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หมายเหตุ
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ข้าวนาปี

ปี 2563

ข้าวนาปรัง

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

สับปะรด

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

ส.ค. - เม.ย..

ชว่งเดือน มี.ค.-พ.ค. 63 ผลผลิตมนัส ำปะหลงัออกสูต่ลำดประมำณ 9.83 ล้ำนตนั

 หรือร้อยละ 31.60 ของปริมำณทัง้ประเทศซึง่ยงัเป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลำด

มำก อำจสง่ผลให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้มีแนวโน้มปรับตวัลดลงเล็กน้อย ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัคณุภำพของสินค้ำ ประกอบกบัภำครัฐมีโครงกำรประกนัรำยได้และ

มำตรกำรบริหำรจดักำรมนัส ำปะหลงัปี 2562/63 และมำตรกำรคูข่นำนเพ่ือ

ชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับรำคำที่เหมำะสมกบัรำคำตลำด ด้ำนกำรค้ำคำดวำ่

ผู้ประกอบกำรมีกำรแขง่ขนัรับซือ้สงูขึน้ เพ่ือให้ได้สินค้ำตำมคณุภำพและปริมำณ

ที่ต้องกำรเพ่ือสง่ออกและเก็บสต็อก

ม.ค. - มี.ค.
(ออกมาก)

ม.ค. - ธ.ค.

คำดวำ่ผลผลิตจะทยอยออกสูต่ลำดเพ่ิมขึน้ตัง้แต ่เม.ย.63 เป็นต้นไป โดยเฉพำะ 

พ.ค.63 ซึง่จะเข้ำสูช่ว่งสบัปะรดออกมำกรุ่นที่ 1 ปี 2563 โดยโรงงำนสำมำรถ

รองรับผลผลิตได้ทัง้หมด สถำนกำรณ์ปกติ

ข้ำวนำปีออกสูต่ลำดใกล้หมดแล้ว โดยในเดือนเมษำยน ปี 2563 จะสิน้สดุฤดกูำล

เพำะปลกูข้ำวนำปี ปี 2562/63

ก.พ. - ต.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2563

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ตัง้แตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ ปี 2563 ผลผลิตข้ำวนำปรังเร่ิมทยอยออกสูต่ลำด ซึง่

ปริมำณผลผลิตมีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ

คำดวำ่กำรสง่ออกชะลอตวั ผู้ประกอบกำรห้องเย็นชะลอกำรรับซือ้ เน่ืองจำก

ปัญหำไวรัส COVID-19 ที่อำจจะยงัไม่คลี่คลำย แนวโน้มรำคำกุ้งขำวปรับตวั

ลดลงในระดบัหนึ่ง

ม.ค. - ธ.ค.

ผลผลิตออกสูต่ลำดน้อยในชว่งยำงผลดัใบ ขณะที่ภำครัฐก ำหนดแผนกระตุ้นกำร

ใช้ยำงในประเทศและผลกัดนัสง่ออก เพ่ือยกระดบัรำคำยำง อยำ่งไรก็ตำม 

สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตวั และแนวโน้มรำคำน ำ้มนัดิบที่คำดวำ่จะยงั

ทรงตวัยงัเป็นปัจจยักดดนัให้รำคำยำงยงัเคลื่อนไหวในเกณฑ์ต ่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
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ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

กระเทยีม

สุกร

ไข่ไก่

หอมหวัใหญ่

หอมแดง

(ฤดแูล้ง)

เป็นชว่งผลผลิตออกสูต่ลำดน้อยตำมฤดกูำล ผลผลิตมีไม่เพียงพอกบัควำม

ต้องกำรใช้ ขณะที่โรงงำนมีควำมต้องกำรอยำ่งตอ่เน่ือง แนวโน้มผลผลิตจะทยอย

ออกสูต่ลำดมำกขึน้ รำคำเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

ม.ค.-ธ.ค.

ธ.ค.62 - เม.ย.63

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค - เม.ย.

ภำวะกำรผลิตปกติ ปริมำณผลผลิตเพียงพอตอ่ควำมต้องกำร ภำวะกำรค้ำมี

แนวโน้มชะลอตวัในชว่งโรงเรียนปิดภำคเรียน ประกอบกบักำรระบำดของไวรัส 

COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่กำรทอ่งเที่ยว คำดวำ่ รำคำไขไ่ก่คละหน้ำฟำร์มและ

รำคำขำยปลีกไขไ่ก่เบอร์ 3 มีแนวโน้มปรับลดลง

ผลผลิตผลปำล์มออกสูต่ลำดตอ่เน่ือง โดยจะออกมำกในชว่งเดือนมีนำคม – 

เมษำยน ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้ด้ำนพลงังำนเพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง รำคำผล

ปำล์มและรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกบั

ชว่งเดียวกนัของปีก่อน

ณ เดือน มี.ค. - พ.ค. 63 คำดวำ่จะมีปริมำณผลผลิตออกสูต่ลำดประมำณ 0.54 

ล้ำนตนัหรือร้อยละ 11.42 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ฤดกูำรผลิตปี 2562/63 

ผลผลิตจะออกสูต่ลำดลำ่ช้ำกวำ่ปกติ เน่ืองจำกเกษตรกรได้รับผลกระทบจำก

ภำวะภยัแล้งท ำให้ข้ำวโพดแห้งตำยและกำรระบำดของหนอนกระทู้ ข้ำวโพดโดย

เกษตรกรมีกำรไถกลบและเพำะปลกูใหม่ในพืน้ที่เดิม ผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่

แขง่ขนักนัรับซือ้สินค้ำเพ่ิมขึน้เพ่ือใช้และเก็บสต็อก ประกอบกบัภำครัฐมีนโยบำย

ก ำหนดชว่งเวลำกำรน ำเข้ำชว่งเดือน ก.พ. - ส.ค. ของทกุปีอำจสง่ผลให้รำคำมี

แนวโน้มลดลง เน่ืองจำกผลผลิตออกสูต่ลำดมำก

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

ตลอดปี

ผลผลิตออกสูต่ลำดมำกชว่งเดือน มี.ค. สว่นใหญ่คณุภำพไม่คอ่ยดี 

ผู้ประกอบกำรชะลอกำรรับซือ้ ขณะที่ภำครัฐมีมำตรกำร สต็อกผลผลิตรอระบำย

ชว่งนอกฤดกูำรผลิต คำดวำ่จะพยงุรำคำได้ระดบัหนึ่ง

ปริมำณผลผลิตเพ่ิมขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ ในชว่งต้นฤด ูเกษตรกรบำงรำยจ ำหน่ำย

ผลผลิตทัง้กระเทียมสด และแขวนเพ่ือทยอยจ ำหน่ำยเป็นกระเทียมแห้ง โดย

ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรผลผลิตฤดกูำลใหม่เพ่ือป้อนตลำด แนวโน้มรำคำ

คำดวำ่ยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำงดี

ม.ค. - ธ.ค.คำดวำ่ ภำวะกำรค้ำตลำดในประเทศชะลอตวัจำกควำมกงัวลของผู้บริโภคจำก

ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19 สว่นภำวะกำรค้ำตลำด

ตำ่งประเทศยงัคงขยำยตวัตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับควำมต้องกำรจำกประเทศเพ่ือน

บ้ำนที่ขำดแคลนสกุรจำกปัญหำโรค ASF และคำดวำ่รำคำสกุรมีชีวติหน้ำฟำร์ม

และรำคำขำยปลีกเนือ้สกุรทรงตวัหรือปรับตวัสงูขึน้ในชว่งฤดรู้อน

ผลผลิตออกสูต่ลำดมำก คำดวำ่เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จสิน้ในเดือน 

พ.ค.นี ้ตลำดยงัมีควำมต้องกำรตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและผู้สง่ออกที่ในปีนีมี้ผู้ ค้ำ

จำกตลำดใหม่เข้ำมำรับซือ้ แนวโน้มรำคำยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำงดี

ม.ค. - เม.ย.

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี



มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ช่วงออกสู่ตลาด

เมล็ดกาแฟ

โรบสัต้า

ล าไย

มะนาว

ถั่วเหลือง

(ฤดฝูน)

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

ปลาป่น

ช่วงพยากรณ์
การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือน

 ปริมำณผลผลิตวตัถดุิบ (ปลำเป็ด) มีออกสูต่ลำดในปริมำณไม่มำกนกั โดยกรม

ประมงเตรียมประกำศปิดอำ่วไทยชว่ง จ.ประจวบคีรีขนัธ์, ชมุพร, สรุำษฎร์ธำนี     

 90 วนั  (15 ก.พ. - 15 พ.ค. 63) สว่นกำรสง่ออกปลำป่นของไทยยงัคงมีปัญหำ

กบัคำ่เงินบำทที่แข็งตวั ซึง่มีกำรสง่ออกแล้วในเดือน ม.ค.63 ปริมำณ 7,732 ตนั 

คำดวำ่รำคำปลำเป็ดและปลำป่นของไทยมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อยจนถึง

เดือน พ.ค.63 เน่ืองจำกปริมำณปลำเป็ดที่เป็นวตัถดุิบเข้ำสูต่ลำดน้อยลง ในขณะ

ที่ควำมต้องกำรเพ่ือผลิตปลำป่นเพ่ือสง่ออกของไทยมีปริมำณสม ่ำเสมอ ท ำให้

ปริมำณสต็อกของปลำป่นลดน้อยลง

ตลอดปี

กลุ่มสินค้าที่ ต้องน าเข้า

เป็นชว่งถัว่เหลืองฤดแูล้งทยอยออกสูต่ลำด โดย ออกมำกที่สดุในรอบปี ชว่ง มี.ค.

63 ที่ร้อยละ 32.04 ลดลงชว่ง เม.ย.63 เหลือร้อยละ 19.61 และชว่ง พ.ค.63 ร้อย

ละ 0.85 คำดวำ่ปริมำณผลผลิตเมล็ดถัว่เหลืองของไทย ทัง้ปี 63 จะลดลงจำกปี

ก่อน ประมำณร้อยละ 1 และถัว่เหลืองโลกลดลงร้อยละ 5.37 จำกปีก่อน คำดวำ่

รำคำเมล็ดถัว่เหลืองของไทยและของโลกมีแนวโน้มยืนออ่น เน่ืองจำกควำม

ต้องกำรใช้ลดลงจำกผลกระทบของ COVID-19 ระบำด เป็นผลให้ภำวะกำรค้ำ

และเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั

ก.ค.62-พ.ค.63

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

สินค้า

ปริมำณกำกถัว่เหลืองของไทยผลิดได้เพียงร้อยละ 1 ของควำมต้องกำรใช้ใน

ประเทศและยงัคงต้องน ำเข้ำเฉลี่ยเดือนละประมำณ 2 แสนตนั เพ่ือให้เพียงพอ

กบัควำมต้องกำร คำดวำ่ปริมำณผลผลิตกำกถัว่เหลืองของไทย ปี 63 จะลดลง

จำกปีก่อนร้อยละ 1 สว่นกำกถัว่เหลืองโลกสงูขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 2.28 คำดวำ่

รำคำกำกถัว่เหลืองไทยทกุเกรดคณุภำพมีแนวโน้มยืนออ่นเชน่เดียวกบัตลำด

เมล็ดถัว่เหลือง เน่ืองจำกควำมวติกเก่ียวกบักำรแพร่ระบำดของ COVID-19 มี

ควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ และจะสง่ผลให้ควำมต้องกำรใช้ลดลง

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

โดยผู้ รวบรวมและโรงงำนรับซือ้ตำมคณุภำพ แนวโน้มรำคำอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำง

ดีตลอดฤดกูำล

คำดวำ่ผลผลิตออกสูต่ลำดลดลง เน่ืองจำกเร่ิมเข้ำสูฤ่ดแูล้ง รำคำปรับสงูขึน้

เล็กน้อย
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 


