สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2565 (ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565)
เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
10,700 - 12,000
10,700 - 11,500

ข้าวเปลือก

เปรียบเทียบ

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
10,100 – 11,300
9,000 – 10,500

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ (โรงงานอาหารสั ต ว์ ชนิ ด เมล็ ด ความชื้ น 14.5%)
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการที่มีความ
ต้องการสินค้าจึงเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น
บาท/กก.
10.10 - 11.10
9.60 - 10.35

ผลปาล์มน้ามัน (น้ามัน 18%) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลปาล์มออกสู่
ตลาดน้อย และสต็อกน้ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่า ในขณะที่ความต้องการใช้
ด้านพลังงานมีอย่างต่อเนื่อง
หน่วย
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/ฟอง
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ลิตร

สัปดาห์ก่อน สัปดาห์นี้
180 - 185 200 - 205
65 - 75
70 – 75
3.30 – 3.40 3.50 – 3.60
25 - 30
18 – 20
60 - 80
50 - 70
52 – 55
54 – 55
28.85
29.81

น้ามันปาล์ม (ขวด 1 ลิตร) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามราคาวัตถุดิบและกลไกตลาด
น้ามันดีเซล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามราคา
น้ามันดิบตลาดโลก

บาท/กก.
2.53
2.53

มั น ส าปะหลั ง (หั ว มั น สดเชื้ อ แป้ ง 25%) ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

เปรียบเทียบ

รายการ
1. สุกรชาแหละ
2. ไก่สดชาแหละ
3. ไข่ไก่ เบอร์ 3
4. กะหล่าปลี คละ
5. พริกขี้หนูจินดา คละ
6. น้ามันปาล์ม
7. น้ามันดีเซล

ข้าวเปลือกปทุมธานี
9,500 - 10,300
9,500 - 10,000

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว และข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนนาข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ของภาครัฐ ขณะที่ผู้ประกอบการค้าข้าวมีความต้องการข้าวเพื่อสีแปรสภาพส่งมอบให้กับคู่ค้าทั้ง ใน
และต่างประเทศ จึงเสนอราคารับซื้อสูงขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาทรงตัว

บาท/กก.
โรงงานอาหารสัตว์
ชนิดเมล็ด
ความชื้น 14.5%
ความชื้น 30%
10.83
7.10
10.68
7.10

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือกเจ้า
8,000 - 8,300
8,000 - 8,300

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/กก.
ยางแผ่น
ยางก้อนถ้วย
รมควันชั้น 3
(DRC 50%)
60.02
24.75
57.83
23.75

ยางพารา (ยางแผ่ น รมควั น ชั้ น 3) ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการมีความต้องการยางเพื่อส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคา
น้ามันดิบในตลาดโลก และราคายางตลาดต่างประเทศปรับสูงขึ้น

สุ กร (ช าแหละ เนื้ อแดงสะโพก) ราคาปรั บตั ว
เพิ่ มขึ้ น ตามปริมาณผลผลิ ตที่ ออกสู่ ตลาดลดลง
เนื่องจากโรคระบาดในสุกร ขณะที่ความต้องการ
บริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ซึ่งจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
ไก่สดช่ำแหละ และไข่ไก่ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากความต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น
เพื่ อทดแทนเนื้ อสุ กรที่ ราคาเคลื่ อนไหวอยู่ ใน
เกณฑ์สูง

กะหล่ ำปลี และพริ ก ขี้ ห นู จิ น ดา ราคา
ปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตรุ่นใหม่ออก
สู่ตลาดเพิ่มขึ้น
กรมการค้าภายใน
14 มกราคม 2565

