สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 (1 - 5 พฤศจิกายน 2564)
เปรียบเทียบ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
7,000 – 8,000
7,000 – 8,000

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือก
เปรียบเทียบ

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
ข้าวเปลือกเจ้า
7,300 - 8,000
9,400 - 10,000
7,500 - 8,000
9,500 - 10,000

- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาทรงตัว
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็นช่วง
ผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม ผลผลิตมีความชื้นสูง

บาท/กก.
โรงงานอาหารสัตว์
ชนิดเมล็ด
ความชื้น 14.5%
ความชื้น 30%
10.60
7.10
10.73
7.30

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/กก.
2.63
2.60

มั น ส าปะหลั ง (หั ว มั น สดเชื้ อ แป้ ง 25%) ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากผลผลิ ตออกสู่ ตลาดน้ อย ขณะที่ ผู้ ประกอบการยั งมี ความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์ ชนิดเมล็ดความชื้น 14.5%) ราคา
ปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์มีสินค้าในสต็อก
เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงเสนอราคารับซื้อลดลง

เปรียบเทียบ

บาท/กก.
8.90 - 9.80
8.60 - 9.60

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/กก.
ยางแผ่น
ยางก้อนถ้วย
รมควันชั้น 3
(DRC 50%)
56.03
24.50
57.80
25.00

ยางพารา (ยางแผ่นรมควันชั้น 3) ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากราคายาง
ในตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลงประกอบกับการส่งออกมีแนวโน้มชะลอ
ตั วจากการขาดแคลนตู้ คอนเทนเนอร์ รวมถึ ง การขาดแคลน
ชิปเซมิ คอนดักเตอร์ ซึ่ งเป็ นส่วนประกอบส้าคั ญในการผลิ ตรถยนต์ ส่ ง
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์

ผลปาล์มน้ามัน (น้ามัน 18%) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่โรงสกัดมีการรับซื้อผลปาล์มอย่างต่อเนื่อง

รายการ
1. สุกรชาแหละ เนื้อแดง
สะโพก (ไม่ตัดแต่ง)
2. กะหล่าปลี คละ
3. คะน้า คละ
4. น้ามันปาล์ม
5. น้ามันถั่วเหลือง
6. น้ามันดีเซล

ข้าวเปลือกปทุมธานี
7,000 – 8,000
7,000 – 8,000

หน่วย
บาท/กก.

สัปดาห์ก่อน
130 - 135

สัปดาห์นี้
135 - 140

บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ลิตร

30 - 35
50 - 55
48 - 52
50 - 55
29.50

35 - 40
45 - 50
51 - 53
51 - 55
29.59

น้ามันปาล์ม และน้ามันถั่วเหลือง (ขวด 1 ลิตร)
ราคาปรั บตั วเพิ่ มขึ้น ตามราคาวัตถุดิบและตาม
กลไกตลาด

น้ ามั น ดี เซล ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามราคา
น้้ามันดิบตลาดโลก

สุกร (ช้าแหละ เนื้อแดงสะโพก) ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลง ในขณะที่ ค วามต้ อ งการ
บริโภคเพิ่มขึ้น หลังจากมีการผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ และการเปิดประเทศ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการเปิด
ภาคเรียนใหม่ ส่งผลให้มีความต้องการใช้
เพิ่มขึ้น
กะหล่ ำปลี ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
จากสถานการณ์พายุฝนและน้้าท่วม
ในพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน
คะน้า ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ผลผลิตรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
กรมการค้าภายใน
5 พฤศจิกายน 2564

