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ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวนาปีออกสูต่ลาดใกล้หมดแล้ว โดยในเดือนเมษายน ปี 2563 จะสิน้สดุฤดกูาล

เพาะปลกูข้าวนาปี ปี 2562/63

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์- เมษายน 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563 ผลผลิตข้าวนาปรังจะเร่ิมทยอยออกสูต่ลาด ซึง่ใน

เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นชว่งผลผลิตข้าวนาปรังออกสูต่ลาดมาก ดงันัน้ ราคา

ข้าวเปลือกอาจมีแนวโน้มลดลงในชว่งเวลาดงักลา่ว

ก.พ. - ต.ค.

คาดวา่การสง่ออกชะลอตวั ผู้ประกอบการห้องเย็นชะลอการรับซือ้ เน่ืองจาก

ปัญหาไวรัสโคโรนาที่อาจจะยงัไม่คลี่คลาย แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัลดลงใน

ระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยในชว่งยางผลดัใบ (ก.พ.-เม.ย.63) เกษตรกร     ปิดกรีด

ยาง ขณะที่ภาครัฐก าหนดแผนกระตุ้นการใช้ยางในประเทศและผลกัดนัสง่ออก 

รวมทัง้ความต้องการใช้ถงุมือยางมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ในชว่งการระบาดของไวรัสโค

โรน่า สง่ผลให้ราคายางมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์

เศรษฐกิจโลกชะลอตวั รวมทัง้เศรษฐกิจของจีนได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคไวรัสโคโรน่า และแนวโน้มราคาน า้มนัดิบที่คาดวา่จะยงัทรงตวัยงัเป็น

ปัจจยักดดนัตอ่ราคายาง

เป็นชว่งที่ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดมากประมาณ 14.71 ล้านตนั หรือ

ร้อยละ 47.26 ของปริมาณทัง้ประเทศ อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มี

แนวโน้มปรับตวัลดลงเล็กน้อย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคณุภาพของสินค้า ประกอบกบั

ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

2562/63 เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด ด้าน

การค้าคาดวา่ผู้ประกอบการจะมีค าสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้เน่ืองจากต้องการผลผลิตเพ่ือ

สง่ออกและเก็บ สต็อก

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสูต่ลาดตอ่เน่ืองในปริมาณไม่มากนกั โรงงานแปร

รูปสามารถรองรับผลผลิตได้ทัง้หมด ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

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

พ.ย. - ธ.ค.

ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูป

สง่ออกภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตวัจากความกงัวลของผู้บริโภคเก่ียวกบัโรค

ไวรัสโคโรนา คาดวา่ ราคาไก่มีชีวติหน้าโรงฆา่ ราคาขายปลีกไก่สดทัง้ตวั และ

ชิน้สว่นไก่สดช าแหละ 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

ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

ผลผลิตผลปาล์มออกสูต่ลาดตอ่เน่ือง โดยจะออกมากในชว่งเดือนมีนาคม – 

เมษายน ในขณะที่ความต้องการใช้ด้านพลงังานเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ราคาผล

ปาล์มและราคาน า้มนัปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกบั

ชว่งเดียวกนัของปีก่อน

คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 0.85 ล้านตนัหรือร้อยละ 18.10

 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ฤดกูารผลิตปี 2562/63 ผลผลิตจะออกสูต่ลาด

ลา่ช้ากวา่ปกติ เน่ืองจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง ท าให้

ข้าวโพดแห้งตายและการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจดุที่กดักินยอดและ

ใบข้าวโพดโดยเกษตรกรมีการไถกลบและเพาะปลกูใหม่ในพืน้ที่เดิม 

ผู้ประกอบการสว่นใหญ่แขง่ขนักนัรับซือ้สินค้าเพ่ิมขึน้เพ่ือใช้และเก็บสต็อก 

ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายก าหนดชว่งเวลาการน าเข้า ชว่งเดือน ก.พ. - ส.ค. 

ของทกุปี อาจสง่ผลให้ราคามีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยตามฤดกูาล ผลผลิตมีไม่เพียงพอกบัความ

ต้องการใช้ ขณะที่โรงงานมีความต้องการอยา่งตอ่เน่ือง แนวโน้มผลผลิตจะทยอย

ออกสูต่ลาดมากขึน้ ราคาเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค. - เม.ย.

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการ ภาวะการค้ามี

แนวโน้มชะลอตวัในชว่งโรงเรียนปิดภาคเรียน คาดวา่ ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟาร์ม

และราคาขายปลีกไขไ่ก่เบอร์ 3 มีแนวโน้มปรับลดลง

ตลอดปี

ปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดมากชว่งเดือน ก.พ. - มี.ค. 63 ขณะที่แนวโน้มความ

ต้องการมีตอ่เน่ือง ประกอบกบัภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดในการส าแดงราคา

น าเข้าให้ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริง และมีการกวดขนัการลกัลอบน าเข้าอยา่ง

ตอ่เน่ืองคาดวา่ราคาจะออ่นตวัลงตามคณุภาพและปริมาณของผลผลิต แตย่งัอยู่

ในเกณฑ์คอ่นข้างดี

ผลผลิตเพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา ในชว่งต้นฤด ูเกษตรกรบางรายจ าหน่ายผลผลิต

ทัง้กระเทียมสด และแขวนเพ่ือทยอยจ าหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง โดย

ผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดกูาลใหม่เพ่ือป้อนตลาด แนวโน้มราคา

ยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี

ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ภาวะการค้าจะชะลอตวัเล็กน้อยในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ ทัง้ตลาดใน

ประเทศและตา่งประเทศจากความกงัวลของผู้บริโภคเก่ียวกบัโรคไวรัสโคโรนา 

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากโรค ASF ของประเทศเพ่ือนบ้านยงัคงเป็นปัจจยั

บวกตอ่การสง่ออกสกุรมีชีวติของไทย คาดวา่ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคา

ขายปลีกเนือ้สกุรทรงตวัหรือปรับตวัลดลงจากเดือนก่อน

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 ช่วงออกสู่ตลาด

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เมล็ดกาแฟ

โรบสัต้า

ส้มเขียวหวาน

ล าไย

ถั่วเหลือง

(ฤดฝูน)

กากถั่วเหลือง

ปลาป่น

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ผลผลิตภาคตะวนัออก ออกสูต่ลาดน้อยลงส าหรับผลผลิตภาคเหนือจะออกสู่

ตลาดชว่งเดือน ส.ค. 63 คาดวา่ราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี

พ.ย.62-ม.ค.63,
ส.ค.63

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

ธ.ค.62 - เม.ย.63

 ปริมาณผลผลิตวตัถดุิบ (ปลาเป็ด) มีออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนกั และการ

สง่ออกปลาป่นของไทยยงัคงมีปัญหากบัคา่เงินบาทที่แข็งตวั ด้านราคาปลาป่น

ของไทยมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อยในชว่งต้นปี เน่ืองจากความต้องการเพ่ือ

สง่ออกมีปริมาณมากขึน้ โดยคาดการณ์วา่การจบัปลา ของเปรูในตลาดโลกจะมี

ปริมาณไม่มากนกั  

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งถัว่เหลืองฤดแูล้งทยอยออกสูต่ลาด โดยชว่ง ก.พ.63 ออกสูต่ลาดร้อยละ 

3.95 ของผลผลิตทัง้ปี 62/63 ชว่ง มี.ค.63 ออกมากที่สดุในรอบปี ที่ร้อยละ 32.04

 และชว่ง เม.ย.63 ร้อยละ 19.61 และคาดวา่ปริมาณผลผลิตเมล็ดถัว่เหลืองโลก 

ทัง้ปี 63 จะลดลงร้อยละ 5.74 จากปีก่อน คาดวา่ราคาเมล็ดถัว่เหลืองของไทย

และของโลกมีแนวโน้มทรงตวัถึงออ่นตวัลง เน่ืองจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์

ใหม่ระบาด สง่ผลให้ภาวะการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั

ส.ค. - ธ.ค

ผลผลิตออกสูต่ลาดน้อยลง คาดวา่ราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี พ.ย.62-ก.พ.63

คาดวา่ปริมาณผลผลิตกากถัว่เหลืองโลกสงูขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.89 สว่น

ผลผลิตของไทยผลิตได้เพียงร้อยละ 1 ของความต้องการใช้ในประเทศและยงัคง

ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2 แสนตนั เพ่ือให้เพียงพอกบั

ความต้องการ คาดวา่ราคาขายสง่กากถัว่เหลืองไทยทกุเกรดคณุภาพมีแนวโน้ม

ลดลงตามราคาตลาดตา่งประเทศ เน่ืองจากความวติกเก่ียวกบัการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนาจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ และจะสง่ผลให้ความต้องการใช้

ลดลง  อีกทัง้ตลาดซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีการเทขายเพ่ือลดความเสี่ยงอีกด้วย

ธ.ค.62 - มี.ค.63คาดวา่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตและจ าหน่ายเสร็จสิน้ในชว่งเดือน  เม.ย.63 

โดยความต้องการมีตอ่เน่ืองจากผู้ รวบรวมท้องถ่ินและผู้ประกอบการแปรรูปที่มา

เปิดจดุรับซือ้ในพืน้ที่ทัง้ จ.ชมุพรและระนอง โดยรับซือ้ตามคณุภาพ แนวโน้ม

ราคาอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดีตลอดฤดกูาล

ผลผลิตออกสูต่ลาดมากขึน้ รวมทัง้ภาคเหนือออกสูต่ลาดแล้ว โดยจะกระจกุตวั

ในชว่งเดือน ก.พ.-มี.ค. เกษตรกรจะจ าหน่ายให้กบัพอ่ค้าท้องถ่ินที่เข้าไปรับซือ้ทัง้

แบบสดเหมาไร่ และสว่นหนึ่งที่มีโรงแขวนจะรอจ าหน่ายเป็นหอมแดงแห้ง 7-15 

วนั เพ่ือให้ได้ราคาสงูขึน้ โดยตลาดยงัมีความต้องการตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและผู้

สง่ออกที่ในปีนีมี้ผู้ ค้าจากตลาดใหม่เข้ามารับซือ้ ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลงแต่

คาดวา่ยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี

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 


