
 
สินค้าเกษตรท่ีมีการติดตามดูแล ๗๐ สินค้า 

เดือนมีนาคม 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 

มีนาคม 2562 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ านวน  4  รายการ 

1. ไข่ไก่    ปริมาณไข่ในระบบยังมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคช่วงปิดภาคเรียนน้อยกว่าปกติ แม้จะมีการ 
   ส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศ แต่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

2. สับปะรด   ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน 
   เกณฑ์ดี 

๑. ข้าวนาปรัง ปี 2562 ออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัว ขณะที่ตลาดปลายทางชะลอการสั่งซื้อ ผลจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น 
   ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. ปาล์มน  ามัน  ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสต็อกน้ ามันฯ ยังมีมาก ขณะที่ตลาดน้ ามันพืชในประเทศชะลอตัว  
   ประกอบกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า  ส่งผลให ้
   ราคาผลปาล์มและน้ ามันฯ ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

3. มะพร้าว  ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้น 
   ผลจากโรงงานให้ความร่วมมือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

4. ยางพารา  ออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากอยู่ในช่วงต้นยางผลัดใบเกษตรกรส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง ราคาปรับตัวสูงข้ึน 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ านวน  64  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

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

11. 
1๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
 
 
 
 
 

21. 
22. 
2๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
31. 

นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
ล าไย 
ลิ้นจี่ 
ลองกอง 
ทุเรียน 
เงาะ 
มังคุด 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
 
 

 32. 
33. 
34. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 
๓๙. 
๔๐. 
41. 
42. 

มะพรา้วน้ าหอม 
ผลไม้อื่นๆ 
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
หอมแดง
กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
 
 

43. 
44. 
๔๕. 
๔๖. 
๔๗. 
๔๘. 
๔๙. 
๕๐. 
51. 
52. 
53. 

ปลาป่น 
ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวฯ 
ไก่เนื้อ 
สุกร 
 
 

44. 
55 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ านวน  2 รายการ 
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สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนมีนาคม 
และแนวโน้มเดือนเมษายน 2562 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

  (กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2562) 

ข้าวนาปรัง 
(ปี 2562) 

ผลผลิตมีประมาณ 7.86 ล้านตัน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 8.10% ผลจาก
เกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูก
ข้าวโพดแทนข้าว ซึ่งใช้น้ าน้อยกว่า 
ในบางพื้นที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออก
สู่ตลาดแล้ว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ ใน
เกณฑ์ดี 

ออกสู่ ต ล าดมากและกระจุ กตั ว        
ขณะที่ตลาดปลายทางชะลอการ
สั่งซื้อ เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 
ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 5% 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
8,019 7,646 7,400-8,000 7,539 

 

ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ตลาด
ปลายทางชะลอการสั่งซื้อ แนวโน้ม
ราคาอ่อนตัวลง 

ยางพารา อยู่ในช่วงต้นยางผลัดใบ (ก.พ.-พ.ค.)  
เกษตรกรในหลายพื้นที่หยุดกรีด 
ข ณ ะ ที่ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภายในประเทศขยายตัว ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 
 

อยู่ในช่วงต้นยางผลัดใบ ผลผลิตออก
สู่ตลาดน้อย ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ยางแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดสงขลา 

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
48.42 46.25 52.23 56.39 

 

ออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ภาวะการค้า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุด
ยาวจะชะลอตัว   แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวไม่มากนัก 

มันส าปะหลัง อยู่ ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
(ม.ค. – มี.ค. : 15.89%, 24.96% 
และ 26.15% ของผลผลิตรวม) ราคา
อ่อนตัวลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

อ อ ก สู่ ต ล า ด ม า ก  ข ณ ะ ที่
ผู้ประกอบการต้องการซื้อเพื่อเก็บ
สต็อกให้เพียงพอกับการใช้ ราคาอ่อน
ตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวมันสดคละ จ.นครราชสีมา 
เชื้อแป้ง 25%                

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
2.70 2.42 2.30-2.50 1.90 

 

ออกสู่ ต ลาดน้อยลงตามฤดู ก าล  
ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ 
คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 

อยู่ในช่วงเพาะปลูกข้าวโพดหลังนา ซึ่งปี
นี้มีพื้นท่ีเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพด
แทนข้าวนาปรัง 
 

เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่
ตลาด ขณะที่โรงงานมีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ด ี
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
9.23 8.99 8.30-8.40 6.27  

ออกสู่ตลาดมากขึ้น แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
โรงงานมีความต้องการเก็บสต็อกและ
ใช้อย่างต่อเนื่อง 

เมล็ดกาแฟ  ออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ตลาดมี
ความต้องการ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 

ออกสู่ตลาดน้อยลง ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เกรดคละ จ.ชุมพร 

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
61 60 60 66.62  

เข้าสู่ ช่วงปลายฤดู  ผลผลิตออกสู่
ตล าดน้ อยลง  แนว โน้ มร าคายั ง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ถั่วเหลือง(ฤดูแล้ง) เกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตออก
สู่ตลาดบ้างแล้ว แต่ผลผลิตในประเทศ
มีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
ต้องน าเข้า ราคาทรงตัว 

ออกสู่ ตลาดมาก (33.63%ของ
ผลผลิตรวม) ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 
ราคาขายส่ง กทม. เกรดสกัดน้ ามัน 

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
18.50 18.50 18.50 15.55  

เป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตจะออกน้อย 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

  (กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2562) 

ปาล์มน้ ามัน ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสต็อก
น้ ามันฯ ในระบบมีมาก ขณะที่ภาวะ
การค้าชะลอตัว แม้ว่าภาครัฐจะเพิ่ม
ความต้องการโดยน าน้ ามันฯ ไปใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้าและผลักดันส่งออก 
บางส่วน แต่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 

ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ตลาดน้ ามันพืชในประเทศชะลอตัว 
ประกอบกับปัญหาการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน รวมทั้งผลผลิตถั่วเหลือง
โลกที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ราคาถั่วเหลือง
และผลิตภัณฑใ์นตลาดโลกเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ต่ า ส่งผลกระทบท าให้
ราคาผลปาล์มและน้ ามันฯ ในประเทศ
ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ าด้วย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
3.69 2.85 2.00-2.60 3.01  

ยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้ว่า
ผลผลิตบางส่วนโรงสกัดฯ จะรับซื้อ
ตามมาตรการน าน้ ามันฯไปผลิต
กระแสไฟฟ้า แต่สต็อกน้ ามันฯ ใน
ระบบที่ยังมีมากและต้องแข่งขันกับ
น้ ามันถั่ ว เหลือง ท า ให้ ราคายั งมี
แนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า  

มะพร้าว ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ภาวะการค้าเริ่มกระเตื้องขึ้น ราคา
ปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 
 

ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่
ภาวะการค้าคล่องตัวขึ้นจากความ
ร่วมมือของโรงงานในการรับซ ื้อผลผลิต 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
13.83 6.18 6.80 4.26  

ผลผลิตมีแนวโน้มออกสู่ตลาดลดลง 
(7.50% ของผลผลิตรวม) ประกอบกับ
ผลจากมาตรการชะลอการน าเข้าจะ
ช่วยให้ภาวะการค้าและราคาปรับตัวดี
ขึ้น 

ปลาป่น มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวเนื่องจาก
เกษตรกรมีวัตถุดิบอาหารอื่นที่มีราคา
ต่ ากว่าทดแทน เช่น เนื้อป่น กระดูกป่น 
ราคาเคลื่อนไหวไม่มากนัก 
 
 

มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้าโดยรวมทรงตัว เนื่องจาก
ความต้องการใช้ลดลงจากเกษตรกร
ลดปริมาณความหนาแน่นของการ
เลี้ยงสัตว์น้ า ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
37 30.32 29.00 31.50  

มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
แนวโน้มราคาทรงตัวต่อเนื่องอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

สุกร ปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการ
ของตล าด  ขณะที่ ภ าวะกา รค้ า
คล่องตัวขึ้น ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
 

ปริมาณมีเพียงพอกับความต้องการ
ของตล าด  ขณะที่ ภ าวะกา รค้ า
คล่องตัวขึ้น ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
48.26 73.50 73-74 64.72  

ผลจากการเกิดอหิวาห์หมูในจีนและ
เวียดนามท าให้การส่งออกขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาปรับตัว
สูงขึ้น 

ไข่ไก่ ปริมาณไข่ไก่ในระบบยังคงมีมากกว่า
ความต้องการของตลาด ภาวะการค้า
โดยรวมยังทรงตัวต่อเนื่อง ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

ปริ ม าณ ไข่ ไ ก่ ใ นร ะบบ ยั ง มี ม าก  
ประกอบกับความต้องการบริโภค
ในช่วงปิดภาคเรียนลดน้อยกว่าปกติ 
แม้ว่าภาครัฐจะผลักดันส่งออกไข่ไก่
ส่วนเกินออกไปนอกระบบ แต่ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
2.27 2.47 2.30 2.87  

ภาวะการค้ายังมีแนวโน้มชะลอตัว
ต่อเนื่อง ผลจากโรงเรียนปิดภาคเรียน 
ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ ใน
เกณฑ์ต่ า 



  4 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

  (กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีนาคม 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(เมษายน 2562) 

ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตปกติ ภาวะการค้า
คล่องตัวปกติ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้าทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑป์กติ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
31.50 33.34 34-35 33.13  

มีเพียงพอกับความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นในช่วง
สั้นๆ ของเทศกาลสงกรานต์ แนวโน้ม
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑป์กติ 

กุ้งขาวแวนนาไม อากาศที่ร้อนขึ้นท าให้กุ้งโตช้าและมี
ปัญหาในการเลี้ยง ขณะที่ภาวะการค้า
ชะลอตัวจากการที่ผู้ประกอบการยังมี
กุ้งในสต็อกมาก ราคาอ่อนตัวลง 
 

สภาพอากาศร้อนท าให้กุ้งโตช้าและมี
ปัญหาในการเลี้ยง ประกอบกับสต็อก
กุ้งในห้องเย็นยังมีมาก ผู้ประกอบการ
จึงชะลอการรับซื้อ ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)   
ขายส่ง ณ ตลาดทะเลไทย 

มี.ค.61 ก.พ.62 18 มี.ค.62 ต้นทุน 
180.25 159.75 140 -  

สภาพอากาศร้อนยังมีผลต่อการเลี้ยง
ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัว ราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 

สับปะรด ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณ
ไม่มากนัก ขณะที่ โรงงานมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 

แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปริมาณสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงงาน ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
3.76 3.69 4.90 3.67  

ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่า
โรงงานจะสามารถรองรับผลผลิตได้
ทั้งหมด แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑ์ด ี

ทุเรียน        
 

- ค า ด ว่ า ปี  2 5 6 2  จ ะ มี ผ ล ผ ลิ ต
ประมาณ 901,681 ตัน แบ่งเป็น
ภาคตะวันออก  513,302  ตั น 
ภาคใต้  343,082 ตัน ปัจจุบัน
ผลผลิตภาคตะวันออกเริ่มออกสู่ตลาด
ประปราย โดยจะออกมากช่วง เม.ย.- 
พ.ค. ขณะที่ผู้ส่งออกมีความต้องการ
เพื่ อส่ งออก  ร าคา ใน ช่ว งต้ นฤดู
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

อยู่ ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
คาดว่าผู้ประกอบการคัดบรรจุ (ล้ง) 
สามารถรับซื้อผลผลิตเพื่อกระจายใน
ประ เทศและส่ งออก ไ ด้ ทั้ ง หมด 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

หอมแดง (ฤดูแล้ง) เป็นช่วงหอมแดงภาคเหนือทยอยออก
สู่ตลาด ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัว 
ราคาอ่อนตัวลง 
 

ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ภาวะการค้าชะลอตัวต่อเนื่อง ราคา
อ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวกลางมัดจุก        

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
12.00 23.25 9.73 11.36  

ออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการ
ของตลาด ภาวะการค้ายังชะลอตัว
ต่อเนื่อง แนวโน้มราคาอ่อนตัวลง 

หอมหัวใหญ่ ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐ
เข้มงวดการส าแดงราคาน าเข้าให้
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและกวดขัน
การลักลอบน าเข้าอย่างต่อเนื่อง  
ราคาอ่อนตัวลง 

 

ออกสู่ ตลาดมากแบบกระจุกตั ว 
ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวต่อเนื่อง 
และมีหอมหัวใหญ่น าเข้ามาจ าหน่าย
แข่งขัน ซึ่งภาครัฐมีการกวดขันการ
ลักลอบน าเข้าอย่างต่อเนื่อง ราคา
อ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์ 1        

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
5.50 8.03 14.00 6.57  

เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น
ภ า ย ใ น เ ดื อ น นี้  ข ณ ะ ที่ มี
ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อเพื่อสต็อก
ไว้จ าหน่ายในช่วงนอกฤดู แนวโน้ม
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
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สินค้า 
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กระเทียม เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ซึ่งล่าช้ากว่า
ปกติ  ส่วนใหญ่ขายเป็นกระเทียมสด
เพื่อเข้าโรงดอง     

ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิต
ฤดูใหม่ ประกอบกับกรมศุลกากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขัน
การลักลอกน าเข้า ราคาในช่วงต้นฤดู
ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สดคละ        

มี.ค.61 ก.พ.62 ส2 มี.ค.62 ต้นทุน 
13.35 - 8.50 30.91  

ออกสู่ ตล าดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โ ดย
เกษตรกรจะขายเป็นกระเทียมสด 
บางส่วน ที่เหลือเก็บแขวนไว้รอขาย
เป็นกระเทียมแห้ง ขณะที่พ่อค้าเข้า
มารับซื้อเพื่อขายไปพร้อมกับการ
ระบายสต็อกเก่า ราคาอ่อนตัวลง 

 
กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 

20 มีนาคม 2562 
 


