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      UPDATE

หมายเหตุ

พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ช่วงออกสู่ตลาด

ข้าวนาปี

ปี 2563

ข้าวนาปรัง - - -

ปี 2563

มันส าปะหลัง

ยางพารา

มังคุด

ส.ค. - เม.ย..ผลผลิตข้าวนาปีออกสูต่ลาดมากในชว่งเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม สง่ผลให้

ข้าวเปลือกมีแนวโน้มราคาปรับตวัลดลงเล็กน้อยในชว่งเวลาดงักลา่ว

คาดวา่ปริมาณยางจะออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะที่ความต้องการใช้ยงัขยายตวั

ในภาคอตุสาหกรรมยางล้อ และถงุมือยาง ประกอบกบัความต้องการใช้

พลงังานเพ่ิมขึน้ในฤดหูนาวของประเทศแถบตะวนัตกที่ท าให้แนวโน้มราคา

น า้มนัดิบเคลื่อนไหวสงูขึน้ คาดวา่จะสง่ผลให้ราคายางปรับตวัสงูขึน้ด้วย 

อยา่งไรก็ตาม คา่เงินบาทที่ยงัคงมีแนวโน้มแข็งคา่ตอ่เน่ืองเป็นปัจจยัลบสง่ผล

ให้ระดบัราคายางในประเทศเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
ก.ย. - ส.ค.

ก.พ. - ต.ค.

พยากรณ์สนิคา้เกษตร
ชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2563 - มกราคม 2564

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดอืนสินค้า
ช่วงพยากรณ์

กลุ่มสินค้าผลิตเพ่ือส่งออก

เข้าสูฤ่ดเูพาะปลกูข้าวนาปรัง ปี 2563 / 64

ชว่งเดือน พ.ย. 63 – ม.ค. 64 ผลผลิต        มนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดประมาณ 

9.286 ล้านตนั หรือร้อยละ 32.05 ของปริมาณทัง้ประเทศ ผลผลิตในหลายพืน้ที่

เร่ิมออกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้ อาจสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้ม

ปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการแข่งขนักนัรับซือ้ผลผลิตทัง้ผู้ประกอบการ

โรงแป้งและผู้ประกอบการลานมนัในชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก อยา่งไรก็ดี

ในบางพืน้ที่ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสใบดา่งมนัส าปะหลงัอาจสง่ผล

ให้ผลผลิตคณุภาพลดลง ด้านการสง่ออกมีแนวโน้มสง่ออกมนัส าปะหลงัเพ่ิมขึน้

 สาเหตจุากปริมาณสต๊อกข้าวโพดของจีนลดลง สง่ผลให้มีความต้องการ

ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัของไทยในปี 2564 มีโอกาสจะขยายตวัมาก ทัง้นี ้

ภาครัฐมีโครงการประกนัรายได้และมาตรการบริหารจดัการมนัส าปะหลงัปี 

2563/64 และมาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่

เหมาะสมกบัราคาตลาด เชน่ โครงการชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสต็อก

มนัส าปะหลงัฯ

ม.ค. - มี.ค. 64
(ออกสู่ตลาด

มาก)

ม.ค. - ธ.ค.

สิน้สดุฤดกูาลผลิต



หมายเหตุ

พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ช่วงออกสู่ตลาดทุเรียน

กุ้ง

(ขาวแวนนาไม)

ไก่เนือ้

ข้าวโพด

ปาล์มน า้มัน

มะพร้าวผล

สุกร

มิ.ย. - ธ.ค.
(ก.ย.-พ.ย. 
ออกมาก)

ตลอดปี

ณ เดือน พ.ย. 63 – ม.ค. 64 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตออกสูต่ลาดประมาณ 

2.205 ล้านตนัหรือร้อยละ 45.75 ของผลผลิตทัง้ประเทศ ซึง่เป็นชว่งที่ผลผลิต

ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ืองและมากที่สดุ คาดวา่ผู้ประกอบการโรงงานอาหาร

สตัว์จะเร่งซือ้ผลผลิตในชว่งดงักลา่วอาจจะสง่ผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อาจ

ทรงตวัหรือปรับขึน้เล็กน้อยแม้เป็นชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาดมาก อีกทัง้ภาครัฐ

ยงัมีโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี 2563/64 และ

มาตรการคูข่นาน เพ่ือชว่ยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกบัราคา

ตลาด เชน่ โครงการชดเชยดอกเบีย้ในการเก็บสต็อกให้แก่ผู้ประกอบการค้า

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์

อยูใ่นชว่งผลผลิตออกสูต่ลาดน้อย แตจ่ะเร่ิมทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้ในชว่ง

ต้นปี 2564 ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการอยา่งตอ่เน่ือง ภาวะการค้ามี

แนวโน้มคลอ่งตวัปกติ  ราคายงัมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยูใ่นเกณฑ์ดี

การพยากรณ์ในช่วง  3  เดอืน

ม.ค. - ธ.ค.คาดวา่ ปริมาณผลผลิตสอดคล้องกบัความต้องการบริโภคที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ตลาดภายในและตา่งประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลมีมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในประเทศ เชน่ โครงการคนละคร่ึง (23 ต.ค. – 

31 ธ.ค. 63) และโครงการเราเที่ยวด้วยกนั (1 ก.ค. 63 – 31 ม.ค. 64) คาดวา่ 

ราคาสกุรมีชีวติหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนือ้สกุรมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้  แตไ่ม่

เกินราคาที่กรมการค้าภายในขอความร่วมมือ

ม.ค.-ธ.ค.
(ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

กลุ่มสินค้าผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ

คาดวา่ปริมาณผลผลิตเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาดในประเทศและ

ตา่งประเทศ ราคาไก่มีชีวติหน้าโรงฆา่และราคาขายปลีกไก่สดช าแหละ

มีแนวโน้มปรับสงูขึน้

สศก. คาดการณ์ผลผลิตไตรมาส 4 จะออกสูต่ลาดร้อยละ 19 ลดลงร้อยละ 

25.46 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3

 ปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มในระบบมีแนวโน้มลดลงเข้าสูร่ะดบัปกติ เน่ืองจาก

ความต้องการใช้ด้านพลงังานและภาคการบริโภคในประเทศยงัมีอยา่งตอ่เน่ือง

 ราคาผลปาล์มและน า้มนัปาล์มดิบเคลื่อนไหวตามภาวะอปุสงค์อปุทาน 

สินค้า
ช่วงพยากรณ์

ภาวะการค้ามีแนวโน้มคลอ่งตวัขึน้ในระดบัหนึ่ง จากความต้องการใช้ใน

ประเทศที่เพ่ิมขึน้ในชว่งวนัหยดุยาวตอ่เน่ือง แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตวัสงูขึน้

ในระดบัหนึ่ง



หมายเหตุ
พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ช่วงออกสู่ตลาด

กาแฟ

หอมแดง

หอมหวัใหญ่

ล าไย

มะนาว

ลองกอง

เงาะ

ถั่วเหลือง

สินค้า ช่วงพยากรณ์ การพยากรณ์ในช่วง  3  เดอืน

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

ผลผลิตออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดสิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียว พ.ย.62-ม.ค.63,

สิน้สดุฤดกูาล ปี 2562/63 แล้ว 

เกษตรกรเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตออกจ าหน่ายให้กบัพอ่ค้าท้องถ่ิน และโรงงานแปร

รูปที่จะเข้ามาเปิดจดุรับซือ้ ขณะที่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอกบัความ

ต้องการของโรงงานแปรรูป แนวโน้มราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี

ผลผลิตหอมแดง ปี 2563/61 ทยอยออกสูต่ลาด โดยเป็นหอมแดงพืน้ที่จงัหวดั

ศรีสะเกษ แนวโน้มราคายงัอยูใ่นเกณฑ์ดีชว่งต้นฤดู

ตลอดทัง้ปีสิน้สดุฤดกาลผลิต

กลุ่มสินค้าที่ต้องน าเข้า

 -   เป็นชว่งปลายฤดถูัว่เหลืองฤดฝูนออกสูต่ลาด ปริมาณผลผลิตถัว่เหลืองฤดู

ฝนออกสูต่ลาดในปริมาณน้อย เน่ืองจากเกษตรกรไม่นิยมปลกู เพราะเป็นพืช

ดแูลยากและให้ผลตอบแทนต ่ากวา่พืชอ่ืน

-     คาดวา่จะไม่มีการรายงานราคาเกษตรกรขายได้ของตลาดในประเทศ  สว่น

ตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้มยืนแข็ง เน่ืองจากความต้องการใช้เมล็ดถัว่เหลือง

ของโลก  ที่มีอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะที่สต๊อกถัว่เหลืองโลก  มีแนวโน้มลดลง 

และภาวะการเพาะปลกูถัว่เหลือง    ในประเทศแถบอเมริกาใต้เกิดความลา่ช้า

ในการหวา่นเมล็ดถัว่เหลือง

- คาดวา่ราคากากถัว่เหลืองในประเทศและตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้มยืนแข็ง 

เน่ืองจากคาดวา่      ความต้องการใช้เพ่ือผลิตอาหารสตัว์จะคงมี           อยา่ง

ตอ่เน่ือง และภาวะการสง่ออกของสหรัฐฯ ที่มีปริมาณการสง่ออกสงูขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองเชน่กนั

ม.ค.-พ.ค.63
(ถั่วแล้ง)

ก.ค.-ธ.ค.63
(ถั่วฝน)

ม.ค - เม.ย.



หมายเหตุ

พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ช่วงออกสู่ตลาด

กากถั่วเหลือง ตลอดปี

กระเทยีม

หอมหวัใหญ่

ปลาป่น

สินค้า ช่วงพยากรณ์ การพยากรณ์ในช่วง  3  เดอืน

 -    ปริมาณผลผลิตปลาเป็ดและปลาป่นออกสูต่ลาดในปริมาณไม่มากนัก 

เน่ืองจากเป็นชว่งมรสมุ     ท าให้เรืองดออกจบัปลา สว่นการสง่ออกปลาป่นของ

ไทยในเดือน ม.ค.-ก.ย.63 มีการสง่ออกแล้ว ปริมาณ 127,042 ตนั

-   คาดวา่ราคาตลาดในประเทศมีแนวโน้มทรงตวั โดยผู้ผลิตปลาป่นมีความ

พยายามในการสง่ออกปลาป่นเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาปลาป่นในประเทศ 

สว่นราคาปลาป่นตลาดโลกคาดวา่จะมีแนวโน้มสงูขึน้จากปริมาณสต๊อกปลา

ป่นโลกคอ่นข้างตงึตวั ในขณะที่  ความต้องการใช้ของจีนยงัคงมีอยา่งตอ่เน่ือง

ตลอดปี

  -  คาดวา่ราคากากถัว่เหลืองในประเทศและตลาดตา่งประเทศมีแนวโน้มยืน

แข็ง เน่ืองจากคาดวา่ความต้องการใช้เพ่ือผลิตอาหารสตัว์จะคงมีอยา่งตอ่เน่ือง 

และภาวะการสง่ออกของสหรัฐฯ ที่มีปริมาณการสง่ออกสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

เชน่กนั
ผลผลิตกระเทียม ปี 2563/64 เร่ิมออกสูต่ลาด โดยในชว่งต้นฤดจูะมีโรงงานแปร

รูปเข้ามารับซือ้กระเทียมสดเพ่ือเข้าโรงดอง คาดวา่ราคายงัอยูใ่นเกณฑ์ดี

ผลผลิตฤดกูาล 2563/64 จะทยอยออกสูต่ลาด แนวโน้มราคายงัอยูใ่นเกณฑ์ดี

ชว่งต้นฤดู

กษ.1 กษ.2 


