
๑. ข้าว (นาปี) ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการเพื่อส่งมอบแก่คู่ค้า ตามที่
สัญญา มีผลท าใหข้้าวนาปรีาคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ข้าวนาปรังปี 2564 เริ่มออกสู่ตลาด  

2. ปาล์มน ้ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาอ่อนตัวลง  
3. ข้าวโพดเลี ยงสัตว ์ เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา และเริ่มเปิดให้มีการน าเข้า ส่งผลให้ราคา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
4. หอมหัวใหญ่  ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวมาก ประกอบกับมีหอมหัวใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศราคาถูกเข้ามา 
   จ าหน่ายแข่งขัน ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
  
 

สินค้าเกษตรทีม่ีการตดิตามดูแล ๗๐ สินค้า 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา 
        เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีก าลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหตุ          สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลท้ังระบบ 
 
 
 

 
 
 

กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1/2 
กรมการค้าภายใน 

มีนาคม 2564 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ้านวน  4  รายการ 

๑. มันส้าปะหลัง แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสูง ท าให้ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย 
2. กุ้งขาวแวนนาไม ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมเช้ือ COVID - 19 ระลอก

ใหม ่และผู้บริโภคคลายความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย 
3. ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตสะสมในระบบค่อนข้างมาก ผลจากความต้องการบริโภคลดลง ในช่วงการระบาดของ 

COVID - 19 ระลอกใหม่ ซึง่ต้องปิดสถานศึกษา ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารก าหนดเวลาปิด  
 
   
 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ้านวน  63  รายการ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

ยางพารา 
กากถั่วเหลือง 
ร าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ล าไย 
สับปะรด 

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

ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
มะพร้าว 
ลองกอง 

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

ลิ้นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
 

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

หอมแดง 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ข้าวโพดหวาน 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
 

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

ไก่เนื้อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
 

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

เกลือทะเล 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
เงาะ 
มังคุด 
ทุเรียน 
สุกร 
 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ้านวน  3  รายการ 



สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนกุมภาพันธ ์
และแนวโน้มเดือนมีนาคม 2564 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มกราคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(กุมภาพันธ์ 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มีนาคม 2564) 

ข้าวนาปี  
(ปี 2563/64) 

ผลผลิ ต ออกสู่ ต ล าดลดล ง  ขณะที ่
ผู้ประกอบการมีความต้องการเพื่อส่ง
มอบแก่คู่ค้าตามที่สัญญา ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
7,862 9,065 9,431 7,961  

ข้าวนาปีออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว
ประกอบกับผู้ประกอบการมีการ 
ส่งมอบแก่คู่ ค้ าตามที่สัญญาการ 
ส่งมอบ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่
ข้าวนาปรังปี 2564 เริ่มออกสู่ตลาด  

ข้าวนาปีผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว 
ขณะทีข่้าวนาปรังปี 2564 จะออกสู่
ตลาดมากในเดือนมีนาคม - เมษายน 
2564 ประมาณ 1.14 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของผลผลิต
ทั้งหมด ราคามีแนวโน้มลดลง  

ยางพารา ผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล 
ขณะที่ความต้องการชะลอตัวลงในช่วง
ต้นเดือนที่โรงงานปิดรับซื้อในวันหยุด
ของเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งการขาดแคลน
ตู้ขนสินค้าในการส่งออกและค่าระวาง
เรือที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคายาง
ปรับตัวลดลง 
ราคา ณ ตลาดกลางสงขลา : ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3  

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 

42.94 63.80 59.19 -  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจาก
เริ่ ม เข้ าสู่ ช่ วงยางผลัดใบ ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการเพื่อส่ง
มอบ และการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ ในการส่ งออกเริ่ มคลี่ คลาย 
ประกอบกับราคาน้ ามันดิบเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา
ยางปรับตัวสูงขึ้น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจาก
เป็ น ช่ วงปิ ดกรี ด  ขณะที่ ความ
ต้องการมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นตาม
สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม
ฟื้นตัว หลังจากแต่ละประเทศด าเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ผลกระทบจากโควิด 19 คลี่คลายลง 
จากการมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 
แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 

เป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมาก 
ราคาอ่อนตัวลง เพื่อช่วยพยุงราคาหัวมัน 
รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ผู้ประกอบการที่รับ
ซื้ อหั วมันและเก็บสต็ อกไว้ จ าหน่ าย  
ซึ่งช่วยให้มีการแข่งขันกันรับซื้อเพิ่มขึ้น 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ : คละ จ.นครราชสีมา เชื้อแป้ง 25%       

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
2.25 2.23 2.17 1.84 

แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก แต่ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการชดเชยดอกเบี้ย เพื่อเก็บ
สต็อก รับซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สภาพอากาศมีส่วนท าให้เปอร์เซ็นต์
แป้งในหัวมันสูง มีผลท าให้ราคาปรับ
สูงขึ้นเล็กน้อย  

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง
ร้อยละ 23.7 ขณะที่ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ย 
ในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง จะยัง
เร่งรับซื้อผลผลิตเพื่อเก็บสต็อกตาม
โครงการฯ ต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วย
ยกระดับราคาหัวมันให้เกษตรกรได้
ในระดับหนึ่ง  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

อยู ในช่วงเพาะปลูกข้ าวโพดฯ รุ่ น 2  
ซึ่งผลผลิตจะมีไม่มาก ขณะที่ผู้ค้าท้องถิ่น
และผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้และเก็บสต็อก 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ม.ค.63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ต้นทุน 

8.24 8.33 8.40 6.30  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และเริ่มเปิด
ให้มีการน าเข้า เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้และเก็บสต็อกในช่วง
ที่ผลผลิตในประเทศมีปริมาณน้อย 
ส่งผลให้ราคาในประเทศอ่อนตัวลง  

เป็นช่วงผลผลิตข้าวโพดฯ รุ่น 2 
ออกสู่ตลาดแต่ปริมาณไม่มากนัก 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้  
คาดว่าจะมีการน าเข้าเพิ่มมากข้ึน 

กาแฟ เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ สี ตากและ
ทยอยน าจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมและ
โรงงานแปรรูปที่เปิดจุดรับซื้อแข่งขันกับ
ผู้ ค้ าท้ องถิ่ น  ตั้ งแต่ เดื อน มกราคม  
ถึง มีนาคม ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาเกษตรกรขายได้ : สารกาแฟคละ (โรบัสต้า)  

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 

64.24 62.67 64.66 61.52  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ ไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ของโรงงาน
แปรรูป โดยโรงงานก าหนดราคารับซื้อ
ตามช้ันคุณภาพ ในคุณภาพมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่า กก.ละ 60 บาท ราคาอยู่ใน
เกณฑ์ดี  
 

ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ เกษตรกรมีทางเลือก
ในการจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้า
ท้องถิ่น หรือโรงงานเปิดที่เปิดจุดรับ
ซื้อในจังหวัดชุมพร และระนอง 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์
ดีต่อเนื่อง 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มกราคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(กุมภาพันธ์ 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มีนาคม 2564) 

ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่สต็อก
น้ ามันปาล์มดิบต่ ากว่าระดับสต็อกปกติ  
แต่ความต้องการใช้ลดลง ทั้งด้านอุปโภค
บริ โภคและด้ านพลั งงาน เนื่ องจาก
สถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ขอ ง  
COVID – 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
6.93 7.06 6.91 3.01  

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ราคาปรับตัวลง  

ผ ล ผ ลิ ต อ อ ก สู่ ต ล า ด เ พิ่ ม ขึ้ น  
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 ระลอกใหม่ดีขึ้น จะส่งผล
ให้ความต้องการใช้ในด้านอุปโภค
บริโภคอุตสาหกรรม และพลังงาน
เพิ่มขึ้นระดับหนึ่ ง  คาดว่ าราคา 
จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น 

มะพร้าว ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ความต้องการบริโภคของสินค้าแปรรปูยงั
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID – 19 ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
15.54 17.52 15.99 4.74  

ผลผลิต เ ริ่ มออกสู่ ตล าดมากขึ้ น 
เป็นล าดับ ขณะที่ภาวะการค้ายัง
ชะลอตัวจากผลกระทบการระบาด
ของ COVID – 19 ส่งผลให้ราคาอ่อน
ตัวลง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ภาวะ
การค้ ามี แนวโน้ มคล่ องตั ว ขึ้ น  
จากการปรับลดมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID – 19 ราคา 
มี แ น ว โ น้ ม อ่ อ น ตั ว ล ง แ ต่ ยั ง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

กระเทียม - 
 
 

ผล ผ ลิ ต เ ริ่ ม ท ย อยออก สู่ ต ล า ด  
ส่ วน ใหญ่ เ กษตรกรจะขาย เป็ น
กระเทียมสดเพื่อเข้าโรงดอง ส่วน
กระเทียมแห้งคาดว่าจะออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือนมี .ค .64 เป็นต้นไป 
ส าหรับภาวะการค้าชะลอตัวเล็กน้อย 
จ า ก ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ยั ง มี ส ต็ อ ก
กระเทียมน าเข้าส่วนหนึ่ง 

เกษตรกรเริ่มทยอยน ากระเทียมแห้ง
ฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ภาวะการค้า 
มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นจากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID – 19 ราคามีแนวโน้ม
อ่อนตัวลง 

ถั่วเหลือง  
(ฤดูแล้ง) 

อยู่ในช่วงเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง แต่
ในบางพื้นที้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 
แต่ปริมาณไม่มาก แต่จะออกมากช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2564  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ชนิดคละ 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 

17.11 17.63 17.00 15.89  

เกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
มากขึ้น แต่ปริมาณยังมีไม่มากนัก 
คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก 

ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง จะทยอย
ออกสู่ตลาดมากที่สุดในรอบการ
ผลิตถั่ ว เหลืองฤดูแล้ ง  ร้ อยละ 
26.62 ของผลผลิตทั้งปี คาดว่า
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 

หอมแดง อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือน
มีนาคม – เมษายน 2564 ส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีสะ
เกษ ยโสธร) ขณะที่ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการผลผลิตฤดูกาลใหม่เพื่อส่งให้ตลาด
ปลายทาง ราคาอยู่ในเกณฑ์สูง 
ราคาเกษตรกรขายได้ : หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน  

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 

29.65 - 42.27 10.76  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความ
ต้องการชะลอตัว จากผู้ประกอบการ   
มีสต็อกที่รับซื้อไว้ก่อนหน้าจ านวน
หนึ่ ง เ พื่ อ รอ ระบายทั้ ง ตล าด ใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้
ราคาอ่อนตัวลง 

ผลผลิตหอมแดงภาคเหนือเริ่มออก     
สู่ตลาดต่อเนื่องจากหอมแดงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกสู่ตลาด
น้อยลง แม้ ว่ าภาวะการค้ าจะมี
แนวโน้มกระเตื้องขึ้น จากการผ่อน
คลายมาตรการป้องกัน COVID - 19  

ในส่วนของภัตตาคาร ร้านอาหาร 
ประกอบกับความต้ องการของ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งออกยังคงมี
ต่อเนื่อง แต่ปริมาณที่ออกสู่ตลาดมาก 
มีผลท าให้ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 



สินค้า 
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(กุมภาพันธ์ 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มีนาคม 2564) 

หอมหัวใหญ่ เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวและน าผลผลิต
ออกจ าหน่าย แต่ยังมีปริมาณน้อยในช่วง
ต้นฤดู ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์ 1 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
14.75 - 13.00 7.20  

ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวมาก 
ประกอบกับมีหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศราคาถูกเข้ามาจ าหน่าย
แข่งขัน ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
 

ผลผลิ ตออกสู่ ตลาดมากอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง  แม้ ว่ า ภาวะการค้ ามี
แนวโน้มกระเตื้องขึ้นจากการผ่อน
คลายมาตรการป้องกัน COVID - 19  
แต่ปริมาณที่ออกสู่ตลาดมาก มีผล
ท าให้ราคาอ่อนตัวลง  

ปลาป่น สภาพอากาศที่หนาวเย็น ท าให้ความ
ต้องการใช้ปลาป่นในการท าอาหารเลี้ยง
สัตว์น้ าลดลง ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
27.14 28.95 28.00 -  

ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
ในประเทศ รวมทั้งราคาสินค้าทดแทน 
เช่น เนื้อป่น กระดูกป่น มีแนวโน้ม
ราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น 

ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตาม
ปริมาณสต็อกปลาป่นของโลกที่
ลดลงและที่จีนยังคงมีค าสั่งซื้อปลา
ป่นของเปรูเพื่อผลิตอาหารสัตว์ 
เพิ่มขึ้น  

สุกร ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการบริโภค
ของตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศที่ เพิ่มขึ้น จากความกังวล 
ของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการค้าในตลาด
ส่งอาหารทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID - 19 ระลอกใหม่  
ท าให้ผู้บริโภคกังวลในการบริโภคอาหาร
ทะเลจึงหันมาบริโภคเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
74.86 73.50 79.20 78.34  

ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ
บริโภคของตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้กรมฯ ได้จัดท า
โครงการ “หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อ
ประชาชน” เพื่ อลดค่ าครองชีพ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสุกรโดยรวม
ลดลง 
 

ปริมาณผลผลิตสอดคล้องกับความ
ต้องการบริ โภคของตลาดภายใน 
ประเทศและตลาดต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น คาดว่าราคามีแนวโน้มทรงตัว 
ตามมาตรการที่กรมการค้าภายในขอ
ความร่วมมือ 

ไข่ไก่ ผลจากมาตรการลดปริมาณไข่ไก่ในระบบ
ช่วงการระบาดของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่  โดยปลดแม่ไก่ไข่ก่อนเวลา และ
ผลักดันการส่งออก ช่วยให้ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
2.70 2.59 2.60 2.58  

ปริ ม าณผลผลิ ตสะสม ในระบบ
ค่อนข้างมากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ที่
ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการปิด
สถานศึกษา ตลาดสด ตลาดนั ด 
ร้านอาหารก าหนด เวลาปิด และการ
ท่องเที่ยวชะงัก ท าให้ความต้องการ
บริโภคลดลง ส่งผลให้ราคาปรับตัว
ลดลง 

จากการผ่อนคลายมาตรการปิด
สถานศึกษา และมาตรการกระตุ้น
การส่งออก คาดว่าราคาไข่ไก่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
 

ไก่เนื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ที่ยังไม่คลี่คลาย 
ส่งผลกระทบต่อการปิดสถานศึกษา 
ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารก าหนด 
เวลาปิด และการท่องเที่ยวชะงัก ท าให้
ความต้องการบริโภคลดลง ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
35.14 32.50 31.75 33.91 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ที่ยังไม่
คลี่คลาย ส่งผลให้ภาวะการค้ายังคง
ชะลอตัว แม้ว่าความต้องการบริโภค
ของประชาชนจะเพิ่ มขึ้น ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน  แต่ ร าคายั งคง
ปรับตัวลดลง  
 
 
 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้
ภ า ว ะ ก า ร ค้ า ชะ ล อตั ว  ร า ค า
แนวโน้มปรับตัวลดลง 
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กุ้งขาวแวนนาไม ภาวะกา รค้ า ในประ เทศชะลอตั ว 
เนื่องจากการผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID - 19 ท าให้หลาย
จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ท าให้
กระทบร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว  
ปิดท าการ ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง และ
เมื่อตลาดทะเลไทยเปิดท าการซื้อขายจะ
ช่วยระบายกุ้งได้ส่วนหน่ึง  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 

146.00 154.00 141.00 -  

ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้น
เล็กน้อย จากการทีผู่้บริโภคคลายความ
กังวลในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผล
ให้ราคากุ้งปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
 

ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประชาชนในการบริโภคกุ้ง 
คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะมี
ผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่โรงงานแปร
รูปมีความต้องการต่อเนื่อง แม้ว่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และมี
ราคาสูงมากเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ 
COVID – 19 ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
9.11 6.24 6.47 3.71  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่
โ ร งงานแปรรูปมี ความต้ องการ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น
ตามฤดูกาล ราคามีแนวโน้มอ่อนตัว
ลง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ล าไย  ผลผลิตล าไย (นอกฤดู) ภาคตะวันออก
ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 90% ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ล าไยพันธุ์อีดอสด เกรด A 

ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ต้นทุน 
26.36 27.89 28.40 11.46  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง คาดว่า
ราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี 

สิ้นสุดฤดูกาลล าไย (นอกฤดู)  

มะนาว ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคา
ปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ ม.ค.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 
คละเล็ก 70 – 100 60 – 70 50 – 70 

คละกลาง 100 – 130 70 – 100 70 – 100 

คละใหญ่ 130 - 150   100 - 120 100 – 120  

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ราคาอ่อนตัวลง 
 
 
 
 

คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะ
ตลาด 

 
 

กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
มีนาคม 2564 

 


