
๑. ข้าว (นาปรัง) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งเกี่ยว
ข้าวเพื่อหนีน้ำท่วม ส่งให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลงจากปัญหาความช้ืนสูง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ค้าข้าวยังคงมีความต้องการใช้ข้าวเพื่อเก็บเป็นสต๊อก ทำให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทั้งนี้ยังมีฝนตกชุกอยู่ ประกอบกับเดือนที่ผ่านมา มีพายุและมีฝนตก 
ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเกษตรกรหลายพื้นที่ชะลอการเก็บเกี่ยว สำหรับราคาปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการสินค้าเพื่อใช้อย่างต่อเนื่อง     

3. ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัวจากการส่งออกที่ชะลอตัว 
ประกอบกับมีฝนตกชุกและมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าขายในตลาดสด และทำให้
มีปริมาณสต๊อกสะสม ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 

4. - 5. ผลไม้  ผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาดกระจุกตัวมาก ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
(ลองกอง มังคุด)  
     
  
 

สนิคา้เกษตรทีม่กีารตดิตามดแูล ๗๐ สนิคา้ 
เดอืนตลุาคม 2565 
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สินคา้  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา 
        เน่ืองจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีกำลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
สินคา้  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหต ุ         สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลท้ังระบบ 
 
 
 
 

 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1/2 
กรมการคา้ภายใน 

ตลุาคม 2565 

รายการสนิคา้  Monitor  List  (ML) -  จำนวน 3 รายการ 

๑. สุกร ภาวะการค้าโดยรวมของสุกรชะลอตัวต่อเนื่อง จากในหลายพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัย และฝนตกชุก 
ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 

๒. สับปะรด เข้าสู่ช่วง Peak ช่วงที่สองของปีแต่ปริมาณอาจมีไม่มากเท่าที่ สศก. พยากรณ์ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง
(ปุ๋ยยา) อย่างไรก็ตาม คาดว่าโรงงานจะสามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่จะออกในช่วง Peak ได้ทั้งหมด 

๓. มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลง ขณะที่ภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์กะทิชะลอตัวส่งผลให้โรงงานมีสต็อก
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่สูงเท่าปีท่ีผ่านมา  

 
 
   
 

รายการสนิคา้  Watch  List  (WL) -  จำนวน 62 รายการ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

มันสำปะหลัง
หอมหัวใหญ่ 
กากถั่วเหลือง 
รำข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ลำไย 

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

ถั่วดำ 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
ลิ้นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
 

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

ทุเรียน 
ส้มโอ 
มะขาม
หวาน 
มะพร้าว
น้ำหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
หอมแดง 
 

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

พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ข้าวโพดหวาน 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวแวนนาไม 

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

ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
๖๑ 
๖๒ 

เกลือทะเล 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
สับปะรด
มะพร้าว 
เงาะ 

 
 

รายการสนิคา้  Caution  List  (CL) -  จำนวน 3 รายการ 



สถานการณส์นิคา้เกษตรเดอืนตลุาคม 2565 
และแนวโนม้เดอืนพฤศจกิายน 2565 

 

สนิคา้ 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กันยายน 2565) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(ตุลาคม 2565) 
แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤศจกิายน 2565) 

ข้าว 
 

นาป:ี  
- ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตใน 
สต๊อกมีน้อย ประกอบกับคาดว่าผลผลิต   
จะลดลง จากผลกระทบของพายุฝน และ   
น้ ำท่ วมในหลายพื้ นที่  ผู้ ประกอบการ        
จึงเสนอราคารับซื้อเพิ่มขึ้น  
นาปรัง : 
- ราคาปรับตั วเพิ่ มขึ้ นจากเดื อนก่ อน
เนื่องจากมีความต้องการใช้เพื่อการส่งมอบ
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศเพิ่ มขึ้น 
ขณะที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ผลผลิต
นาปรังออกสู่ตลาดหมดแล้ว จึงมีการเสนอ
ราคารับซื้อเพื่อจูงใจให้มีการนำข้าวออกมา
ขายเพิ่มขึ้น 

ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตัน) 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
7,710 9,217 9,348  

นาป:ี  
- ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น จากมีฝนตก   
ในหลายพื้ นที่  และในบางพื้ นที่
ผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมขัง คาดว่า
ผลผลิ ตจะออกสู่ ตลาดลลดลง 
ผู้ ประกอบการเสนอราคารับซื้ อ
เพิ่มขึ้น  
นาปรัง:  
- จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่   
ภาคกลางที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ 
เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อ
หนีน้ำท่วม ส่งให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ลดลงจากปัญหาความชื้นสูง อย่างไร    
ก็ตามผู้ประกอบการค้าข้าวยังคงมี
ความต้องการใช้ข้าวเพื่อเก็บเป็น     
สต๊อก ทำให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย  

นาป:ี  
- เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  
โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ 
แต่มีแนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลง จากปัญหาผลผลิตเสียหาย
จากพายุฝน และน้ำท่วมขังในพื้นที่
เพาะปลูก ทำให้ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
นาปรัง 
- ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว  

มันสำปะหลงั - ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีสต๊อกเพียงพอกับความต้องการใช้ 
ในขณะที่ความต้องการเพื่อการส่งออกชะลอ
ตัว ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.นครราชสีมา เชื้อแป้ง 25%              

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
2.55 3.15 3.13 

 
 

- ผลผลิตออกสู่ตลาด เกษตรกรจึงเร่ง
ขุดมันก่อนอายุเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ 
เช้ือแป้งลดลง ราคาปรับตัวลดลงตาม
คุณภาพผลผลิต 
- การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 
จีนมีความต้องการอย่างต่อเนื่ อง 
รวมทั้งฟิลิปปินส์สนใจนำเข้ามันเส้น
และมันอัดเม็ดเพิ่มมากขึ้น  

- คาดว่ าผลผลิตจะออกสู่ ตลาด
เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม แต่ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการ จึงคาดว่า
ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านการส่งออก คาดว่าจีนยังมี
ค ว าม ต้ อ งก ารผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สำปะหลังอย่างต่อเนื่อง  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ -  ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น  
แต่น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เนื่องจากฝนยัง
ตกต่อเนื่องประกอบกับมีพายุ หลายพื้นที่
มีน้ำท่วมขัง ด้านผู้ประกอบการค้าท้องถิ่น
เร่งรับซื้อเพื่อใช้และเพื่อเก็บสต็อก ขณะที่
ราคาราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยตาม
คุณภาพผลผลิต 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 

9.72 11.13 10.98  

- เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ทั้งนี้ยังมีฝนตกชุกอยู่  ประกอบกับ
เดือนที่ผ่านมา มีพายุและมีฝนตก 
ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเกษตรกร
หลายพื้นที่ชะลอการเก็บเกี่ยว สำหรับ
ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความตอ้งการสินคา้
เพื่อใช้อย่างต่อเนื่อง     

- เป็นช่วงที่ผผลผลิตจะออกสู่ตลาด
มาก  คาดว่ าป ริม าณ น้ ำฝนจะ
น้อยลง แนวโน้มราคาคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่
ออกสู่ตลาด สำหรับผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ยังคงต้องการสินค้าเพื่อเก็บ
สต็อกอย่างต่อเนื่อง     



สนิคา้ 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(กันยายน 2565) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(ตุลาคม 2565) 
แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤศจกิายน 2565) 

ปาล์มน้ำมัน 
 
 
 
 

- ผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม
ดิบ ในประเทศเพิ่ มขึ้นเช่นกัน รวมทั้ ง
อินโดนี เซีย ดำเนินมาตรการลดภาษี
ส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อระบายผลผลิต
ส่วนเกินในระบบ ทำให้ภาคการส่งออก
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาปาล์มและ
น้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
7.28 6.49 5.58  

- ผลปาล์มยังคงออกสู่ตลาดต่อเนื่อง 
และมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่ความ
ต้องการใช้น้ำมันปาล์มยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะภาคพลังงาน 
ภายหลัง กบง. มีมติปรับสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซล จาก บี 5 เป็น บี 7 
จนถึง 31 ธ.ค.65 ส่วนภาคการส่งออก
ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากราคาใน
ประเทศปรับตัวใกล้เคียงกับราคา
ต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาปาล์มและ
น้ำมันปาล์มดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 

- คาดว่าปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  
จากท่ีพยากรณ์ไว้ 20,000 ตัน จาก
สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อ
การผลิต ขณะที่ความต้องการใช้มี
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคพลังงาน
ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

มะพร้าวผลแก่ - ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่ อง  
และล้งมีมะพร้าวผลอยู่ในมือจำนวนมาก 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง ขณะที่โรงงาน
แปรรูปเริ่มชะลอการนำเข้ามะพร้าวจาก
ต่างประเทศ เพื่อรับซื้อมะพร้าวภายใน 
ประเทศเพิ่มมากขึ้น  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
9.43 8.64 8.08  

- ผลผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
แต่ลดลงจากเดือนกันยายน ประกอบ
กับโรงงานแปรรูปชะลอการนำเข้า
มะพร้าวจากต่างประเทศ และรับซื้อ
มะพร้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 

- ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลง 
ขณะที่ภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์
กะทิ ชะลอตั วส่ งผ ล ให้ โร งงาน 
มีสต็อกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  ราคา    
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่สูง
เท่าปีท่ีผ่านมา 

ถั่วเหลือง - ถั่ ว เหลืองฤดู ฝนในประเทศยั งไม่ มี
ออกจ ำห น่ าย  ท างด้ าน ราค าตล าด
ต่างประเทศปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และคาดว่าจีนจะมี
ความต้องการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจาก
ตลาดโลกลดลง รวมทั้ งบราซิลซึ่ งอยู่
ในช่วงเพาะปลูกถั่วเหลืองได้เพิ่มพื้นที่  
การปลูกถ่ัวเหลืองมากขึ้น  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ถ่ัวเหลือง 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
- - -  

- เป็นช่วงถั่วเหลืองฤดูฝนเริ่มออกสู่
ตลาด ซึ่ งผลผลิตจะออกสู่ตลาด    
ไม่สม่ำเสมอ และมีคุณภาพไม่ดีนัก 
มีความช้ืนสูง ขณะที่ราคาตลาด
ต่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

- ถั่วเหลืองฤดูฝนทยอยออกสู่ตลาด
เพิ่ มมากขึ้น  ขณะที่ ราคาตลาด
ต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ ใน
ระดับสูง 

กากถั่วเหลือง - อยู่ ในช่วงเพาะปลู กถั่ วเหลืองฤดู ฝน  
ในบางพื้นที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่
ตลาดได้บ้างแล้วแต่ปริมาณไม่มากนัก 
ราคากากถ่ัวเหลือง : ผลิตจากเมล็ดนำเข้า 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
17.25 20.79 20.85  

- ราคาทั้ งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งราคา
จะผันผวนตามสภาพอากาศใน
แหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ด
ถั่วเหลืองโลก และปริมาณความ
ต้องการใช้กากถ่ัวเหลืองโลก 

- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศจะอยู่ ในเกณฑ์
ปกติ 
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ปลาป่น - ราคาปลาป่นลดลง ตามปริมาณความ
ต้องการใช้ที่ชะลอตัว  
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต่ำกว่า 60% เบอร์ 1 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
32.00 37.00 36.86  

- คาดว ่าป ร ิม าณ ผลผล ิตทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศออกสู ่
ตลาดในปริมาณไม่มากนัก ความ
ต้องการใช้ปลาป ่นย ังคงมีอย่าง
ต ่อเนื ่อง ส ่งผลให ้ราคาปร ับต ัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

- คาดว่าราคาตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 

ยางพารา - ภาวะฝนตกต่อเนื่องในแหล่งผลิตทำให้
ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลงแต่ยั งมี
ปริมาณมาก ขณะที่ภาวะการค้า ชะลอตัว
จากสต๊อกยางของจีนเพิ่มขึ้น และราคา
น้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากเดือนที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลง 
ราคาตลาด : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (เฉลี่ยตลาดกลาง 3 
แห่ง) 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
55.47 52.06 48.01  

- ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากตาม
ฤดูกาล ขณะที่โรงงานยังมีความ
ต้องการน้ำยางสดต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น 

- ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่วน
ความต้องการชะลอตัวจากภาวะ
เงิน เฟ้ อทั่ ว โลกกระทบต่ อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ยังขาดแคลน
ชิปเซมิคอนดักเตอร์ แนวโน้มราคา
ยางเคลื่อนไหวใกล้ เคียงกับช่วง
เดือนก่อนหน้า 

สกุร - ป ริม าณ ผลผลิ ต เพี ย งพอกับความ
ต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศ 
ภาวะการค้าสุกรชะลอตัวเนื่องจากสภาพ
อากาศแปรปรวนมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ 
ประกองกับช่วงปลายเดือนเข้าสู่เทศกาล
กินเจ (26 ก.ย. – 4 ต.ค.65) ส่งผลให้
ราคาสุ ก รปรับ ตั วลดลงใน ช่วงเวล า
ดังกล่าว แต่ราคาโดยรวมทั้งเดือนปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
68.26 103.05 103.50  

- ป ริ ม าณ ผลผ ลิ ต เพี ย งพ อกั บ 
ความต้องการบริโภคของตลาด
ภ าย ใน ป ระ เทศ  ภ าวะการค้ า
โดยรวมของสุกรชะลอตัวต่อเนื่อง 
จากในหลายพื้นที่ประสบปัญหา
อุท กภั ย  และฝน ตก ชุก  ส่ งผ ล
กระทบต่อการค้าขาย ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลง 
 

- คาดว่า ปริมารผลผลิตเพียงพอ 
กับความต้องการบริโภคของตลาด 
ราคามีแนวโน้มทรงตัว  

ไขไ่ก ่ - ปริมาณผลผลิตสะสมในระบบลดลงจาก
มาตรการขอความร่วมมือปลดแม่ ไก่  
ยืนกรงตามระยะเวลา และการผลักดัน
การส่งออก ที่ดำเนินการจนถึงสิ้นเดือน
ตุลาคม 2565 ส่งผลให้ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
2.95 3.54 3.60  

- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของประชาชน ราคา 
ทรงตัวแต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง  
 

- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของประชาชน คาดว่า
ภาวะการค้าไข่ไก่จะชะลอตัวจาก
ภาวะฝนตกชุกชะลอตัวจากภาวะฝน
ตกชุกซึ่งส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลาย
พื้นที่ ซึ่งจะยิ่งทำให้ภาวะการค้าไข่ไก่
ชะลอตัวเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาไข่ไก่
ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง 

ไกเ่นือ้ - ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก 
ส่งผลให้มีปริมาณสต๊อกช้ินส่วนไก่สะสม 
อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคไก่เนื้อ
ภายในประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคายังคงทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
29.12 46.50 46.50 

 

- ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน
มาก ภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัว 
จากการส่งออกท่ีชะลอตัว ประกอบ
กับมีฝนตกชุกและมีน้ำท่วมในบาง
พื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าขายใน
ตลาดสด และทำให้มีปริมาณสต๊อก
สะสม ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 

- คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคของตลาด
สำหรับราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือ
ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากภาวะ
ฝนตกชุกและมีน้ำท่วมในบางพื้นที่
จะส่งผลกระทบต่อการค้าขายใน
ตลาดสด 
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กุ้งขาวแวนนาไม - ผลผลิตกุ้งในเดือนกันยายน เข้าสู่ตลาด
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
120.24 139.00 132.73  

- เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ขณะที่ภาวะการค้าเงินบาทอ่อนตัว
ทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ราคากุ้งปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 

- คาดว่าภาวะการค้าเงินบาทอ่อนตัว   
ส่งผลให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เดือน
กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วง
ที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน     
มาก จึงอาจมีผลให้ราคากุ้งปรับตัว
ลดลง 

มะนาว - ผลผลิตออกสู่ ตล าดอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภค 
ราคาทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
เบอร์500 60 60 60 
เบอร์600 40 50 50  

ราคามี แนวโน้ มอ่ อนตั วลง ตาม
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ราคามี แนวโน้ มอ่อนตั วลง ตาม
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

สบัปะรด - ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ปริมาณไม่
เพี ยงพอต่อความต้องการของตลาด    
โรงงานแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งกันรับซื้อ
ผลผลิต ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

ก.ย.64 ส.ค.65 ก.ย.65 
6.56 6.96 7.30 

 

- สศก.คาดการณ์ ผลผลิตทยอยออกสู่
ตลาดมากขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม
โรงงานยังคงเร่งรับซื้อผลผลิตเพื่อผลิต    
ให้คำสั่งซื้อที่มีอย่างต่อเนื่องราคา           
ที่เกษตรกรขายได้เคลื่อนไหวอยู่ใน     
เกณฑ์ดี 

- เข้าสู่ช่วง Peak ช่วงที่สองของปีแต่
ปริมาณอาจมี ไม่มากเท่าที่  สศก. 
พยากรณ์ เนื่องจากต้นทุนค่าปุ๋ยยาสงู 
เกษตรกรดูแลน้อยลง ปริมาณผลผลติ    
มีแนวโน้มน้อยกว่าที่ คาดการณ์    
อย่ างไรก็ตาม คาดว่าโรงงานจะ
สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่จะ
ออกในช่วง Peak ได้ทั้งหมด 

 
 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
ตุลาคม 2565 

 


