
๑. ข้าว (นาปรัง) ผลผลิตเริ่มทะยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ผลผลิตปีนี้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 7%  ขณะที่ข้าวเวียดนามซึ่ง
เป็นประเทศคู่แข่งเริ่มออกสู่ตลาดเช่นกัน ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า มีผลท าให้ความสามารถ  
ในการส่งออกของไทยลดลง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

2. ปาล์มน ้ามัน ปาล์มผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่สต็อกน้ ามันยังอยู่ในระดับต่ ากว่าสต็อกปกติ  มีผลท าให้ราคา
ค่อนข้างอ่อนไหวและยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

3. ข้าวโพดเลี ยงสัตว ์ เป็นช่วงผลผลิตข้าวโพดฯ รุ่น 2 ออกสู่ตลาดแต่ปริมาณไม่มากนัก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ คาด
ว่าจะมีการน าเข้าเพิ่มมากขึ้น 

4. สุกร ผลผลิตมีแนวโน้มออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติเนือ่งจากอากาศร้อนสุกรโตช้า ในขณะที่ความต้องการบริโภค
ของตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

สินค้าเกษตรทีม่ีการตดิตามดูแล ๗๐ สินค้า 
เดือนมีนาคม 2564 
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สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา 
        เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีก าลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหตุ          สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลท้ังระบบ 
 

 

 
 

กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1,2 
กรมการค้าภายใน 

มีนาคม 2564 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ้านวน  4  รายการ 

๑. มันส้าปะหลัง แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสูง ท าให้ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย 
2. กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการ 

การควบคุมเช้ือ COVID - 19 ระลอกใหม่ และผู้บริโภคคลายความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

3. หอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาวะการค้าจะกระเตื้องขึ้นจากสถานการณ์ COVID – 19 
ส่งผลท าให้ราคาอ่อนตัวลง 

 
 
 
   
 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ้านวน  63  รายการ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

ยางพารา 
กากถั่วเหลือง 
ร าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ล าไย 
สับปะรด 

1๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
21. 
22. 

ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
มะพร้าว 
ลองกอง 

2๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
31. 
32. 
33. 

ลิ้นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
 

34. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 
๓๙. 
๔๐. 
41. 
42. 
43. 
44.    

หอมแดง 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ข้าวโพดหวาน 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
 

๔๕. 
๔๖. 
๔๗. 
๔๘. 
๔๙. 
๕๐. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

ไก่เนื้อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

เกลือทะเล 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
ไข่ไก่ 
เงาะ 
มังคุด 
ทุเรียน 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ้านวน  3  รายการ 



สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนมีนาคม 
และแนวโน้มเดือนเมษายน 2564 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2564) 

ข้าว 
(ปี 2563/64) 

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล 
ประกอบกับผู้ประกอบการมีความตอ้งการ
ส่งมอบให้คู่ค้าตามสัญญาการส่งมอบ  
จึงเสนอราคารับซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวนา
ปรังปี 2564 เริ่มออกสู่ตลาด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้: ข้าวเปลือกเจ้า  

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
8,092 9,431 9,666 7,699  

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว ข้าวนา
ปรังปี 2564 ทยอยออกสู่ตลาดมาก
ขึ้น ซึ่งปีนี้มีผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่าน
ม า ป ร ะ ม า ณ  7 %  ข ณ ะ ที่ ข้ า ว
เวียดนามเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเช่นกัน 
ท าให้โอกาสในการส่งออกของไทย
ลดน้อยท้ังด้านราคาและค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ้น ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมากขึ้น  
ภาวะการค้ามีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น
จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การระบาด COVID – 19 

ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากเริ่ม
เข้าสู่ช่วงยางผลัดใบ ขณะทีผู่้ประกอบการมี
ความต้องการเพื่อส่งมอบ และการขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกเริ่ม
คลี่ คลาย ประกอบกับราคาน้ ามันดิบ
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคายางปรับตัวสูงขึ้น 
ราคาตลาด : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดสงขลา 

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
43.75 59.19 61.46 - 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจาก
เป็นช่วงปิดกรีด ขณะที่ความต้องการ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์
ขอ ง เ ศ รษฐกิ จ โ ลกที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว 
หลั งจ ากแต่ ล ะประ เทศด า เนิ น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID - 19 มากขึ้นแนวโน้มราคาอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างดี 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นช่วงปิดกรีด ขณะที่
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการ
ยางเพื่อส่งออกและเร่งซื้อยางเพื่อให้
ทันส่ งมอบในวันหยุดยาวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ แนวโน้มราคาอยู่
ในเกณฑ์ดี 

มันส าปะหลัง แต่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการที่ซื้อเพื่อเก็บสต็อกตาม
โครงการชดเชยดอกเบี้ย และจีนมีความ
ต้องการน าเข้าเพื่อผลิตอาหารสัตว์แทน
ข้าวโพดที่มีราคาสูง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : คละ จ.นครราชสีมา เชื้อแป้ง 25%      
 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 

2.24 2.25 2.22 1.84 

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง
ร้อยละ 23.7 ขณะที่ผู้ประกอบการที่
เข้ าร่ วมโครงการชดเชยดอกเบี้ ย 
ในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง จะยัง
เร่งรับซื้อเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับผลผลิตมันส าปะหลังของ
ไทยมี คุณภาพดี  และจีนมึ ความ
ต้องการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง  

ราคาปรับตัวมีแนวโน้มสูงขึ้น ตาม
ปริ มาณผลผลิตที่ ออกสู่ ตลาด
น้อยลงตามฤดูกาล  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และเริ่มเปิดให้มี
การน า เข้า  เพื่อ ให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้และเก็บสต็อกในช่วงที่ผลผลิต
ในประเทศมีปริมาณน้อย ส่งผลให้ราคาใน
ประเทศอ่อนตัวลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 

8.10 8.24 8.67 6.30  

เป็นช่วงผลผลิตข้าวโพดฯ รุ่น 2 ออก
สู่ตลาดแต่ปริมาณไม่มากนัก ซึ่งไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ คาดว่า
จะมีการน าเข้าเพิ่มมากข้ึน 

เป็นช่วงที่ เกษตรกร เก็บเกี่ยว
ผลผลิต โพด เลี้ ย งสั ตว์  รุ่ น  2 
ออกมาจ าหน่ายต่อเนื่อง แต่ยังมี
ปริมาณน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ คาดว่าจะมีการ
น าเข้าเพิ่มมากขึ้น 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2564) 

กาแฟ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน แต่ไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ของโรงงานแปรรูป โดย
โรงงานก าหนดราคารับซื้อตามช้ันคุณภาพ 
ในคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ ากว่า กก.ละ 60 
บาท ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี  
ราคาเกษตรกรขายได ้: สารกาแฟคละ (โรบัสต้า)  

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 

68.00 64.66 67.96 - 
 

ผลผลิตในประเทศไม่ เพียงพอกับ
ความต้องการ เกษตรกรมีทางเลือก
ในการจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้า
ท้องถิ่น หรือโรงงานเปิดที่เปิดจุดรับ
ซื้อ ในจั งหวัด ชุมพร และระนอง 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์
ดีต่อเนือ่ง 
 

ผ ล ผ ลิ ต ก า แ ฟ โ ร บั ส ต้ า แ ล ะ 
อะราบิก้า ออกสู่ตลาดน้อยลง 
ตามฤดูกาล คาดว่าราคาจะอยู่ใน
เกณฑ์ดี  

ปาล์มน้ ามัน แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่
ปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบยังอยู่ ใน
ระดับต่ ากว่าสต็อกปกติค่อนข้างมากส่งผล
ให้ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ธ.ค.62 พ.ย.63 ธ.ค.63 ต้นทุน 
5.14 6.91 6.85 3.01  

ผ ล ผ ลิ ต อ อ ก สู่ ต ล า ด เ พิ่ ม ขึ้ น  
ขณะที่ความต้องการใช้ในด้านอุปโภค
บริโภคอุตสาหกรรม และพลังงานมี
แนวโน้มเพิ่ มขึ้นจากสถานการณ์ 
COVID - 19 ที่คลี่คลายลง คาดว่าราคา 
จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น 

ผลผลิ ต ออกสู่ ต ล าด เพิ่ ม ขึ้ น  
ขณะที่ความต้องการใช้ทั้งด้าน
อุปโภคบริ โภค และพลังงานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ คาดว่า
ราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

มะพร้าว ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นเป็นล าดับ 
ขณะที่ภ าวะการค้ า ยั งชะลอตัวจาก
ผลกระทบการระบาดของ COVID – 19 
ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง แต่ยังเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 
16.06 15.54 14.86 4.74  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ภาวะ
กา รค้ า มี แ นว โ น้ ม ค ล่ อ ง ตั ว ขึ้ น  
จากการปรับลดมาตรการควบคุม 
การระบาดของ COVID – 19 ราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลงแต่ยังเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี 

 

เข้าสู่ ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมา
ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น 
จากการปรับลดมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID – 19 ราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 

กระเทียม เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด 
มากขึ้น โดยจะขายผลผลิตบางส่วนเป็น
กระเทียมสดเพื่อเข้าโรงดอง ส่วนกระเทียม
แห้งคาดว่าจะออกสู่ตลาดเดือนมีนาคม 
2564 เป็นต้นไป ส าหรับภาวการณ์ค้า
ชะลอตัวเล็กน้อย จากผู้ประกอบการยังมี
สต็อกกระเทียมน าเข้าส่วนหนึ่ง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สดคละ 

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
16.04 - 13.27 9.15  

เกษตรกรเริ่มทยอยน ากระเทียมแห้ง
ฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ภาวะการค้า 
มีแนวโน้มกระเตื้ องขึ้นจากการ 
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
ระบาดของ COVID – 19 ราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 

ค า ด ว่ า เ ก ษ ต ร ก ร จ า ห น่ า ย
กระเทียมสดน้อยลง และแขวน
เพื่อจ าหน่าย เป็นกระเทียมแห้ง 
ขณะที่การซื้อขายยังไม่คล่องตัว
มากนัก จากผู้ประกอบการรอดู
แนว โน้ ม ค ว าม ต้ อ งก า รขอ ง
ผู้บริ โภคหลังจากสถานการณ์ 
COVID – 19  เริ่มคลี่คลาย ราคามี
แนวโน้มลดลง 

หอมแดง ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความ
ต้องการชะลอตัว จากผู้ประกอบการ    
มีสต็อกที่รับซื้อไว้ก่อนหน้าจ านวนหนึ่ง
เพื่อรอระบายทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาเกษตรกรขายได้ : หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน  

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 

28.19 42.27 29.29 10.76  

ผลผลิตหอมแดงภาคเหนือเริ่มออก 
สู่ตลาดต่อเนื่องจากหอมแดงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกสู่ตลาด
น้ อยลง แม้ ว่ าภาวะการค้ าจะมี
แนวโน้มกระเตื้องขึ้น จากการผ่อน
คลายมาตรการป้องกัน COVID - 19  

ในส่วนของภัตตาคาร ร้านอาหาร 
ประกอบกั บความต้ อ งการขอ ง
ผู้ประกอบการเพื่อส่งออกยังคงมี
ต่อเนื่อง แต่ปริมาณที่ออกสู่ตลาดมาก 
มีผลท าให้ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

ค า ด ว่ า ผ ล ผ ลิ ต ออ ก สู่ ต ล า ด
ต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการของ
การบริโภคภายในประเทศยังคง
ทรงตัว ส่วนความต้องการเพื่อ
ส่งออกคาดว่ายังมีอย่าง ต่อเนื่อง 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2564) 

หอมหัวใหญ่ ผลผลิ ตออกสู่ ต ล าดกระจุ กตั วมาก 
ประกอบกับมีหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศราคาถูกเข้ามาจ าหน่าย
แข่งขนั ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์ 1 

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
8.74 13.00 8.25 7.20  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวจาก
สถานการณ์ COVID – 19 ส่งผลท าให้
ราคาอ่อนตัวลง 

เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
ทันก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็น
ช่วงวันหยุดยาว โดยบางส่วนเก็บ
แขวนไว้รอจ าหน่าย ภาวะการค้า
มีแนวโน้มชะลอตัว และราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 

ถั่วเหลือง 
(ฤดูแล้ง) 

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่มี
ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ 
ราคาตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นจากเดือน
ก่อน เนื่องจากการส่งออกถั่วเหลืองของ
สหรัฐฯ ไปจีนมีปริมาณมากขึ้น ราคาที่
เกษตรกรขายได้สู งขึ้นจากเดือนก่อน
เล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ถ่ัวเหลือง 

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
15.80 17.00 17.02 15.89  

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากราคา
มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง คาดว่า
ราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

ปลาป่น ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ประเทศ รวมทั้งราคาสินค้าทดแทน เช่น 
เนื้อป่น กระดูกป่น มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น 
ส่ งผล ให้ ราคาตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 

ก.พ.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ต้นทุน 
28.00 28.00 28.89 -  

ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตาม
ปริมาณสต็อกปลาป่นของโลกท่ีลดลง
และจีนยังคงมีค าสั่งซื้อปลาป่นของ
เปรูเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้น 

ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตาม
ปริมาณสต็อกปลาป่นของโลกที่
ลดลง ตามความต้องการใช้ปลา
ป่นของตลาดโลกเพื่อผลิตอาหาร
สัตว์จะยังคงมีปริมาณมาก  

สุกร ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการบริโภค
ของตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศที่ เพิ่มขึ้น ในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ทั้งนี้กรมฯ ได้จัดท าโครงการ 
“หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน” เพื่อ
ลดค่าครองชีพผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสุกร
โดยรวมลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 
70.45 74.86 77.06 75.95  

ความต้องการบริโภคของตลาดภายใน 
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ ง 
โครงการเราชนะ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มออกสู่
ตลาดน้อยกว่ าปกติ เนื่ องจาก
อากาศร้อนสุกรโตช้า ในขณะที่
ความต้องการบริโภคของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตสะสมในระบบค่อนข้างมาก
จากสถานการณ์ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
ที่ยังไม่คลี่คลาย ท าให้ต้องมีมาตรการ
ควบคุมการเปิดสถานศึกษา ตลาดสดตลาด
นัด ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวชะงัก ท า
ให้ความต้องการบริโภคลดลง ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ธ.ค.62 พ.ย.63 ธ.ค.63 ต้นทุน 
2.72 2.90 2.593 2.57  

ปริ ม าณผลผลิ ตสะสม ในระบบ
ค่อนข้างมากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID -19 ระลอกใหม่ก่อน
หน้า แต่จากการผ่อนคลายมาตรการ 

COVID -19 และผลักดันการส่งออก จะ
ช่วยให้ราคาดีขึ้นในระดับหนึ่ง 

จากการผ่อนคลายมาตรการปิด
สถานศึ กษา  แล ะมาต รกา ร
กระตุ้นการส่งออก ประกอบกับ
เข้าสู่ ช่วงฤดูร้อนที่แม่ไก่ออกไข่
น้อยลง คาดว่าจะลดปริมาณไข่
สะสมในระบบได้ระดับหนึ่ง และ
ช่วยให้ราคามีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้น 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2564) 

ไก่เนื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ที่ยังไม่คลี่คลาย 
ส่งผลให้ภาวะการค้ายังคงชะลอตัว แม้ว่า
ความต้องการบริโภคของประชาชนจะ
เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ราคา
ยังคงปรับตัวลดลง  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 
34.50 35.14 31.50 33.91 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้
ภ า ว ะก า รค้ า ช ะลอตั ว  ร า ค า มี
แนวโน้มเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้
ภาวะการค้าชะลอตัว ราคามี
แนวโน้มเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

กุ้งขาวแวนนาไม ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้นเล็กน้อย 
จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมเช้ือ 
COVID-19 ระลอกใหม่ผู้บริโภคคลายความ
กังวลในการบริโภคกุ้งท าให้ราคาปรับตัวขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 

140.00 144.32 138.33 -  

ความต้ องการบริ โภคในประเทศ
กระเตื้ องขึ้นระดับหนึ่ ง เนื่ องจาก
ผู้บริโภคคลายความกังวลในการบริโภค
กุ้งและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  

เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่ต้องระวังเรื่อง
โรคที่อาจเกิดกับกุ้ง และความเค็ม
ของน้ าที่ ใ ช้ ในบ่อกุ้ ง  ส่ งผลให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบ
กั บทุ กภาคส่ วน เ ร่ ง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนในการ
บริโภคกุ้ง คาดว่าสถานการณ์จะดี
ขึ้นตามล าดับ ส่งผลให้ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่โรงงาน
แปรรูปมีความต้องการต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

ก.พ.63 ม.ค.63 ก.พ.64 ต้นทุน 
11.16 9.11 7.26 3.71  

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากข้ึนตาม
ฤดูกาล ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง แต่
ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่ง
คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงงานแปรรูป คาดว่าราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องราคา
เคลื่อนไหวตามภาวะตลาด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ ธ.ค.62 พ.ย.63 ธ.ค.63 
คละเล็ก 50-70 90-100 60-70 
คละกลาง 80-100 100-120 70-100 
คละใหญ่ 100-150 120-140 100-120  

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล
อย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

 
 

กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
มีนาคม 2564 

 


