
                          บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองบริหารการพาณิชยภูมิภาค กลุมสงเสริมเศรษฐกิจการคา 1  โทร. 7008 

ที่    พณ 0225/                        วันที่            สิงหาคม 2564                  

เร่ือง รายงานราคาและสถานการณสินคาเกษตรท่ีสำคัญ ประจำวันท่ี  5 สิงหาคม 2564 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย               ความเห็น/คำสั่ง 
               

กองบริหารการพาณิชยภูมิภาค ขอสรุปรายงานราคาและสถานการณ สินคา
เกษตรท่ีสำคัญ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                                                     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                       
                                     (นายวันชัย  อาจกมล) 
                         ผูอำนวยการกองบริหารการพาณิชยภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ภาวะราคาและสถานการณสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1. ขาว  

   
จังหวัด 

                                                    ชนิดขาว                                                                  (ราคาซ้ือ/บาท/ตัน) 
ขาวเปลือกเจา (นาป,นาปรัง)  

ความช้ืนไมเกิน 15% 
ขาวเปลือกหอมมะล ิ 

ความช้ืนไมเกิน 15% 
ขาวเปลือกเหนียวเมลด็ยาว (พันธุ กข6) 

ความช้ืนไมเกิน 15% 
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

สุรินทร - - 9,500-10,300 9,500-10,300 - - 
นครสวรรค 7,800-8,000 7,800-8,000 - - - - 
สุพรรณบุรี 7,700-7,800 7,700-7,800 - - - - 
พิจิตร 7,700-8,000 7,700-8,000  -  - - - 
พระนครศรีอยุธยา 8,000-8,100 8,000-8,100  -  - - - 
บุรีรัมย - - 9,600-10,200 9,600-10,200 - - 
อุบลราชธานี - - 10,500-11,500 10,500-11,500 9,800-10,300 9,800-10,300 
ศรีสะเกษ - - 9,600-11,400 9,600-11,400 - - 
อุดรธานี - - 10,400-11,200 10,400-11,200 9,800-10,400 9,800-10,400 
ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 7,700-8,000 7,700-8,000 9,500-11,500 9,500-11,500 9,800-10,400 9,800-10,400 

สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  
 

  2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
                                                     

จังหวัด 
                                          ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตว                                 (โรงงานรับซ้ือ,ผูคาทองถิ่นรับซ้ือ บาท/กก.) 

เมล็ดความช้ืนไมเกิน 14.5%    เมล็ดความช้ืนไมเกิน 30%  
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

เพชรบูรณ 9.20 9.20 7.20 7.20 
นครราชสีมา  8.80-10.60 8.80-10.60 6.30-6.35 6.30-6.35 
เลย 9.00 9.00 6.80 6.80 
พิษณุโลก 8.50-9.40 8.50-9.40 6.30-6.40 6.30-6.40 
ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 8.80-10.60 8.80-10.60 6.30-7.20 6.30-7.20 

สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  
 

  3. มันสำปะหลัง 
 

จังหวัด 
                                          ชนิดมันสำปะหลัง                                       (เกษตรกรขายได, โรงงานรับซ้ือ บาท/กก.) 
หัวมันสด (ณ โรงแปงเช้ือแปง 25%) มันเสน  แปงมัน 
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

นครราชสีมา 2.30-2.50 2.30-2.50 6.60-7.00 6.60-7.00 13.90 13.90 

กำแพงเพชร 2.35 2.35 6.20-7.00 6.20-7.00 - - 
อุบลราชธานี 2.50-2.70 2.50-2.70 6.45-6.50 6.45-6.50 - - 
กาญจนบุรี 2.05-2.15 2.05-2.15 - - - - 
ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 2.05-2.70 2.05-2.70 6.20-7.00 6.20-7.00 13.90 13.90 

สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  
 

  4. ปาลมน้ำมัน  
 

จังหวัด 
                                          ชนิดปาลมน้ำมัน                                                                (ราคารับซ้ือ/บาท/กก.) 

ผลปาลมทะลาย (18% ณ โรงสกัด) ผลปาลมทะลาย  ณ ลานเท 
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

สุราษฎรธานี  6.70-7.20 6.40-7.00 6.60-6.90 6.30-6.70 
กระบ่ี  6.50-7.10 6.50-7.00 6.40-7.00 6.40-6.90 
ชุมพร  6.40-7.20 6.40-7.00 6.30-7.10 6.30-6.90 
นครศรีธรรมราช 6.70-7.00 6.60-7.00 6.60-7.00 6.55-6.80 
ประจวบคีรีขันธ 6.70-7.00 6.70-7.00 6.60-6.70 6.60-6.70 
ปตตานี 6.70-6.90 6.70-6.90 6.60-6.80 6.60-6.80 
ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 6.40-7.20 6.40-7.00 6.30-7.10 6.30-6.90 
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                                                                               น้ำมันปาลมดิบ (CPO)                                                                     (บาท/กก.) 
ขายสงตลาด กทม. วันกอน (3 ส.ค.) ขายสงตลาด กทม. วันน้ี (4 ส.ค.) 

35.25-35.75 35.25-35.75 
สถานการณ : ผลผลิตออกสู ตลาดอยางต อ เน ื ่อ ง ราคาผลปาลมทะลาย ณ โรงสก ัด  และ ลานเท ราคาเก ือบทุกจังหว ัด โดยเฉลี ่ยปรับต ัวลดลง  
0.05-0.25 บาท/กก. ดานราคา ณ สำหรับราคาน้ำมันปาลมดิบ (CPO) ตลาดกทม. ณ วันท่ี 4 ส.ค.64  ราคาทรงตัวเทากับวันกอน 
 

5.สุกร  
 

จังหวัด 
                                                ชนิดสุกร                                                                           (ราคารับซ้ือ/บาท/กก.) 

สุกรมีชีวิต (หนาฟารม) 
ขนาด 100 กก.ข้ึนไป 

สุกรชำแหละเน้ือแดง 
ธรรมดา (ขายปลีก) 

สุกรชำแหละเน้ือสนั 
(ขายปลีก) 

สุกรชำแหละเน้ือสามช้ัน 
(ขายปลีก) 

วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ราชบุรี 68 68 140-150 140-150 160-170 160-170 165-170 165-170 
นครปฐม 70-72 70-72 130-140 130-140 165-170 165-170 165-170 165-170 
ฉะเชิงเทรา 74-78 74-78 140-145 140-145 145-150 145-150 160-170 160-170 
ชลบุรี 72-75 72-75 125-150 125-150 170-180 170-180 175-190 175-190 
สระบุรี 75-77 75-77 150-160 150-160 150-170 150-170 150-170 150-170 

ขอนแกน 71-72 71-72 150-170 150-170 160-170 160-170 170-180 170-180 

หนองคาย 75 75 140-150 140-150 150 150 150-160 150-160 

ชุมพร 72-79 72-79 140-160 140-160 150-160 150-160 160-180 160-180 

เพชรบูรณ 70 70 150-160 150-160 160 160 170 170 

พะเยา 76 76 120-160 120-160 120-160 120-160 170 170 

เชียงใหม 74-75 74-75 150-155 150-155 155-165 155-165 170-175 170-175 

ราคาเฉล่ีย (ต่ำสุด - สูงสุด) 68-79 68-79 120-170 120-170 120-180 120-180 150-190 150-190 
สถานการณ : ปริมาณเพียงพอตอผูบริโภค ราคาทรงตัวเทากับวันกอน 
 

6.ผลไมตามดูกาล (ภาคตะวันออก/ภาคเหนือ/ภาคใต) 
     6.1 ทุเรียน (ภาคตะวันออก) 

 
จังหวัด 

                                                                 ชนิดทุเรียน                                                     (ราคาซ้ือ/บาท/กก.) 
                      หมอนทอง 

(เกษตรกรขายได) 
หมอนทอง 

(เกรดสงออก) 
ชะนี 

(เกษตรกรขายได) 
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ระยอง ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 

จันทบุรี  - - 105 105 - - 

ตราด ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว - - 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 105 105 ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 
สถานการณ : ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 99% ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  
 

6.2 มังคุด (ภาคตะวันออก) 
 

จังหวัด 
                                                                 ชนิดมังคุด                                                    (ราคาซ้ือ/บาท/กก.) 

มันรวม 
(เกษตรกรขายได) 

เกรดคละ  
(เกษตรกรขายได) 

ตกไซส 
(เกษตรกรขายได) 

วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ระยอง - - ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว - - 

จันทบุรี 35-40 35-40 - - 30 30 

ตราด ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 35-40 35-40 ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 30 30 
สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  
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     6.3 เงาะ (ภาคตะวันออก) 

 
จังหวัด 

                                                                 ชนิดเงาะ                                                      (ราคาซ้ือ/บาท/กก.) 
เงาะโรงเรียน (ตะกรา)  เงาะ (พวง) เงาะ (คละ)  

วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ระยอง - - - - ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 

จันทบุรี - - 40 40 35 35 

ตราด ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว - - - - 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) ผลผลิตหมดแลว ผลผลิตหมดแลว 40 40 35 35 
สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน  

 

    6.4 ลองกอง (ภาคตะวันออก) 
 

จังหวัด 
                                                                 ชนิดลองกอง                                                    (ราคาซ้ือ/บาท/กก.) 
                      เกรด/เบอร 1 เกรด/เบอร 2 เกรด/เบอร 3 

วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ระยอง  30 30 25 25 20 20 

จันทบุรี 35 35 - - - - 

ตราด  28-33 28-33 20-23 20-23 15-17 15-17 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 28-35 28-35 20-25 20-25 15-20 15-20 
สถานการณ : ราคาทรงตัวเทากับวันกอน ผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 93% แลว 

 

6.5 ลำใย (ภาคเหนือ) 
 

จังหวัด 
                                                                  ชนิดลำไย                                             (เกษตรกรขายได/บาท/กก.) 

ลำไยสด (ชอ) ตะกราขาว A ลำไยสด (รูดรวง) A ลำไยสด (ชอ/มัดปุก) A+B 
วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

เชียงใหม 25-30 20 9-11 9-11 8-13 8-13 

ลำพูน 24-25 - 10-11 10-11 12-20 16-20 

เชียงราย 22-24 15-17 9-10 9-10 4-5 4-5 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 22-30 15-20 9-11 9-11 4-20 4-20 
สถานการณ : ผลผลิตเร่ิมทยอยออกสูตลาด ท่ีจ.ลำพูน ลำไยสด (ชอ/มัดปุก) A+B ราคาโดยเฉล่ียปรับตัวสูงข้ึน 2.00 บาท/กก. 
 

6.6 มังคุด (ภาคใต)  
 

จังหวัด 
                                                                 ชนิดมังคุด                                              (เกษตรกรขายได/บาท/กก.) 
                     เกรดคละ ผิวมันเกรดรอง ผิวมันเกรดสงออก 

วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) วันกอน (4 ส.ค.) วันน้ี (5 ส.ค.) 

ชุมพร*  7-12 7-12 10-14 10-14 20-37 20-37 

นครศรีธรรมราช 5-7 6-10 25-30 13-15 - - 

สุราษฎรธานี 12 8 - - - - 

ราคาเฉลี่ย (ต่ำสุด - สูงสุด) 6-12 6-13 10-30 10-15 20-37 20-37 
สถานการณ : ผลผลิตเร่ิมทยอยออกสูตลาด มังคุด ท่ีจ.นครศรีธรรมราช เกรดคละ ราคาโดยเฉล่ียปรับตัว สูง ข้ึน 2.00 บาท/กก. ยก เวน ท่ีจ. สุราษฎรธา นี  
ราคาโดยเฉล่ียปรับตัวลดลง 4.00 บาท/กก. ท่ีจ.นครศรีธรรมราช  ผิวมันเกรดรอง ราคาโดยเฉล่ียปรับตัวลดลง 13.50 บาท/กก. 
หมายเหตุ : ชุมพร* ใชวิธีประมูลในการซื้อขาย 

ข้อมูลจาก : สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  

ประมวลผลโดย : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กลุ่ม ศก.1) 

  

 

  

 
  

 


	บันทึกข้อความ

