
 
สินค้าเกษตรท่ีมีการติดตามดูแล ๗๐ สินค้า 

เดือนเมษายน 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 
มกราคม 2562 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ านวน  4  รายการ 

1. ไข่ไก่    ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและยังมีไข่ไก่สะสมในระบบมาก ขณะที่ภาวะการค้าโดยรวมยังทรงตัว 
   ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 
 

๑. ข้าวนาปี ปี 2561/62 ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะทีผู่้ประกอบการยังรับซื้อข้าวเพื่อส่งมอบและเก็บสต็อก  
   ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. ปาล์มน  ามัน  ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการลดสต็อกน้ ามันปาลม์ฯ ไปใช้ผลิต 
   กระแสไฟฟ้าและส่งออก และช่วยลดค่าครองชีพให้เกษตรกร ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑต์่ า  
3. มะพร้าว  แม้ว่าจะอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง  
   รวมทั้งผู้ประกอบการยังมีสต็อกจากการน าเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบ AFTA (พ.ย.-ธ.ค.) ราคายัง 
   เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
4. ยางพารา  ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมในพ้ืนท่ีภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ และเริ่มเข้าสู่
   ช่วงยางผลัดใบ เกษตรกรในหลายพื้นท่ีเริ่มหยุดกรีดยาง ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ านวน  65  รายการ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

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

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

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

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

สับปะรด 
ล าไย 
ลิ้นจี่ 
ลองกอง 
ทุเรียน 
เงาะ 
มังคุด 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้ าหอม 
 
 

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

ผลไม้อื่นๆ 
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
หอมแดง
กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ปลาป่น 
 
 

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

ขิง 
กระบือ 
โคเนื้อ 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื้อ 
กุ้งก้ามกราม 
กุ้งขาวฯ 
ไก่เนื้อ 
สุกร 
ปลาทับทิม 
 
 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
 

ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
เกลือทะเล 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ านวน  1 รายการ 
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สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนเมษายน 
และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2562 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มีนาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(เมษายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤษภาคม 2562) 

ข้าวนาปรัง  
(ปี 2562) 

ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว 
ขณะที่ผู้ประกอบการมีสต๊อกเพียงพอ
ต่อการส่งมอบ ราคาปรับตัวลดลง
เล็กน้อย 

ผลผลิตข้าวนาปรังมีปริมาณออกสู่
ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับหลายพื้นท่ี
ชลประทานเริ่มงดการส่งน้ า ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าวเปลือกเจ้า 5% 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
7,812 7,696 7,300-7,900 7,539 

 

ผลผลิตข้าวนาปรังยังคงออกสู่ตลาด
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ป ร ะ ก อ บ กั บ
ผู้ประกอบการยั งคงมีความต้อง
ต่อเนื่อง ราคาทรงตัว 

 

ยางพารา ออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผู้ส่งออกมี
ความต้องการเพื่อส่งออก ประกอบกับ
ภาครั ฐ มี ม าตรการแก้ ไ ขปัญหา
ยางพาราที่ช่วยดูดซับยางพาราออก
จากสต็อกได้มากขึ้น ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 

ออก สู่ ต ล า ด น้ อ ย  ป ร ะ ก อบ กั บ
ผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการ
ยางเพื่อส่งออกในช่วงปิดกรีด ราคา
ปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ยางแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดสงขลา 

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
47.62 43.35 45.47 56.38 

 

ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่
ช่วงเริ่มเปิดกรีดยางในหลายพื้นที่ 
แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

มันส าปะหลัง ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการมากขึ้น 
เนื่องจากต้องการเก็บสินค้าในสต๊อก
ให้เพียงพอต่อความต้องใช้ ราคายัง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ออกสู่ตลาดอย่ างต่อเนื่อง  ภาวะ
การค้าชะลอตัวเล็กน้อย ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวมันสดคละ จ.นครราชสีมา 
เชื้อแป้ง 25%                

ม.ค.61 ธ.ค.61  15 ม.ค.62 ต้นทุน 
2.24 2.70 2.45-2.65 1.90 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มสูงขึ้น 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวโพด
หลั งนา เ ริ่ ม ออกสู่ ต ล าด  ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 

ออกสู่ตลาดเพิ่มสูงขึ้น  เป็นช่วงที่
ข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดปริมาณมาก 
ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
8.76 9.33 9.10-9.20 6.38  

เป็นช่วงที่ข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาด
ใกล้หมดฤดูกาลผลิตแล้ว แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหวอยู่ ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
โรงงานยังคงมีความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง 

เมล็ดกาแฟ  ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภาวะ
การค้ายังชะลอตัว ราคาอ่อนตัวลง 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ตลาดมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เกรดคละ จ.ชุมพร 

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
60.83 - 60 66.62  

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ถั่วเหลือง ราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่เกษตรกรขาย
ได้ปรับลดลงจากเดือนก่อน ราคาขาย
ส่ ง ต ล า ด  ก ท ม .  เ ก ร ด แ ป ร รู ป
ผลิตภัณฑ์อาหาร เกรดผลิตอาหาร
สัตว์และเกรดสกัดน้ ามันยังทรงตัว 

ผลผลิตในประเทศจะมีปริมาณลดลง 
ความต้องการใช้มีมากตามปกติ ราคา
มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นระดับหนึ่ง 
ราคาขายส่ง กทม. เกรดสกัดน้ ามัน 

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
18.50 18.50 18.50 15.55  

คาดว่ าผลผลิตเมล็ ดถั่ ว เหลื องใน
ประเทศออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจาก
สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ราคาเคลื่อนไหว
ตามช้ันคุณภาพ 
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สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มีนาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(เมษายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤษภาคม 2562) 

ปาล์มน้ ามัน ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่ กฟผ. รับมอบน้ ามันปาล์มดิบ
จ านวน 34,000 ตัน หรือประมาณ 
11% ของผลผลิตที่ ออกสู่ ตลาด 
ภาวะการค้าโดยรวมทรงตัว ราคา
ปรับตัวลดลง  

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อย 
ขณะที่  กฟผ. ก าหนดแผนรับมอบ
น้ า มั นป า ล์ ม ดิ บ ที่ เ ห ลื อ ทั้ ง หม ด 
102,000 ตัน ภายในสิ้นเดือน เม.ย. 
62 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณ
สต็อกคงเหลือสิ้นเดือน เม.ย. 62 
ลดลงเมื่อเทียบกับสต็อก ณ  มี.ค. 62 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
3.44 2.82 2.80 3.01  

ปริมาณผลปาล์มลดลงจากเดือนก่อน
ประมาณ 5.8% ขณะที่ กฟผ. รับ
มอบน้ ามันปาล์มดิบตามมาตรการ
ปรับสมดุลน้ ามันปาล์มในประเทศ 
ครบตามเป้าหมาย 160 ,000 ตัน
แล้ว  คงเหลือการใ ช้ปกติ ในด้ าน
บริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน 
คาดว่าจะท าให้ปริมาณสต็อกคงเหลือ
สิ้นเดือน พ.ค. 62 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับสต็อก ณ  เม.ย. 62 และส่งผลให้
ราคาผลปาล์มน้ ามันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

มะพร้าว ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะ
การค้าเริ่มกระเตื้องขึ้น ราคาปรับตัว
สูงขึ้นแต่ยังยังเคลื่อนไหวอยู่เกณฑ์ต่ า 
 

ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภาวะ
การค้าคล่องตัวขึ้นผลจากมาตรการ
ชะลอการน าเข้า ราคาปรับตัวสูงขึ้น
แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
15.80 5.02 4.89 4.37  

เข้าสู่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น (พ.ค.-
ธ.ค.62) แต่ผลจากมาตรการชะลอ
การน าเข้า ในช่วงปลายปี 61 ต่อต้น
ป ี 6 2  ส ่ง ผ ล ให ้ภ า ว ะ ก า ร ค ้า มี
แนวโน้มคล่องตัวและราคาปรับตัว
สูงขึ้น 

กากถั่วเหลือง ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองผลิตจาก
เมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า และกากถั่ว
เหลื อ งน า เ ข้ า  ร าค าปรั บสู ง ขึ้ น
เล็กน้อย ตามต้นทุนการน าเข้าที่ปรับ
สูงขึ้นก่อน 

ผลผลิตกากถั่ ว เหลืองโลกยังคงมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ด้านราคากากถั่วเหลืองน าเข้า
มีแนวโน้ม เคลื่ อนไหวตามภาวะ
ตลาดโลก 

ผลผลิตกากถั่ ว เหลืองโลกยังคงมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ด้านราคากากถั่วเหลืองน าเข้า
มีแนวโน้ม เคลื่ อนไหวตามภาวะ
ตลาดโลก 

ปลาป่น ผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการใช้
ในประเทศ ภาวะการค้าโดยรวมทรง
ตัว ราคาขายส่งปรับลดลงเล็กน้อย 
 

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

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
37 31.28 31.00 31.50  

ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ความต้องการใช้
ปลาป่นทรงตัว ราคามีแนวโน้มปรับ
ทรงตัว 
 

สุกร ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีน ราคา
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขาย
ปลีกเนื้อสุกรโดยเฉลี่ยทรงตัว 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
เล็กน้อยจากสภาพอากาศร้อน ท าให้
สุกรโตช้า ขณะที่ความต้องการของ
ตลาดมีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้นจากไทย
สามารถส่ งออกสุกรมี ชี วิ ต ไปยั ง
ประเทศที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรมากขึ้น ราคาสุกรมี
ชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
45.79 65.17 73-74 64.25  

คาดว่าปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน้อย 
ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จากเริ่มเปิดภาคเรียน และ
การส่งออกขยายตัว ราคาสุกรมีชีวิต
หน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกโดย
เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 



  4 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(มีนาคม 2562) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(เมษายน 2562) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(พฤษภาคม 2562) 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตยังคงเหลือในระบบ
ค่อนข้างมาก ขณะที่ภาวะการค้า
ชะลอตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาค
เรียน ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับ
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาและอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 

ปริมาณผลผลิตในระบบลดลง โดยมี
ปัจจัยจากสภาพอากาศร้อน ท าให้ผล
ผลิตออกช้า การปลดแม่ไก่ยืนกรง 
และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ส่วน
คว ามต้ อ ง ก า รบริ โ ภ คชะลอตั ว
เล็กน้อยในช่วงปิดภาคเรียน ราคาไข่
ไก่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้น แต่ยังอยู่
ในเกณฑ์ต่ า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
2.21 2.55 2.60 2.94  

คาดว่าปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลง
จากมาตรการขอความร่วมมือปลดแม่
ไก่ยื นกรง ขณะที่ แนวโน้มความ
ต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน  
คาดว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะ
ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 

ไก่เนื้อ ภาวะการผลิตยังอยู่ ในเกณฑ์ปกติ 
ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่
การบริโภคในประเทศและการส่งออก
ขยายตัว ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าโดย
เฉลี่ยปรับสูงขึ้น ส่วนราคาช้ินส่วนไก่
สดช าแหละโดยเฉลี่ยยังทรงตัว  
 
 
 
 

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง 
จากสภาพอากาศร้อนขึ้น ขณะที่
ความต้องการเพิ่มขึ้นจากปกติในช่วง
วั น ห ยุ ด ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง เ ท ศ ก า ล
สงกรานต์ ราคาช้ินส่วนไก่สดช าแหละ
โดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้น ส่วนราคาไก่มี
ชีวิตหน้าโรงฆ่ายังทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
31.50 32.50 32-33 33.98  

ภาวะการผลิตปกติ  ขณะที่ความ
ต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
EU เพิ่มโควตาการน าเข้าจากไทย 
ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้น
เล็กน้อย 

กุ้งขาวแวนนาไม ปริ ม าณกุ้ งที่ เ ข้ า สู่ ต ล าด เพิ่ ม ขึ้ น 
เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการ
เจริญเติบโตขณะที่ความต้องการจาก
ผู้ประกอบการห้องเย็นชะลอการรับ
ซื้อเพื่อรอดูทิศทางราคาจากค าสั่งซื้อ
ของคู่ค้า  ราคากุ้งขาวโดยเฉลี่ยปรับ
ลดลง  

ผลผลิตเพิ่มขึ้นท้ังจากภาคใต้และภาค
ตะวันออก ส่วนใหญ่ยังเป็นกุ้งขนาด
กลางและเล็ก (70 – 100 ตัว/กก.)  
ส่วนภาวะการค้าคล่องตัวในระยะสั้นๆ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ราคากุ้งขาว
โดยเฉลี่ยปรับตัวลดลง  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)   
ขายส่ง ณ ตลาดทะเลไทย 

ม.ค.61 ธ.ค.61 15 ม.ค.62 ต้นทุน 
176.43 145 165 -  

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึนตาม
รอบการลงกุ้ง ขณะที่การส่งออกมี
แนวโน้มจะชะลอตัวจากการแข่งขัน
ด้านราคา ราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรง
ตัวหรือปรับลดลง 

สับปะรด ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่โรงงาน
สามารถรองรับผลผลิตได้ทั้ งหมด 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
แปรรูป ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
3.32 2.86 3.45 3.67  

ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง แต่มี
ปริ มาณไม่มากนัก  คาดว่ า ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ด ี

ทุเรียน ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช่วงต้นฤดูกาล
ได้ ถู กคั ดบรรจุ เพื่ อส่ งออกไปยั ง
ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศมี
จ านวนจ ากัด ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น ตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง
ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย 

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
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มังคุด ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ราคา
อยู่อยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

คาดการณ์ว่าผลผลิตออกสู่ตลาด
ต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะ
ตลาด 

เงาะ - ผลผลิตช่วงต้นฤดูกาลเริ่มออกสู่ตลาด
ปริมาณยั งมีจ านวนจ ากัด  ราคา
ปรับตัวสูงข้ึน 

ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ภาวะ
การค้ามีความคล่องตัว คาดว่าราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

มะนาว ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคา
ปรับตัวสูงข้ึน 
 

ออกสู่ตลาดลดลง ตลาดมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาปรับตัว
สูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ ม.ค.61 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 
คละเล็ก 65 114 150-160 
คละกลาง 90 171 180-200 
คละใหญ่ 137.75 209 200-250 

 

ออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มตลาดมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 

หอมแดง (ฤดูแล้ง) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  ภาวะ
การค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาอ่อน
ตัวลง 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ราคาทรง
ตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : หัวใหญ่มันจุก จ.ศรีสะเกษ        

ม.ค.61 ธ.ค.61 ส2 ม.ค.62 ต้นทุน 
22.86 28.50 29.50 12.09  

สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

หอมหัวใหญ่ ผลผลิตออกสู่ ตลาดปริมาณมาก 
ราคาปรับตัวสูงข้ึน 

ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่
ตลาดมีความต้องการสูง และการ
น าเข้ามีการชะลอตัว ราคาเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 

เก็บผลผลิตแล้ว เสร็ จและสิ้นสุด
ฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 

กระเทียม ผลผลิต เ ริ่ มออกสู่ ตลาด  ขณะที่
ผู้ ป ระกอบการมี ค วามต้ อ งกา ร
ต่อเนื่อง ประกอบกับหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ข้ ม ง ว ด ก วด ขั น ก า ร
ตรวจสอบการลักลอบน าเข้า ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

ผ ล ผ ลิ ต อ อ ก สู่ ต ล า ด ม า ก ขึ้ น 
ผู้ประกอบการรับซื้อในลักษณะซื้อมา
ขายไปควบคู่กับการระบายสต๊อกเก่า 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง     

ออกสู่ตลาดหมดแล้ว โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่เก็บแขวนไว้รอขายและรอ
ราคา ขณะที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อเพื่อ
จ าหน่ายและรอราคา ประกอบกับจะ
มีกระเทียมน าเข้าจากต่างประเทศเขา้
มาจ าหน่ายมากขึ้น ราคาอ่อนตัวลง 

 
กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 

เมษายน 2562 
 


