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หมายเหตุ

ม.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี ส.ค. - เม.ย.

ปี 2562

ข้าวนาปรัง - - -

มันส าปะหลัง ม.ค. - มี.ค. 64

(ออกสูต่ลาดมาก)

ยางพารา ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมกราคม 2564 - มนีาคม 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ี 

คาดวา่ปริมาณยางจะออกสูต่ลาดน้อยจากเร่ิมเข้าสูช่่วงยางผลดัใบในเดอืน 
ก.พ.64 ขณะที่แนวโน้มความต้องการยงัมีตอ่เนื่อง โดยมีปัจจยัหนนุจากราคา
น า้มนัดิบมีแนวโน้มสงูขึน้ จากมติที่ประชมุโอเปกพลสัก าหนดให้ลดก าลงัการผลติ
ลง โดยจะเร่ิมตัง้แต ่ม.ค.64 เป็นต้นไป คาดวา่จะสง่ผลให้ราคายางปรับตวัสงูขึน้

ช่วงเดือน ม.ค. – ม.ีค. 64 ผลผลติ        มนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 18.49 
ล้านตนั หรือร้อยละ 63.79 ของปริมาณทัง้ประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลติออกสูต่ลาด
มากที่สดุ อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มแีนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ แขง่ขนักนัรับซือ้ทัง้ผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการลาน
มนั เพื่อเก็บสต็อกในรูปแบบมนัเส้นและแป้งมนัตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ใน
การเก็บสต็อกมนัส าปะห ด้านการสง่ออกมีแนวโน้มสง่ออกมนัส าปะหลงัเพิ่มขึน้ 
สาเหตจุากปริมาณสต๊อกข้าวโพดของจีนลดลง สง่ผลให้มีความต้องการ
ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตวัมากขึน้ ทัง้นี ้
ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

ผลผลติข้าวนาปีออกสูต่ลาดลดลงในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ประกอบกบั
คา่เงินบาทท่ียงัคงมีแนวโน้มแข็งคา่ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกข้าวไทย 
อยา่งไรก็ดี การด าเนินมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรของภาครัฐที่ช่วยให้ราคาข้าว

อยูใ่นช่วงฤดเูพาะปลกูข้าวนาปรัง ปี2563/64 ก.พ. – ต.ค. 
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ช่วงพยากรณ์

ไก่เนือ้

กุ้ง ม.ค. - ธ.ค.

(ขาวแวนนาไม)

ช่วงที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.

ช่วงที่ 2 ต.ค.-ธ.ค.

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ก.ค. - พ.ค.

(ก.ย.-พ.ย. ออกมาก)

ปาล์มน า้มัน ม.ค.-ธ.ค.

(มี.ค.-มิ.ย. ออกมาก

พ.ย.-ก.พ.ออกน้อย)มะพร้าวผล ม.ค. - ธ.ค. 

(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

กาแฟ

หอมแดง (ฤดแูล้ง) ธ.ค.61 - เม.ย.62

สุกร ม.ค. - ธ.ค.

สับปะรด

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

ม.ค. - ธ.ค.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีาม

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

ภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ี 

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ แตป่รมิาณผลผลติภายในประเทศมไีมเ่พยีงพอ

- ปริมาณผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการ ถึงแม้จะมีปัจจยัลบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม ่แตค่าดวา่ราคาไก่มชีีวิตหน้าโรงฆา่และ
ราคาขายปลกีไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับสงูขึน้ตามภาวะความ
ต้องการบริโภคที่เพิ่มขึน้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

- ช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ผลผลติปาล์มน า้มนัมีแนวโน้มออกสูต่ลาดเพิ่มขึน้ 
โดย สศก. พยากรณ์ผลผลติเดือน ม.ค. -ม.ีค.64 อยูท่ี่ 0.81 ล้านตนั, 1.01 ล้านตนั 
และ 1.44 ล้านตนั ตามล าดบั 
- ความต้องการใช้ทัง้ด้านอปุโภคบริโภค อตุสาหกรรม และพลงังานมีแนวโน้ม
ลดลงเลก็น้อย เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ – 19 (ระลอกใหม)่ 
- ราคาผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบเคลือ่นไหวตามภาวะอปุสงค์อปุทาน 

ผลผลติออกเร่ิมทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะท่ีโรงงานแปรรูปมีความต้องการ
อยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับตลาดหวัขดูเร่ิมชะลอตวัจากผลกระทบการระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลงแตย่งั
เคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี 

คาดวา่ ปริมาณผลผลติสอดคล้องกบัความต้องการบริโภคของตลาด
ภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ คาดวา่ ราคาสกุรมีชีวิตหน้า
ฟาร์มและราคาขายปลกีเนือ้สกุร มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แตไ่มเ่กินราคาที่กรมการค้า
ภายในขอความร่วมมือ 

แนวโน้มราคาไขไ่ก่ยงัคงทรงตวั แม้จะมปัีจจยัลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ณ เดือน ม.ค. – ม.ีค. 64 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดประมาณ 0.34 
ล้านตนัหรือร้อยละ 7.13 ของผลผลติทัง้ประเทศ ซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติออกสูต่ลาด
ลดลงในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. คาดวา่โรงงานอาหารสตัว์บางแหง่จะหยดุรับซือ้ 
เนื่องจากมีผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการใช้แล้ว และคาดวา่จะมีบางโรงงาน
หยดุเพื่อซอ่มแซม่เคร่ืองจกัร และในช่วงเดือน ก.พ. – ส.ค. มีการอนญุาตให้น าเข้า
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  
อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ดีภาครัฐมีโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกรผู้ผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2563/64 และมาตรการคูข่นาน 
เพื่อช่วยเหลอืให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด เช่น โครงการ
ชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสตอ็กให้แกผู่้ประกอบการค้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคาในเกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม 

ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตวั จากความต้องการใช้ในประเทศที่ลดลง เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19  

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลติออกจ าหนา่ยให้กบัพอ่ค้าท้องถ่ิน และโรงงานแปรรูปที่
จะเข้ามาเปิดจดุรับซือ้ ขณะที่ผลผลติในประเทศไมเ่พียงพอกบัความต้องการของ

ผลผลติออกสูต่ลาดปริมาณลดลง คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์สงู 
สถานการณ์ปกติ 

ผลผลติออกสูต่ลาดมาก ขณะที่ความต้องการของตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ จากผลผลติในประเทศผู้ผลติอื่นได้รับความเสยีหาย อยา่งไรก็ตาม การ
ระบาดของโควิด 19 รอบใหม ่อาจกระทบตอ่การสง่ออกหอมแดงไปยงัประเทศ
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ช่วงพยากรณ์

ไข่ไก่

ล าใย

มะนาว

ถั่วเหลือง
ม.ค.-พ.ค.63 ถั่วแล้ง
ก.ค.-ธ.ค.63 ถั่วฝน

(ฤดแูล้ง)

ปลาป่น ม.ค. - ธ.ค.

กระเทียม ม.ค. - ธ.ค.

หอมหัวใหญ่ ม.ค. - ธ.ค.

กากถั่วเหลือง ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

กษ.1 และ กษ.2 

ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

ภายในขอความร่วมมือ 

แนวโน้มราคาไขไ่ก่ยงัคงทรงตวั แม้จะมปัีจจยัลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 รอบใหม ่แตเ่นื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงท าให้ความ
ต้องการบริโภคเพิ่มขึน้ 

เกษตรกรหยดุการผลติเนือ่งจากเขา้สูช่ว่งฤดฝูน ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้และกระจกุตวัในชว่งเดือน มี.ค.64 โดยช่วงต้นฤดมูีโรง
ดองเข้ามารับซือ้เป็นกระเทียมสด สว่นกระเทียมแห้งยงัเป็นที่ต้องการ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากสามารถสต๊อกเพื่อทยอยจ าหนา่ยช่วงนอกฤดไูด้ อยา่งไรก็
ตาม การระบาดของโควิด 19 รอบใหม ่อาจสง่ผลให้ภาวะการซือ้ขายชะลอตวัลง 
แนวโน้มราคาเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์ไมส่งูมากนกั 

- คาดวา่ราคาทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศจะมีแนวโน้มยืนแข็ง 
เนื่องจากความต้องการใช้มีอยา่งสม า่เสมอ ขณะที่ปริมาณผลผลติคอ่นข้างตงึ
ตวั รวมทัง้คาดการณ์วา่จีนจะมีค าสัง่ซือ้เมลด็ถัว่เหลอืงจากสหรัฐฯ อีกในช่วง

 - ปริมาณผลผลติปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสูต่ลาดในปริมาณไมม่าก
นกั สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทยในเดอืน ม.ค.-พ.ย.63 มีการสง่ออกแล้ว 
ปริมาณ 142,348 ตนั 
 - คาดวา่ราคาตลาดในประเทศและตา่งประเทศ      มีแนวโน้มทรงตวั เนื่องจาก
ความต้องการใช้ปลาป่น   ในอาหารสตัว์ลดลง เมื่อเข้าสูฤ่ดหูนาว ในขณะท่ี
ปริมาณสต๊อกปลาป่นโลกยงัคงตงึตวั 

ผลผลติออกสูต่ลาดกระจกุตวั ขณะที่การระบาดของโควิด 19 รอบใหม ่   
กระทบตอ่การทอ่งเที่ยวและการบริโภคลดลง ผู้บริโภคต้องใช้จ่ายกบัสนิค้า
จ าเป็นด้านสขุอนามยัเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ราคามีแนวโน้มเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์

คาดวา่ราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมแีนวโน้มยนืแข็ง จากความต้องการ
ใช้ยงัคงมีอยา่งสม า่เสมอ ขณะที่ปริมาณผลผลติอาจตงึตวั จากที่ผา่นมามีการ
ประท้วงของแรงงานภาคการผลติของอาร์เจนตนิา ท าให้การขนสง่ลา่ช้าไป โดย
ตลาดผู้ซือ้ตา่งรอดสูถานการณ์ จากการรายงานการเพาะปลกูของ USDA 

คาดวา่ผลผลติเร่ิมออกสูต่ลาดน้อยลง คาดวา่ราคาเคลือ่นไหวตามภาวะตลาด 

คาดการณ์วา่ ผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่องราคาเคลือ่นไหวตามภาวะตลาด 


