
๑. ข้าว ข้าวนาปรังทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้าทั้งในประเทศและส่งออกชะลอตัว 
ส่งผลให้ราคาอ่อนตัว 

2. ปาล์มน ้ามัน ผลผลิตและภาวะการค้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มและน้้ามันปาล์มดิบ
เคลื่อนไหวผันผวน 

3. ยางพารา ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากข้ึน ขณะที่ความต้องการชะลอตัว เนื่องจากโรงงานผลิตถุงมือยางบางส่วน 
ปิดด้าเนินการ เนื่องจากพนักงานติด COVID – 19  ประกอบกับประเทศมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์  
(1 - 28 มิ.ย. 64) ท้าให้ความต้องการใช้ชะลอตัว ส่งผลให้ราคายางอ่อนตัวลง 

4. ข้าวโพดเลี ยงสัตว ์รุ่น 1  เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจะมีความช้ืนสูง ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง  
    (ต้นฝน) ปี 64/65  
  
 

สินค้าเกษตรทีม่ีการตดิตามดูแล ๗๐ สินค้า 
เดือนมิถุนายน 2564 
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สินค้า  Monitor List (ML) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องมีการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหรือต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
        เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
สินค้า  Caution  List  (CL) :  กลุ่มสินค้าท่ีต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อการเตือนภัย  ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีก้าลังจะออกสู่ตลาด 
         และคาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะต่อไป 
สินค้า  Watch  List  (WL) :  กลุ่มสินค้าท่ีมีการติดตามสถานการณ์ตามปกติ 

 หมายเหตุ          สินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลท้ังระบบ 
 
 
 

 

กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1/2 
กรมการค้าภายใน 
มิถุนายน 2564 

รายการสินค้า  Monitor  List  (ML) -  จ้านวน 4 รายการ 

๑. มะพร้าว ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากแต่ปริมาณลดลง ขณะที่การค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากผลกระทบ 
การระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

2. กุ้งขาวแวนนาไม ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะการค้าและการบริโภคชะลอตัว 
ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งอย่างเอกวาดอร์ อินเดีย 
หรืออินโดนีเซียได้ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

3. สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
4. ผลไม้ เป็นช่วงปลายฤดูของผลไม้ภาคตะวันออก ขณะที่ผลไม้ภาคใต้ (เงาะ มังคุด) เริ่มทยอยเก็บเกี่ยว

ผลผลิตออกสู่ตลาด ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวทั้งในประเทศและส่งออก 
 ออกสู่ตลาดได้บ้างแล้ว ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 
 
   
 

รายการสินค้า  Watch  List  (WL) -  จ้านวน 60 รายการ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
11. 

 

มันส้าปะหลัง
หอมหัวใหญ่ 
กากถั่วเหลือง 
ร้าข้าว/ปลายข้าว 
เมล็ดกาแฟ 
ชา 
ละหุ่ง 
ลูกเดือย 
ถั่วเขียว 
ถั่วนิ้วนางแดง 
ล้าไย 

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

ถั่วด้า 
ถั่วลิสง 
งา 
มะขามเปียก 
ปอ 
ไหม 
ฝ้าย 
นุ่น 
กระเจี๊ยบแห้ง 
ลิ้นจี่ 
ส้มเขียวหวาน 
 

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

ทุเรียน 
ส้มโอ 
มะขามหวาน 
มะพร้าวน้้าหอม 
ผลไม้อื่น ๆ  
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 
มะนาว 
พริกไทย 
กระเทียม 
หอมแดง 
 

 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. 

สุกร 
ปลาทับทิม 
ปลาสวาย 
ปลาช่อน 
ปลาดุก 
ปลานิล 
หอยแครง 
หอยลาย 
หอยแมลงภู่ 
ปลาหมึก 
ปลาทูสด 
 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
 

เกลือทะเล 
ข้าวฟ่าง 
ทานตะวัน 
ปลาป่น 
ไข่ไก่ 
 

 

รายการสินค้า  Caution  List  (CL) -  จ้านวน 6 รายการ 



สถานการณ์สินค้าเกษตรเดอืนมิถุนายน 
และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2564 

 

สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2564) 

ข้าว  
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ทั้งจากการ 
ไถ่ถอนข้าวจากโครงการสินเช่ือชะลอการ
ขายข้ าวเปลือกนาปีออกมาจ้ าหน่ าย 
และข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้
มากขึ้น ราคาอ่อนตัวลง 
ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตัน) 

เม.ย.63 มี.ค.64 เม.ย.64 
9,631 9,158 8,937  

ข้าวเปลือกเจ้านาปรังทยอยออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะ
การค้ าทั้ งในประเทศและส่ งออก 
ชะลอตัว ส่งผลให้ราคาอ่อนตัว ขณะที่
ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว  
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการทั้งตลาดในประเทศและส่งออก
ที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดไว ้

ผลผลิตข้าวนาปรังยังออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง แต่ภาวะการค้าทั้งใน
ประเทศและส่งออกยังชะลอตัว
ต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 
 
 

ยางพารา อยู่ในช่วงปิดกรีดยาง ผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย ประกอบกับความต้องการยังมีต่อเนื่อง 
และราคาน้้ามันดิบที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
สูง ส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น 
ราคาตลาด : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดสงขลา 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
39.88 62.81 68.25 

 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ความต้องการชะลอตัว เนื่องจาก
โรงงานผลิตถุงมือยางบางส่วนปิด
ด้าเนินการ เนื่องจากพนักงานติด 
COVID – 19 ประกอบกับประเทศ
มาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ (1 - 28 
มิ.ย. 64) ส่งผลให้ราคายางอ่อนตัวลง 

เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ขณะที่แนวโน้มความต้องการยังมี
ต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้้ามันดิบ
ที่คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งการ
ขยายตัวของความต้องการถุงมือยาง
ทางการแพทย์  

มันส าปะหลัง 
 
 
 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผู้ส่งออกมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกให้
เพียงพอกับความต้องการใช้และการส่งออก 
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.นครราชสีมา เชื้อแป้ง 25%              

พ.ค. 63 เม.ย. 64 พ.ค.64 
2.11 2.38 2.40  

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล 
ขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี  

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตาม
ฤดูกาล ขณะที่ความต้องการยังมี
อย่างต่อเนื่อง ด้านราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูข้าวโพด รุ่น 2 ผลผลิต
ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในสต็อก
ของเกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่น และข้าวโพด
ฯน้าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้
ราคาเพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบูรณ์ ความชื้น 14.5% 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค. 64 

8.14 8.51 8.61  

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเป็นล้าดับ 
ขณะที่ผู้ค้าท้องถิ่นและ ผู้ประกอบการ
เร่งรับซื้อผลผลิตในประเทศ รวมทั้ง 
มีการน้าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้และเก็บสต็อก ราคายังคง
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลผลิต (ต้นฝน) ปี2564/2565 
เริ่ มทยอยออกสู่ ตลาด  แต่ จะมี
ความช้ืนสูง ราคามีแนวโน้มปรับตัว
ลดลง  

ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล  
แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับสต็อก
ยังคงอยู่ในระดับต่้ากว่าปกติ ท้าให้โรงงาน
สกัดน้้ามันแข่งขันกันรับซื้อผลปาล์มมากขึ้น 
รวมทั้งราคาปาล์มดิบในตลาดมาเลเซียที่
ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาผลปาล์ม
และน้้ามันปาล์มดิบของไทยปรับเพิ่มขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ผลปาล์มสด (18%) 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 

3.14 5.04 5.70  

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
แต่ปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ส่งผลให้ราคาผลปาล์มและน้้ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที ่
โรงงานสกัดน้้ามัน แข่งขันกันรับซื้อ
ผลปาล์มเพิ่มขึ้น เพื่อเก็บสต็อกให้
เพียงพอกับความต้องการ ราคามี
แนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2564) 

มะพร้าว เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่
ตลาดสด (ตลาดหัวขูด) ชะลอการรับซื้อ 
จากผลกระทบการระบาดของ COVID – 19 
ระลอกใหม่ (รอบที่ 3)  ท้าให้ยอดการขาย
ลดลง ขณะทีโ่รงงานแปรรปูยังมีความต้องการ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : มะพร้าวผลแก่ใหญ่ 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 

12.97 14.43 11.00  

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

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

กระเทียม สิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว เกษตรกรเริ่มทยอย
น้ากระเทียมที่เก็บแขวนไว้ออกขาย ขณะที่
ภาวะการค้าชะลอตัวจากการระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) อย่างไรก็
ตามผลจากมาตรการชะลอการจ้าหน่าย 
ช่วยให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : แห้งใหญ่คละ 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
42.70 28.30 29.91  

เกษตรกรทยอยน้ากระเทียมที่แขวน
ไว้ออกจ้าหน่าย ขณะที่ความต้องการ
ของตลาดปลายทางมีแนวโน้มชะลอ
ตัวจากผลกระทบของ COVID - 19 
ระลอกใหม่  (รอบที่  3) รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ ง มีสต็อก
กระเทียมน้าเข้าก่อนหน้านี้ที่ รอ
ระบาย ราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์
ค่อนข้างต่้า 

คาดว่าเกษตรกรทยอยน้ากระเทียม 
ที่แขวนไว้ออกจ้าหน่ายจนเสร็จสิ้น 
ในเดือน ก.ค.64 นี้  ขณะที่ภาวะ
การค้ายังมีแนวโน้มชะลอตัว จาก
ผลกระทบของ  COVID - 19 ระลอก
ใหม่ (รอบที่ 3) รวมทั้งมีกระเทียม
น้าเข้าจ้าหน่ายแข่งขัน แนวโน้มราคา
เคลื่อนไหว ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้า 

หอมแดง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่วนภาวะ
การค้ายังชะลอตัวจากการระบาดของ 
COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ขณะที่
ความต้องการส่งออกยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อย 
ราคาเกษตรกรขายได้ : หอมแดงหัวกลางมัดจุก แห้ง 7-15 วัน  

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
- 23.19 24.44  

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น
แล้ว โดยส่วนหนึ่งแขวนไว้รอจ้าหน่าย
ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัว จาก
ผลกระทบของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
(รอบที่ 3) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ยังมีความต้องการเพื่อส่งออกตาม
ค้าสั่งซื้อล่วงหน้าส่วนหนึ่ง คาดว่าจะ
ช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 

ผลผลิตหอมแดงแห้งออกสู่ตลาด
น้อยลง ขณะที่ภาวะการค้าในประเทศ
ยังมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ความ
ต้องการเพื่อส่งออกยังมีต่อเนื่อง คาด
ว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง 

ถั่วเหลือง 
(ฤดูแล้ง) 
 

ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคา
เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีตามราคาตลาดโลก 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ถ่ัวเหลือง 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
17.90 17.73 18.03  

ผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว 
คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
ตามราคาตลาดโลก 

ผลผลิตปี 64/65 (ฤดูฝนรุ่นแรก) จะ
เริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือน ก.ค.64 
ส่วนใหญ่คุณภาพไม่ดีความช้ืนสูง 
คาดว่าราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

ปลาป่น อยู่ในช่วงปิดอ่าวไทย ท้าให้ปริมาณปลาเป็ด
ออกสู่ ตลาดลดน้ อยลง ขณะที่ ราคา
ต่างประเทศสูงขึ้น เนื่องจากมีพายุในบริเวณ
จับปลาของเปรู  ส่ งผลให้ราคาปรับตั ว
เพิ่มขึ้น 
ราคาปลาป่น : โปรตีน ต้่ากว่า 60% เบอร์ 1 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
29.00 30.00 31.94  

ผลผลิตปลาป่นของจีนมีปรมิาณการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เปรูหยุดจับ
ปลาเนื่องจากมีขนาดเล็ก ส่งผลให้
สต็อกปลาป่นโดยรวมของโลกยังคง
ตึงตัว 

แนวโน้มความต้องการใช้ปลาป่นใน
ตลาดโลกเพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงมี
ปริมาณมาก ในขณะที่ปริมาณสต็อก
ปลาป่นโลกยั งคงตึ งตั ว ส้ าหรับ
ภาวะการผลิตและการค้าในประเทศมี
แนวโน้มทรงตัว 

สุกร ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะการค้า
และการบริโภคชะลอตัว ราคาสุกรอ่อนตัว
ลงเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม  

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
71.28 81.50 75.50  

คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้ องการบริ โภคของตลาด 
ในประเทศ และต่างประเทศ ภาวะ
การค้าชะลอตัว จากการแพร่ระบาด
ของ COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) 
ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้น
การผ่อนปรนมาตรการควบคุมการ
ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่ 
(รอบที่  3)  ให้ร้ านอาหาร และ
กิจการเปิดท้าการได้ปกติ ราคามี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2564) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(มิถุนายน 2564) 

แนวโน้มในระยะต่อไป 
(กรกฎาคม 2564) 

ไข่ไก่ ผลจากมาตรการของภาครัฐในการผลักดัน
การส่งออก และปลดแม่ไก่ยืนกรง 3 ล้าน
ตัว (7 เม.ย.64 ถึง 7 พ.ค.64) ท้าให้
ปริมาณสะสมในระบบลดลง ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ :  ไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
2.44 2.39 2.83  

ผลจากการลดปริมาณไข่สะสมใน
ระบบ และความต้องการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นในช่วง WFH ที่บ้าน ท้าให้ 
ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ความต้ อ งการบริ โ ภค เพิ่ ม ขึ้ น 
เนื่องจากมีความต้องการน้าไข่ไก่ไป
ประกอบอาหารเองในช่วงกักตัวหรือ 
WFH ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ราคาไข่ไก่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ไก่เนื้อ ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 
ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะการค้า
และการบริโภคชะลอตัว ราคาทรงตัว 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
30.67 33.50 33.50 

 

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 
ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะ
การค้าและการบริ โภคชะลอตัว 
ขณะที่ ความต้ อ งการบริ โภคที่
เพิ่มขึ้นในช่วง WFH ที่บ้าน ท้าให้
ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ความต้ อ งการบริ โ ภค เพิ่ ม ขึ้ น 
เนื่องจากมีความต้องการน้าไก่ไป
ประกอบอาหารเองในช่วงกักตัวหรือ 
WFH ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตเริ่มออกสูต่ลาดมากขึ้น ในขณะที่การ
ส่งออกชะลอตัว เนื่องจากไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งอย่างเอกวาดอร์ 
อินเดีย หรืออินโดนีเซียได้ ประกอบกับ
ความต้องการบริโภคในประเทศลดลงจาก
การระบาด COVID - 19 ระลอกใหม่ (รอบที่ 
3) ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : กุ้งขาว (70 ตัว/กก.) ขายส่ง ณ 
ตลาดทะเลไทย 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
140.56 141.88 132.22  

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ระลอกใหม่ (รอบที่ 3) ท้าให้ภาวะ
การค้าและการบริ โภคชะลอตัว 
ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว 
เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคา
ในตลาดโลกได้ 

เกษตรกรบางส่วนอาจชะลอการจับกุ้ง 
เพื่ อดูทิ ศทางราคาจากความไม่
แน่นอนในสถานการณ์ COVID - 19 
ระลอกใหม ่(รอบที่ 3) ที่อาจส่งผลต่อ
การบริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลง 

สับปะรด ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นท้ังในพื้นท่ีภาค
ตะวันตก ตะวันออก และภาคอื่นๆ ขณะที่
โรงงานยังสามารถรองรับผลผลิตได้ ราคา
อ่อนตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : สับปะรดโรงงาน 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
11.36 7.21 5.49  

ราคาอ่อนตัวลงตามปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงตาม
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
อย่างต่อเนื่อง 

ผลไม้ภาคตะวันออก 
เงาะ มังคุด  
 
 
ทุเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
ลองกอง 
 

 
ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ราคา
ปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาอ่อนตัวลง แต่
ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจาก
ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ้น
ในตลาดเมืองหลัก และเมืองรอง จากการซื้อ
ขายออนไลน์ ท้าให้สามารถซื้อผลไม้สะดวก
มากขี้น 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

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

ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดประปราย 
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
อยู่ ในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ราคา
อ่อนตัวลง  
 
เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ตาม
ฤดูกาล ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง  
แต่ยังคงสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
 
 
 
 
 

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคา
ปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 
ผลผลิตภาคตะวันออกเริ่มออกสู่
ตลาดลดลง ราคามีแนวโน้มเคลือ่นไหว
อยู่ในเกณฑ์ดี 
ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว ราคายัง
มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
ส่วนผลผลิตภาคใต้จะเริ่มเก็บเกี่ยว
ออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2564 ต่อไป 
 
 
 
 

ผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 



สินค้า 
สถานการณ์เดือนที่ผ่านมา 

(พฤษภาคม 2564) 
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ผลไม้ภาคใต้ 
(ทุเรียน เงาะ มังคุด) 

   เริ่มทยอยออกสู่ตลาดทั้งทุเรียน เงาะ 
มังคุด แต่ปริมาณยังไม่มากนัก ราคา
มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยเฉพาะทุเรียน ตลาดในต่างประเทศ
มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

ลิ้นจี ่ ผลผลิ ต ออกสู่ ต ล าด กระจุ กตั ว มาก  
ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ลิ้นจ่ีพันธุ์ฮงฮวย เกรด A 

พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
22.78 - 25.63  

คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลง 
ราคาปรับตัวลดลงตามปริมาณและ
คุณภาพ 
 

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มะนาว ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ราคาอ่อนตัวลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ : จ.เพชรบุรี (ราคาต่อ 100 ผล) 

รายการ พ.ค.63 เม.ย.64 พ.ค.64 
คละเล็ก 60 – 100 100 - 200 70 – 90 
คละกลาง 150 – 200 200 - 300 100 – 140 
คละใหญ่ 250 - 300 300 - 350 150 - 200  

ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่องราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง 

 
 

กองส่งเสรมิการค้าสินค้าเกษตร 1,2  กรมการค้าภายใน 
มิถุนายน 2564 

 


