
 

 

   
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ขณะนีป้ระเทศ
ไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตัง้แต่ในวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของกรมอตุุนิยมวิทยา โดยจะ
เห็นว่ามีฝนตกในหลายพืน้ท่ีทั่วประเทศตัง้แต่ช่วงต้นเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นมา ซึง่ได้บรรเทาสถานการณ์ความร้อนและ
ความแห้งแล้งท่ีรุนแรงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนไปได้บ้าง 
อย่างไรก็ตาม ผลจากภัยแล้ง ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มี
ผลกระทบตอ่เน่ืองถงึปริมาณน า้ในเข่ือนจนถึงปัจจุบนัให้อยู่ใน
ระดับต ่า จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตพืชฤดูแล้งส าคัญ
อย่างข้าว มนัส าปะหลงั และอ้อย  
  

 
 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยัง

ประคองตัวไปได้ในกรอบจ ากัด แม้จะต้องเผชิญกบัปัจจยัฉุดรัง้ทัง้ภาวะภยัแล้งในฤดท่ีูรุนแรง (ม.ค.-
เม.ย.) จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว มนัส าปะหลงั และอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ภาพรวมผลผลิต
ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ิเกิดขึน้ทั่วโลก แต่ใน
ภาพรวมจะยังคงเหน็ภาพของราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้
เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจ ากัดราวร้อยละ 1.4 (YoY) 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินวา่ ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจให้ภาพที่
แย่ลงเม่ือเทียบกับช่วงคร่ึงแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้าเกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น 
Double Shock ทัง้ในฝ่ังของอุปทาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมากจากสภาพอากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการผลิตมากขึน้ และในฝ่ังของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชญิกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่
จะฉุดรัง้ความต้องการสินค้าเกษตรจากไทย ท าให้คาดว่า ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 ราคาสินค้า
เกษตรอาจหดตัวราวร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้
เกษตรกรให้ต้องเผชญิความยากล าบากมากขึน้ โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY) 

             ประเดน็ส ำคัญ 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 

รำคำสินค้ำเกษตรคร่ึงหลังของปี 2563...ให้ภำพแย่
ลงจำกแรงกดดันด้ำนอุปทำนและผลของโควดิ-19 ที่ยังมีอยู่ 
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 เม่ือผนวกกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกตัง้แต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ท าให้มียอดผู้
ติดเชือ้สะสมทั่วโลกสูงถึง 1.7 ล้านคน และมียอดผู้ เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 
0.1 ล้านคน น ามาซึง่ความเปราะบางตอ่เศรษฐกิจทัว่โลกอย่างมาก จึงย่ิง
เป็นปัจจัยฉุดรัง้ความต้องการสินค้าเกษตรของไทยจากต่างประเทศให้
ลดลงโดยเฉพาะคูค้่าหลกัของไทยอย่างจีน  
  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 
สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ใน
กรอบจ ากัด แม้จะต้องเผชญิกับปัจจัยฉุดรัง้ทัง้ภาวะภัยแล้งในฤดูที่
รุนแรง (ม.ค.-เม.ย.) จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว มัน
ส าปะหลัง และอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) รวมถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทิ่เกิดขึน้ทั่วโลก แต่ในภาพรวมจะยังคงเหน็ภาพของราคาสินค้าเกษตรที่
ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจ ากัดราวร้อยละ 1.4 (YoY)   
 

 มองต่อไปในช่วงคร่ึงหลังของปี 
2563 ตามการคาดการณ์ของกรมอตุนิุยมวิทยา ท่ีประเมิน
ว่า ตัง้แต่เดือนพ.ค.-ต.ค.อาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
ปรากฏการณ์ลานีญาก าลงัออ่น ซึง่จะสง่ผลตอ่ปริมาณฝน
ท่ีอาจตกมากขึ น้ เมื่ อ เ ที ยบกับช่ ว งค ร่ึ งแ รกของ ปี 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนส .ค. -ก.ย. ท่ีอาจมีฝนตกชุก
หนาแน่นท่ีสดุ และมีโอกาสสงูท่ีจะมีพายหุมนุเขตร้อน 1-2 
ลูกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน จะส่งผลให้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากในหลายพืน้ ท่ี  อย่างไรก็ดี  คาดว่า 
ปริมาณฝนรวมของทัง้ประเทศในช่วงฤดฝูนปีนีจ้ะน้อยกวา่
คา่ปกติราวร้อยละ 5.0 แตจ่ะมากกวา่ปีก่อนท่ีน้อยกว่าค่าปกติราวร้อย
ละ 11.0 ท าให้ภาพรวมในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 สภาพอากาศ
ของไทยจะเอือ้อ านวยต่อการท าการเกษตรจากปริมาณน า้ฝนที่
คาดว่าน่าจะอยู่ ในเกณฑ์ดี  ส่งผลต่อภาพรวมผลผลิตทาง
การเกษตรที่อาจอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะข้าวนาปี 

 

ส าหรับปัจจยัฉุดรัง้ส าคญัอย่างโควิด-19 ท่ีคาดว่าในช่วงคร่ึง
หลังของปี 2563 น่าจะยังมีอยู่และสร้างความเปราะบางให้กับ
เศรษฐกิจโลกต่อเน่ืองจากช่วงคร่ึงปีแรก ตามการคาดการณ์ของ IMF 
ว่า โดวิด-19 จะฉุดภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ให้เข้าสู่ภาวะ
ถดถอยรุนแรงท่ีสุดในรอบศตวรรษ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ

                              -       

 ENSO        

     :                                                

                            

                           

ประเทศ %YoY

โลก -3.0

สหรัฐอเมริกา -5.9

จีน 1.2

ยูโรโซน -7.5

องักฤษ -6.5

อิตาลี -9.1

สเปน -8.0

ฝรัง่เศส -7.2

อินเดยี 1.9

โควิด-19 จะดข้ึีนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563

ท่ีมา: IMF รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย

คาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจ ปี 2563

หมายเหต:ุ ภายใตส้มมตฐิานท่ีสถานการณ์

ผูต้ิดเช้ือสะสม ผูเ้สียชีวิต

ทัว่โลก 5,784,603  356,937    

ไทย 3,054        57            

จนี 82,995      4,634        

ญ่ีปุ่น 17,363      871          

สหรฐัอเมริกา 1,745,803  102,107    

หมายเหตุ: ตัวเลขตั้งแต่ 25 ก.พ.-27 พ.ค.2563

ท่ีมา: Worldometer (www.worldometers.info)

ยอดสะสมของผูต้ิดเช้ือและผูเ้สียชีวิตจาก

ไวรสัโควิด-19 (ท่ีไดร้บัการยืนยนัแลว้)

หน่วย: ราย
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เป็นวงกว้างทัว่โลก จนสง่ผลตอ่ความต้องการบริโภคสินค้าโภคภณัฑ์ให้มีแนวโน้มลดลงได้ 
 

ดงันัน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจ
ให้ภาพที่แย่ลงเม่ือเทียบกับช่วงคร่ึงแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้าเกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น 
Double Shock ทัง้ในฝ่ังของอุปทาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมากจากสภาพอากาศที่เอือ้อ านวย
ต่อการผลิตมากขึน้ และในฝ่ังของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดรั้งความ
ต้องการสินค้าเกษตรจากไทย ท าให้คาดว่า ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 ราคาสินค้าเกษตรอาจหดตัวราว
ร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ต้องเผชิญความ
ยากล าบากมากขึน้ โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าเกษตรหลกั รายละเอียดแนวโน้มราคาสนิค้าเกษตรช่วง 2H2563 เทียบกับ 1H2563 

ข้าว 

ราคาข้าวอาจปรับลดลง แต่ก็นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี จากผลของฐานในปีก่อนที่อยู่ใน
ระดบัสงู โดยคาดว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ฝนที่เพิ่มขึน้เอือ้อ านวยต่อการผลิต 
ประกอบกบัความต้องการจากต่างประเทศอาจลดลง เนื่องจากผลของโควิด-19 ที่ยงัสร้าง
ความเปราะบางตอ่เศรษฐกิจโลก ท าให้โดยรวมแล้วราคาข้าวอาจหดตวัถึงร้อยละ 6.6 (YoY)   

ยางพารา 

ราคายางพาราอาจปรับลดลงในกรอบแคบๆ โดยน่าจะเป็นระดบัราคาของวฎัจักรใหม่บน
ฐาน New Normal จากปัจจัยกดดนัส าคัญอย่างโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความต้องการใช้
ยางพาราจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนในอุตสาหกรรมรถยนต์  รวมถึงสต๊อกยางจีนใน
ระดบัสงู และแนวโน้มราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า  

มันส าปะหลัง ราคามันส าปะหลงัอาจปรับลดลง ปัจจัยส าคัญมาจากความต้องการของจีนที่ชะลอลง 
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โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

อ้อย 

ราคาอ้อยอาจปรับตวัลดลง จากแรงฉดุของโควิด-19 ท าให้ความต้องการซือ้ลดลง จนกดดนั
ราคาน า้ตาลทรายดิบในตลาดโลกให้อยู่ในช่วงขาลง ขณะที่เมื่อเทียบกบัในช่วงม.ค.-เม.ย.
ราคาอ้อยพุง่สงูจากการเกิดภยัแล้งทีส่ร้างความเสยีหายตอ่ผลผลติอ้อยจ านวนมาก 

ปาล์มน า้มนั 

ราคาปาล์มน า้มันน่าจะปรับตัวลดลง ตามการเคลื่อนไหวของราคาน า้มันปาล์มดิบใน
ตลาดโลกด้วยผลของแรงฉดุโควิด-19 ขณะที่ปริมาณสต๊อกน า้มนัปาล์มดิบของไทยก็ยงัอยู่
ในระดบัสงู แม้ความต้องการจะเพิ่มขึน้จนดนัราคาในช่วงต้นปีจากอปุสงค์ในน า้มนั B10 

ที่มา:                    
 

สรุป แนวโน้มภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 อาจให้ภาพท่ีแย่ลงเมื่อเทียบกบั
ช่วงคร่ึงแรกของปี โดยราคาสินค้าเกษตรอาจได้รับแรงกดดนัจากทัง้ฝ่ังของอปุทานท่ีออกสู่ตลาดจ านวนมาก ด้วย
สภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อการผลิตมากขึน้ และฝ่ังของอุปสงค์ท่ีซบเซาจากโควิด-19 ท่ียังมีอยู่ สร้างความ
เปราะบางต่อความต้องการซือ้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ส่งผลฉุดรัง้ต่อเน่ืองไปถึงภาพรวมรายได้เกษตรกร
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 ให้ต้องเผชิญความยากล าบากมากขึน้ สดุท้ายแล้ว คาดว่า ในภาพรวมทัง้ปี 2563 
รายได้เกษตรกรอาจขยายตัวได้ในกรอบที่จ ากัดมากราวร้อยละ 0.7 (YoY) โดยมีปัจจัยหนุนจากผลผลิต
ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 (YoY) และปัจจัยฉุดจากราคาที่ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY)     

 

ดงันัน้ นบัเป็นโจทย์ท้าทายของภาครัฐในการช่วยประคบัประคองสถานการณ์ภาคเกษตรของไทยในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2563 ผ่านการด าเนินงานด้านนโยบายการเกษตรระยะสัน้ท่ีอาจต้องมีความต่อเน่ืองจากโครงการ
เดิมท่ีได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงคร่ึงปีแรก จะเป็นปัจจัยส าคัญในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 ท่ีจะช่วยรักษา
เสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีขึน้ ซึง่ภาครัฐอาจต้องมุ่งเป้าไปท่ีการช่วยเหลือ
ท่ีต่อเน่ือง โดยเฉพาะในรายการยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์มน า้มัน ก่อนพืชรายการอื่นอย่างเร่งด่วน 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มพืชท่ีมีแนวโน้มราคาอยู่ในระดบัน่าเป็นห่วง อีกทัง้ยังมีจ านวนเกษตรกรจ านวนมาก จนอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ ส าหรับในส่วนของภาคธุรกิจการเกษตรเอง อาจต้องปรับใน
ระยะสัน้ด้วยการขยายตลาดผ่านช่องทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึน้อย่างการขายออนไลน์ จะท าให้การติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมลูการผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถท าการซือ้ขายสินค้าได้ทกุท่ีทกุ
เวลา โดยผู้ผลิตสามารถแสดงให้เห็นผลผลิตตา่งๆ ภายในฟาร์ม เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ
สัง่ซือ้ได้ ซึง่จะเป็นการขยายช่องทางการตลาดและท าให้การด าเนินธุรกิจราบร่ืนย่ิงขึน้  อนัจะเป็นแนวทางในการ
ปรับตวัของสินค้าเกษตรไทยในระยะสัน้ ท่ามกลางปัจจยัท้าทายท่ีต้องเผชิญรอบด้าน  
 

---------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  ท่ีนา่เช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


