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จดหมายขา่วพาณิชยภ์มูภิาคฉบบัเดอืนพฤษภาคม
ขอน าเสนอถงึนโยบายLocal to Global ทีมุ่่งพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ ผลกัดนัสนิค้าและบริการ
ทอ้งถิน่ไทยใหส้ามารถส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ
ต่อดว้ยดชันีราคาผูบ้รโิภคที่เดอืนนี้สงูขึน้เลก็น้อย
จากเดือนเดียวกนัในปีก่อนเนื่องจากกลุ่มอาหาร
และพลงังานทีป่รบัตวัสงูขึน้ และปิดทา้ยดว้ยสาระ
น่ารู ้เรือ่งอาหารแชแ่ขง็มาแรงในตลาดแคนาดา

• Local to Global ผลกัดนัสนิคา้
และบรกิารทอ้งถิน่ออกสูต่ลาดโลก
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ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

วิสยัทศัน์ พ.ศ. 2561 - 2565

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
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ผลกัดนัสนิคา้และบรกิารทอ้งถิน่ออกสูต่ลาดโลก

นโยบาย “Local to Global” เป็นนโยบายที่มุ่งสรา้งความ
เขม้แขง็ให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศตัง้แต่ระดบัฐานราก และ
ยกระดบัผู้ประกอบการธุรกิจให้เดนิหน้าสู่เวทกีารค้าระดบั
โลก ผ่านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
พฒันาสนิค้าและบรกิาร ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายใน
ต่างประเทศ และสรา้งเวทใีห้ผู้ประกอบการไทยสามารถน า
สนิคา้ไปจดัแสดงและจดัจ าหน่ายในต่างประเทศได้

Local  to  Global

ผูป้ระกอบการ

พฒันาสนิคา้และบรกิาร

การรบัรองมาตรฐานระดบัสากล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับส านักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์ ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายผลกัดนัสนิค้าและบรกิารท้องถิ่นออกสู่ตลาดโลก
Local to Global โดยพาณิชยจ์งัหวดัทีเ่ป็นหวัหน้าศูนยป์ฏบิตักิาร 18 กลุ่มจงัหวดั คดัเลอืกสนิคา้ชุมชน 
สนิคา้ทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่มลูค่า เพื่อน ามาต่อยอดออกสู่ตลาดต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 50 รายการ 
แยกเป็น 

- กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรปู 31 รายการ 
- กลุ่มสุขภาพและความงาม 10 รายการ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละทุนวฒันธรรม 6 รายการ 
- กลุ่มเครือ่งกลทีใ่ชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส์ 3 รายการ 

และได้จดัเวทใีห้พาณิชยจ์งัหวดัพรอ้มผูป้ระกอบการเจา้ของสนิคา้ได้พบผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิ
การคา้ในต่างประเทศ (ผอ.สคต.) เพื่อรบัค าปรกึษาช่องทางในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

ผูป้ระกอบการทีผ่่าน
การพฒันาศกัยภาพ

กิจกรรม Matching : พาณิชยจ์งัหวดัพบผอ.สคต.

2



จากการเชื่อมโยงสนิคา้และบรกิารทอ้งถิน่ไปสู่ตลาดโลก (Matching) สะทอ้น
ความตอ้งการและศกัยภาพสนิคา้ในกจิกรรมเชื่อมโยง Local to Global ดงันี้

สภาพตลาดและความต้องการสินค้าในพืน้ท่ี
+ สนิคา้อาหารไทย
+ เครือ่งส าอางและสกนิแคร์
+ เชื่อมโยงผูน้ าเขา้กบัผูป้ระกอบการ
+ ปรบัโครงสรา้งราคาถูกลง ใหส้อดคลอ้งกบัราคาในทอ้งถิน่
+ สนิคา้ตอ้งมกีารรบัรองมาตรฐาน ตอ้งมตีราสญัลกัษณ์ บนบรรจภุณัฑ ์
ตอ้งมรีายละเอยีดของสนิคา้อยา่งชดัเจน

+ สนิคา้ไทยสามารถเจาะกลุ่มสถาบนั โรงแรม ส านกังาน Food Catering
ซึง่มกี าลงัซือ้สงู

+ ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการกลา้ท าการส่งออกมากขึน้ โดยน าผูป้ระกอบการ 
เขา้โครงการอบรมตน้กลา้ทโูกล

+ อบรมผูป้ระกอบการ เกีย่วกบัการส่งออกเบือ้งตน้
+ ประชาสมัพนัธโ์ครงการต่างๆอยา่งทัว่ถงึ เพื่อผูป้ระกอบการ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูการใหบ้รกิาร/การสมคัรกจิกรรมของกรม

+ มคีู่แขง่สงู ทัง้ Modern Trade และ Hypermarket
+ มคีวามหลากหลายของกลุ่มผูบ้รโิภค
+ การแขง่ขนัดา้นราคา กบัผูป้ระกอบการเขา้ถิน่
+ การทดลองตลาด เน้นการประชาสมัพนัธ์ Story Telling
+ ช่องทางออนไลน์ Thaitrade.com ระวงัผูซ้ือ้ปลอมบนออนไลน์

+ การเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อท าการส่งออก
+ สนิคา้อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การรบัรองมาตรฐานตราสญัลกัษณ์ 
เครือ่งหมายรบัรองออรแ์กนิก

+ สนิคา้ทีม่นีวตักรรม สนิคา้ทีม่วีตัถุดบิมาจากออรแ์กนิก เช่น 
สมนุไพร สนิคา้สตัวเ์ลีย้ง

ภมิูภาค

อาเซียน

ตะวนัออกกลาง

แอฟริกา

ยโุรป
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การจดักิจกรรมในครัง้นี้ เป็นจุดเริม่ต้นของการผนึกก าลงัระหว่างพาณิชยจ์งัหวดักบัผอ.สคต. ในการช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการฐานรากทีม่ศีกัยภาพ ใหม้ชี่องทางขายสนิคา้สู่ตลาดต่างประเทศ โดยสนิคา้ทีเ่ป็นที่สนใจโซนภาคใต้
ได้แก่ แผ่นไฮโดรเจลมาสก์หน้า วสัดุปิดแผลก๊อสเด็กซ์ และเครื่องส าอาง มโีอกาสเข้าสู่ตลาด CLMV และจีน 
โซนภาคเหนือ ไดแ้ก่ อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องส าอางจากสมุนไพร เครื่องดื่มออแกนิก อาหารเสรมิแปรรปูจากจิง้หรดี
ทีน่อนยางพารา ผลติภณัฑบ์า้นของสตัวเ์ลีย้ง มโีอกาสเขา้สู่ตลาดอาเซยีน จนี ลาตนิอเมรกิา ยุโรป สหรฐัฯ แคนาดา และอนิเดยี
โซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ โคลนพอกหน้าขา้วหอมมะล ิแป้งมนัส าปะหลงัแปรรปู กุนเชยีงปลา การเพาะเลีย้ง
ปลาสวยงาม มโีอกาสเขา้สู่ตลาดอาเซยีน อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา จนี ออสเตรเลยี โซนภาคกลาง ไดแ้ก่ ผลติภณัฑอ์รญัญกิ
ชิน้ส่วนอะไหล่รถยนต์ น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ของใช้ตกแต่งบ้าน ขนมไทยหมอ้แกงบรรจุกระป๋อง มโีอกาสเขา้สู่
ตลาดอาเซยีน ฮ่องกง จนี อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา อเมรกิาใต ้

กระทรวงพาณชิย ์โดยพาณชิยจ์งัหวดัและผอ.สคต. จะมกีารประสานเชื่อมโยงการท างานรว่มกนัอย่างใกลช้ดิ
เพื่อผลกัดนัสนิคา้ทอ้งถิน่ของไทยสู่ตลาดโลกใหส้ าเรจ็ผลเป็นรปูธรรมต่อไป

สภาพตลาดและความต้องการสินค้าในพืน้ท่ี

+ สนิคา้ทีม่คีวามแตกต่าง เน้น Premium OTOP ผลไมแ้ปรรปู
+ สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมอยูแ่ลว้แต่ไดร้บัการต่อยอด: ผลไม้
+ สนิคา้ทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต: สุขภาพและความงาม
+ สนิคา้ทีเ่ขา้ถงึตลาดกลุ่มเฉพาะ: กลุ่ม HORECA

+ ควรปรบัโครงสรา้งราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีก่่อนจ าหน่าย
+ สนิคา้ตอ้งมกีารรบัรองมาตรฐาน
+ รปูแบบสนิคา้ทีเ่หมาะสมกบัตลาด
+ สนิคา้อาหาร ตอ้งมผีลวจิยัรองรบั

+ โครงสรา้งประชากรเปลีย่นแปลง ชนชัน้กลางเพศหญงิเพิม่มากขึน้
จงึท าใหส้นิคา้ประเภทเครือ่งส าอางเป็นทีต่อ้งการมากขึน้ 

+ สนิคา้ทีม่ศีกัยภาพ อาท ิเครือ่งส าอาง กลว้ย แป้งมนัส าปะหลงั

+ สนิคา้ทีส่ามารถน าไปจ าหน่ายไดท้นัทคีอื สนิคา้จากอรญัญกิ
+ สนิคา้ทีต่อ้งปรบัเลก็น้อยก่อนน าไปจ าหน่ายคอื เกษตรและอาหาร
+ ควรท าขอ้มลู Virtual Showroom เพื่อน าเสนอสนิคา้ทีจ่ะน าไปเขา้ 
รว่มงานแสดงสนิคา้ก่อนช่วงงาน

ภมิูภาค

จีน/ฮ่องกง

อเมริกา

เอเชียใต้

เอเชียตะวนัออก
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนเมษายน 2562 เทียบกับเดือน
เดยีวกนัปีกอ่น สงูขึน้รอ้ยละ 1.23 (YoY) ชะลอตวัเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้า 
ทัง้สนิคา้กลุ่มอาหารสดและกลุ่มพลงังานยงัคงเป็นปจัจยัสนับสนุนส าคญัในการ
สงูขึน้ของเงนิเฟ้อในเดอืนนี้ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดสงูขึน้รอ้ยละ 3.30 ตามการ
สงูขึน้ของผกัสดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาพอากาศทีร่อ้น แหง้แลง้และมแีนวโน้ม
รนุแรงกว่าปีทีผ่า่นมา สว่นกลุ่มพลงังานสงูขึน้ต่อเนื่อง โดยสงูขึน้รอ้ยละ 2.23 
ตามภาวะราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิในตลาดโลกทีล่ดอตัราก าลงัการผลติ เมื่อหกั
อาหารสดและพลงังานออก เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัรอ้ยละ 0.61 (YoY)

กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่า ปี 2562 เงนิเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
รอ้ยละ 0.7 - 1.7 (คา่กลางรอ้ยละ 1.2)

0.02
0.04

0.04

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนเมษายน 2562
ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนเมษายน 2562 เท่ากบั 102.82 เม่ือเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง                   ร้อย
ละ1. เดือนมีนาคม 2562 (MoM) สงูขึ้น                               0.44
2. เดือนเมษายน 2561 (YoY) สงูขึ้น                               1.23
3. เฉล่ีย 4 เดือนแรกปี 2562 เทียบกบั           สงูข้ึน                               0.86
ช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนเมษายน 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

0.44
0.61
1.37

0.34

0.86
0.03

0.00
1.55

ร้อยละ (MoM)
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1. ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
สงูขึน้ร้อยละ 0.44 (MoM) 

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.61 จากการสูงขึน้ของกลุ่มอาหารสด รอ้ยละ 1.37 
โดยเฉพาะผกัและผลไม ้สงูขึน้รอ้ยละ 4.93 ไขแ่ละผลติภณัฑน์มสงูขึน้รอ้ยละ 0.24 เนื่องจากสภาพอากาศทีร่้อนจดั ส่งผลให้
แม่พนัธุ์ไก่/เป็ดออกไข่น้อยลง ขณะที่แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง ลดลงรอ้ยละ -0.09 เครื่องประกอบอาหารลดลงรอ้ยละ -0.08 
และเครือ่งดื่มไม่มแีอลกอฮอลล์ดลงรอ้ยละ -0.02 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า ลดลงรอ้ยละ -0.07
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.34 ตามการสูงขึน้ของกลุ่มพลงังาน รอ้ยละ 1.55 ตามการสูงขึน้

ของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิเกอืบทกุประเภท หมวดเคหสถาน สงูขึน้รอ้ยละ 0.02 ขณะทีห่มวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ สงูขึน้รอ้ยละ 0.04
2. เทียบกบัเดือนมีนาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 1.23
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.20 โดยเฉพาะผกัสดสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 12.74 เนื่องจาก

ได้รบัผลกระทบจากสภาพอากาศทีร่อ้นและแหง้แล้ง แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง และเนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า สูงขึน้ใน
อตัราเทา่กนัทีร่อ้ยละ 3.33 ไขแ่ละผลติภณัฑน์มสงูขึน้รอ้ยละ 0.29 ขณะทีผ่ลไมล้ดลงรอ้ยละ -0.50
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 0.67 ตามการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิรอ้ยละ 2.72 ค่าโดยสาร

สาธารณะสงูขึน้รอ้ยละ 1.91 ส่งผลใหห้มวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารสูงขึน้รอ้ยละ 1.06 หมวดเคหสถานสงูขึน้รอ้ยละ 0.52
(คา่เชา่บา้น คา่กระแสไฟฟ้า) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้สงูขึน้รอ้ยละ 0.35 (เครื่องแบบนักเรยีน) ขณะทีห่มวดยาสบูและ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงรอ้ยละ -0.03
3. เฉล่ีย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.86
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.95 ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง 

รอ้ยละ 4.52 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัว์น ้า รอ้ยละ 3.89 ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.37 เครื่องประกอบอาหาร รอ้ยละ 2.74 
ขณะทีผ่ลไมส้ด ลดลงรอ้ยละ -1.14
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.25 จากการสงูขึน้ของหมวดเคหสถาน รอ้ยละ 0.64 (ก๊าซหุงตม้

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึน้ร้อยละ 0.37 ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นรอ้ยละ 0.73 
ขณะทีห่มวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -0.19 และหมวดยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์ลดลงรอ้ยละ -0.01
ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง
เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.12 (YoY) 

จากการปรบัสงูขึน้ของสนิคา้กลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผกัสด 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอากาศรอ้นและแหง้แลง้ รวมทัง้น ้ามนั
ขายปลกีในประเทศมรีาคาสูงขึน้ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่
ความต้องการบรโิภคอยู่ในเกณฑ์ด ีสะท้อนได้จากยอดการ
จดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ ยอดจ าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชยแ์ละ
รถจกัรยานยนตท์ีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2562 เท่ากบั
103.05 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.56

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.48
จากการสูงขึน้ของหมวดไข่และผลติภณัฑ์นม โดยเฉพาะไข่
ไก่ที่ได้รบัผลกระทบจากอากาศรอ้นท าใหไ้ก่ออกไข่น้อยลง     
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561(YoY)สูงขึ้นร้อยละ1.15
ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 
เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า ผกัสด และหมวดพาหนะ การขนส่ง
และการสือ่สาร

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 4 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.74 จากการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้งและ
ผลิตภณัฑ์จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด และ
หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 1.39 (YoY)สอดคลอ้งกบั
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สะทอ้นใหเ้หน็ได้จากอุปสงค์ทีก่าร
บริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนและการท่องเที่ยวช่วย
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ปจัจัยบวกยงัคงมาจากการสูงขึ้นของหมวด
พลงังาน และราคาทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องของหมวดอาหารสด

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2562 เท่ากบั103.14
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.60

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.53 
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง หมวดผกั
และผลไม ้เนื่องจากอากาศรอ้น ผกัเจรญิเตบิโตชา้ จงึออกสู่ตลาด
น้อยลง และหมวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สารทีส่งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 1.39
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง และเคหสถาน

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 4 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึ้น
ร้อยละ 0.91 จากการสูงขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง และเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ (เครือ่งแบบนกัเรยีนมธัยม)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.92 (YoY) ปจัจยั

บวกมาจากกลุ่มอาหารสด เนื้อสตัว์ ไข่ ผกัผลไม้ และพลงังาน 
ส าหรบัเศรษฐกจิโดยรวมภาคใตย้งัทรงตวัจากการขยายตวัของ
ภาคการทอ่งเทีย่วและภาคอตุสาหกรรม

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2562
เท่ากบั 102.73 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.36

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.36
จากการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
และหมวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือน
เมษายน 2562 เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561 (YoY) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.92 ตามการสูงขึ้นของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์จาก
แป้ง และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 4 
เดือน ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.53 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑ์จากแป้ง เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ และเคหสถาน 
(คา่เชา่บา้น คา่กระแสไฟฟ้า ก๊าซหงุตม้)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ
เงนิเฟ้อเดือนเมษายน 2562 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2561

สูงขึน้รอ้ยละ 1.22 (YoY) ซึ่งสอดคล้องกบัการบรโิภคภาคเอกชน
สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากการขยายตวัของภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงทีม่กีาร
ปรบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 4.4 ต่อปี และยอดรถยนต์นัง่จดทะเบยีนใหม่
สงูขึน้รอ้ยละ 8.6 ต่อปี รวมถงึดชันีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรม
ปรบัตวัสงูขึน้ แมว้่าการทอ่งเทีย่วจะมกีารชะลอตวัลงจากหมอกควนั

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2562 เท่ากับ
101.88 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.31

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน2562
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.56 จากการ
สงูขึน้ของหมวดอาหารสดโดยเฉพาะกลุ่มผกัสด และกลุ่มพลงังาน
โดยเฉพาะน ้ามนัเชือ้เพลงิ

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน2562 
เทียบกบัเดือนเมษายน 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.22 ตามการ
สงูขึน้ของกลุ่มผกัสด เนื้อสตัว ์ขา้ว และกลุ่มพลงังาน

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 4 
เดือนของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สงูขึ้น
ร้อยละ 0.54 จากการสงูขึน้ของหมวดอาหารสด ผกัสด เนื้อสตัว ์
เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า หมวดเคหสถาน และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสงูขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย แต่จาก
รายงานสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย รายงานสถานการณ์การส่งออกขา้วในช่วง 4 เดอืนแรก
ปี 2562 (มกราคม-เมษายน) มปีรมิาณ 3,112,055 ตนั มลูค่า 51,069 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็น 1,615.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยปรมิาณส่งออกลดลง 15.7% และมูลค่า
ลดลง 12.4% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 ส าหรบัการส่งออกขา้วในเดอืน
เม.ย.ทีผ่่านมา มปีรมิาณ 702,927 ตนั มูลค่า 11,463 ลา้นบาท โดยปรมิาณส่งออก
ลดลง 8.7% และมลูค่าลดลง 9.2% เมือ่เทยีบกบัเดอืนมนีาคม

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน โดยปรบัตวัลงมากในช่วง
สปัดาห์แรกๆของเดอืน ก่อนราคาจะเริม่ปรบัตวัสูงขึ้น โดยสอดคล้องกบัตลาด
ต่างประเทศ เนื่องจากมรีายงานว่ามาเลเซยีส่งออกน ้ามนัปาลม์ดบิสูงสุดนบัตัง้แต่
ปี 2558 ในช่วง 15 วนัแรกของเดอืนพฤษภาคม 2562 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.4 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของเดือนที่ผ่านมา ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
คาดการณ์ผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนพฤษภาคมประมาณ 1.542 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.278 ลา้นตนั ลดลงจากผลผลติปาล์มทะลาย 1.716 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.309 ลา้นตนั ของเดอืนเมษายน รอ้ยละ 10.14 และรอ้ยละ 10.03 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย 

เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปิดกรดี ในขณะที่ตลาดมคีวาม
ตอ้งการใชท้รงตวั 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติ
ขา้วโพดหลงันาทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อผลิต
อาหารสตัว์ทรงตวัและเป็นไปตามตลาดล่วงหน้า ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้
ปรบัลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวข์องโลก
ปี 2562/63 ว่าม1ี,145.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,132.33 ล้านตนั ในปี 2561/62 
รอ้ยละ 1.12 ส าหรบัการคา้ของโลกม ี171.33 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 168.00 ลา้นตนั 
ในปี 2561/62 รอ้ยละ 1.98

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนมิถนุายน 2562

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าให้
ราคาขา้วไทยเมื่อเทยีบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูง  โดยส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารคา้ไดว้เิคราะหผ์ลจากค่าเงนิบาทแขง็ค่าทีม่ผีลต่อการแข่งขนัของ
ขา้วไทย พบว่าราคาขา้วไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เมื่อค่าเงนิสูงขึ้น   
มแีนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขนั เช่น ตลาดขา้วสารในจนี 
ไทยเป็นแหล่งน าเขา้อนัดบั 2 มมีลูค่าเฉลีย่ปีละ 267.3 ลา้นดอลลาร์สหรฐั มสีดัส่วน
รอ้ยละ 30 รองจากเวยีดนาม ซึง่มสี่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 52.6 ราคาขา้วไทยแพงกว่า
เวยีดนาม 1.6 เท่า ท าใหเ้วยีดนามมคีวามสามารถทางการแขง่ขนัทีส่งูกว่า

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัราคาจะเริม่ทรงตวั เนื่องจากมผีลผลติ
ออกสู่ตลาดน้อย แต่มปีญัหาคุณภาพ เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องท าใหเ้ชือ้แป้งต ่า 

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพารา จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วง
ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ยงัมคีวามต้องการ แมจ้ะมปีจัจยัลบเนื่องจาก
สตอ็กยางพาราทีเ่ซีย่งไฮย้งัคงอยู่ในระดบัสงู และเศรษฐกจิโลกเริม่ชะลอตวั รวมถงึ
สภาพฒัน์ได้ประเมนิเศรษฐกจิไทยว่าจะขยายตวัลดลง แต่มปีจัจยับวกโดยมี
รายงานว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) ทัว่ประเทศไดอ้นุมตัเิทศบญัญตั ิ
ขอ้บญัญตัิจงัหวดังบประมาณปี 2562 เพิ่มเติมให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
(อบจ.) เทศบาล และอบต. สามารถใชง้บทอ้งถิน่ท าถนนพาราซอยซเีมนต์ในพื้นที่
ชนบทได้แลว้ ประมาณ 300,000 กม. ใช้ยางพาราไม่ต ่ากว่าปีละ 1 ลา้นตนั 
ถนน 1 กม. ใชย้างพารา 1.3 ตนั

ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากเป็นไปตามตลาดล่วงหน้าของ
มาเลเซยีทีเ่ริม่ปรบัตวัดขี ึน้ โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดบิซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยี
ส่งมอบในเดอืนสงิหาคม 2562 ปรบัตวัสงูขึน้อยู่ทีร่ะดบั 2,043 รงิกติต่อตนั (489.69 
ดอลลาร์สหรฐัฯ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัลดลง เมือ่เทยีบ
กบัเดอืนทีผ่่านมา ลดลงรอ้ยละ 1.4 ปรมิาณอยู่ที ่1.65 ลา้นตนั 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรับตัวลดลง 
เนื่องจากผลผลติจากขา้วโพดหลงันาจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ ในขณะที่ความ
ตอ้งการใชย้งัคงทรงตวั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤษภาคม 2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ค.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(เม.ย.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(พ.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ค./ เม.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,646 15,695 15,688 15,720 15,747 15,713 0.43
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.11 1.94 1.88 1.83 1.76 1.85 -12.32

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 46.91 47.78 46.86 46.52 47.87 47.26 0.75
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 1.91 1.76 1.79 1.86 2.04 1.86 -2.62
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.82 7.53 7.33 7.29 7.65 7.45 -4.73

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลงจากเดือนก่อน แม้ว่า
ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการเกบ็เกีย่ว โดยเดอืนพ.ค. 
62 มผีลผลติออกสู่ตลาด 0.94 ลา้นตนั (รอ้ยละ 2.97 ของผลผลติทัง้หมด) แต่ฝนทีต่ก
อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้ชื้อแป้งในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า ประกอบกบัราคาส่งออก
ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั(มนัเสน้ และแป้งมนัส าปะหลงั) ปรบัตวัลดลง ส่งผลให้
ราคามนัส าปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงเช่นกนั

7
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แวดวงพาณิชย์

■ 22 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงราย ร่วมแถลง
รายละเอยีดและความพรอ้มในการจดัเทศกาลชาและกาแฟเชยีงราย 2019
ณ รา้นกาแฟ Inspire by princess เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหจ้งัหวดั
เชยีงรายเป็นเมอืงแห่งชาและกาแฟ

■ 24 พฤษภาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ จดัพธิี
เปิดงานตลาดเฉพาะสนิคา้ (Magnet Market) ครัง้ที ่3 ณ ศูนยก์ารคา้
Think Park โดยมอีธบิดีกรมการค้าภายใน (นายวชิยั โภชนกจิ) 
เป็นประธาน

■ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ร่วมกบัสกต.และชมรมโรงสจีงัหวดัสุรนิทร ์จดัตลาดขา้วเปลอืกนาปี 
ปีการผลติ 61/62 ครัง้ที่ 1 โดยเกษตรกรน าขา้วมาจ าหน่ายในงาน 
412 ราย ปรมิาณขา้วเปลอืก 869.416 ตนั มลูค่า 13,856,151.25 บาท

■ 14 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าปาง ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มลีาภเซรามคิ ซึ่งได้รบัการ  
ขึน้ทะเบยีนGI (ชามไก่ล าปาง) โดยผู้ประกอบการอยากให้สนับสนุน 
ใหผู้บ้รโิภครูจ้กัสนิคา้ GI มากขึน้ เพื่อสรา้งมลูค่าทางดา้นการตลาดใหก้บั
สนิคา้ชามไกล่ าปาง

■ 25 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงาน
มหศัจรรยข์องด@ีราชบุรเีมอืงโอ่ง ณ เซน็ทรลัพลาซาระยอง โดยมรีอง
ผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุร ี(นายวรีสั ประเศรษโฐ) เป็นประธานเปิดงาน

■ 25 พฤษภาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัหา้งบิก๊ซี
และตลาดต้องชมกรนีมาร์เกต็จงัหวดัขอนแก่น จดังานกรนีมาร์เกต็
คนขอนแก่น ณ บิ๊กซีขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น (นายปานทอง สระคพูนัธ)์ เป็นประธานในพธิเีปิดงาน
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■ 28 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส น า
สินค้าดีและเด่นของทั ้ง  5  จังหวัดชายแดนใต้  ร่ วมท าข่าว
ประชาสมัพนัธร์ายการเชา้นี้มแีต่เรื่องดีด๊ ีทาง ททบ.5 

■ 28 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัร้อยเอ็ด ร่วมกับ
ส านักงานคลงั ธนาคารกรุงไทย และบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) สาขา
รอ้ยเอด็ ออกรบัสมคัรรา้นธงฟ้าประชารฐั ใชแ้อพพลเิคชัน่ "ถุงเงนิประชา
รฐั“ ณ ตลาดเทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน มีผู้สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 10 ราย รวมผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 101 ราย

■ 27 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การตลาด
สมยัใหม่ ณ โรงแรมสีหราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์
(นายพภิชั ประจนัเขตต)์ เป็นประธานเปิดงาน 

■ 25 พฤษภาคม 2562 พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน 
Lazada Roadshow 2019 ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลัหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการออกบูธอาหาร เกมส์ การอบรม
ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาศกัยภาพธุรกจิออนไลน์ 

■ 30 พฤษภาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจงัหวดับงึกาฬ และบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี จ ากดั 
จดักจิกรรมเชื่อมโยงการตลาดสนิคา้เกษตรของจงัหวดั ณ ศาลากลาง
จงัหวดับงึกาฬ ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี

■ 30 พฤษภาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสระบุร ีจดัพธิเีปิดงาน 
"สระบุรแีฟร์ 2019“ ครัง้ที ่1 ณ Rayal Park ชัน้ 1 ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์
พารค์ กรุงเทพฯ โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุร ี(นายเกยีรตศิกัดิ ์ 
ตรงศริ)ิ เป็นประธาน  



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

1/06/2562 -
2/06/2562

กนิปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ ครัง้ที ่2Food Valley
By Greenmarket Phetchabun 2st

ตลาดกรนีมารเ์กต็เพชรบรูณ์ 
(พระใหญ่)

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ขยาย
ตลาดเกษตรอนิทรยี์

สพจ.เพชรบุรี

5/06/2562 -
9/06/2562

ออนซอน ของดเีมอืงอ านาจเจรญิ ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั ไลฟ์สไตล์
สาขาศรสีมาน จงัหวดันนทบุรี

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เด่น
ของจงัหวดัอ านาจเจรญิ

สพจ.อ านาจเจรญิ

6/06/2562 -
7/06/2562

การตรวจรบัรองมาตรฐานสิง่บ่งชีท้าง
ภมูศิาสตรข์า้วหอมมะลทิุ่งกลารอ้ง (GI) 
จงัหวดัรอ้ยเอด็

โรงแรมเพชรรชัต์ การเ์ดน้
จงัหวดัรอ้ยเอด็

งานอบรม สพจ.รอ้ยเอด็

12/06/2562 -
16/06/2562

หมอยา@สองแคว Herbs for Health 
Innovation 2019

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั
พษิณุโลก

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เพื่อ
สุขภาพ 

สพจ.พษิณุโลก

21/06/2562 -
25/06/2562

อตัลกัษณ์พืน้ถิน่ไทย งามวไิลปากน ้า
เจา้พระยา

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัระยอง งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร
ปลอดภยั

สพจ.สมทุรปราการ
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ประจ าเดือนมิถนุายนกิจกรรมภมิูภาค...

. . . ส า ร ะ น่ า รู้ . . .

เครือ่งดื่มผลไมแ้ช่แขง็
อาหารทานเล่นส าเรจ็รปู เช่น พซิซ่า ปอเป๊ียะทอด
กะหรีป่ ับ๊ของชาวอนิเดยี
อาหารปรงุสุก เช่น เนื้อสเตก็ยา่งพรกิไทยด า
ของหวาน เช่น บราวนี่ เคก้ชอ็กโกแลต

อาหารแช่แขง็ท่ีมีวางจ าหน่าย การด าเนินชวีติทีเ่รง่รบีขึน้
ตอ้งการอาหารทีเ่ตรยีมไดง้า่ย

ตอ้งการอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ

ส่งออกผลไมแ้ช่แขง็
ส่งออกอาหารแช่แขง็

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป

โอกาสของผูป้ระกอบการไทย

“อาหารแช่แขง็”
มาแรงในตลาดแคนาดา
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