สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 (8 - 12 พฤศจิกายน 2564)
เปรียบเทียบ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ
9,500 - 11,000
9,500 - 11,000

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ข้าวเปลือก
เปรียบเทียบ

สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
7,000 – 8,000
7,000 – 8,000

ข้าวเปลือกปทุมธานี
9,300 - 10,000
9,400 - 10,000

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาทรงตัว
- ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาปรับตัวลดลง ผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดในบางพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะน้้าท่วม ท้าให้ผลผลิตมีความชื้นสูง ผู้ประกอบการจึงเสนอราคารับซื้อลดลง

บาท/กก.
โรงงานอาหารสัตว์
ชนิดเมล็ด
ความชื้น 14.5%
ความชื้น 30%
10.68
7.10
10.60
7.10

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

บาท/กก.
7.80 - 8.75
8.90 - 9.80

ผลปาล์มน้ามัน (น้ามัน 18%) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามปริมาณผลผลิตที่ออก
สู่ตลาดน้อย ในขณะที่โรงสกัดมีการรับซื้อผลปาล์มอย่างต่อเนื่อง
หน่วย
บาท/กก.
บาท/ฟอง
บาท/กก.
บาท/กก.
บาท/ผล
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ขวด 1 ลิตร
บาท/ลิตร

บาท/กก.
2.63
2.63

- มันสาปะหลัง (หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%) ราคาทรงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์ ชนิดเมล็ดความชื้น 14.5%) ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการที่มีความ
ต้องการสินค้า จึงเสนอราคารับซื้อสูงตามคุณภาพของสินค้า

รายการ
1. ไก่สดชาแหละ
2. ไข่ไก่ เบอร์ 3
3. กะหล่าปลี
4. ผักกาดขาวปลี
5. มะนาว (เบอร์ 1-2)
6. น้ามันปาล์ม
7. น้ามันถั่วเหลือง
8. น้ามันดีเซล

ข้าวเปลือกเจ้า
7,300 - 7,800
7,300 - 8,000

เปรียบเทียบ
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน

ยางพารา (ยางแผ่นรมควันชั้น 3) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตก
ชุกในแหล่งผลิต ท้าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาตลาด
ล่ วงหน้ าต่ างประเทศปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ ราคายางปรั บตั วสู งขึ้ น
เล็กน้อย

สัปดาห์ก่อน สัปดาห์นี้
60 - 65
60 - 70
3.10 – 3.20 3.30 - 3.40
35 - 40
40 - 45
50 - 55
45 - 50
4.00 – 4.50 3.50 – 4.00
51 - 53
51 - 55
51 - 55
50 - 55
29.59
29.74

น้ามันปาล์ม และน้ามันถั่วเหลือง (ขวด 1 ลิตร)
ราคาปรับตั วเพิ่มขึ้ น ตามราคาวั ตถุ ดิบและตาม
กลไกตลาด
น้ ามั น ดี เซล ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามราคา
น้้ามันดิบตลาดโลก

บาท/กก.
ยางแผ่น
ยางก้อนถ้วย
รมควันชั้น 3
(DRC 50%)
57.00
24.40
56.03
24.50

ไก่ ส ดช ำแหละ ราคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากผลผลิต ออกสู่ ตลาดลดลง จาก
การชะลอการเข้าเลี้ยงก่อนหน้านี้ รวมทั้ง
โรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอน
ไข่ ไก่ (เบอร์ 3) ราคาเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจาก
ความต้ องการบริ โภคที่เพิ่ มมากขึ้ น จาก
มาตรการผ่ อ นคลายล็ อ กดาวน์ รวมทั้ ง
โรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอน
กะหล ำปลี ร า ค า ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากเป็ นปลายรุ่น ผลผลิตจึงออกสู่
ตลาดลดลง
ผักกำดขำวปลี และมะนำว ราคา
ปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออก
สู่ตลาดเพิ่มขึ้น

กรมการค้าภายใน
12 พฤศจิกายน 2564

