
 
สินค้าเกษตรท่ีมีการติดตามดูแล ๗๐ สินค้า 

เดือนมิถุนายน 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 
พฤษภาคม 2562 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ านวน  4  รายการ 

 

1. ทุเรียน ผลผลิตทุเรียนรุน่ท่ี 2 จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนพ.ค. โดยจะมีปริมาณน้อยกว่าผลผลิตรุ่น
ที ่1 ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่แนวโนม้เดือนมิ.ย. ผลผลิตทุเรียนภาคใต้จะออกสู่ตลาด
เร็วกว่าปีก่อนประมาณหนึ่งเดือนจะท าให้ผลผลิตทุเรียนในตลาดเพิ่มสูงขึ้น 

2. มังคุด  ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง (ช่วงปลายผลผลิตรุ่นที่ 1) ขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ผลผลิตในเดือนมิ.ย. เข้าสู่ช่วงฤดูฝน คาดว่าจะ
เกิดปัญหามังคุดเนื้อแก้ว ยางไหล ราคาอาจปรับตัวลดลงตามคุณภาพและภาวะตลาด 

3. กระเทียม กระเทียมแห้งมีปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการน าเข้ากระเทียมจากประเทศจีนมา
จ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น จากผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดและมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย ราคา
จ าหน่ายกระเทียมแห้งมีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

๑. ข้าวนาปรัง ปี 2562 ผลผลิตข้าวนาปรังมียังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดปลายทางมีการชะลอค าสั่งซื้อ จึงท าให้
ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตัว  

2. ปาล์มน  ามัน สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเหลือร้อยละ 9.18 หรือ 1.542 ล้านตัน คาดว่า มาตรการ
น าน้ ามันปาล์มดิบไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2 แสนตัน ซึ่ง กฟผ. จะเริ่มรับซื้อ 1 แสนตันในเดือน พ.ค. 
62 จะมีผลให้ราคาผลปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย  

3. มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ในบางพื้นที่เริ่มขาดคอ แต่ยังมีเพียงพอกับความต้องการ ภาวะการค้าทั่วไป
ทรงตัว ราคาปรับตัวสูงข้ึนแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ านวน  65  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

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

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

ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ถั่วด า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
 
 
 
 
 

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

กระเจี้ยบแห้ง 
สับปะรด 
ล าไย 
ลิ้นจี่ 
ลองกอง 
เงาะ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
 

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

มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ปลาป่น 
ขิง 
กระบือ 

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

สุกร 
โคเนื้อ 
ไข่ไก่ 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวฯ 
ไก่เนื้อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
 

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

ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ านวน  1 รายการ 
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สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนมิถุนายน 
และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2562 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2562) 

ข้าวนาปรัง  
(ปี 2562) 

ผลผลิตข้าวนาปรังยังคงออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดปลายทางมี
การชะลอค าสั่งซื้อจึงท าให้ราคาข้าว
ทรงตัว 

ในเดือนมิถุนายนผลผลิตข้าวนาปรัง
ออกสู่ตลาดลดลง แต่ค าสั่งซื้อจาก
ตลาดปลายทางมีแนวโน้มลดลง
เช่นกัน จึงท าให้ราคาข้าวทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 5% 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
8,051 7,723 7,718 7,438 

 

เดือนกรกฎาคมคาดการณ์ผลผลิตข้าว
นาปรังออกสู่ตลาดลดลงกว่าเดือน
มิถุนายนเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ จากภาวะ
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า จึง
ส่งผลให้ตลาดปลายทางมีแนวโน้ม
ชะลอค าสั่งซื้อ ท าให้การซื้อขายข้าวมี
น้อย และส่งผลให้ราคาข้าวยังคงมี
แนวโน้มทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ยางพารา ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน
ก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกมี
ความต้องการยางเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณยางคงคลังอยู่ในระดับต่ ามีไม่
เพียงพอต่อการส่งมอบ ขณะที่ราคา
น้ ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณการ
ผลิตลดลง แต่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติ
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย 

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ซึ่งผลมาจากมาตรการด้าน
ยางพาราของรัฐบาล โดยเฉพาะ
มาตรการส่ ง เส ริ มการ ใ ช้ย างใน
ประเทศ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด
สงขลา 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
45.64 52.35 54.33 56.39 

 

คาดว่าราคายางจะปรับตัวขึ้นลง
ในช่วงแคบๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดู
ฝน เป็นอุปสรรคในการกรีดยางของ
เกษตรกรประกอบกับมาตรการทาง
ภาครัฐยังเป็นตัวช่วยสนับสนุนราคา
ยางพาราได้ในระดับหนึ่ง 

มันส าปะหลัง ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 
0.94 ล้านตัน หัวมันสดมีเช้ือแป้งต่ า 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้า
ตามคุณภาพ ด้านการค้าชะลอตัว
เล็กน้อย เนื่องจากสินค้ามีไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ 
ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่
มันส าปะหลังมีเช้ือแป้งต่ า เกษตรกรเร่ง
ขุดหัวมันฯ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน อาจ
ส่งผลให้หัวมันฯ มีความช้ืนสูง บางราย
ตัดต้นมันฯ ขายเพื่อเป็นท่อนพันธุ์ ก่อนที่
จะขุดหัวมันฯ ส่งผลให้มันส าปะหลังไม่
สมบูรณ์ ด้านผู้ประกอบการ รับซื้อสินค้า
ตามคุณภาพ ราคามีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวมันสดคละ จ.นครราชสีมา 
เชื้อแป้ง 25%                

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
2.05 2.30 2.20 1.88 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่
ประมาณ 0.40 ล้านตัน ราคาอาจมี
แนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ทั้งผู้
ประกอบท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
ส่งออกปรับราคาซื้อตามคุณภาพของ
สินค้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

เป็นช่วงที่ข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาด
ใกล้หมดฤดูกาลผลิตแล้ว ซึ่งมีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับช่วงต้นเดือน 
ประสบกับหนอนกระทู้ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการ
ยังต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บ
สต็ อกสินค้ าไว้ แล้ วบางส่ วน และ
ป้อนเข้ าสู่ โรงงานอาหารสัตว์ ส่ วน
แนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์สูง 

ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลง
เนื่ องจากเป็นช่วงปลายฤดู เก็บเกี่ ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผู้ประกอบการ
เก็บสต็อกสินค้าไว้แล้วบางส่วน เพื่ อ
ป้ อนเข้ าสู่ โ รงงานอาหารสั ตว์  ส่ วน
แนวโน้มด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์สูง แต่
ปรับตัวเล็กน้อยตามคุณภาพของสินค้า 
เกษตรกรเริ่ มปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
เพิ่มขึ้น ส าหรับสินค้าในช่วงนี้จะเป็น
สิ นค้ า ในสต๊ อกของ เกษตรกรหรื อ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
9.60 8.10 8.05 5.84  

คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดที่
ปริมาณร้อยละ 0.09 เป็นสินค้าที่อยู่
ในมือของผู้ประกอบการและเกษตรกร 
แนวโน้ มราคายั งอยู่ ในเกณฑ์ที่ ดี 
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการขอความ
ร่วมมือให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ รับซื้ อ
ข้าวโพดจากเกษตรกร ไม่ต่ ากว่า 8.00 
บาท/กก. ความช้ืน14.5% (กทม.และ
ปริมณฑล) 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2562) 

เมล็ดกาแฟ  สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เกรดคละ จ.ชุมพร 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
- - - -  

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว 

ถั่วเหลือง เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตถั่วเหลือง
ฤดูกาล 2562 (ถั่วแล้ง) ออกสู่ตลาด
หมดแล้ว เมล็ดถั่วเหลืองเกรดแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกรดผลติอาหาร
สัตว์  ปรับ เพิ่มขึ้ นจากเดือนก่อน
เล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการมี
ความต้องการเพิ่มขึ้น เกรดสกัดน้ ามัน
ยังทรงตัวต่อเนื่อง 

ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามา
จากต่างประเทศ ปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ด้านราคา
เคลื่อนไหวตามต้นทุนการน าเข้า 
ราคาขายส่ง กทม. เกรดสกัดน้ ามัน 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
18.50 18.50 18.50 15.55  

ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ด้านราคาเคลื่อนไหว
ตามต้นทุนการน าเข้า 

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ 9.18 
ของผลผลิตทั้ ง ปี  หรื อประมาณ 
1.542 ล้านตัน ราคาผลปาล์มน้ ามัน
ปรับสูงขึ้น ตามภาวะอุปสงค์อุปทาน 
และจากมาตรการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า กก.
ละ 3 บาท 

สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลง เหลื อร้ อยละ  7 .63  หรื อ 
1.282 ล้านตัน ราคาผลปาล์มน้ ามัน
ปรับสูงขึ้นกว่า กก.ละ 3 บาท ในบาง
พื้นที่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลง และความต้องการใช้ด้าน
พลังงานมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
มาตรการภาครัฐ  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
4.29 2.28 2.83 3.01  

สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาด
ร้อยละ 7.16 หรือ 1.203 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือน มิ .ย. 62 ร้อยละ 
6.19 คาดว่าจะส่งผลให้ราคาผล
ปาล์มน้ ามันปรับสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์
ปกติ 

มะพร้าว สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 68,236 ตัน (7.76% ของ
ผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
3.47% ภาวะการค้าทรงตัว ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่
ตลาด 75,095 ตัน (8.54% ของ
ผลผลิตรวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
10.05% ภาวะการค้ าชะลอตัว  
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
7.41 7.16 6.67 3.40  

 สศก. ประมาณการผลผลิตออกสู่ตลาด 
78,173 ตัน (8.65% ของผลผลิต
รวม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.29% 
 ภาวะการค้ ามี แนวโน้มชะลอตั ว
ต่อเนื่อง  คาดว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑ์ต่ า 

ปลาป่น วัตถุดิบส าหรับน ามาท าปลาป่นมี
ปริมาณลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจาก
พม่าปิดอ่าว 2 เดือน แต่โดยรวมยัง
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ภาวะการค้าทรงตัว ผู้ผลิตอาหารสัตว์
มีความต้องการใช้ในระดับปกติ ราคา
ปลาป่นปรับสูงขึ้น 
 

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามีแนวโน้มทรงตัว                                 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : โปรตีน ต่ ากว่า 60% เบอร์ 1 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
33.00 30.00 30.00 31.50  

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามแีนวโน้มทรงตัว
ต่อเนื่อง 
 



  4 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2562) 

สุกร ปริมาณผลผลิตออกสู่ ตลาดลดลง
เล็กน้อย ขณะที่การส่งออกขยายตัว 
ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคา
ขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดตามปกติ
หลังจากพ้นช่วงฤดูร้อน ขณะที่ความ
ต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการ
ส่ งออกขยายตั ว  อย่ า ง ไ รก็ ต าม 
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะรักษา
ระดับราคาจ าหน่ายสุกรมีชีวิตเพื่อมิ
ให้กระทบต่อผู้บริโภค คาดว่าราคา
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขาย
ปลีกยังทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
58.17 75.05 75.50 68.49  

ปริมาณการผลิตสุกรมีอย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
จากการส่งออกขยายตัวไปยังตลาดใน
ประเทศที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์-
แอฟริกาในสุกร คาดว่าราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีก
อาจปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตในระบบลดลง จาก
การปลดแม่ไก่ยืนกรง และผลักดัน
ส่งออกไข่ไก่ ขณะที่ความต้องการ
เพิ่มขึ้นช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียน 
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย 

ปัญหาปริมาณผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด
คลี่คลายลง โดยความต้องการบริโภค
ยังมีต่อเนื่อง คาดว่าราคาไข่ไก่คละ
หน้าฟาร์มทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
2.80 2.75 2.80 2.62  

คาดว่าปริมาณแม่ไก่ยืนกรงท าให้มี
ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในระบบอยู่ใน
ระดับสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมี
แนวโน้มทรงตัว 

ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ราคายังทรงตัว
ต่อเนื่อง  
 
 
 

ภาวะการผลิตปกติ  ขณะที่ ความ
ต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สหภาพยุโรปเพิ่มโควตาการน าเข้า
เนื้อไก่จากไทย คาดว่าราคาปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
31.50 34.50 36.50 33.13  

ภาวะการผลิตปกติ  ขณะที่ความ
ต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการ
ส่งออกขยายตัว คาดว่าราคาไก่เนื้อจะ
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากสภาพ
อากาศเย็นในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ท า
ให้กุ้ ง เจริญเติบโตดี  ขณะที่ความ
ต้องการยังมีต่อเนื่อง ราคากุ้งขาวโดย
เฉลี่ยปรับสูงขึ้น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยส่วน
ใหญ่ยั งเป็นกุ้ งขนาดกลางและเล็ก 
ขณะที่ห้องเย็นมีความต้องการต่อเนื่อง 
เพื่ อส่ งมอบตามค าสั่ งซื้ อล่ วงหน้ า    
คาดว่าราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยทรงตัวหรือ
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)   
ขายส่ง ณ ตลาดทะเลไทย 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
139.05 133.0 135.0 -  

คาดว่าผลผลิตลดลง จากการเลี้ยงกุ้ง
อาจได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตก
หนักในแหล่งผลิต ขณะที่การส่งออกมี
แนวโน้มขยายตัว จากผู้ส่งออกปรับตัว 
เพื่ อรั กษาตลาดส่ งออก โดยเน้น
คุณภาพและปรับขนาดกุ้งเพื่อแข่งขัน
ด้านราคากับกุ้งขนาดเล็กของประเทศ
ผู้ส่ งออก อาทิ  เวียดนาม อินเดีย 
แนวโน้มราคาทรงตัวหรือเคลื่อนไหว
ในช่วงแคบ 

สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แต่มี
ปริมาณลดลง โรงงานมีการแข่งขันกัน
รั บ ซื้ อ ผ ล ผ ลิ ต ส่ ง ผ ล ใ ห้ ร า ค า ที่
เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย 
โรงงานแข่งขันกันรับซื้อ เพื่อ เดิน
เครื่องจักร คาดว่าราคาที่เกษตรกร
ขายได้จะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
1.75 6.48 7.55 3.71  

คาดว่ าผลผลิตจะออกสู่ ตลาดใน
ปริมาณน้อยมาก ส่งผลให้โรงงานปิด
ท าการ เพื่ อซ่อมบ ารุ ง เครื่ องจักร 
ส าหรับโรงงานบางพื้นที่ยังคงเดิน
เครื่องจักรจะรับซื้อผลผลิตในราคาสูง 
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ทุเรียน ผล ผ ลิ ต ป ล า ย ฤดู ก า ล ขอ งภ า ค
ตะวันออกเริ่ มออกสู่ ตลาด  ซึ่ งมี
ปริมาณลดลงจากช่วงก่อน ส่งผลให้
ระดับราคาปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย 

ผลผลิตทุเรียนรุน่ท่ี 3 เริ่มออกสู่ตลาด 
ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่ารุ่นที่ 2 ส่งผลให้
ระดับราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
76.33 118.13 142.50 16.06  

ผลผลิตภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาด มี
แนวโน้มที่ระดับราคาจะปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากการที่ปริมาณสินค้าใน
ตลาดเพิ่มขึ้น 

มังคุด ผลผลิตภาคตะวันออกทยอยออกสู่
ต ล าด  โ ด ย ร า ค าป รั บตั ว ลด ล ง 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น 
และผลผลิตด้อยคุณภาพ (เนื้อแก้ว 
ยางไหล) 

ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลง (เข้าสู่ช่วงฤดูผลิต
รุ่นที่ 3 ) และปริมาณความต้องการ
ของตลาดเพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มังคุดคละ 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
50.55 54.17 64.10 19.24  

คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง 
ราคาปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย 

เงาะ ผลผลิตเงาะภาคตะวันออกทยอย
ออกสู่ ตลาด แต่พบว่ า เกษตรกร
สามารถจ าหน่ายผลผลิตไว้ในราคาที่
ดี เนื่องจากผลผลิตในภาพรวมออกสู่
ตลาดลดลง เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน 

ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
เข้าสู่ช่วงฤดูผลผลิตรุ่นที่ 3 ท าให้ผล
ผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เงาะโรงเรียนคละ 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
16.49 30.00 26.50 12.08  

คาดว่ าผลผลิตจะออกสู่ตลาดใน
ปริมาณลดลง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

มะนาว ช่วงต้น เดื อนราคาปรับตั วสู งขึ้ น
เล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตออกน้อย
และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วง
ปลายเดือน เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดู
ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ ส ภ า พ อ า ก า ศ
เอื้ ออ านวยต่อการผลิต  (ฝนตก) 
แหล่งผลิตจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดมาก 

ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและ
สภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อแหล่งผลิต 
(ฝนตก) แหล่ งผลิตจะมีปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 
คละเล็ก 30-50 100-200 100-140 
คละกลาง 50-60 250-260 200-400 
คละใหญ่ 70-100 350-450 250-300 

 

คาดว่าผลผลิตออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ราคามีเกณฑ์ปรับตัวลดลง 

หอมแดง (ฤดูแล้ง) ผลผิตหอมแดงสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
แล้ว ซึ่งผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้
เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ 

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวใหญ่มันจุก จ.ศรีสะเกษ        

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
- - - 11.36  

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2562) 

หอมหัวใหญ่ สิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตปี 2561/62 สิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตปี 2561/62 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์1 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
- - - 6.57  

สิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตปี 2561/62 

กระเทียม เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม
หมดแล้ว ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่แขวน
เพื่อจ าหน่ายและรอราคา รวมทั้งมี
ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อแต่กด
ราคา ส่งผลให้เกษตรกรชะลอการ
จ าหนา่ย ด้านราคาจ าหน่ายกระเทยีม
แห้งคาดว่าจะอ่อนตัวลง เนื่องจาก
ปริมาณออกสู่ ตลาดเพิ่มมากขึ้ น 
ประกอบกับจะมีกระเทียมน าเข้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายมากขึ้น 
เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ของ
ประเทศจีนออกสู่ตลาดและมีราคาถูก
กว่าในประเทศไทย ราคาจ าหน่าย
กระเทียมแห้งจะอ่อนตัวลง 

ผลผลิตกระเทียมแห้งออกสู่ตลาดมาก
ขึ้น และอยู่ในมือผู้ประกอบการเพื่อ  
สต๊อกทยอยจ าหน่ายช่วงนอกฤดูทั้ง
มัดจุกและแกะกลีบ คาดว่าภาวะ
การค้าจะชะลอตัว ส่วนด้านราคายัง
เคลื่อนไหวในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากมี
กระเทียมน าเข้าราคาถูกมาจ าหน่าย
แข่งขัน     
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : แห้งใหญ่คละ (ทั้งประเทศ) 

มิ.ย.61 พ.ค.62 7 มิ.ย 62 ต้นทุน 
- - -   

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 
กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 

เมษายน 2562 
 


