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หมายเหตุ

มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.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)

ช่วงที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.

ช่วงที่ 2 ต.ค.-ธ.ค.

สับปะรด

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนมนีาคม 2564 - พฤษภาคม 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี- ปริมาณผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการ ถึงแม้จะมีปัจจยัลบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม ่แตค่าดวา่ราคาไก่มชีีวิตหน้าโรงฆา่และ
ราคาขายปลกีไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตวั เนื่องจากการสง่ออกไปตา่งประเทศ
ยงัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

- ภาวะการค้าในประเทศคลอ่งตวัขึน้ ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึน้จาก
การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. 64 ผลผลติมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 10.53 ล้าน
ตนั หรือร้อยละ 34.99 ของปริมาณทัง้ประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลติออกสูต่ลาด
ตอ่เนื่องอาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ แขง่ขนักนัรับซือ้ทัง้ผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการลาน
มนั เพื่อเก็บสต็อกในรูปแบบมนัเส้นและแป้งมนัตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ใน
การเก็บสต็อกมนัส าปะหลงั ด้านการสง่ออกมีแนวโน้มสง่ออกมนัส าปะหลงั
เพิ่มขึน้ สาเหตจุากสนิค้าทดแทนราคาพุง่สงูขึน้ เนื่องจากจีนต้องการมนั
ส าปะหลงัไปผลติอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ คาดวา่มนัส าปะหลงัของไทยในปี 2564 มี
โอกาสจะขยายตวัมากขึน้ ทัง้นีภ้าครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการ
บริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 2563/64 และมาตรการคูข่นาน เพื่อช่วยเหลอืให้

ข้าวนาปีออกสูต่ลาดหมดใกล้หมดแล้ว 

สศก.คาดการณ์ปริมาณผลผลติออกสุต่ลาดเพ่ิมขึน้โดยจะออกมากที่สดุในช่วง
เดือน พ.ค.64 ซึง่อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตวัลดลงอยา่งไรก็ตาม
หากสถานการณ์ตลาดโลกอยูใ่นภาวะปกติโรงงานมคี าสัง่ซือ้จากตลาดประเทศ 

ผลผลติข้าวนาปรังออกสูต่ลาดมากในเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 โดย
คาดการณ์ผลผลติจะน้อยกวา่ที่คาดการณ์ไว้จากปัญหาภยัแล้ง ท าให้ราคาข้าว
นาปรังปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อย  

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)

สุกร ม.ค. - ธ.ค.

ไข่ไก่

เงาะ

มะนาว

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ

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

ผลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย ราคาปรับตวัสงูขึน้  ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ราคาปรับตวัสงูขึน้ 

- ผลผลิตปาล์มน า้มนัทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะออกสู่ตลาด
มากในเดือน เม.ย.64 เป็นต้นไป 
- ความต้องการใช้ทัง้ด้านอปุโภคบริโภค อุตสาหกรรม และพลงังานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ระดบัหนึ่ง เนื่องจากเป็นช่วงวนัหยุดของเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับ
ภาครัฐมีการน าเข้าวคัซีนป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 ซึ่งเป็นทิศทาง
ที่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน  

- คาดวา่ ปริมาณผลผลติจะออกสูต่ลาดน้อยกวา่ปกตเินื่องจากอากาศร้อนสกุร
โตช้า ในขณะที่ความต้องการตา่งประเทศมีอยา่งตอ่เนื่อง จึงคาดวา่ราคาสกุรมี
ชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลกีเนือ้สกุรมแีนวโน้มสงูขึน้ แตไ่มเ่กินราคาตาม
มาตรการที่กรมการค้าภายในขอความร่วมมือ 

แนวโน้มราคาไขไ่ก่ปรับสงูขึน้ แม้จะมีปัจจยัลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 รอบใหม ่แตเ่นื่องจากเข้าสูช่ว่งฤดรู้อน และการผอ่นคลาย
มาตรการของรัฐ 

     ณ เดือน มี.ค. – พ.ค. 2564 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดประมาณ 
0.53 ล้านตนัหรือร้อยละ 10.95 ของผลผลติทัง้ประเทศ ซึง่เป็นช่วงที่ผลผลติออกสู่
ตลาดลดลงตอ่เนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงสดุท้ายของปีการผลติ 2563/64  ในช่วง
เดือน ก.พ. – ส.ค. มีการอนญุาตให้น าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์อยา่งถกูต้องตาม
กฎหมาย คาดวา่ผู้ประกอบการจะหนัไปเพิ่มขึน้ในช่วงที่ผลผลติในประเทศน้อย 
อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ดีภาครัฐมีโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกรผู้ผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2563/64 และมาตรการคูข่นาน 
เพื่อช่วยเหลอืให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคาตลาด เช่น โครงการ
ชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสตอ็กข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 
เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม ผู้ประกอบการมีเงินทนุในการรับซือ้ข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์จากเกษตรกร ผู้ผลติอาหารสตัว์ มีผลผลติเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ 

คาดการณ์วา่ผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง ราคาเคลือ่นไหวตามภาวะตลาด 

คาดการณ์วา่ผลผลติจะเร่ิมทะยอยออกสูต่ลาดประมาณกลางเดือนเมษายน 
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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 โดยคาดวา่ผลผลติของบราซิลและอาร์เจนตินาจะทยอยออกสู่
ตลาดมากขึน้ในเดอืน มี.ค.-พ.ค.64 ในขณะที่ความต้องการใช้ยงัคงมอียา่ง

- ปริมาณผลผลติปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสูต่ลาดในปริมาณไมม่ากนกั 
สว่นการสง่ออกปลาป่นของไทยในช่วง ม.ค.64 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 4,641 
ตนั 
- คาดวา่ราคาตลาดในประเทศมีแนวโน้มทรงตวั สว่นราคาตลาดตา่งประเทศมี
แนวโน้มสงูขึน้ จากการคาดการณ์วา่ ความต้องการใช้ปลาป่นของเปรูใน
ตลาดโลกเพื่อผลติอาหารสตัว์จะยงัคงมีปริมาณมาก ในขณะที่ปริมาณสต๊อกปลา

คาดวา่ราคาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมแีนวโน้มยนืแข็ง จากความต้องการ
ในการบริโภคยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง แม้วา่ช่วงนีจ้ะเป็นชว่งที่ผลผลติออกมาก แต่
จากที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ รายงานปริมาณ สต๊อกของตลาดกากถัว่
เหลอืงลดลงจากปีก่อน ในปริมาณมาก 


