
๑. ข้าว (นาปี 2563/64) เป็นช่วงข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่การส่งออกยังมีปัญหาขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศ  

2. ปาล์มน ้ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะความต้องการใช้ค่อนข้างชะลอตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ซึ่งส่งผลใหร้าคาอ่อนตัวลง 

3. ไข่ไก่ มีผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินในระบบ ส่วนภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัวจากปัจจัยโรงเรียนปิดเทอม การท่องเที่ยว
ชะลอตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ในเกณฑ์ต่่า   

4. กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขณะที่ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวจากการระบาด 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ทั้งการส่งออกและตลาดในต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้เกิดปัญหาด้านการตลาดและ
ราคากุ้งอ่อนตัวลง 

สินค้าเกษตรทีม่ีการตดิตามดูแล ๗๐ สินค้า 
เดือนเมษายน 2564 
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สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องด่าเนินการแก้ไขปัญหา 
        เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีก่าลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหตุ          สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลท้ังระบบ 

 กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1/2 
กรมการค้าภายใน 

เมษายน 2564 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) - จ้านวน  4  รายการ 

1. สุกร ผลผลิตโดยรวมมีปริมาณลดลงส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนื้อหมูอยู่ใน
เกณฑ์สูง 

2. มะพร้าว เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
3. ทุเรียน (ภาคตะวันออก) เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจะออกกระจุกตัวมากในช่วงเดือน พ.ค. เป็นต้นไป ขณะที่การส่งออกยังมี

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์และการตรวจสอบท่ีเข้มงวดของประเทศปลายทาง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
4 กระเทียม หอมแดง ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว และส่วนใหญ่แขวนไว้เพื่อรอจ่าหน่าย ขณะที่การซื้อขายมีแนวโน้ม 

และหอมหัวใหญ่  ชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ อาจส่งผลให้ผลผลิตตกค้าง 
          อยู่ในระบบและราคาอ่อนตัวลง     

 
 
   
 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ้านวน  60  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กากถั่วเหลือง 
ร่าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ล่าไย 

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

ถั่วด่า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
ลองกอง 
สับปะรด 

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

ลิ้นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้่าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
มันส่าปะหลัง 

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

พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ข้าวโพดหวาน 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
ไก่เนื้อ 
 

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

ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 
 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
 

ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
เงาะ 
มังคุด 
 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ้านวน  6  รายการ 



สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนเมษายน 
และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2564 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มีนาคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(เมษายน 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤษภาคม 2564) 

ข้าวนาปี  
(ปี 2563/64) 

ข้าวนาปรังปี 2564 เริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนชะลอการ 
รับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์  ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลง  
ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตัน) 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
8,782 9,666 9,607 7,699  

เป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่
ตลาดมาก แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
เล็กน้อย 

เป็นช่วงข้าวนาปรังออกสู่ตลาด
มาก ส่งผลให้ราคามีแนวโน้ม
ลดลง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่
ตล าดน้ อยกว่ าที่ ค าดการณ์  
แต่ ยั งคงมีปัญหาขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ จะบรรทุก
สิ น ค้ า ส่ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ คู่ ค้ า
ต่างประเทศ 

ยางพารา เป็นช่วงปิดกรีดยางตามฤดูกาล ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากราคาน้่ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งการก่าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ หลังจากการแพร่ระบาด
ของ COVID – 19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ราคายาง
ปรับสูงขึน้อยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาตลาด : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดสงขลา 

มี.ค. 63 ก.พ. 64 มี.ค. 64 ต้นทุน 

42.58 61.46 65.39 57.77 
 

ความต้องการมีแนวโน้มชะลอตัว จาก
โรงงานหยุดรับซื้อในช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการระบาด
ของ COVID - 19 รอบใหม่ ประกอบกับ
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้่ามันตกลงเพิ่ม
ก่าลังการผลิต ท่าให้ราคาน้่ามันดิบ
อ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคายางโดยเฉลี่ย
ปรับตัวลดลง 

ปริมาณยางยั งมีปริ มาณน้อย
เนื่องจากเป็นช่วงปิดกรีดยาง และ
ปริมาณสินค้าคงคลังยางพาราที่ 
Shanghai Future Exchangeลดลง 
ขณะที่ราคาน้่ามันดิบมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดว่าราคายาง 
จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ผลผลิตมันมี
คุณภาพเช้ือแป้งดี ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมัน
ส่าปะหลัง เร่งรับซื้อผลผลิตเพื่อเก็บสต็อก
เพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการของจีนเพิ่มสูงขึ้น 
จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวพุ่งสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ท่าให้ความต้องการมันเส้นเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ : คละ จ.นครราชสีมา เชื้อแป้ง 25%              

มี.ค. 63 ก.พ.64 มี.ค. 64 ต้นทุน 

2.14 2.17 2.25 1.84  

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
ผลผลิตมีคุณภาพดี คาดว่าผู้ส่งออกจะ
รับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บ
สต็อกให้เพียงพอกับความต้องการใช้
และการส่ งออก ซึ่ งจีนยังมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลง คาดว่าราคามีแนวโน้ม
เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ที่
เหมาะสมตามกลไกทางการตลาด 
เนื่องจากสินค้ามีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ผลผลิต รุ่น 2 เริ่มทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น  
แต่ยังคงมีปริมาณน้อย ประกอบกับเมียนมา
เร่งส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มายังประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ผู้ค้าท้องถิ่นและผู้ประกอบการของ
ไทยหลายรายจึงมีสินค้าในสต็อกเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ จึงปรับราคารับซื้อลดลง
เล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค. 64 ต้นทุน 

8.03 8.67 8.56 6.30  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเป็นล่าดับ 
ขณะที่ผู้ค้าท้องถิ่นและ ผู้ประกอบการ
เร่งรับซื้อผลผลิตในประเทศ รวมทั้ง 
มีการน่าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้และเก็บสต็อก ราคายังคง
อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 

เป็นช่วงปลายฤดูการเพาะปลูกปี 
2563/64 ผลผลิตออกสู่ตลาด
เกือบหมดแล้ว ผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่มีอยู่
ในสต็อกของเกษตรกรและผู้ค้า
ท้องถิ่นที่ เก็บผลผลิตไว้ เพื่อรอ
ราคาในช่วงที่ผลผลิตน้อย 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มีนาคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(เมษายน 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤษภาคม 2564) 

กาแฟ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ ในประเทศ เกษตรกรมี
ทางเลือกในการจ่าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น 
หรือโรงงานแปรรูปที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อใน
จังหวัดชุมพรและระนอง ส่งผลให้ราคาปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย 

ราคาเกษตรกรขายได ้: สารกาแฟคละ (โรบัสต้า)  

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 

68.00 67.96 68.00 61.52 
 

เกษตรกรจ่าหน่ายผลผลิตกาแฟ 
โรบัสตาเสร็จสิ้นแล้ว ราคาโดยรวม
ตลอดฤดูกาลเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ทั้งนี้  เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ 
กับความต้องการประกอบกับภาครัฐ
ก่ าหนดให้ ผู้ ประกอบการรับซื้ อ
ผลผลิตในประเทศตามช้ันคุณภาพ 
ในราคาที่ก่าหนด  

สิ้นสุดฤดูกาลผลิตกาแฟโรบัสตา 
ปีการผลิต 2563/64 แล้ว ส่าหรับ
ผลผลิตฤดูกาลใหม่ คาดว่าจะออก
สู่ตลาดในช่วงเดือน ต.ค.64 

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในแหล่ง
ผลิตส่าคัญ (สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร) มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 

4.59 6.85 5.79 3.03  

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องใน
ปริ มาณที่ มากขึ้ น  ขณะที่ ความ
ต้องการใช้โดยรวมค่อนข้างชะลอตัว
ท่าให้ราคาปรับลดลง 
 

คาดว่าผลปาล์มจะออกสู่ตลาด
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคา
ผลปาล์มและน้่ ามันปาล์มดิบ 
มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
โรงงานแปรรูปมีการน่าเข้าบางส่วน เพื่อ
ทดแทนผลผลิตในประเทศที่มี ไม่ เพียงพอ 
ส่งผลให้ราคาอ่อนลง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 

15.88 15.03 14.95 4.74  

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่
โรงงานแปรรูปและตลาดสดชะลอการ
รับซื้ อในช่วงวั นหยุ ดยาวในช่วง
เทศกาลสงกานต์  ส่ งผลให้ ราคา
ปรับตัวลดลง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

กระเทียม ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัว ท่าให้ 
มีผลผลิตส่วนเกินในระบบ แม้ว่าภาวะการค้า 
มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นจากการผ่อนคลาย
มาตรการป้องกัน COVID - 19 แต่ตลาด
ปลายทางไม่สามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 
   ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สดคละ 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
11.83 13.27 10.90 -  

ผลผลิตส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ได้ จะแขวนไว้ รอจ่ าหน่ าย เป็ น
กระเทียมแห้ง ซึ่งจะได้ราคาดีกว่า 
ขณะที่ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัว
จากผลกระทบของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่  ที่ ภาครั ฐก่ าหนดมาตรการ
เข้มงวดมากขึ้น ราคาอ่อนตัวลงอยู่ใน
เกณฑ์ต่่า 

สิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว คาดว่า
เกษตรกรจะทยอยน่ากระเทียมที่
แขวนไว้ออกจ่าหน่าย ขณะที่
ความต้องการของตลาดปลายทาง
มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบ
ของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
รวมทั้งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมี
สต็อกกระเทียมน่าเข้าก่อนหน้านี้
ที่ ร อระบาย แนว โน้ ม ราคา
เคลื่อนไหวในเกณฑ์ค่อนข้างต่่า 

หอมแดง ผลผลิตภาคเหนือออกสู่ตลาดมากขึ้นต่อเนื่อง
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกสู่ตลาด
น้อยลง แม้ว่าภาวะการค้ามีแนวโน้มกระเตื้อง
ขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน  
COVID - 19  ในส่วนของภัตตาคาร ร้านอาหาร 
แต่ปริมาณท่ีออกสู่ตลาดมากมีผลท าให้ราคา
อ่อนตัวลง 
ราคาเกษตรกรขายได้ : หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน  

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 

28.15 25.29 23.02 10.76  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ยังมี
ปริมาณค่อนข้างมาก ภาวะการค้า
ชะลอตั ว ช่ ว ง วั นหยุ ด ต่ อ เ นื่ อ ง 
ในเทศกาลสงกรานต์และผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่ ขณะที่ความต้องการส่งออกยังมี
ต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยให้ราคาไม่อ่อน
ตัวลงมากนัก 

คาดว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
เสร็ จสิ้ น ขณะที่การซื้ อขายมี
แนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบ
ของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมี
ความต้องการเพื่อส่งออกตาม
ค่าสั่งซื้อล่วงหน้าส่วนหนึ่ง คาดว่า
จะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 
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หอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
ภาวะการค้ามีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นจากการ
ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID - 19 แต่
ปริมาณที่ออกสู่ตลาดมากมีผลท่าให้ราคาอ่อน
ตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์ 1 

มี.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
6.30 8.25 6.75 7.20  

เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จ
สิ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ซึ่ งเป็น
วันหยุดต่อเนื่อง โดยบางส่วนแขวนไว้
รอจ่าหน่าย ภาวะการค้ามีแนวโน้ม
ชะลอตัวจากการระบาดของ COVID - 19 
ระลอกใหม่ ราคาเคลื่อนไหวใน
เกณฑ์ต่่า 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น
แล้ว ขณะทีภ่าวะการค้ามีแนวโน้ม
ชะลอตัวจากผลกระทบของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ที่ภาครัฐ
ก่าหนดมาตรการเข้มงวด อาจ
ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรที่
แขวนรอระบายตกค้างอยู่ในระบบ 

ถั่วเหลือง  
(ฤดูแล้ง) 

ขณะทีผ่ลผลติโลกปีนี้ออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติ 
ประกอบกับการส่งออกของสหรัฐฯ ไปจีน
เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน 
รวมทั้งสถานการณ์เรือ Ever Given กีดขวาง
คลองสุเอซ ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้า
และและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น ราคาใน
ตลาดโลกจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาใน
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ถั ่วเหลือง 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
16.34 17.02 17.17 15.89  

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น 
ประกอบกับปริมาณสต็อกเมล็ดถั่ว
เหลืองโลกยังคงลดลง และการขนส่ง
สินค้ายังคงไม่คล่องตัว ในขณะที่ความ
ต้องการใช้ยังคงมีอย่างสม่่ าเสมอ 
ส่งผลให้ตลาดในประเทศ และราคา
ตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เป็นช่วงปลายฤดูถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
ประกอบกับปริมาณสต็อกเมล็ด
ถั่วเหลืองโลกยังคงตึงตัว แม้ว่า
ปริมาณผลผลิตของประเทศแถบ
อเมริกาใต้จะทยอยออกสู่ตลาด
มากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ของโลก คาดว่าราคา
ตลาดในประเทศและราคาตลาด
ต่างประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ปลาป่น ปริมาณวัตถุดิบปลาเป็ดออกสู่ตลาดลดลง 
ในช่วงปิดอ่าวไทยของกรมประมง ประกอบ
กับปริมาณสต็อกปลาป่นโลกยังคงลดลง 
ในขณะที่สินค้าทดแทน เช่น เนื้อป่น กระดูก
ป่น มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งการประท้วงของ
สหภาพแรงงานขนส่งในเปรู เป็นผลให้การ
ขนส่งสินค้าออกช้าลง ส่งผลให้ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้น 
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต่่ากว่า 60% เบอร์ 1 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
28.00 29.00 29.70 -  

ปริมาณสต็อกปลาป่นโลกที่ยังคง 
ตึงตัว และจีนมีแนวโน้มต้องการ
น่ า เ ข้ าปลาป่ นจาก เปรู เ พิ่ ม ขึ้ น 
ราคาในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโน้มความต้องการใช้ปลาป่น
ในตลาดโลกเพื่อผลิตอาหารสัตว์ 
ยังคงมีปริมาณมาก ในขณะที่
ปริมาณสต็อกปลาป่นโลกยังคงตึง
ตัว ส่าหรับภาวะการผลิตและ
การค้าในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว  

สุกร ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ 
เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และปัญหาสุขภาพ
สุกรในบางพื้นที ่ในขณะที่ความต้องการน่าเข้า
ของตลาดต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาสุกรโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
71.50 77.06 80.63 75.95  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ท่าให้ภาวะ
การค้าค่อนข้างชะลอตัว ส่งผลให้ราคา 
อ่อนตัวลง 
 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคของตลาดภายใน 
ประเทศและตลาดต่างประเทศ  
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19 ระลอกใหม่ และ
ในบางพื้นที่มี ฝนตกชุก ท่าให้
ภาวะการค้าชะลอตัว  
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ไข่ไก่ ปริ มาณไข่ สะสมในระบบค่อนข้ างมาก 
เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ท่าให้ความ
ต้องการบริโภคลดลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวลง
เล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
2.61 2.50 2.49 2.66  

ปริ มาณผลผลิ ตสะสมในระบบ
ค่อนข้างมาก ขณะที่ความต้องการมี
แนวโน้มลดลงจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่ และปิดภาคเรียน ท่าให้ภาวะ
การค้าโดยรวมชะลอตัว  

ภาวะการค้าโดยรวมยังมีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่อง  แต่ผลจาก
มาตรการภาครัฐฯ อาจช่วยลด
ปริมาณไข่ ไก่สะสมในระบบ  
และพยุ งราคาให้สู งขึ้นได้ ใน
ระดับหนึ่ง 

ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 ที่
คลี่คลายลงระดับหนึ่ง ส่งผลให้ภาวะการค้า
กระเตื้องขึ้น ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทนุ 
34.00 31.50 32.80 33.91 

 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการ แต่ผลจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่  และสภาพอากาศแปรปรวน 
ส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว และ 
อาจส่งผลกระทบต่อราคาในระยะต่อไป 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ คาดว่าภาวะการค้า
ยั ง ช ะ ล อ ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้
ราคาไก่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

กุ้งขาวแวนนาไม ความต้องการใช้ในประเทศคล่องตัวขึ้นระดับ
หนึ่ง เนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลในการ
บริโภคกุ้งและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคา
กุ้งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
136.00 138.00 150.00 -  

ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน เม.ย. - 
ก.ค .  64 ขณะที่ภาวะการค้ ามี
แนวโน้มชะลอตัวจากการระบาด 
COVID - 19 ระลอกใหม่ ทั้งการส่งออก
และตลาดในต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้
เกิดปัญหาด้านการตลาดและราคากุ้ง
อ่อนตัวลง 

กรมประมงคาดการณ์ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 
16% ในขณะที่ ภาวะการค้ า 
มี แนวโน้ มชะลอตั ว  ร าคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 
 

ผลไม้ภาคตะวันออก    
เงาะ อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตของผลผลิต คาด

ว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 
ตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. เป็นต้นไป 

ผลผลิตจะเริ่มทะยอยออกสู่ตลาด
ประปราย ราคาช่วงต้นฤดูเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี  

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

ทุเรียน  เป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิต ผลผลิตเริ่มทยอยออก
สู่ตลาด ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี (สูงกว่าปีก่อน) 
เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน
เพิ่มสูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 ต้นทุน 
138.64 158.00 178.11 13.50  

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคายัง
อยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการของ
จีน 

เป็นช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก 
(Peak) ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

มะนาว ผลผลิต (นอกฤดูกาล) ออกสู่ตลาดน้อย ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ มี.ค.63 ก.พ.64 มี.ค.64 
คละเล็ก 70 – 80 40 - 50 160 – 200 
คละกลาง 100 – 150 50 - 70 250 – 300 
คละใหญ่ 150 - 200 80 - 100 350 - 400  

ผลผลิต (นอกฤดูกาล) ออกสู่ตลาด
น้อย ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 

คาดการณ์ว่าผลผลิตตามฤดูกาล
จะทยอยออกสู่ตลาดราคามีแนวโน้ม
อ่อนตัวลง 

 กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
เมษายน 2564 

 


