
๑. ข้าว เป็นช่วงข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ราคาปรบัตัวลดลง แม้ว่าผลผลิตจะออกสูต่ลาดน้อยกว่าที่คาดไว ้
2. ปาล์มน ้ามัน แม้ว่าจะเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ภาวะการค้าชะลอตัวลง

จากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) แต่ราคาน ้ามันปาล์มดิบใน
ตลาดมาเลเซียที่ปรับสูงขึ นต่อเนื่องตั งแต่ต้นปี ส่งผลให้ราคาผลปาล์มยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  

3. กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตเริ่มออกสูต่ลาดมากขึ น ในขณะที่ความต้องการลดลง จากห้องเย็นชะลอและหยุดรับซื อกุ้งในประเทศ 
เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันดา้นราคากับคู่แข่งได ้ประกอบกับสถานการณก์ารระบาดของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ความต้องการในประเทศลดลง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

สินค้าเกษตรทีม่ีการตดิตามดูแล ๗๐ สินค้า 
เดือนพฤษภาคม 2564 
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สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
        เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีก้าลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ นในระยะต่อไป 
สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหตุ          สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั งระบบ 
 
 
 

 
 

กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1/2 
กรมการค้าภายใน 
พฤษภาคม 2564 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ้านวน  3  รายการ 

๑. สุกร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบท่ี 3) ท้าให้ภาวะการค้าชะลอตัว  
ตามความต้องการบริโภคที่ลดน้อยลง ประกอบกับในบางพื นที่มีฝนตกชุก ส่งผลให้ภาวะการค้าโดยรวม 

 ชะลอตัว ราคาสุกรปรับตัวลงเล็กน้อย  
2.ไข่ไก่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ และสภาพอากาศแปรปรวน ท้าให้ภาวะการค้า

โดยรวมชะลอตัว อย่างไรก็ตาม มาตรการผลักดันส่งออกไข่ไก่ และปลดแม่ไก่ยืนกรง 3 ล้ านตัว  
(7 เม.ย. - 7 พ.ค. 64) ช่วยลดปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบได้ระดับหนึ่ง และท้าใหร้าคาปรับตัวสูงขึ น 

3. ภาคตะวันออก  เป็นช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก (Peak) ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง  
(เงาะ มังคุด และทุเรียน)   
 
 
   
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

ยางพารา 
หอมหัวใหญ่ 
กากถั่วเหลือง 
ร้าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ วนางแดง 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
 

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

ถั่วด้า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
มะพร้าว 
ลองกอง 

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

ลิ นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน ้าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
 

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

หอมแดง 
พริกใหญ่สด 
ผักต่างๆ  
ขิง 
กระบือ 
โคเนื อ 
ข้าวโพดหวาน 
ไข่เป็ด 
ลูกไก่ไข่ 
ลูกไก่เนื อ 
กุ้งก้ามกราม 
 

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

ไก่เนื อ 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
 

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

เกลือทะเล 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
ล้าไย 
มันส้าปะหลัง 
สับปะรด 

 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ้านวน  63  รายการ 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ้านวน  5  รายการ 



สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนพฤษภาคม 
และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2564 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(เมษายน 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(พฤษภาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มิถุนายน 2564) 

ข้าว  
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ น ทั งจากการไถ่
ถอนข้าวจากโครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปีออกมาจ้าหน่ายมากขึ น 
และข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้
มากขึ น ราคาอ่อนตัวลง 
ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตัน) 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
10,108 9,607 9,158 7,961  

ข้าวนาปรังทยอยออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้าทั งใน
ประเทศและส่งออกชะลอตัว ส่งผล
ให้ราคาอ่อนตัวลง  

แม้ว่าผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่
ตลาดลดลง แต่ภาวะการค้าทั งใน
ประเทศและส่งออกยังชะลอตัว
ต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 

ยางพารา อยู่ในช่วงปิดกรีดยาง ผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย ขณะที่การส่งออกประสบปัญหาขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออก และ
ราคาน ้ามันดิบอ่อนตัวลง ท้าให้ราคายาง
อ่อนตัวลง 
ราคาตลาด : ยางแผ่นรมควันชั น 3 ตลาดสงขลา 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

39.72 65.39 62.81 57.77 
 

ผลผลิตยางเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ น  
แต่ ยั งมีปริ มาณน้อยตามฤดู กาล 
ประกอบกั บความต้ องการยั งมี
ต่อเนื่อง และราคาน ้ ามันดิบที่ยั ง 
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ราคา
ยางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล 
ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้ ม
ขยายตัวจากการพัฒนาถุงมือยาง
ธรรมชาติส้าหรับผู้ที่แพ้แป้ งของ
ผู้ประกอบการไทย เพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของตลาดสหรัฐฯ
และยุโรป เป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ราคามีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี 

มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่
ผลผลิตมีคุณภาพดี  ผู้ ส่ งออกจะรับซื อ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกให้
เพียงพอกับความต้องการใช้และการส่งออก 
ซึ่งจีนยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ น 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.นครราชสีมา เชื อแป้ง 25%              

เม.ย. 63 มี.ค. 64 เม.ย. 64 ต้นทุน 

2.17 2.25 2.38 1.84  

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล 
ขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตาม
ฤดูกาล ขณะที่ความต้องการยังมี
อย่างต่อเนื่อง ด้านราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ น  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

เป็นช่วงปลายฤดูข้าวโพดเลี ยงสัตว์ รุ่น 2 
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง คุณภาพไม่ค่อยดีมี
ความชื นสูง ราคาอ่อนตัวลง  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื น 14.5% 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย. 64 ต้นทุน 

8.05 8.56 8.51 6.30  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเป็นล้าดับ 
ขณะที่ผู้ค้าท้องถิ่นและ ผู้ประกอบการ
เร่งรับซื อผลผลิตในประเทศ รวมทั ง 
มีการน้าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้และเก็บสต็อก ราคายังคง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

อยู่ในช่วงเพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล
ใหม่ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตปีเก่าที่มีอยู่ในสต็อกของ
เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่นที่ เก็บ
ผลผลิตไว้ เพื่ อรอราคาในช่วงที่
ผลผลิตน้อย 

กาแฟ เกษตรกรจ้าหน่ายผลผลิตกาแฟโรบัสตา 
เสร็จสิ นแล้ว ราคาโดยรวมเคลื่อนไหวอยู่ 
ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ  
ราคาเกษตรกรขายได ้: สารกาแฟคละ (โรบัสต้า)  

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

- 68.00 - 61.52 
 

สิ นสุดฤดูกาลผลิตกาแฟโรบัสตา     
ปีการผลิต 2563/64 แล้ว ส้าหรับ
ผลผลิตฤดูกาลใหม่ คาดว่าจะออกสู่
ตลาดในช่วงเดือน ต.ค.64 
 

 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(เมษายน 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(พฤษภาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มิถุนายน 2564) 

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ น ตามฤดูกาลผลิต 
แต่ผลจากปัญหาแห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมา 
และเกษตรกรบางส่วนเร่งตัดปาล์มที่ไม่สุก
เต็มที่ ท้าให้คุณภาพเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่้า 
ขณะที่ภาวะการซื อขายน ้ามันปาล์มดิบมีไม่
มาก เนื่ องจากผู้ประกอบการชะลอดู
สถานการณ ์ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

3.18 5.79 5.04 3.03  

แม้ว่าจะเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่
ภาวะการซื อขายน ้ามันปาล์มดิบมีไม่
มากจากความต้องการใช้เพื่อการ
บริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน 
ชะลอตัวลงบางส่วน เนื่องจากมาตรการ 
ป้องกันการระบาดของ COVID – 19 
ระลอกใหม่  (รอบที่  3) ทั งนี ราคา
น ้ามันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซียที่
ปรับสูงขึ นต่อเนื่องตั งแต่ต้นปีจนถึง
ปัจจุบัน ส่ งผลให้ราคาผลปาล์ม 
ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่ปริมาณน้อยกว่ าที่
คาดการณ์ไว้ ราคาผลปาล์มและ
น ้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ น 

มะพร้าว ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ น ขณะที่โรงงาน
แปรรูปและตลาดสดชะลอการรับซื อในช่วง
วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผล
ให้ ราคาปรับตั วลดลงเล็ กน้อย แต่ ยั ง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

13.51 14.82 14.43 4.74  

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ขณะที่ตลาดสด (ตลาดหัวขูด) ชะลอ
การรับซื อ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
การระบาดของ COVID – 19 ระลอก
ใหม่ (รอบที่ 3)  ท้าให้ยอดการขาย
ลดลง ขณะที่ โรงงานแปรรูปยังมี
ความต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ราคาอ่อนตัวลง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิตยั งคงออกสู่ตลาดมาก 
แต่ปริมาณลดลง ขณะที่การค้า 
มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจาก
ผลกระทบการระบาดของ COVID – 19 
ระลอกใหม่  (รอบที่  3) ราคามี
แนวโน้มปรับตัวลดลง 

กระเทียม สิ นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว เกษตรกรเริ่มทยอย
น้ากระเทียมที่เก็บแขวนไว้ออกขาย ขณะที่
ภาวะการค้าชะลอตัวจากมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม ่
(รอบที่ 3) อย่างไรก็ตามผลจากมาตรการ
ชะลอการจ้าหน่าย ช่วยให้ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ปรับตัวสูงขึ น 
   ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สดคละ 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
9.18 10.90 11.02 -  

เกษตรกรทยอยน้ากระเทียมที่แขวนไว้
ออกจ้าหน่าย ขณะที่ความต้องการ
ของตลาดปลายทางมีแนวโน้มชะลอ
ตัวจากผลกระทบของ COVID - 19 
ระลอกใหม่  (รอบที่  3)  รวมทั ง
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ ง มีสต็อก
กระเทียมน้าเข้าก่อนหน้านี ที่ รอ
ระบาย ราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์
ค่อนข้างต่้า 

ปริมาณกระเทียมแห้งออกสู่ตลาด
ต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้ายังมี
แนวโน้มชะลอตัว จากผู้ประกอบการ
ในตลาดปลายทางระบายผลผลิตได้
ช้าลง จากผลกระทบของ COVID - 19 
ระลอกใหม่ (รอบที่  3)  และมี
กระเทียมน้าเข้ามาจ้าหน่ายแข่งขัน 
แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์
ค่อนข้างต่้า 

หอมแดง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่วนภาวะ
การค้ายังชะลอตัวจากการระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ขณะที่
ความต้องการส่งออกยังมีต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาปรับตัวสูงขึ นเล็กน้อย 
ราคาเกษตรกรขายได้ : หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน  

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

- 23.02 23.19 10.76  

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ นแล้ว 
โดยส่วนหนึ่ งแขวนไว้รอจ้าหน่าย 
ขณะที่การซื อขายมีแนวโน้มชะลอตัว
จากผลกระทบของ COVID - 19 ระลอก
ใหม่  (รอบที่  3)  อย่ า งไรก็ ตาม 
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการเพื่อ
ส่งออกตามค้าสั่งซื อล่วงหน้าส่วนหนึ่ง 
คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 

ผลผลิตหอมแดงแห้งออกสู่ตลาด
น้อยลง ขณะที่ ภาวะการค้ าใน
ประเทศยั งมีแนวโน้มชะลอตั ว  
แต่ความต้องการเพื่อส่งออกยังมี
ต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้
ระดับหนึ่ง 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(เมษายน 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(พฤษภาคม 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(มิถุนายน 2564) 

หอมหัวใหญ่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ นแล้ว   
โดยมีพ่อค้าและสหกรณ์การเกษตรเข้ามา 
รั บซื อและ เก็ บสต็ อกในห้องเย็น เพื่ อ
จ้าหน่ายช่วงนอกฤดู ขณะที่ภาวะการค้ายัง
ชะลอตัวจากการระบาดของ COVID - 19 
ระลอกใหม่  (รอบที่  3) ส่ งผลให้ ราคา
หอมหัวใหญ่เคลื่อนไหวในเกณฑ์ต่้า 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : เบอร์ 1 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
- 6.75 - 7.20  

สหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมรับซื อ
จากเกษตรกรเริ่มทยอยน้าผลผลิต
ออกจ้าหน่าย ขณะที่ภาวะการค้ายังมี
แนวโน้ มชะลอตั วต่ อ เนื่ อ งจาก
ผลกระทบของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
(รอบที่ 3) ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย 

สหกรณ์การเกษตรที่รวบรวบรับซื อ
ผลผลิตจากเกษตรกร ทยอยน้าหอมฯ 
แต่ผลกระทบของ COVID - 19 
ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้การ
ร ะ บ า ย ผ ล ผ ลิ ต ช้ า ล ง 
และมี หอมหั ว ใหญ่ น้ า เ ข้ าม า
จ้าหน่ายแข่งขัน 

ถั่วเหลือง 
(ฤดูแล้ง) 

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ น ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีตามราคาตลาดโลก 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ถ่ัวเหลือง 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
16.95 17.17 17.73 15.89  

เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว 
คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
ตามราคาตลาดโลก 

ปลาป่น อยูใ่นช่วงปิดอ่าวไทยปริมาณวัตถุดิบมีน้อย 
ประกอบกับปริมาณสต็อกปลาป่นโลก
ยังคงลดลง ในขณะที่สินค้าทดแทน เช่น 
เนื อป่น กระดูกป่น มีราคาสูงขึ น รวมทั ง
การประท้วงของสหภาพแรงงานขนส่งใน
เปรู เป็นผลให้การขนส่งสินค้าออกช้าลง 
ส่งผลใหร้าคาปรับตัวเพิ่มขึ น 
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต้่ากว่า 60% เบอร์ 1 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
28.33 29.70 30.00 -  

ปริมาณสต็อกปลาป่นโลกที่ยังคง 
ตึงตัว ตามภาวะการค้าในตลาดโลกท่ี
สต็ อกปลาป่นตึ งตั ว  และความ
ต้องการใช้ของจีนที่เพิ่มขึ น 
 

แนวโน้มความต้องการใช้ปลาป่นใน
ตลาดโลกเพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคง
มีปริมาณมาก ในขณะที่ปริมาณ
สต็ อกปลาป่นโลกยั งคงตึ งตั ว
ส้าหรับภาวะการผลิตและการค้าใน
ประเทศมีแนวโน้มทรงตัว 

สุกร สภาพอากาศแปรปรวน ท้าให้สุกรบางส่วน
ป่วย ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่
ความต้องการน้าเข้าของตลาดต่างประเทศมี
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสุกรโดยรวม
เพิ่มขึ นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
67.60 80.63 81.15 78.10  

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะ
การค้าและการบริโภคชะลอตัว ราคา
สุกรอ่อนตัวลงเล็กน้อย 
 

คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคของตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ แต่ใน
หลายพื นที่มีฝนชุก อาจส่งผลให้
ภาวะการค้าชะลอตัว จึงคาดว่า 
ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคา
สุกรมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

ไข่ไก่ ปริมาณผลผลิตสะสมในระบบค่อนข้างมาก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) และเป็น
ช่วงปิดภาคเรียน ท้าให้ความต้องการ
บริ โภคลดลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวลง
เล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
2.71 2.49 2.39 2.66  

ผลจากมาตรการของภาครัฐในการ
ผลักดันการส่งออก และปลดแม่ไก่
ยืนกรง 3 ล้านตัว (7 เม.ย.64 ถึง 7 
พ.ค.64) ท้าให้ปริมาณสะสมในระบบ
ลดลง ซึ่งช่วยพยุงราคาได้ในระดับหนึ่ง 

ภาวะการค้าโดยรวมยังมีแนวโน้ม
ชะลอตั วต่ อ เนื่ อ ง  แต่ ผลจาก
มาตรการภาครัฐฯ ช่วยลดปริมาณ
ไข่ไก่สะสมในระบบได้ระดับหนึ่ง 
และพยุงราคาให้สูงขึ นได้ในระดับ
หนึ่ง 
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ไก่เนื้อ ความต้ องการ เพิ่ มขึ นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ แต่ผลจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 
3) และสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ นเพียงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
32.21 32.80 33.50 33.91 

 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
(รอบที่  3) ส่ งผลให้ภาวะการค้า
ชะลอตัว และอาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาในระยะต่อไป 

ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ คาดว่าภาวะการค้ายัง
ชะลอตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ระลอกใหม่ (รอบที่  3) ส่งผลให้
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

กุ้งขาวแวนนาไม การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม ่
(รอบที่ 3) ก่อนหยุดสงกรานต์ ส่งผลให้
ความต้องการบริโภคไม่คึกคักเท่าที่ควร 
ประกอบกับผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมาก 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 

130.00 146.52 141.88 -  

ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ น ในขณะ
ที่การส่งออกชะลอตัว เนื่องจากไม่
สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง
อย่ า ง เอกวาดอร์  อิ น เดี ย  หรื อ
อินโดนี เซียได้  ประกอบกับความ
ต้องการบริโภคในประเทศลดลงจาก
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ส่งผลให้ราคามี
แนวโน้มอ่อนตัวลง 

เกษตรกรบางส่วนอาจชะลอการ
จับกุ้ง เพื่อดูทิศทางราคาจากความ
ไม่แน่นอนในสถานการณ์ COVID - 

19 ระลอกใหม่ (รอบท่ี 3) ที่อาจ
ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการ
บริ โภค ทั งในและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม คาดว่า ซึ่งจะช่วย
พยุงราคาได้ในระดับหนึ่ง 

สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง โรงงานยัง
สามารถรองรับผลผลิตได้ ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
10.67 7.59 7.21 3.71  

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ นทั งใน
พื นที่ภาคตะวันตก ตะวันออก และ
ภาคอื่นๆ (ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้) ขณะที่โรงงานยังสามารถ
รองรับผลผลิตได้ ราคาอ่อนตัวลดลง
ตามปริมาณผลผลิตที่มากขึ น 

ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงตาม
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
อย่างต่อเนื่อง 

ผลไม้ภาคตะวันออก 
เงาะและมังคุด 
 
 
ทุเรียน 

 
ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ราคาช่วงต้น
ฤดูเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ผลผลิตภาคตะวันออกเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ น 
ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง แต่ยังคงเคลื่อนไหว
อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ นในตลาดเมืองหลัก 
และเมืองรองที่มีความต้องการทุเรียนเพิ่มมาก
ขึ น จากการซื อขายออนไลน์ ท้าให้สามารถซื อ
ผลไม้สะดวกมากขี น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 ต้นทุน 
115.92 165.18 130.09 13.50  

 
คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ น 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 
เป็นช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก 
(Peak) ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง  
แต่ยังคงสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน 

 
อยู่ ในช่ วงผลผลิ ตออกสู่ ตลาด 
กระจุกตัวมาก ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง 
เป็นช่วงผลผลิตภาคตะวันออกเริ่ม
ออกสู่ตลาดลดลง ราคายังมีแนวโน้ม
เคลื่ อนไหวอยู่ ในเกณฑ์ดี  ส่ วน
ผลผลิตภาคใต้จะเริ่มเก็บเกี่ยวออกสู่
ตลาดได้ตั งแต่ เดือนกรกฎาคม 
2564 ต่อไป 

มะนาว ผลผลิต (นอกฤดูกาล) ออกสู่ตลาดมากขึ น 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 
คละเล็ก 60 – 100 160 – 200 100 – 200 
คละกลาง 150 - 200 250 – 300 200 – 300 
คละใหญ่ 300 - 350 350 - 400 300 - 350  

ผลผลิตตามฤดูกาลในบางพื นท่ี เริ่ม
ทยอยออกสู่ตลาด ราคามีแนวโน้ม
อ่อนตัวลง 

คาดว่า ผลผลิตตามฤดูกาลจะทยอย
ออกสู่ตลาด ราคามีแนวโน้มอ่อนตัว
ลง 

 กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
พฤษภาคม 2564 

 


