
  
สินค้าเกษตรท่ีมีการติดตามดูแล ๗๐ สินค้า 

เดือนสิงหาคม 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 
สิงหาคม 2562 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ านวน  4  รายการ 

 

1. ทุเรียน ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ ระดับราคาต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะฝนชุก 
ผลผลิตมีลักษณะอมน้ า เนื้อแฉะ นอกจากนี้ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้การส่งออกลดลงผลผลิตจึง
กระจุกตัวอยู่ในประเทศ 

2. ถั่วเหลือง คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 คุณภาพไม่ดีนัก เนื่องจากเก็บ
เกี่ยวในช่วงที่มีฝน ท าให้ผลผลิตมีความช้ืนสูงราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

3. สุกร ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก จากความกังวลเกี่ยวกับโรค ASF ท าให้เกษตรกรเร่งจ าหน่าย
สุกรขุนมากข้ึน ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยปรับลดลง  

 

๑. ข้าวนาปรัง ปี 2562 ผู้ประกอบการได้มีการเก็บสต๊อกข้าวเพียงพอแล้ว ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวลง 
ยกเว้น ข้าวเปลือกเหนียว ที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว 
ประกอบกับมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง 

2. ปาล์มน  ามัน   ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
3. มะพร้าว สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 75,238 ตัน (8.78% ของผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือน

ก่อน 0.06%  ภาวะการค้าชะลอตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
4. ยางพารา ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงยืดเยื้อ 

และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศจะจัดเก็บภาษีศุลกากรจากจีนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลก 

 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ านวน  63  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

มันส าปะหลัง 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ข้าวโพดฯ 
กากถั่วเหลือง 
ร าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 

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

ถั่วนิ้วนางแดง 
ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
มังคุด 
 
 
 

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

สับปะรด 
ล าไย 
ลิ้นจี่ 
ลองกอง 
เงาะ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝร่ัง 

 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. 

โคเนื้อ 
ไข่ไก่ 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวฯ 
ไก่เนื้อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 

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

ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ านวน  3 รายการ 
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สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนสิงหาคม 
และแนวโน้มเดือนกันยายน 2562 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กรกฎาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(สิงหาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กันยายน 2562) 

ข้าวนาปี 
(ปี 2562) 

เข้ าสู่ ฤดู กาล เพาะปลูกข้ าวนาปี       
ปี 2562/63 แต่ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูก
ข้าวนาปีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางพื้นที่ยังไม่สามารถเพาะปลูกข้าว
นาปี ได้  เ นื่ อ งจากปริ มาณน้ า ไ ม่
เพียงพอ 

เกษตรกรเริ่ ม เพาะปลูกข้าวนาปี    
แต่ทั้ งนี้  ไทยมีแนวโน้มจะประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์
น้ าฝนต่อไป 

ผลผลิตข้ าวนาปี เ ริ่ มออกสู่ ตลาด
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

ข้าวนาปรัง  
(ปี 2562) 

จากการคาดการณ์ปัญหาภัยแล้งที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นท าให้ผู้ประกอบการ
เสนอรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงขึ้น
เพื่อเก็บสต็อก ซึ่งท าให้ในช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคม ราคาข้าวเปลือกทุก
ช นิ ด ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น  ย ก เ ว้ น 
ข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่ราคาปรับตัวลง
เล็กน้อยเนื่องจากตลาดปลายทาง
ชะลอค าสั่งซื้อ 

ผู้ประกอบการมีความต้องการเก็บ
สต็อกข้าวเพียงพอกับความต้องการ 
ส่งผลให้ ราคาข้ าวเปลือกทุกชนิด
ปรับตัวลง ยกเว้น ข้าวเปลือกเหนียว ที่
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว ประกอบ
กับมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 5% 

ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
7,771 7,687 7,500-8,000 7,438 

 

ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2561/62 

ยางพารา ราคายางพาราปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อน เนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาด
เพิ่มขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วงในภาคใต้ ท า
ให้อุปสรรคในการกรีดยางลดลง ขณะที่
ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ความสามารถ
ในการส่ งออกยางธรรมชาติ ของ
ผู้ประกอบการไทยลดลงนอกจากนี้ 
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงชะลอตัว ท า
ให้นักลงทุนและประชาชนขาดความ
เช่ือมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวลดลง
เนื่องจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนยังคงยืดเยื้อ และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลัง
สหรั ฐฯ  ประกาศจะจัด เก็บภาษี
ศุลกากรจากจีนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นัก
ลงทุนวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของโลก 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด
สงขลา 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
44.88 50.40 39.96 - 

 

คาดว่าราคายางจะปรับตัวลดลงจาก
ผลพวงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน รวมทั้ ง เศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องยั งเป็น
ปัจจัยกดดันราคาได้ในระดับหนึ่ง 

มันส าปะหลัง ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
0.40 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.27 ของ
ผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากเป็นช่วงปลาย
ฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่
ในเกณฑ์ดีแต่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
ราคาส่งออกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
หัวมันสดมี เช้ือแป้งต่ า ด้านการค้า
ชะลอตัวลงเล็กน้อยสาเหตุจากสินค้า
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของ
ผู้ประกอบการ หัวมันสดมีความช้ืนสูง 
เช้ือแป้งต่ า ผู้ประกอบการรับภาระ
ค่าปรับความช้ืนเอง 

 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 0.67 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
ละ 2.13 ของผลผลิตทั้งหมด ราคามี
แนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมันส าปะหลังมี
เช้ือแป้งต่ า เกษตรกรเร่งขุดหัวมันฯ 
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน อาจส่งผลให้
หัวมันมีความชื้นสูง บางรายตัดต้นมัน
ฯ ขายก่อนก าหนดเพื่อเป็นท่อนพันธุ์ 
ในขณะที่หัวมันฯ ยังอ่อนอยู่ส่งผลให้
มันส าปะหลังโตไม่เต็มที่เท่าที่ควร ด้าน
ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าตามคุณภาพ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวมันสดคละ จ.นครราชสีมา 
เชื้อแป้ง 25%                

ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
2.85 2.20 2.20 1.88 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 0.71 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของ
ผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากเป็นช่วง
ปลายฤดู ก าร เก็ บ เ กี่ ย ว  ร าคาที่
เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น 
เนื่องจากปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่
ต้องแข่งขันกันรับซื้อเพื่อให้มีสต็อก
สินค้า เพียงพอในระยะเวลาหนึ่ ง 
ขณะเดียวกันบางพื้นที่ราคาอาจมี
แนวโน้มลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการ
ชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาล
ใหม่ท่ีก าลังจะออกสู่ตลาด 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กรกฎาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(สิงหาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กันยายน 2562) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 
1.08 เป็ นสิ นค้ าที่ อยู่ ในมื อของ
ผู้ประกอบการและเกษตรกร ราคายังอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากภาครัฐมมีาตรการ
ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับ
ซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 
8.00 บาท/กก. ความช้ืน 14.5% 
(กทม.และปริมณฑล) 

คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรปลูก
ไว้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ขณะที่โรงงาน
อาหารสัตว์ยังมีปริมาณความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม
ด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
7.83 8.05 8.05 5.84  

คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาด
เพิ่มมากข้ึน ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์
ยังมีปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เท่าเดิม ส่งผลให้ราคาปรับตัว
ลดลง 

ถั่วเหลือง เป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการผลิตถั่วเหลืองฤดู
แล้งและถั่วเหลืองฤดูฝนยังไม่ออกสู่
ตลาด ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไม่มีรายงานราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่
เกษตรกรขายได้ชนิดคละ ราคาขายส่ง
ตลาด กทม. ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน
ทุกเกรดคุณภาพ จากภาวะเศรษฐกิจที่
ค่อนข้างซบเซา 

คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาด
ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 มี
คุณภาพไม่ดีนัก เนื่องจากมีการเก็บ
เกี่ยวในช่วงที่มีฝน ท าให้ผลผลิตมี
ความช้ืนสูง ขณะทีร่าคามีแนวโน้มอ่อน
ตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการ
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และคาดว่าปริมาณ
เมล็ดถั่วเหลืองโลกจะมีปริมาณมากขึ้น 
เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ได้
ระงับการน าเข้าจากสหรัฐฯ ในช่วงนี ้
 ราคาขายส่ง กทม. เกรดสกัดน้ ามัน 

ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
18.50 18.50 18.50 14.90  

ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่
ตลาด คาดว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วน
ใหญ่เป็นเกรดสกัดน้ ามัน และมีคุณภาพ
ไม่ดีนั ก โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พยากรณ์ว่าปริมาณผลผลิตถั่ว
เหลืองฤดูฝนจะออกในเดือนนี้ร้อยละ 
9.55 ของปริมาณผลผลิตปี 62/63
ราคามีแนวโน้มทรงตัวจนถึงสิ้นปี 62 
ทุกช้ันเกรดคุณภาพ 

ปาล์มน้ ามัน ภาวะการค้ าชะลอตัวลงเล็ กน้อย 
ผู้ประกอบการมีปริมาณน้ ามันปาล์ม
ดิบคงเหลือในสต็อกจ านวนมาก ราคา
ผลปาล์มปรับลดลงจากเดือนก่อนที่
เฉลี่ย กก.ละ 3.26 บาท เป็น กก.ละ 
3.09 บาท 

ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
3.43 3.09 2.57 3.01  

ภาวะการค้ามีแนวโน้มทรงตัวหรือ
คล่องตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
(ส.ค.) ราคาผลปาล์มและราคาน้ ามัน
ปาล์มดิ บมี แนว โน้มทรงตั วหรื อ
ปรั บตั วสู งขึ้ นตามภาวะอุปส งค์
อุปทาน 

มะพร้าว สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 74,723 ตัน (8.72% ของ
ผลผลิตรวม) ลดลงจากเดือนก่อน 
2.78% ภาวะการค้าชะลอตัว ขณะที่
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 75,238 ตัน (8.78% ของ
ผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
0.06% ภาวะการค้าชะลอตัว ขณะที่
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
5.22 6.16 6.01 3.40  

สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 
91,690 ตัน (10.70% ของผลผลิต
รวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.92% 
ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง 
ขณะที่ แนวโน้ มทางด้ านราคายั ง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

ปลาป่น ปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตปลาป่นลดลง จากการประกาศ
ปิดอ่าวของกรมประมง อีกทั้งเป็นช่วง
มรสุม อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิต
ปลาป่นในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ ภาวะการค้าโดยรวม
ค่อนข้างชะลอตัว ราคาอ่อนตัวลงจาก
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะการ
ส่งออกที่ลดลงตามความต้องการใช้
ของจีนท่ีเป็นผู้ใช้รายใหญ่ 

กรมประมงยังคงประกาศปิดอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 ผลผลิตปลาป่นมีปริ มาณ
เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลดลง จาก
ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างชะลอตัว 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 
ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
33.73 29.00 29.00 -  

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามีแนวโน้มปรับ
ทรงตัว 
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สุกร ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากการ
เจริญเติบโตของสุกรเข้าสู่ภาวะปกติ 
ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง
ในช่วงฝนชุก ท าให้มีอาหารธรรมชาติ
เป็นทางเลือกของผู้โภคเพิ่มขึ้น ราคา
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขาย
ปลีกโดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 

ปริมาณออกสู่ตลาดมาก จากความ
กังวลเกี่ยวกับโรค ASF ท าให้เกษตรกร
เร่งจ าหน่ายสุกรขุนมากขึ้น ราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย
เฉลี่ยปรับลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
59.60 75.50 65.50 68.49  

ปริมาณผลผลิตเพียงพอ ขณะที่ความ
ต้องการชะลอตัวเล็กน้อย จากการมี
อาหารธรรมชาติทดแทนส่วนหนึ่ง และ
แนวโน้มการส่ งออกชะลอตัวจาก
มาตรการเข้มงวดในการน าเข้า-ส่งออก
สุกรของแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการ
ระบาดเพิ่มขึ้นของโรค ASF ราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย
เฉลี่ยทรงตัว 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินสะสมใน
ระบบลดลง ขณะที่ความต้องการ
บริโภคมีต่อเนื่อง ราคาไข่ไก่คละหน้า
ฟาร์มปรับตัวสูงขึ้น 

ปริมาณผลผลิตและความต้องการเข้า
สู่ภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้นจากมาตรการ
ปลดแม่ไก่ยืนกรงและผลักดันการ
ส่งออก ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
2.80 2.94 3.00 2.62  

ปริมาณผลผลิตในระบบลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงที่ผ่านมา ภาวะการค้ามี
แนวโน้มทรงตัว ราคาไข่ไก่คละหน้า
ฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว 

ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิตยังเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น จาก EU 
เพิ่มโควตาการน าเข้าเนื้อไก่จากไทย 
ราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 
 
 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศและการ
แปรรูปส่งออก แนวโน้มราคาอยู่ใน
เกณฑ์ทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
35.00 36.50 36.50 33.13  

ปริมาณผลผลิตเพียงพอ ส่วนภาวะ
การค้ายังคล่องตัว แนวโน้มราคาอยู่
ในเกณฑ์ทรงตัว 

กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่
ความต้องการของห้องเย็นเพิ่มขึ้น 
เพื่อส่งมอบตามค าสั่งซื้อ ราคากุ้งขาว
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่
ความต้องการบริโภคในประเทศชะลอ
ตัวในระยะสั้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องใช้
จ่ายในช่วงเทศกาลสารทจีน ราคาอ่อน
ตัวลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)   
ขายส่ง ณ ตลาดทะเลไทย 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
152.05 141.75 144.00 -  

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึนตาม
รอบการลงกุ้ง ขณะที่ความต้องการ
อาจชะลอตั วลง จากราคาสินค้ า
เนื้อสัตว์อื่นในประเทศมีแนวโน้มอ่อน
ตัวลง รวมทั้งการแข่งขันด้านราคากับ
ประเทศผู้ส่งออกกุ้งในตลาดโลกที่
ราคาต่ ากว่าของไทย แนวโน้มราคากุ้ง
ขาวปรับตัวลดลง 

สับปะรด ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
ราคาอยู่ ในเกณฑ์สู ง โรงงานเริ่ ม
ทยอยปิดท าการเพื่อบ ารุงเครื่องจักร 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
โ รงงานส่ วน ใหญ่ปิ ดท าการ เพื่ อ
ปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องจักร มีเพียง
บางโรงงานใน จ.ประจวบฯ ที่ยังเปิด
ท าการอยู ่
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
2.32 7.00 7.00 3.71  

คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น 
และราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 



  5 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กรกฎาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(สิงหาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กันยายน 2562) 

ทุเรียน ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ 
ระดับราคาสูงกว่าปีก่อน 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ 
ระดับราคาต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากภาวะฝนชุก ผลผลิตมี
ลักษณะอมน้ า เนื้อแฉะ และค่าเงิน
บาทแข็งค่า ส่งผลให้การส่งออกหดตัว 
ผลผลิตจึงกระจุกตัวอยู่ในประเทศ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

ส.ค.61 ก.ค.62   ส.ค.62 ต้นทุน 
71.38 81.43 68.75 16.06  

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปกติ ทั้งนี้
เนื่องจากปัญหาการส่งออกไปจีน
ได้ รั บการแก้ ไขแล้ว  แต่ปริ มาณ
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วง
กลางฤดูกาล จึงส่งผลให้ราคาอยู่ใน
ระดับทรงตัว 

มังคุด ผลผลิตภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง ระดับราคาใกล้เคียงกับ
ปีก่อน 

ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 80 
ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี 
ความต้องการของตลาดมีต่อเนื่อง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มังคุดคละ 

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
18.35 23.21 22.23 19.24  

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูการผลิต ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย ราคาที่เกษตรกร
ขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี 

ล าไย ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด แต่
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
และมีพายุฤดูร้อน ท าให้ผลล าไยแตก 
ประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิต
ทั้งหมด ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและสูง
กว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 20–30 
ไม่มีปัญหากระจุกตัว และราคาตกต่ า 

ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 75 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี ความ
ต้องการของตลาดมีต่อเนื่อง ในขณะ
ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.1 ส.ค.62 ต้นทุน 
24.28 26.02 32.80 13.29  

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูการผลิต ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย ราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจ 

เงาะ ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด แต่มี
ปริมาณจ ากัด ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 50 
ปัจจุบันเป็นผลผลิตในรุ่นที่ 2 ความ
ต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่อง ราคา
อยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  

ส.ค.61 ก.ค.62 สป.2 ส.ค.62 ต้นทุน 
15.86 21.84 29.03 12.08  

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูการผลิต ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย 

มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ราคาปรับตัวลดลง 

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ราคาเคลื่อนไหวปรับลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ ส.ค.61 ก.ค.62  ส.ค.62 
คละเล็ก 50-60 70-100 70-100 
คละกลาง 150-160 100-150 100-150 
คละใหญ่ 170-180 150-200 150-200 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคามี
เกณฑ์ปรับลดลง 
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