
  
สินค้าเกษตรท่ีมีการติดตามดูแล ๗๐ สินค้า 

เดือนกรกฎาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  เป็นการดูแลติดตามสถานการณ์ตามพันธกิจของกรมการค้าภายในท่ีจะต้องดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรและดูแลภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ท้ังน้ี เพื่อให้มีข้อมูลใน
การเตือนภัยและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา รวมท้ังสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อ
เตรียมการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งสินค้าเกษตรท่ีติดตามสถานการณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย   
 1. สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้อง 
           ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้เกษตรกรหรือผู้บริโภค  
 2. สินค้า  Caution  List  (CL)  :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็น 
             สินค้าท่ีก าลังจะออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปัญหาด้านการตลาดเกิดขึ้นกับ
        เกษตรกรหรือผู้บริโภคในระยะต่อไป 
 3. สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 
 
 

 
 
 

กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1, 2 
กรมการค้าภายใน 
กรกฎาคม 2562 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ านวน  3  รายการ 

 

1. ทุเรียน ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิตภาคใต้ที่ได้รับการจัดการคุณภาพไม่ดีนักประกอบกับปริมาณฝนชุก 
จากสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวลดลงตามคุณภาพ  

2. มังคุด ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลดลง 
3. ลองกอง ผลผลิตภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่าจะมีปัญหาคุณภาพผลผลิต (เกรด C) ซึ่งมีผลผลิตถึงร้อย

ละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด คาดว่าจะมีปัญหาด้านราคา ระดับราคาอาจลดลง 

1. ข้าวนาปรัง คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง แม้ว่าภาวะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าจะส่งผลให้
ตลาดปลายทางชะลอค าสั่งซื้อ ท าให้การซื้อขายข้าวมีน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้ม
ทรงตัวหรือปรับตัวลงเล็กน้อย 

2. ปาล์มน  ามัน ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง อาจส่งผลให้ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มทรงตัวหรืออ่อนตัวลง 
3. มะพร้าว สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 76,021 ตัน (8.65% ของผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

1.29% ภาวะการค้าชะลอตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ านวน  64  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

มันส าปะหลัง 
ยางพารา 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ข้าวโพดฯ 
ถั่วเหลือง 
กากถั่วเหลือง 
ร าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
 
 

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

ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
 
 
 
 
 

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

กระเจี้ยบแห้ง 
สับปะรด 
มังคุด 
ลิ้นจี่ 
เงาะ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
 

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

มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ปลาป่น 
ขิง 
กระบือ 
 

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

สุกร 
โคเนื้อ 
ไข่ไก่ 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวฯ 
ไก่เนื้อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
 

ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ านวน  3 รายการ 
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สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนกรกฎาคม 
และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2562 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มิถุนายน 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(กรกฎาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(สิงหาคม 2562) 

ข้าวนาปี 
(ปี 2562) 

ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดหมดแล้ว เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 
2562/63 แตท้ั่งน้ี พ้ืนท่ีปลูกข้าวนา
ปีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง
พื้นที่ ยังไม่สามารถเพาะปลูกข้าวนาปี
ได้ เนื่องจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 

เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปี แต่
ทั้งนี้ ไทยมีแนวโน้มประสบภาวะภัย
แล้ง ซึ่งยังคงต้องรอดูสถานการณ์
น้ าฝนต่อไป 

ข้าวนาปรัง  
(ปี 2562) 

ผลผลิตข้าวนาปรังยังคงออกสู่ตลาด
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่ค าสั่งซื้อ
จากตลาดปลายทางมีแนวโน้มลดลง
เช่นกัน จึงท าให้ราคาข้าวทรงตัว 

คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่
ตลาดลดลงกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย 
แม้ว่าภาวะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
แข็งค่าจะส่งผลให้ตลาดปลายทาง
ชะลอค าสั่งซื้อ ท าให้การซื้อขายข้าวมี
น้อย แต่ราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มทรง
ตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 5% 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
7,736 7,705 7,500-8,000 7,438 

 

ยังคงมีแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง การส่งออกข้าวไทยมี
แนวโน้มชะลอตัว การซื้อขายข้าวมี
น้อย ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรัง
ยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อาจส่ งผล ให้ ร าคาข้ าว เปลื อกมี
แนว โน้ มทร งตั วหรื อปรั บตั ว ล ง
เล็กน้อย 

ยางพารา ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน
ก่อน เนื่องจาก 
   (1) ผู้ประกอบการส่งออกมีความ
ต้องการยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ยางคงคลังมีไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ  
   (2) ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ญี่ปุ่นน าเข้ายางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
   (3) มาตรการส่งเสริมการใช้ยางใน
ประเทศของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้
ราคายางปรับตัวสูงขึ้น 

ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวลดลง 
เนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับค่าเ งินบาทมี
แนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด
สงขลา 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
45.36 58.50 55.00 - 

 

คาดว่าราคายางจะปรับตัวขึ้น -ลง 
ตามความต้องการใช้ยางของตลาด 
และปริมาณยางที่ออกสู่ตลาด ณ 
ขณะนั้น 

มันส าปะหลัง ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
0.37 ล้านตัน ราคาที่เกษตรกรขาย
ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม ด้ านการค้ าชะลอตั ว
เล็กน้อยเนื่องจากสินค้าไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ 
สาเหตุเกิดจากหัวมันสดมีความช้ืนสูง
เช้ือแป้งต่ าผู้ประกอบการรับภาระ
ค่าปรับความชื้นเอง 

 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 0.40 ล้ านตัน ราคาที่
เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนื่องจาก
มันส าปะหลังมีเช้ือแป้งต่ า เกษตรกรเร่ง
ขุดหัวมันฯ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอาจ
ส่งผลให้หัวมันฯ มีความช้ืนสูง บางราย
ตัดต้นมันฯ ขายเพื่อเป็นท่อนพันธุ์ 
ในขณะที่หัวมันฯ ยังอ่อนอยู่ ส่งผลให้
มันส าปะหลังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ด้าน
ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าตามคุณภาพ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวมันสดคละ จ.นครราชสีมา 
เชื้อแป้ง 25%                

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
2.95 2.20 2.20 1.88 

 

คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 0.67 
ล้านตัน เกษตรกรเร่งขุดหัวมันเพื่อ
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาที่
เ กษตรกรขายได้ อาจมี แนวโน้ ม
ปรับตัวลดลง เนื่องจากหัวมันสดมี
ความช้ืนสูงและเช้ือแป้งต่ า ส่งผลให้
ทั้ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ผู้ประกอบการส่งออกปรับราคารับซื้อ
ตามคุณภาพของสินค้า 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มิถุนายน 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(กรกฎาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(สิงหาคม 2562) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 

ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลงอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 0.02 เนื่องจากเป็น
ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รุ่นที่ 2 ผู้ประกอบการเก็บสต็อกสินค้าไว้
แล้วบางส่วน เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอาหาร
สัตว์ ส่วนแนวโน้มด้านราคายังอยู่ ใน
เกณฑ์สูง แต่ปรับตัวเล็กน้อยตามคุณภาพ
ของสินค้าเกษตรกร เริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูกาลใหม่เพิ่มขึ้น ส าหรับสินค้า
ในช่วงนี้จะเป็นสินค้า     ในสต็อกของ
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการทอ้งถิ่น 

คาดว่าประมาณการผลผลิตจะออกสู่
ตลาดที่ปริมาณร้อยละ 0.09 เป็นสินค้า
ที่ อยู่ ในมื อของผู้ ประกอบการและ
เกษตรกร แนวโน้มด้านราคายังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการขอ
ความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อ
ข้าวโพดจากเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า 8.00 
บาท/กก. ความช้ืน 14.5% (กทม.และ
ปริมณฑล) 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
8.96 8.05 8.05 5.84  

คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาด
เพิ่ มมากขึ้ น  เนื่ อ งจากผลผลิ ตที่
เกษตรกรปลูกไว้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด 
ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมีปริมาณ
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มด้านราคายัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ถั่วเหลือง เป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการผลิตถั่วเหลืองฤดู
แล้ง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่มี
รายงานราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่เกษตรกร
ขายได้ชนิดคละ ราคาขายส่งตลาด กทม. 
เกรดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เกรดผลิต
อาหารสัตว์ สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
ตามปริมาณที่ออกสู่ตลาดลดลงในช่วง
ปลายฤดู ขณะที่ความต้องการใช้มีอย่าง
สม่ าเสมอ ส่วนราคาเกรดสกัดน้ ามันยัง
ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน 

คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาด
และมีปริมาณมากขึ้นกว่าถ่ัวเหลืองฤดู
แล้งจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจาก 
60,447 ไร่ เป็น 91,659 ไร่ ความ
ต้องการใช้มีมากตามปกติ ราคามี
แนวโน้มปรับสูงขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่ ง
เป็นไปตามราคาถั่ ว เหลืองตลาด
ต่างประเทศ 
ราคาขายส่ง กทม. เกรดสกัดน้ ามัน 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
18.50 18.50 18.50 14.90  

เป็นช่วงถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่ตลาด 
คาดว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่
เป็นเกรดสกัดน้ ามัน และมีคุณภาพไม่ดี
นัก เนื่องจากเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน ท า
ให้ผลผลิตมีความช้ืนสูง ราคา
เคลื่อนไหวตามช้ันคุณภาพ 

ปาล์มน้ ามัน ผลจากมาตรการใช้น้ ามันปาล์มดิบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ท าให้สต็อกน้ ามัน
ปาล์มดิบลดลง ส่งผลให้ราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบและผลปาล์มปรับสูงขึ้นจาก
เดือน พ.ค.62 

ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง 
อาจส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับลดลง
จากเดือนก่อน 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
3.89 3.26 3.60 3.01  

สศก. คาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่
ออกสู่ ตลาดร้ อยละ  6 .85 ของ
ผลผลิตทั้งปี ลดลงจากเดือน ก.ค.62 
ที่ออกสู่ตลาดร้อยละ 7.16 ภาวะ
การค้ามีแนวโน้มทรงตัว ราคาผล
ปาล์มและราคาน้ ามันปาล์มดิบมี
แนวโน้มทรงตัวหรืออ่อนตัวลง 

มะพร้าว สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 75,054 ตัน (8.54% ของ
ผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
10.05% ภาวะการค้าชะลอตัว 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 76,021 ตัน (8.65% ของ
ผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
1.29% ภาวะการค้าชะลอตัว ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 
ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค.62 ต้นทุน 
6.17 6.41 6.20 3.40  

 สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 
78,130 ตัน (8.89% ของผลผลิต
รวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.77%  
ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง
คาดว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์
ต่ า 
 

ปลาป่น ผลผลิตปลาป่นมี เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศ ภาวะการค้า
โดยรวมทรงตัว ราคาขายส่งปลาเป็ดและ
ปลาป่นทุกเกรดปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากภาวะการ
ส่งออกที่ลดลงตามความต้องการใช้ของ
จีนที่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ 

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามีแนวโน้มปรับ
ทรงตัว   
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 
ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
33.00 29.58 29.00 -  

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามีแนวโน้มปรับ
ทรงตัว 
 



  4 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มิถุนายน 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(กรกฎาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(สิงหาคม 2562) 

สุกร การเจริญเติบโตของสุกรเข้าสู่ภาวะปกติ
หลังจากสภาพอากาศเย็นลงในช่วงฤดู
ฝน ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น
จากการส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย
เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

ปริมาณผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 
จากการเจริญเติบโตสู่ภาวะปกติ ขณะที่
ความต้องการ บริโภคที่ลดลงในช่วงฝน
ชุก ท าให้ มี อาหารธรรมชาติ เป็ น
ทางเลือกของผู้โภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย
เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
59.60 75.50 74.30 68.49  

คาดว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่
ความต้องการชะลอตัวเล็กน้อยจากมี
อาหารธรรมชาติทดแทนส่วนหนึ่ง และ
แนวโน้มการส่ งออกชะลอตั วจาก
มาตรการเข้มงวดในการน าเข้า-ส่งออก
สุกร ของแต่ละประเทศเพื่อป้องกัน การ
ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และ
ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยทรงตัว 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตในระบบลดลง โดยมี
ปัจจัยจากการปลดแม่ไก่ยืนกรง และ
การผลักดันส่งออกไข่ไก่ ส่วนภาวะ
การค้าคล่องตัว เนื่องจากโรงเรียน
เปิดภาคเรียน ราคาไข่ไก่คละหน้า
ฟาร์มปรับตัวสูงขึ้น 

ปัญหาปริมาณผลผลิตไข่ไก่สะสม ใน
ระบบคลี่คลายลง ขณะที่ความต้องการ
บริโภคมีต่อเนื่อง คาดว่าราคาไข่ไก่คละ
หน้าฟาร์มทรงตัวในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
2.80 2.84 2.90 2.62  

ปริมาณผลผลิตในระบบลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงที่ผ่านมา ภาวะการค้ามี
แนวโน้มทรงตัว ราคาไข่ไก่คละหน้า
ฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 

ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ  ขณะที่ความ
ต้องการของอุตสาหกรรมขยายตัว 
จาก EU เพิ่มโควตาการน าเข้าไก่จาก
ไทย ส่วนการบริโภคในประเทศยังมี
อย่างต่อเนื่อง ราคาขายส่งไก่มีชีวิต
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคาขาย
ปลีกไก่สดทั้งตัวทรงตัว 
 

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิต
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้ ามี แนวโน้มคล่องตั ว 
เนื่องจาก EU เพิ่มโควตาการน าเข้า 
เนื้อไก่จากไทยราคามีแนวโน้มทรงตัว
หรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
31.75 36.18 36.50 33.13  

ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิต
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัว ราคา
มีแนวโน้มทรงตั วหรือปรับสู งขึ้น
เล็กน้อย 

กุ้งขาวแวนนาไม ปริมาณกุ้งที่เข้าสู่ตลาดลดลง ขณะที่
ภาวะการค้ายังคล่องตัวต่อเนื่อง ราคา
กุ้งขาวโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่
ความต้องการของห้องเย็นเพิ่มขึ้น เพื่อ
ส่งมอบตามค าสั่งซื้อ ราคากุ้งขาวโดย
เฉลี่ยทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)   
ขายส่ง ณ ตลาดทะเลไทย 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
158.25 140.00 142.00 -  

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตาม
รอบการลงกุ้ง ขณะที่ความต้องการมี
แนวโน้มทรงตัว จากราคาสินค้าเนื้อสัตว์
อื่นในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
รวมทั้งปัญหา การแข่งขันด้านราคาใน
ตลาดต่ างประเทศ ราคากุ้ งขาวมี
แนวโน้มทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย 

ทุเรียน ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตภาค
ตะวันออก และผลผลิตภาคใต้เริ่มออก
สู่ตลาด ทั้งนี้ผลผลิตพักใต้ยังได้รับการ
จัดการคุณภาพไม่ดีนัก ระดับราคาจึง
ปรับตัวลดลงตามระดับคุณภาพ 

ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิตภาคใต้
ที่จัดการคุณภาพไม่ดีนัก ประกอบกับ
ฝนชุก สภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับ
ราคาปรับตัวลดลงตามคุณภาพ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
69.00 127.08 100.00 -  

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ระดับ
ราคาจะอยู่ในระดับทรงตัว จาก
ปริมาณความต้องการในตลาดที่ยังคง
มีอยู่มาก 

มังคุด ผ ล ผ ลิ ต เ ป็ น ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด ปริมาณผลผลิตลดลง (ช่วง
ปลายฤดูผลผลิตรุ่นสุดท้าย) 

ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิตของ
ภาคใต้ ปริมาณผลผลิตจะเริ่มทยอย
ออกสู่ ต ล า ด ใน ช่ ว งป ล าย เ ดื อ น
กรกฎาคม 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มังคุดคละ 
ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
30.41 50.69 35.79 19.24  

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลดลง 
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ล าไย ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
เนื่องจากผลผลิตยังทยอยสู่ตลาดใน
ปริมาณน้อย 

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องโดย
ปีนี้ ภ าพรวมผลผลิ ตลดลง  และ
คุณภาพไม่ดี เนื่องจากสภาพอากาศ
ร้อนแล้ง และมีพายุฤดูร้อน ท าให้
ล าไยผลแตก ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีความ
ต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่อง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  

ก.ค.61 มิ.ย.62  ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
25.77 22.25 22.50 13.29  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ
สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนสิงหาคม แต่
คาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง  และ
ปริมาณความต้องการยังมีมาก 

ลองกอง ผลผลิ ต เป็นของภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง จันทบุรี  และตราด 
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ระดับราคา
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 

ผลผลิตที่ออกเป็นของภาคตะวันออก 
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดปริมาณ
ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู 
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  

ก.ค.61 มิ.ย.62  ก.ค. 62 ต้นทุน 
46.11 - 20.00 26.54  

สิ้นฤดูผลผลิตภาคตะวันออก ผลผลิต
ภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด คาดว่า
จะมีปัญหาคุณภาพผลผลิต (เกรด C) 
ซึ่ งมี ผลผลิตถึ งร้ อยละ 80 ของ
ผลผลิตทั้งหมด คาดว่าจะมีปัญหา
ด้านราคา ระดับราคาอาจลดลง 

มะนาว ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและ
สภาพอากาศอ านวยต่อการผลิต     
(มีฝนตก) 

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ราคาปรับตัวลดลง 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 
รายการ ก.ค.61 มิ.ย.62 9 ก.ค. 62 

คละเล็ก 10-30 70-100 70-90 
คละกลาง 40-50 100-140 100-140 
คละใหญ่ 60-80 150-200 150-180 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ราคามีเกณฑ์ปรับตัวลดลง 

กระเทียม ผลผลิตกระเทียมแห้งออกสู่ตลาด
มากขึ้น และอยู่ในมือผู้ประกอบการ
เพื่อสต็อกทยอยจ าหน่ายช่วงนอกฤดู
ทั้งมัดจุกและแกะกลีบ คาดว่าภาวะ
การค้าจะชะลอตัว ส่วนด้านราคายัง
เคลื่อนไหวในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากมี
กระเทียมน าเข้าราคาถูกมาจ าหน่าย
แข่งขัน     

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
     
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : แห้งใหญ่คละ (ทั้งประเทศ) 

ก.ค.61 มิ.ย.62 ส.1 ก.ค. 62 ต้นทุน 
36.34 32.91 - 29.03  

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 
กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 

กรกฎาคม 2562 
 


