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หมายเหตุ

พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.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
ชว่งเดอืนมถินุายน 2564 - สงิหาคม 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดือนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

เป็นชว่งปลายฤดผูลผลติออกสูต่ลาดนอ้ย  แนวโนม้ราคาอยูใ่นเกณฑด์ตีามภาวะการคา้มแีนวโนม้คลอ่งตวั คาดวา่ราคาจะเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑด์ ี-ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาด

ว่าภาวะการค้ายังชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอก

ใหม่ ส่งผลให้ ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดช าแหละมีแนวโน้ม
ทรงตัว 

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้ภาวะการค้า
ชะลอตัว ราคาขายมีแนวโน้มทรงตัว 

ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 64 ผลผลิต มันส าปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 2.561 
ล้านตัน หรือร้อยละ 8.30 ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลงอาจส่งผลให้ราคาที่ เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ แข่งขันกันรับซื้อท้ังผู้ประกอบการโรงแป้งและผู้ประกอบการ ลานมัน เพื่อ
เก็บสต็อกในรูปแบบมันเส้นและแป้งมันตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บ
สต็อกมันส าปะหลัง ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น สาเหตุ
จากสินค้าทดแทนราคาพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากจีนต้องการมันส าปะหลังไปผลิตอาหาร
สัตว์เพิ่มขึ้น คาดว่ามันส าปะหลังของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น 
ท้ังนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันส าปะหลังปี 
2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดใกล้หมดแล้ว 

เป็นช่วงฤดูกาลผลผิตออกสู่ตลาดมากท่ัวประเทศซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกระจุกตัว
บ้างในจังหวัดท่ีตั้งโรงงาน ราคาปรับตัวลดลงเลก็น้อยตามภาวะตลาด  โรงงาน
สามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด 

ผลผลิตข้าวนาปรังเริม่ออกสู่ตลาดลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  
ด้านการส่งออกข้าวไทยยังมีแนวโน้มส่งออกลดลงเนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่า
คู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดี คาดการณ์อินโดนีเซียและบังคลาเทศจะมกีารน าเข้าเพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มราคาทรงตัว  

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 

- ผลปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงท่ี
ผ่านมา 
- ความต้องการใช้ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลงอย่างสิ้นเชิง 
ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอความร่วมมืองดการ 
เดินทางที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งร้านอาหารให้จ าหน่ายอาหารในลักษณะน ากลับมาบริโภค
ที่บ้านเท่านั้น 
- ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบในระบบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิตที่มี
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- ราคาผลปาล์มและน้ ามันปาลม์ดิบเคลื่อนไหวตามภาวะอุปสงค์อุปทาน 

- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ในหลายพื้นที่มีฝนชุก อาจส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว จึงคาดว่า 
ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีก   เนื้อสุกรมีแนวโน้มลดลง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ คาดว่าภาวะการค้า
โดยรวมจะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม มาตรการผลักดันสง่ออกไข่ไก่ และปลดแม่ไก่ยืน
กรง 3 ล้านตัว (7 เม.ย.-7 พ.ค.64) จะช่วยลดปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบไดร้ะดับ
หนึ่ง และช่วยให้ราคาไข่ไก่ยังทรงตัวได้ 

ณ เดือนพฤษภาคม 2564 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 0.06 
ล้านตันหรือร้อยละ 1.21 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตของปีการผลิต 2563/64  และ
เกษตรกรในหลายพื้นท่ีเริ่มเพาะปลูกข้าวโพดในปีการผลิตใหม ่ส าหรบัช่วงเดือน 
ก.พ. – ส.ค. มีการอนุญาตให้น าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
ราคาถูกกว่าในประเทศเล็กน้อยตามคณุภาพของสินค้า คาดว่าผู้ประกอบการจะไป
รับซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีผลผลิตในประเทศน้อย อาจส่งผลให้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้
ปรับตัวไปตามสถานการณ ์อย่างไรก็ดีภาครัฐมีโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้
เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการ
เก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาที่
เหมาะสมผู้ประกอบการ มีเงินทุนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ผู้ผลิต
อาหารสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ 

คาดการณ์ว่าผลผลิตออกสูต่ลาดอย่างต่อเนื่องแนวโน้มราคาเคลื่อนไหวตามภาวะ
ตลาด 
 

คาดการณ์ว่าผลผลิตภาคตะวันออกทยอยออกสู่ตลาดช่วงประมาณกลางเดือน
เมษายน - มิถุนายน โดยช่วงกลางเดือน พ.ค. -มิ.ย. ราคาปรับตามภาวะตลาด 
 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่โรงงานแปรรูปยังมีความต้องการผลผลิตปกติ แต่
ผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบท่ี 3 
ท าให้ภาวะการค้าของตลาดสด (ตลาดหัวขูด) ยังชะลอตัวต่อเนื่อง 
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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

- ช่วงเดือน พ.ค.64 เป็นช่วงปลายฤดูถั่วเหลืองฤดูแล้งมีปริมาณออกสู่ตลาดร้อย
ละ 1.12 ของผลผลิตทั้งปี 63/64 และถั่วเหลืองฤดูฝนรุ่นแรกจะเริม่ออกสู่ตลาดใน
เดือน ก.ค.64 ปริมาณร้อยละ 0.49 ของผลผลิตทั้งปี 64/65 

 - คาดว่าราคาเกษตรกรขายไดข้องตลาดในประเทศ และราคาตลาดตา่งประเทศจะ
มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปริมาณสต็อกเมลด็ถั่วเหลอืงโลกยงัคงตึงตัว และ

ปริมาณผลผลติปลาเป็ดและปลาป่นของไทยออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนัก ส่วน
การส่งออกปลาป่นของไทยในช่วง ม.ค.-มี.ค.64 มีการส่งออกแล้ว ปริมาณ 
30,790 ตัน คาดว่าราคาตลาดในประเทศ และราคาตลาดต่างประเทศมแีนวโน้ม
อยู่ในระดับสูง จากความต้องการใช้ของจีนท่ียังมีอย่างสม่ าเสมอ และปริมาณสตอ๊ก
ปลาป่นโลกท่ียังคงตึงตัว ซึ่งเปรูออกจับปลาฤดูการใหม่ช่วงปลายเดือนเมษายน 
2564 และตลาดไดม้ีการตกลงซื้อขายปลาของเปรูในฤดูการจับปลาฤดูใหม่ไปแลว้
ประมาณกว่า 2 แสนตัน 

คาดว่าราคาท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็น
ช่วงท่ีผลผลิตกากถ่ัวเหลืองจากประเทศแถบอเมริกาใต้ทยอยออกสู่ตลาดมากข้ึน 
และผู้ซื้อหันไปน าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากประเทศแถบอเมริกาใต้ท่ีมีราคาถูกกว่า
แทนการน าเข้าจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ภาวะการค้ากากถ่ัวเหลืองตลาดโลกยังคงมี
แนวโน้มผันผวนตามความต้องการใช้ของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ของโลก 

ตลาด 
 


