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หมายเหตุ

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.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)

ช่วงที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.

ช่วงที่ 2 ต.ค.-ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนเมษายน 2564 - มถินุายน 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

ม.ค. - ธ.ค.

สับปะรด

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ สง่ผลให้ภาวะการค้าชะลอตวั 

ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดช าแหละมีแนวโน้มทรงตัว 

 
- ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้น ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นจาก
การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ช่วงเดือน เม.ย. – ม.ิย. 64 ผลผลิต  มันส าปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 4.465 
ล้านตัน หรือร้อยละ 14.47 ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลงอาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มแีนวโน้มปรบัตัวสงูข้ึน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ แข่งขันกันรับซื้อทั้งผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการ ลานมัน 
เพื่อเก็บสต็อกในรูปแบบมันเส้นและแป้งมันตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บ
สต็อกมันส าปะหลัง ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น สาเหตุ
จากสินค้าทดแทนราคาพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากจีนต้องการมันส าปะหลังไปผลติอาหาร
สัตว์เพิ่มขึ้น คาดว่ามันส าปะหลังของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น 
ท้ังนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายไดแ้ละมาตรการบรหิารจดัการมนัส าปะหลงัปี 
2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม
กับราคาตลาด  

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดใกล้หมดแล้ว 

เป็นช่วงฤดกูาลผลผิตออกสูต่ลาดมากทัว่ประเทศซึง่อาจสง่ผลให้เกิดการกระจกุ
ตวับ้างในจงัหวดัที่ตัง้โรงงาน ราคาปรับตวัลดลงเลก็น้อยตามภาวะตลาด  โรงงาน
สามารถรองรับผลผลติได้ทัง้หมด 

ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป็นช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการชะลอค าสั่งซื้อจากคู่ค้า ท าให้
ผู้ประกอบการต่างรอดูสถานการณ์ ท าให้ราคาข้าวนาปรังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
เล็กน้อย 

ก.พ. – ต.ค. 
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ช่วงพยากรณ์

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ก.ย. – ธ.ค. 63

ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก

ปาล์มน า้มัน ม.ค.-ธ.ค.

มะพร้าว ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย. - ส.ค.)

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 

- สศก. คาดการณ์ว่า ผลผลิตปาล์มน้ ามันไตรมาสท่ี 2 จะออกสู่ตลาดประมาณ 
5.61 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.26 ของผลผลิตทั้งปี 
- ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบในระบบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิตที่
มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- ราคาผลปาล์มและน้ ามันปาล์มดิบเคลื่อนไหวตามภาวะอุปสงค์อุปทาน  

- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว 
จึงคาดว่า ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้มลดลง 

- ปัจจัยลบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ และสภาพ
อากาศแปรปรวน ส่งผลให้ภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัว อย่างไรก็ตามจากมาตรการ
ส่งออกไข่ไก่ ประกอบกับการปลดแม่ไก่ 3 ล้านตัว ระยะเวลา 1 เดือน (7 เม.ย.-7 

ณ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2564 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลติออกสูต่ลาดประมาณ 
0.32 ล้านตันหรือร้อยละ 6.63 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงสุดท้ายของปีการผลิต 2563/64  ในช่วง
เดือน ก.พ. – ส.ค. มีการอนุญาตให้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมีราคาถูกกว่าในประเทศ คาดว่าผู้ประกอบการจะหันไปรับซื้อเพิ่มขึ้น
ในช่วงท่ีผลผลิตในประเทศน้อยเกิดการแข่งขันกันรับซื้อ อาจส่งผลให้ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้ปรับตวัไปตามสถานการณ ์อย่างไรก็ดภีาครฐัมีโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผูผ้ลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกร
ได้รับราคาที่เหมาะสมผู้ประกอบการ มีเงินทุนในการรับซือ้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

คาดการณ์วา่ผลผลติออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่องแนวโน้มราคาเคลือ่นไหวตาม
ภาวะตลาด 

คาดการณ์วา่ผลผลติภาคตะวนัออกทยอยออกสูต่ลาดชว่งประมาณกลางเดือน
เมษายน - มิถนุายน โดยช่วงกลางเดือน พ.ค. -มิ.ย. ราคาปรับตามภาวะตลาด 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ตลาดสดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่
โรงงานแปรรูปมีแนวโน้มชะลอการรับซื้อผลผลติในประเทศ เนื่องจากมีสต็อก
ผลิตภัณฑ์จากการน าเข้าต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีวัตถุดิบพียง
พอกับความต้องการใช้ ราคามแีนวโน้มปรับตัวลดลง 
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ช่วงพยากรณ์

ถั่วเหลือง

(ฤดแูล้ง)
ม.ค.-พ.ค.63 ถั่วแล้ง
ก.ค.-ธ.ค.63 ถั่วฝน

ปลาป่น ม.ค. - ธ.ค.

กากถั่วเหลือง ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

กษ.1 และ กษ.2 

เกษตรกรหยดุการผลติเนือ่งจากเขา้สูช่ว่งฤดฝูน ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

- คาดว่าราคาเกษตรกรขายไดข้องตลาดในประเทศ และราคาตลาดตา่งประเทศ
จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณสต็อกเมลด็ถั่วเหลืองโลกยังคงตึงตัว และการ

คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  มีแนวโน้มลดลงจากความต้องการ
ส่งออกกากถ่ัวเหลืองของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง จากท่ีผู้ซื้อหันไปน าเข้า กากถั่วเหลือง
จากประเทศแถบอเมริกาใต้ท่ีมีราคาถูกกว่า อย่างไรก็ดี ภาวะการค้ากากถั่วเหลือง
ตลาดโลกจะมีแนวโน้มผันผวนตามความต้องการใช้ของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ของ

     ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก 
จากการประกาศปิดอ่าวไทย ของกรมประมงเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า ส่วนการ
ส่งออกปลาป่นของไทยในช่วง ม.ค.- ก.พ.64 มีการส่งออกแล้ว ปริมาณ 16,980 ตัน 
       คาดว่าราคาตลาดในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว  ส่วนราคาตลาดต่างประเทศ
มีแนวโน้มสูงข้ึน จากการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ปลาป่นของเปรูใน
ตลาดโลกเพ่ือผลิตอาหารสัตว์จะยังคงมีปริมาณมาก ในขณะท่ีปริมาณสต๊อกปลา

ภาวะตลาด 


