สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนธันวาคม 2564 (20 - 24 ธันวาคม 2564)
เปรียบเทียบ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
10,500 - 11,500
10,500 - 11,500

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือก
เปรียบเทียบ

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
8,600 – 10,000
8,200 – 9,300

ข้าวเปลือกปทุมธานี
9,500 - 10,000
9,500 - 10,000

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาทรงตัว
- ข้าวเปลื อกเหนีย วเมล็ดยาว ราคาปรับตั วเพิ่มขึ้ น เนื่องจากผู้ประกอบการค้าข้าวมี ความต้องการ
ต่อเนื่อง

บาท/กก.
โรงงานอาหารสัตว์
ชนิดเมล็ด
ความชื้น 14.5%
ความชื้น 30%
10.40
7.10
10.50
7.10

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

เปรียบเทียบ

บาท/กก.
9.10 - 9.85
8.60 - 9.40

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ผลปาล์มน้ามัน (น้ามัน 18%) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
น้อย ขณะที่โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มต้องเร่งส่งมอบให้ทันตามก้าหนด ประกอบ
กับความต้องการใช้ด้านบริโภค และพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่

หน่วย
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/แพ็ค 4 ก้อน
บาท/ลิตร

บาท/กก.
2.48
2.48

มันสาปะหลัง (หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%) ราคาทรงตัว

- ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ (โรงงานอาหารสั ตว์ ชนิ ดเมล็ ดความชื้ น 14.5%)
ราคาปรั บตั วลดลง เนื่ องจากผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่ มี สิ นค้ าในสต็ อก
เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงเสนอราคารับซื้อลดลง

รายการ
1. สุกรชาแหละ
2. กะหล่าปลี คละ
3. ผักกาดขาวปลี คละ
4. คะน้า คละ
5. พริกขี้หนูจินดา คละ
6. สบู่
7. น้ามันดีเซล

ข้าวเปลือกเจ้า
7,800 - 8,300
7,800 - 8,300

สัปดาห์ก่อน
140 - 145
30 - 35
25 - 30
15 - 20
130 - 140
43
28.41

สัปดาห์นี้
150 - 155
20 - 25
15 - 20
10 - 15
80 - 100
42
28.33

กะหล่ ำปลี ผั กกกำดขำวปลี ผั กคะน้ ำ
และพริกขี้หนูจินดำ ราคาปรับตัวลดลง
เนื่ อ งจากผลผลิ ต รุ่ น ใหม่ อ อกสู่ ต ลาด
เพิ่มขึ้น

บาท/กก.
ยางแผ่น
ยางก้อนถ้วย
รมควันชั้น 3
(DRC 50%)
58.78
24.25
57.55
24.50

ยางพารา (ยางแผ่นรมควันชั้น 3) ราคาปรับตัวลดลง ตามปริมาณยางที่
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่การส่งออกชะลอตัวจากปัญหาการขาดแคลน
ตู้คอนเนอร์ยังไม่กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ และราคายางตลาดต่างประเทศ
ปรับตัวลดลง

สุกร (ชาแหละ เนื้ อแดงสะโพก) ราคาปรั บตั ว
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดลดลง
ในขณะที่ ค วามต้ อ งการบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น จาก
มาตรการเปิ ด ประเทศและเข้ า สู่ ช่ ว งฤดู ก าล
ท่องเที่ยว
สบู่ ราคาปรั บ ตั ว ลดลง ตามกลไกราคา
ตลาด
น้ ามั น ดี เ ซล ราคาปรั บ ตั ว ลดลง
ตามราคาน้้ามันดิบตลาดโลก

กรมการค้าภายใน
24 ธันวาคม 2564

