข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคา เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมผูป้ระกอบการ มีเงินทุนในการรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2563/64  
- ส าหรับฤดูกาล ปี 2564/65 คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสูต่ลาดในช่วงเดือน 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากแตป่ริมาณลดลงตามฤดกูาล คาดว่าภาวะการซื้อขาย
ยังชะลอตัวท้ังโรงงานแปรรูปและตลาดสด (ตลาดหัวขูด) เนื่องจากได้รับผลกระทบ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบท่ี 3 ราคามี
แนวโน้มปรับตัวลดลง 

ไทยทุ่มตลาดรถยนต์ของอเมรกิา ท าให้ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวลดลง 

- เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลติเสร็จสิ้นแลว้ ส่วนภาวะการค้า  คาดว่ายังชะลอ
ตัวต่อเนื่องจากผลกระทบของ โควิด-19 ท่ีมีการระบาดเป็นวงกว้างท าให้ภาครัฐ
ต้องก าหนดมาตรการเข้มงวดในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตา่งๆ 
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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.

กระเทยีม

หอมหวัใหญ่

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

กษ.1 และ กษ.2 

เกษตรกรหยดุการผลติเนือ่งจากเขา้สูช่ว่งฤดฝูน ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

- คาดว่าผลผลิตถั่วเหลอืงฤดูฝนรุน่แรกจะออกสูต่ลาดในช่วงปลายเดอืน ก.ค.64 ใน
ปริมาณร้อยละ 0.49 ของผลผลิตท้ังปี 
- คาดว่าราคาเกษตรกรขายไดม้ีแนวโน้มยืนอ่อน เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลอืงฤดูฝนมี
คุณภาพไม่ดีนัก ส่วนตลาด กทม.คาดว่าจะยังไม่มีผลผลติออกสู่ตลาด  
- คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมแีนวโน้มลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯ เพิ่มพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองในฤดูการผลิตใหมสู่งข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 3.65 และคาดว่าปริมาณผลผลิตเมลด็ถั่วเหลอืงโลกสงูขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 6.22 อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างการเพาะปลูกถั่วเหลืองนี้ราคาเมลด็ถั่ว
เหลืองจะผันแปรตามสภาพอากาศในแหลง่ปลูกของสหรัฐฯ 
- คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงมรสุมพัดผ่าน ท าให้เรือประมงออกจับปลาน้อยลง ในขณะที่
ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังคงมีต่อเนื่อง 

คาดว่าราคาท้ังตลาดในประเทศและตา่งประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจาก
คาดว่าปริมาณผลผลติของประเทศแถบอเมริกาใตจ้ะทยอยออกสู่ตลาดมากข้ึน 
อย่างไรก็ดี ราคาจะขึ้นลงตามปัจจัยจากสภาพอากาศในแหลง่ปลูกเมล็ดถั่วเหลอืง
ท่ีเป็นวัตถุดิบและความต้องการใช้กากถั่วเหลืองของผู้ใช้รายใหญ่ของโลก 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2563/64  
- ส าหรับฤดูกาล ปี 2564/65 คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสูต่ลาดช่วงเดือน 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2563/64  
- ส าหรับฤดูกาล ปี 2564/65 คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสูต่ลาดช่วงเดือน 


