สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2564)
เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
9,800 - 11,600
9,800 - 11,600

ข้าวเปลือก
เปรียบเทียบ

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
7,000 – 8,000
7,100 - 9,000

ข้าวเปลือกปทุมธานี
9,200 - 10,200
9,200 - 10,200

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาทรงตัว
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งระบายสต็อกเก่า เพื่อรอ
ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ (นาปี ปี 2564/65) ที่เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้บ้างแล้ว ประกอบกับ
ตลาดปลายทางชะลอคาสั่งซื้อ

บาท/กก.
โรงงานอาหารสัตว์
ชนิดเมล็ด
ความชื้น 14.5%
ความชื้น 30%
10.48
7.10
10.38
7.30

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/กก.
8.20 - 9.00
7.70 - 8.70

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ผลปาล์มน้ามัน (น้ามัน 18%) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดน้ อย เกษตรกรคาดว่าผลผลิตจะออกมากในเดือน พฤษภาคม 2565
ในขณะที่ ความต้องการใช้ น้ามั นปาล์มดิ บทั้งในประเทศและส่ งออกมีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง

หน่วย
บาท/ฟอง
บาท/กก.
บาท/ผล
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ลิตร

สัปดาห์ก่อน
3.30 – 3.40
35 - 40
3.00 - 3.50
46 - 48
28.46

บาท/กก.
2.60
2.55

มั น ส าปะหลั ง (หั ว มั น สดเชื้ อ แป้ ง 25%) ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากผลผลิ ตออกสู่ ตลาดน้ อย ขณะที่ ผู้ ประกอบการยั งมี ความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์ ชนิดเมล็ดความชื้น 14.5%) ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้และเก็บสต็อก
อย่างต่อเนื่อง

รายการ
1. ไข่ไก่ เบอร์ 3
2. กะหล่าปลี คละ
3. มะนาว (เบอร์ 1-2) คละ
4. น้ามันปาล์ม
5. น้ามันดีเซล

ข้าวเปลือกเจ้า
7,500 - 8,000
7,500 - 8,000

บาท/กก.
ยางแผ่น
ยางก้อนถ้วย
รมควันชั้น 3
(DRC 50%)
56.05
24.50
55.20
24.50

ยางพารา (ยางแผ่นรมควันชั้น 3) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามปริมาณยาง
ออกสู่ ตลาดน้ อยลง จากฝนตกชุ กต่ อเนื่ องในแหล่ งผลิ ต ขณะที่ ความ
ต้องการยังคงมีต่อเนื่อง จากการขยายตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก
รวมทั้งราคายางตลาดต่างประเทศและราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น

สัปดาห์นี้
3.10 – 3.20
30 - 35
3.50 – 4.00
47 – 49
29.27

น้ามันปาล์ม (ขวด 1 ลิตร) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามกลไกราคาตลาด

น้ ามั น ดี เซล ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามราคา
น้ามันดิบตลาดโลก

ไข่ไก่ (เบอร์3) ราคาลดลง เนื่องจาก
ผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดต่ อ เนื่ อ ง ท าให้
ปริมาณสะสมในระบบเพิ่มขึ้น
กะหล่ าปลี ราคาลดลง เนื่องจาก
เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่
ตลาด เพื่อลดความเสี่ ยงจากภาวะ
ฝนตกชุกและน้าท่วมในแหล่งผลิต
มะนาว ราคาปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น ตาม
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจาก
ได้ รั บ ความเสี ย หายจากพายุ ฝ น
ในพื้นที่แหล่งผลิต
กรมการค้าภายใน
20 ตุลาคม 2564

