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หมายเหตุ

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี - -

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

ชว่งเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 ผลผลิตมนัส ำปะหลงัออกสูต่ลำดประมำณ 4.69 ล้ำนตนั

 หรือร้อยละ 15.06 ของปริมำณทัง้ประเทศซึง่ยงัเป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลำด

ลดลง อำจสง่ผลให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัคณุภำพของสินค้ำ ด้ำนกำรค้ำเน่ืองจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด

ของไวรัส COVID-19 จำกชว่งที่ผ่ำนมำอำจสง่ผลให้รำคำของมนัส ำปะหลงัลดลง

เน่ืองจำกค ำสัง่ซือ้เพ่ือกำรสง่ออกชะลอตวั อยำ่งไรก็ดีภำครัฐมีโครงกำรประกนั

รำยได้และมำตรกำรบริหำรจดักำรมนัส ำปะหลงัปี 2562/63 และมำตรกำรคูข่นำน

 เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับรำคำที่เหมำะสมกบัรำคำตลำด

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

คำดวำ่ผลผลิต (เม.ย.-พ.ค.63) ออกสูต่ลำดน้อย ไม่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของ

โรงงำน โดยรำคำจะเคลื่อนไหวในเกณฑ์สงู สว่นเดือน มิ.ย.63 ผลผลิตจะทยอย

ออกสูต่ลำดมำกขึน้ รำคำปรับตวัลดลงเล็กน้อย

ข้ำวนำปีออกสูต่ลำดใกล้หมดแล้ว โดยในเดือนเมษำยน ปี 2563 จะสิน้สดุฤดกูำล

เพำะปลกูข้ำวนำปี ปี 2562/63

ก.พ. - ต.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนเมษายน - มถินุายน 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ในเดือน เม.ย. - พ.ค. ผลผลิตข้ำวนำปรังมีแนวโน้มออกสูต่ลำดน้อย ประกอบกบั

ควำมต้องกำรข้ำวมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จำกสถำนกำรณ์ไวรัส COVID -19

คำดวำ่กำรสง่ออกชะลอตวั ผู้ประกอบกำรห้องเย็นชะลอกำรรับซือ้ เน่ืองจำก

ปัญหำไวรัส COVID-19 ที่อำจจะยงัไม่คลี่คลำย แนวโน้มรำคำกุ้งขำวปรับตวั

ลดลงในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ภำวะกำรชะลอตวัของภำคธรุกิจ จำกผลกระทบของ COVID-19  และแนวโน้ม

รำคำน ำ้มนัดิบที่คำดวำ่อยูใ่นเกณฑ์ต ่ำตอ่เน่ือง เป็นปัจจยักดดนัให้รำคำยำงยงั

เคลื่อนไหวในเกณฑ์ต ่ำ

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

พ.ย. - ธ.ค.

ปริมำณผลผลิตเพียงพอตอ่ควำมต้องกำรบริโภคในประเทศและกำรแปรรูป

สง่ออก ภำวะกำรค้ำมีแนวโน้มชะลอตวั จำกผลกระทบของโรคระบำด COVID-19

 คำดวำ่ รำคำไก่มีชีวติหน้ำโรงฆำ่ รำคำขำยปลีกไก่

สดทัง้ตวั และชิน้สว่นไก่สดช ำแหละ มีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับลดลงเล็กน้อย

ม.ค. - ธ.ค.

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาออ่นตวัลง เนือ่งจากมฝีนตก เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง  ราคามแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑด์ ีผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลงและสิน้สดุฤดขูา้วนาปรัง  ราคายังอยูใ่นเกณฑส์งู เป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย มกีารเก็บเกีย่วในเขตภาคใต ้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นชว่งปลายฤด ูผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ยลง ขณะทีต่ลาดมคีวามตอ้งการผลผลตินาปรังรุ่น 2 ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลารับ



หมายเหตุ

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

ผลผลิตเร่ิมทยอยออกสูต่ลำดมำกขึน้ (เม.ย. 88,081 ตนั พ.ค. 102,359 ตนั และ 

มิ.ย. 97,032 ตนั) ขณะที่โรงงำนมีควำมต้องกำรใช้อยำ่งตอ่เน่ือง แนวโน้มรำคำ

ปรับตวัลดลงแตย่งัเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

ม.ค.-ธ.ค.

ธ.ค.62 - เม.ย.63

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

ปริมำณผลผลิตออกสูต่ลำดตอ่เน่ือง แตน้่อยกวำ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภค

ภำวะกำรค้ำหลงักระแสขำ่วกำรประกำศ พรก.ฉกุเฉิน ควำมต้องกำรของผู้บริโภค

เพ่ิมขึน้จำกปกติเพ่ือส ำรองไว้ในครัวเรือนกวำ่สองเทำ่ตวั คำดวำ่ สถำนกำรณ์

ดงักลำ่วจะคลี่คลำยลงในชว่งกลำงเดือนเมษำยน จำกกำรสร้ำงกำรรับรู้ของ

ภำครัฐ ท ำให้ประชำชนมีควำมมัน่ใจวำ่ไขไ่ก่มีเพียงพอ และประชำชนยงัสำมำรถ

เดินทำงออกจำกบ้ำนเพ่ือหำซือ้สินค้ำได้ตำมปกติ

ผลปำล์มออกสูต่ลำดตอ่เน่ือง แตจ่ำกปัญหำภยัแล้ง อำจสง่ผลตอ่เปอร์เซ็นต์

น ำ้มนั ด้ำนกำรใช้น ำ้มนัปำล์มดิบด้ำนพลงังำนมีอยำ่งตอ่เน่ือง รำคำผลปำล์ม

และรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกบัชว่ง

เดียวกนัของปีก่อน

ณ เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 คำดวำ่จะมีปริมำณผลผลิตออกสูต่ลำดประมำณ 0.281 

ล้ำนตนัหรือร้อยละ 6.69 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่แขง่ขนั

กนัรับซือ้สินค้ำเพ่ิมขึน้เพ่ือใช้และเก็บสต็อก ประกอบกบัภำครัฐมีนโยบำยก ำหนด

ชว่งเวลำกำรน ำเข้ำชว่งเดือน ก.พ.-ส.ค. ของทกุปีอำจสง่ผลให้รำคำมีแนวโน้ม

ลดลง เน่ืองจำกผลผลิตออกสูต่ลำดมำก

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ตลอดปี

เกษตรกรเก็บเก่ียวและทยอยจ ำหน่ำยผลผลิต เสร็จสิน้แล้ว โดยผู้ประกอบกำรจะ

เข้ำมำรับซือ้ผลผลิตเพ่ือสต๊อกจ ำหน่ำยในชว่งนอกฤด ูส ำหรับผลผลิตฤดกูำลใหม่

 ปี 2563/64 คำดวำ่จะออกสูต่ลำดในชว่งเดือนธนัวำคม 2563

ผลผลิตออกสูต่ลำดมำกขึน้ ประกอบกบัมีกระเทียมน ำเข้ำมำจ ำหน่ำยแขง่ขนั 

อำจสง่ผลให้รำคำจ ำหน่ำยออ่นตวัลง แตค่ำดวำ่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี เน่ืองจำก

ผู้ประกอบกำรยงัมีควำมต้องกำรกระเทียมแห้งฤดกูำลใหม่ เน่ืองจำกรำคำน ำเข้ำ

จำกตำ่งประเทศรำคำใกล้เคียงกบัผลผลิตในประเทศ
ม.ค. - ธ.ค.คำดวำ่ ภำวะกำรค้ำในประเทศและภำวะกำรค้ำตำ่งประเทศยงัคงชะลอตวั

ตอ่เน่ือง จำกกำรที่ภำครัฐประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉินทัว่ประเทศเพ่ือป้องกนั

วกิฤตกำรณ์จำกโรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และ สง่ผลให้ 

คำดวำ่รำคำสกุรมีชีวติหน้ำฟำร์มและรำคำขำยปลีกเนือ้สกุรมีแนวโน้มลดลงจำก

เดือนก่อน

หอมแดงออกสูต่ลำดน้อยลง ขณะที่คำดวำ่ควำมต้องกำรของกำรบริโภคภำยใน

ยงัชะลอตวัตอ่เน่ืองจำกร้ำนค้ำร้ำนอำหำรปิดด ำเนินกำรจำกผลกระทบของ 

COVID-19 แนวโน้มรำคำออ่นตวัลง

ม.ค. - เม.ย.

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

เมล็ดกาแฟ - -
โรบสัต้า

ล าไย

มะนาว

ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

ช่วงพยากรณ์
การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

 - ปริมำณผลผลิตวตัถดุิบ (ปลำเป็ด) ออกสูต่ลำดในปริมำณไม่มำกนกั โดยกรม

ประมงประกำศปิดอำ่วไทยชว่ง จ.ประจวบคีรีขนัธ์, ชมุพร, สรุำษฎร์ธำนี 90 วนั 

(15 ก.พ.- 15 พ.ค.63) สว่นกำรสง่ออกปลำป่นของไทยยงัคงชะลอตวั จำกภำวะ

โรคระบำดจำกเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผลให้โรงงำนปลำป่นชะลอ   กำรผลิต

ปลำป่น และกำรขนสง่ต้องชะลอตวัจำกกำรประกำศเคอร์ฟิว โดยในเดือน ม.ค.-

ก.พ.63 มีกำรสง่ออกแล้ว ปริมำณ 22,712 ตนั

- คำดวำ่รำคำปลำป่นของไทยมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อย เน่ืองจำกปริมำณ

ปลำเป็ดที่เป็นวตัถดุิบเข้ำสูต่ลำดน้อยลง ในขณะที่ควำมต้องกำรเพ่ือผลิตปลำป่น

เพ่ือสง่ออกของไทยมีปริมำณสม ่ำเสมอ ท ำให้ปริมำณสต็อกของปลำป่นลดน้อยลง

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งปลำยฤดถูัว่เหลืองฤดแูล้งออกสูต่ลำด โดยทยอยออก ชว่ง เม.ย.63 ร้อย

ละ 19.61 และออกสูต่ลำดหมดในชว่ง พ.ค.63 ที่ร้อยละ 0.85 ซึง่ปริมำณผลผลิต

เมล็ดถัว่เหลืองของไทย ทัง้ปี 63 จะลดลงจำกปีก่อน ประมำณร้อยละ 1 คำดวำ่

ถัว่เหลืองฤดฝูนจะเร่ิมออกสูต่ลำดประมำณเดือนกรกฎำคม 2563 

 คำดวำ่รำคำเมล็ดถัว่เหลืองของไทยจะคอ่นข้ำงทรงตวั และในบำงชว่งจะไม่มี

ผลผลิตออกสูต่ลำด กทม. จำกผลกระทบจำกภยัแล้ง สว่นรำคำเมล็ดถัว่เหลือง

ของตลำดโลกมีแนวโน้มยืนออ่น เน่ืองจำกผลกระทบของเชือ้ไวรัส COVID-19 

ระบำด เป็นผลให้ภำวะกำรค้ำและเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

สิน้สดุฤดกูำลเก็บเก่ียว พ.ย.62-ม.ค.63,
ส.ค.63

สินค้า

ปริมำณผลผลิตกำกถัว่เหลืองโลกคอ่นข้ำงตงึตวัสง่ผลให้รำคำตลำดโลกมี

แนวโน้มสงูขึน้ โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คำดวำ่ปริมำณสต็อกคงเหลือ   ถัว่

เหลืองโลกจะลดลงจำกปีก่อนถึงร้อยละ 10 ในขณะที่ปริมำณผลผลิตจะมีเพ่ิมขึน้

เพียงร้อยละ 2.21 รำคำกำกถัว่เหลืองในประเทศตลำด กทม. มีแนวโน้ม

เคลื่อนไหวตำมภำวะตลำดโลก

ธ.ค.62 - มี.ค.63คำดวำ่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตและจ ำหน่ำยเสร็จสิน้ในชว่งเดือน  เม.ย.63 

โดยผู้ รวบรวมและโรงงำนรับซือ้ตำมคณุภำพ รำคำอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำงดีตลอด

ฤดกูำล

คำดวำ่ผลผลิตออกสูต่ลำดลดลง เน่ืองจำกเข้ำสูฤ่ดแูล้ง รำคำปรับสงูขึน้

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 


