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หมายเหตุ

ก.พ.64 มี.ค.64 เม.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)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์2564 - เมษายน 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ม.ค. - ธ.ค.เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี- ปริมาณผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการ ถึงแม้จะมีปัจจยัลบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม ่แตค่าดวา่ราคาไก่มชีีวิตหน้าโรงฆา่และ
ราคาขายปลกีไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับสงูขึน้ตามภาวะความ
ต้องการบริโภคที่เพิ่มขึน้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

- ภาวะการค้าในประเทศคลอ่งตวัขึน้ ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึน้จาก
การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย. 64 ผลผลติ        มนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 
15.10 ล้านตนั หรือร้อยละ 52.10 ของปริมาณทัง้ประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลติออกสู่
ตลาดมากที่สดุ อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มแีนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการ แขง่ขนักนัรับซือ้ทัง้ผู้ประกอบการโรงแป้งและ
ผู้ประกอบการลานมนั เพื่อเก็บสต็อกในรูปแบบมนัเส้นและแป้งมนัตามโครงการ
ชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสตอ็กมนัส าปะหลงั ด้านการสง่ออกมีแนวโน้มสง่ออก
มนัส าปะหลงัเพิ่มขึน้ สาเหตจุากสนิค้าทดแทนมีลดลง สง่ผลให้ราคามนั
ส าปะหลงัปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจากจีนต้องการมนัส าปะหลงัไปผลติแอลกอฮอล์
เพิ่มขึน้ คาดวา่มนัส าปะหลงัของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตวัมากขึน้ ทัง้นี ้
ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

ผลผลติข้าวนาปีออกสูต่ลาดลดลงในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ประกอบกบั
คา่เงินบาทที่ยงัคงมีแนวโน้มแข็งคา่  
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกข้าวไทย อยา่งไรก็ดี การด าเนินมาตรการช่วยเหลอื

ผลผลติข้าวนาปรังเร่ิมออกสูต่ลาดตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และจะออกสู่ ก.พ. – ต.ค. 
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ช่วงพยากรณ์

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ก.ย. – ธ.ค. 63

ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

ปาล์มน า้มัน ม.ค.-ธ.ค.

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

(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

สุกร ม.ค. - ธ.ค.

ไข่ไก่ ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

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

ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

ผลผลติออกสูต่ลาดหมดแลว้ แตป่รมิาณผลผลติภายในประเทศมไีมเ่พยีงพอ

- ผลผลติปาล์มน า้มนัทยอยออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง คาดวา่จะออกสูต่ลาดมาก
ในเดือน เม.ย.64 เป็นต้นไป 
- ความต้องการใช้ทัง้ด้านอปุโภคบริโภค อตุสาหกรรม และพลงังานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ระดบัหนึง่ เนื่องจากภาครัฐมมีาตรการผอ่นคลายการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้โควิด-19 ระลอกใหม ่ 

ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะท่ีตลาดสดและโรงงานแปรรูปมีความต้องการ
อยา่งตอ่เนื่อง ราคามีแนวโน้มปรับตวัลดลงแตย่งัเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี 

คาดวา่ ปริมาณผลผลติสอดคล้องกบัความต้องการบริโภคของตลาด
ภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ คาดวา่ ราคาสกุรมีชีวิตหน้า
ฟาร์มและราคาขายปลกีเนือ้สกุร มีแนวโน้มทรงตวั ตามมาตรการ  ท่ีกรมการค้า
ภายในขอความร่วมมือ 

แนวโน้มราคาไขไ่ก่ยงัคงทรงตวั แม้จะมปัีจจยัลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 รอบใหม ่แตเ่นื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงท าให้ความ
ต้องการบริโภคเพิ่มขึน้ 

ณ เดือน ก.พ. – เม.ย. 2564 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดประมาณ 
0.54 ล้านตนัหรือร้อยละ 11.24 ของผลผลติทัง้ประเทศ ซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติออกสู่
ตลาดลดลงในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ในช่วงเดือน ก.พ. – ส.ค. มีการอนญุาตให้
น าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ดีภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ผลติ
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2563/64 และมาตรการคูข่นาน เพื่อช่วยเหลอืให้เกษตรกร
ได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บ
สต็อกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาที่
เหมาะสม ผู้ประกอบการมีเงินทนุในการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากเกษตรกร 
ผู้ผลติอาหารสตัว์ มีผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ 
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ช่วงพยากรณ์

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

(ฤดแูล้ง)

ปลาป่น ม.ค. - ธ.ค.

กากถั่วเหลือง ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

กษ.1 และ กษ.2 

เกษตรกรหยดุการผลติเนือ่งจากเขา้สูช่ว่งฤดฝูน ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

- คาดวา่ราคาเกษตรกรขายได้ของตลาดในประเทศและราคาตลาดตา่งประเทศ
จะยืนออ่น เนื่องจากคาดวา่ผลผลติในประเทศและตา่งประเทศจะเร่ิมออกสู่
ตลาดมากขึน้ โดยคาดวา่บราซิลจะเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลติ      ถัว่เหลอืงในช่วง
ปลายเดือน ก.พ.64 และทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้ในเดือน มี.ค.-เม.ย.64 

- ปริมาณผลผลติปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสูต่ลาดในปริมาณไมม่ากนกั 
สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทยในปี 2563 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 152,147 
ตนั 
- คาดวา่ราคาตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  มีแนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจาก
ปริมาณสต๊อกปลาป่นโลกยงัคงตงึตวั ในขณะท่ีความต้องการใช้ปลาป่นใน
อาหารสตัว์มีอยา่งสม า่เสมอ อีกทัง้ คาดวา่จีนที่เป็นผู้ใช้  รายใหญ่จะมีค าสัง่ซือ้
ปลาป่นจากเปรู เนื่องจากผลผลติ ปลาป่นภายในประเทศผลติได้ไมเ่พียงพอกบั 
ความต้องการใช้ในประเทศ รวมทัง้สนิค้าทดแทน เช่น เนือ้ป่น กระดกูป่น มี

คาดวา่ราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมแีนวโน้มยนืแข็ง จากความต้องการ
ใช้ยงัคงมีอยา่งสม า่เสมอ  ขณะท่ีปริมาณผลผลติอาจตงึตวั อยา่งไรก็ดี ภาวะ
การค้ากากถัว่เหลอืงตลาดโลกสว่นใหญ่จะมกีารปรับตวัของราคาตามปริมาณ
ความต้องการใช้และ    การน าเข้ากากถัว่เหลอืงของจีนซึง่เป็นผู้ใช้รายใหญ่  


