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จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิ าคฉบับเดือนมิถุนายน
ขอน าเสนอถึ ง การส่ ง เสริม ตลาดสิ น ค้ า อิน ทรี ย์
เชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรีย์ท่ไี ด้มาตรฐานเข้า สู่
ตลาดระดับ สากล ในงานแสดงสิน ค้า BIOFAH
Southeast Asia 2019 and Natural Expo Southeast
Asia 2019 ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม
2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ต่อด้วยดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคเดือนพฤษภาคม และปิ ดท้ายด้วยสาระน่ ารู้
เรือ่ ง ”แมลง” ตลาดทีย่ งั สดใส

ทีมงาน กบภ.
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วิสยั ทัศน์ พ.ศ. 2561 - 2565
เศรษฐกิ จการค้าเติ บโตสู่เศรษฐกิ จยุคใหม่อย่างยั ่งยืนภายในปี 2565

พันธกิจ
ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิ ติ
ส่งเสริ มการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”
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มูลค่าตลาดสิ นค้าเกษตรอิ นทรีย์

------------------

------------------

พืน้ ที่เกษตรอิ นทรียใ์ นไทย
ปัจจุบนั
652,000 ไร่

--------

ทัวโลก
่
ภายในประเทศ ส่งออก
3.55
9
2.1
ล้านล้านบาท ร้อยล้านบาท พันล้านบาท

ขยายตัว 20% ต่อปี

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคทัวโลกหั
่
นมาให้ความสาคัญกับการ
รักษาสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลือกทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ปราศจากสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง
ทาให้มลู ค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลกในปี 2560 มีมลู ค่าสูง
ถึง 3.55 ล้านล้านบาท โดยตลาดยุโรปและอเมริกาเหนื อ
ถือเป็ นตลาดเกษตรอินทรียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุด รวมกันร้อยละ 90
ตลาดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
และฝรังเศส
่ โดยมีอตั ราการขยายตัวประมาณปี ละ 20%

จากความต้องการสินค้าเกษตรอินทรียท์ เ่ี พิ่มสูงขึน้
ในตลาดโลก ส่งผลให้ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีมลู ค่าตลาด
เกษตรอินทรีย์เพิม่ มากขึน้ โดยมีมูลค่า ประมาณ 3,000
ล้า นบาท แบ่ งเป็ นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท
และตลาดต่ า งประเทศ 2,100 ล้ า นบาท ซึ่ง มู ล ค่ า การ
ส่งออกคิดเป็ นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตลาดโลก โดยมีอตั รา
การเติบโตในประเทศประมาณ 10% ต่อปี ทาให้ประเทศไทย
มีโอกาสขยายตลาดอีกมาก
กระทรวงพาณิ ชย์เห็นความต้องการและแนวโน้ม
ของตลาดสินค้าอินทรียท์ ม่ี มี ลู ค่าสูงขึน้ ทุกปี จึงมีนโยบาย
ส่ ง เสริม ตลาดสิน ค้า อิน ทรีย์ เพื่อ สร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม ทาง
การค้าสินค้าอินทรีย์ สร้างรายได้ให้กบั ภาคการผลิตและ
จาหน่ ายสินค้าอินทรียข์ องไทย โดยให้สานักงานพาณิชย์
จังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินการส่งเสริมตลาดสินค้ าอินทรีย์
ในพืน้ ที่ ผลักดันการเชือ่ มโยงสู่ตลาดในระดับต่างๆ ทัง้ ใน
ระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์มกี ารทางานทีเ่ ชื่อมโยงกันทุก ระดับ โดยหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น กรมการค้า ภายใน กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดาเนินการส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรียท์ ไ่ี ด้ม าตรฐานสากลเข้าสู่
ตลาดในระดับนานาชาติ มีกจิ กรรมส่งเสริมตลาดสาคัญ เช่น งานแสดงสินค้า BIOFAH Southeast Asia และ Natural Expo
Southeast Asia งานแสดงสินค้า THAIFEX World of Food Asia ฯลฯ
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BIOFACH SOUTHEAST ASIA 2019 & NATURAL EXPO SOUTHEAST ASIA 2019
ถือเป็ นงานแสดงสินค้าอินทรียแ์ ละธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมมือกับบริษทั นูเร็มเบิรก์ เมสเซ่ จากัด
หรือ NM ซึ่งเป็ นผู้จดั งาน BIOFACH ในการนางานแสดงสินค้าอินทรีย์ ระดับ โลก
มาจัดทีป่ ระเทศไทย ซึง่ จัดขึน้ เป็ นครัง้ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด
“Organic Gateway to Southeast Asia” โดยพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดปี 2018 :
Southeast Asia ; Home of Organic
โดยงานจัดระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 7 - 8
อิมแพค เมืองทองธานี
 วันเจรจาธุรกิ จ : วันที่ 11-12 กรกฎาคม เวลา 10.00 -12.30 น.
 วันจาหน่ ายปลีก :
วันที่ 11-12 กรกฎาคม เวลา 12.30 – 20.00 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.00 – 20 .00 น.
วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10.00 -19.00 น.
 การจัดงานแบ่งออกเป็ น 6 โซน มีผป
ู้ ระกอบการเข้าร่วม
324 ราย (431 คูหา)
1) โซนมาตรฐานสากล 115 ราย
2) โซนมาตรฐานภายในประเทศ 71 ราย
3) โซนสินค้าธรรมชาติ 122 ราย
4) โซนร้านอาหารอินทรีย์ 16 ราย
5) โซนคลินิกให้คาปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6) คูหาพิเศษ เช่น คูหามูลนิธแิ ก้วเกษตร, Organic Village,
กรมการค้าต่างประเทศ, Sacict
 ผู้ประกอบการต่างชาติ ทต
่ี อบรับการออกบูธ จานวน 12 ประเทศ
53 ราย 34 คูหา
สิ นค้าที่ มีความน่ าสนใจที่ มาออกงานในปี นี้ อาทิ เส้นพาสต้า/
สปาเก็ตตี้ทาจากข้าว น้ านมข้าวยาคูออร์แกนิค น้ าส้มสายชูหมัก
จากผลไม้ น้ ามันถัวดาวอิ
่
นคา ผลิตภัณฑ์Superfood(ธัญพืชสกัด)
ผลิตภัณฑ์สปาบ ารุงผิวจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้ า
บาล์มมะละกออเนกประสงค์ แชมพูและสบู่สาหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยง บรรจุภณ
ั ฑ์กาบหมาก
สารสกัดสะเดากาจัดแมลงศัตรูพชื สินค้าไบโอออแกนิกสาหรับ
ใช้ในบ้านแทนสารเคมี
ที่มา : สถาบันวิจยั ด้านการเกษตรอินทรีย์ (FiBL) / สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM) /
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) / มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน(กรีนเนท) / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ดัชนี ราคาผู้บริโภคทัวไปของประเทศ
่
เดือนพฤษภาคม 2562

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 103.31 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1.ละเดือนเมษายน 2562 (MoM)
2. เดือนพฤษภาคม 2561 (YoY)
3. เฉลี่ย 5 เดือนปี 2562 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น

ร้อย
0.48
1.15
0.92

Highlights
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัวไป)
่ เดือนพฤษภาคม 2562 เทียบกับเดือน
เดียวกันปี กอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.15 (YoY) ชะลอตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ (MoM)
โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดเป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้เงินเฟ้อเดือนนี้สงู ขึน้ สูงขึน้ ร้อยละ
0.48
รวมทุกรายการ
5.28 ตามการสูงขึน้ ของผักสด ข้าวสาร และเนื้อสุกร สาหรับสินค้าในกลุ่มพลังงาน
1.07
อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
2.57 ลดลงร้อยละ -0.49 ตามภาวะราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ขณะทีค
อาหารสด
่ ่าโดยสาร
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่
0.15
สาธารณะปรับราคาสูงขึน้ (ค่าโดยสารขสมก./บขส. และรถตู้วิ่งระหว่างจังหวัด)
0.00
เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า
เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัวร้อยละ 0.54 (YoY)
0.02
เคหสถาน
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
0.11
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
0.37
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
ร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)
0.08
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
1. ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนพฤษภาคม 2562 เที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า
0.00
ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์
สูงขึน้ ร้อยละ 0.48 (MoM) โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
0.01
พลังงาน
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 1.07
จากการสูงขึ้น ของกลุ่ ม อาหารสด ร้อยละ 2.57 โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้น ร้อยละ 7.35 หมวดข้า ว แป้ งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 0.55 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้ า สูงขึน้ ร้อยละ 0.49 สินค้าสาคัญทีร่ าคาสูงขึน้ คือ
ข้าวสารเจ้า/เหนียว ขนมปงั ปอนด์ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์จากนม สูงขึน้ ร้อยละ 1.07 โดยเฉพาะไข่จากความต้องการทีส่ งู ขึน้
ในช่วงเปิ ดเรียนและสภาพอากาศทีร่ อ้ นส่งผลให้แม่พนั ธุอ์ อกไข่น้อยลง
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 0.15 ตามการสูงขึน้ ของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 0.37
หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา สูงขึน้ ร้อยละ 0.08 ตามการสูงขึน้ ของค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. เที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) สูงขึน้ ร้อยละ 1.15 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 2.83 โดยผักสดเป็ นสินค้าสาคัญทีท่ าให้หมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ดัช นี สูงขึ้น ร้อยละ 29.34 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ท าให้พ ืช ผักเติบ โตช้า และเน่ า เสีย ได้ ง่า ย ข้า ว แป้ งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 3.74 ขณะทีไ่ ข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ -0.30 และผลไม้สด ลดลงร้อยละ -0.63
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.20 ตามการสูงขึน
้ ของค่าโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 5.63 ส่งผลให้
หมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร สูงขึน้ ร้อยละ 0.08 ขณะทีน่ ้ามันเชือ้ เพลิงและการสือ่ สาร ลดลงร้อยละ -1.20 และ-0.03 ตามลาดับ
3. เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึน้ ร้อยละ 0.92 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 2.13 ตามการสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ร้อยละ 4.36 เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ 3.76 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.03 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.55
ขณะทีผ่ ลไม้สด ลดลงร้อยละ -1.04 จากส้มเขียวหวาน เงาะ ลองกอง เป็ นสาคัญ
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.24 จากการสูงขึน
้ ของค่าโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 1.71 หมวด
เคหสถาน ร้อยละ 0.58 หมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.31 ขณะทีห่ มวดพาหนะ การขนส่งและการสือ่ สาร ลดลงร้อยละ -0.13
ตามการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิงและการสือ่ สาร และหมวดยาสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.01
ระดับราคาสิ นค้า เดือนพฤษภาคม 2562 (MoM)

ข้อมูลจาก : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทียบกับพฤษภาคม 2561
สูงขึน้ ร้อยละ 1.48 (YoY) ซึง่ สอดคล้องกับการลงทุนและอุตสาหกรรม
ปจั จัยมาจากกลุ่ มอาหารสด สูงขึ้นร้อยละ 7.41 กลุ่ มค่าเช่ าบ้าน
ร้อยละ 0.31 กลุ่มค่าไฟฟ้า ร้อยละ 1.24 รวมถึงกลุ่มการศึกษา ร้อยละ 1.69
ส่วนปจั จัยที่ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงคือกลุ่ มพลังงาน
ร้อยละ -0.71 และกลุ่มเครือ่ งประกอบอาหาร ร้อยละ -0.61
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนพฤษภาคม 2562 เท่ ากับ
102.66 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.88
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.77 จาก
การสูงขึ้นของหมวดอาหารสดโดยเฉพาะกลุ่มผักสด ผลไม้สด
ไข่ และเนื้อสัตว์
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนพฤษภาคม
2562 เที ยบกับเดือนพฤษภาคม2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.48 ตาม
การสูงขึน้ ของกลุ่มผักสด เนื้อสัตว์ และผลไม้สด ในขณะทีไ่ ข่และนมลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 5 เดื อน
ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อย
ละ 0.72 จากการสูงขึ้น ของหมวดอาหารสด ผักสด เนื้ อสัตว์
เป็ ดไก่และสัตว์น้า หมวดเคหสถาน และหมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 1.28 (YoY) สอดคล้อง
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปจั จัยบวกทีท่ าให้เงินเฟ้อสูงขึน้ มาจาก
การสูงขึ้นของหมวดอาหารสด ส่วนปจั จัยลบมาจากราคาของ
ผลไม้ทป่ี รับลดลงอย่างต่อเนื่อง(กล้วยน้าว้า ส้มเขียวหวาน เงาะ)
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนพฤษภาคม 2562 เท่ ากับ
103.60 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 103.14
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.45
จากการสูงขึน้ ของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเนื้อสัตว์
เป็ ดไก่ และสัตว์น้า ผักและผลไม้ เนื่องจากอากาศร้อนต่อเนื่อง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนเมษายน 2561 (YoY) สูงขึน้ ร้อยละ 3.28
ตามการสูงขึน้ ของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์
เป็ ดไก่ และสัตว์น้ า ผักสด ขณะทีอ่ าหารแบบตะวันตก ผลไม้ การ
ขนส่งและการสือ่ สารลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ ย 5 เดือน
ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.97 จากการสูงขึน้ ของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน และการศึกษา

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.89 (YoY)
ปจั จัยหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาอาหาร เช่น ข้าวสาร เนื้อ
สุกร และผักสด ที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ ราคา
พลังงานโดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิงปรับลดลงตามตลาดโลก
โดยรวมสถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับ
มีเสถียรภาพ
- ดัช นี ราคาผู้บริ โ ภคทั ว่ ไปเดื อ นพฤษภาคม 2562
เท่ากับ 103.47 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 103.05
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.41
จากการสูงขึ้น ของหมวดข้า ว แป้ งและผลิต ภัณ ฑ์จ ากแป้ ง
เนื้ อ สัต ว์ ไข่แ ละผลิต ภัณ ฑ์น ม โดยเฉพาะไข่ไ ก่ ท่ี ม ีค วาม
ต้องการเพิม่ ขึน้ ในช่วงเปิ ดภาคเรียน
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ
0.89 ตามการสูงขึ้น ของหมวดข้าว แป้ งและผลิต ภัณฑ์จ าก
แป้ง เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้า ผักสด ขณะที่หมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.46
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 5
เดือน ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.78 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้ า ผักสด และ
หมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคใต้
่

เงินเฟ้ อเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.62 (YoY)
ปจั จัยบวกมาจากกลุ่มอาหารสด ข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ ขณะทีห่ มวด
พลังงานลดลงร้อยละ -0.59 สาหรับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดี
ขึน้ สะท้อนจากการขยายตัวภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ดัช นี ราคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปเดื อ นพฤษภาคม 2562
เท่ากับ 102.97 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 102.73
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.23
จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
เนื้อสัตว์ ไข่ และหมวดพาหนะ การขนส่งและการสือ่ สาร
- การเปลี่ ย นแปลงดั ชนี ราคาผู้ บริ โภคทั ว่ ไปเดื อน
พฤษภาคม 2562 เมื่ อเที ยบกับเดื อนพฤษภาคม 2561 (YoY)
สูงขึน้ ร้อยละ 0.62 ตามการสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง และหมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 5
เดื อน ของปี 2562 เที ยบกับ ระยะเดี ย วกันของปี 2561
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.55 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า และเคหสถาน
(ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม)
5

สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนมิถนุ ายน 2562
สิ นค้า
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %
ข้าว

ราคา
เฉลี่ย
(พ.ค.)
15,713
1.85
47.26
1.86
7.45

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน มิ .ย.(บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(มิ .ย.)
15,789
1.64
49.40
2.47
7.72

ราคาข้าวหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย
เนื่องจากมีการคาดการณ์ ว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิจะลดลง เนื่องจากภาวะฝน
ทิ้งช่วงในฤดูกาลผลิตนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลก
ปี 2562/63 ณ เดือนมิถุนายน 2562 ว่ามีผลผลิต 497.616 ล้านตันข้าวสารลดลง
จาก 499.074 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.29 จากปี 2561/62 และสต็อก
ปลายปีคงเหลือ 171.872 ล้านตันข้าวสาร เพิม่ ขึน้ จากปี 2561/62 ร้อยละ 0.98

มันสาปะหลัง

ราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แม้ว่า
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูการเก็บ เกี่ยว แต่ฝนที่ตก
อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรเก็บเกีย่ วมันสาปะหลังไม่ครบอายุ ทาให้เชื้อแป้ง
ในหัวมันสาปะหลังค่อนข้างต่ า โดยเดือน มิ.ย. 62 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.37
ล้านตัน (ร้อยละ 1.18 ของผลผลิตทัง้ หมด)

ยางพารา

ราคายางพาราที่เ กษตรกรขายได้ ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ้น จากเดือ นก่ อ น
เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศมากขึ้นตามนโยบายภาครัฐในการแก้ไข
ปญั หาราคายางพารา โดยในเดือนมิถุนายนแม้จะเริม่ เปิดกรีดหน้ายาง แต่เป็ น
ช่วงมรสุมทาให้ปริมาณน้ ายางพาราออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้ และ
การยางแห่ งประเทศไทย เข้า มาซื้อ ยางแผ่ น ในตลาดล่ ว งหน้ า ตัง้ แต่ เ ม.ย.
ซึง่ เป็นการช่วยพยุงราคายางพารา และชีน้ าราคายางพาราในตลาดให้สงู ขึน้

ปาล์มน้ามัน

ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตออก
สู่ตลาดลดลง โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลิตปาล์ม
น้ามันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.282 ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 0.231
ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.542 ล้านตัน คิดเป็ นน้ ามันปาล์มดิบ
0.278 ล้านตัน ของเดือนพฤษภาคม คิดเป็ นร้อยละ 16.86 และร้อยละ 16.91
ประกอบกับมาตรการแก้ไขปญั หาอุปทานส่วนเกินน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ของ
รัฐบาล โดยเพิ่มกาลังการบริโ ภคน้ ามัน ปาล์มในประเทศเพื่อ ดูดซั บ ผลผลิต
ออกจากระบบ ได้แก่ การน าน้ ามัน ปาล์มไปผลิต กระแสไฟฟ้ า การลดราคา
น้ามันไบโอดีเซลบี 20 อัตราลิตรละ 5 บาท และการส่งเสริมการใช้น้ามันปาล์มบริโภค

15,794
1.64
50.06
2.82
7.83

15,774
1.65
50.73
3.19
7.86

15,726
1.66
52.17
3.39
7.87

15,771
1.65
50.59
2.97
7.82

%
ราคาเฉลี่ย
มิ .ย./ พ.ค.
0.37
-10.81
7.05
59.68
4.97

คาดการณ์สถานการณ์ เดือนกรกฎาคม 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวทรงตัว เนื่องจากเป็ นช่วงทีค่ ่าเงินบาทแข็งค่า ทาให้
ราคาข้าวไทยเมื่อเทียบเป็ นเงินบาทอยู่ในระดับสูงกว่าคู่แข่งขัน อย่ างไรก็ตาม
เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตในรอบปี การผลิตนี้คาดว่าข้าวหอมมะลิจะลดลง
เนื่ องจากฝนทิ้งช่ วง และภัยแล้งในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ช่วงข้าวกาลังโต ราคาอาจยังคงปรับตัวสูงขึน้ ได้เล็กน้อย
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังราคาจะเริม่ ทรงตัว เนื่องจากมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้ อย แต่เนื่องจากฝนตกอย่ างต่ อเนื่องและเกษตรกรเก็บเกี่ยวมัน
สาปะหลังที่ดอ้ ยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยเชื้อแป้งในหัวมันสาปะหลังค่อนข้างต่ า
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 16 - 20 (เปอร์เซ็นต์แป้งมันคุณภาพดี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 25) ทาให้
โรงงานรับซื้อผลผลิตในราคาต่า โดยโรงงานแป้งมันสาปะหลังไม่สามารถผลิตได้
เต็มก าลังและหยุ ดด าเนิ นการมากขึ้น เนื่ องจากขาดวัตถุ ดิบที่มคี ุ ณภาพจาก
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันน้อย
ยางพารา - คาดว่า ราคายางพาราจะสูง ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เนื่อ งจากกยท.
ปรับรูปแบบตลาดยางพาราในทุกพื้น ที่เป็ นเครือ ข่ายตลาดกลางยางพารา
ทาให้เกษตรกรจาหน่ายยางพาราได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับมาตรการสนับสนุน
การใช้ยางพาราภายในประเทศยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญทีช่ ่วยทา ให้ราคายางพารา
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แต่การเปิดกรีดหน้ายางของเกษตรกรตัง้ แต่เดือนมิถุนายน จะทา
ั ยกดดันราคายางพารา
ให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึน้ ซึง่ เป็นปจจั
ปาล์มน้ามัน - คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามันมีปริมาณ
ลดลง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการเพิม่ กาลังการบริโภคน้ามันปาล์มดิบ (CPO)
ในประเทศ โดยจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2562
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ - คาดการณ์ ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน โดยจะเริม่ เก็บเกี่ยวได้ในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคม ทาให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดมีน้อย ขณะที่ความ
ต้องการใช้เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์ยงั คงมีต่อเนื่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่เี กษตรกรขายได้ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากฝนตกชุกในพื้นที่ปลูก เกษตรกรบางส่วนจึงชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประกอบกับเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกีย่ วผลผลิตข้าวโพดหลังนา ทาให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง ในขณะทีย่ งั มีความต้องการจากโรงงาน
อาหารสัตว์ต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2562/63 ว่ามี 1,134.05 ล้านตัน ลดลงจาก 1,134.34 ล้านตัน
ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.03 สาหรับการค้าของโลกมี 171.24 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 167.52 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 2.22
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน/สานักงานพาณิชย์จงั หวัด
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แวดวงพาณิชย์

7 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธี
■ 4 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จ งั หวัดตราด ร่วมกับสานักงาน เปิ ดงาน “Southern Market Expo 2019” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เกษตรจังหวัดและปศุสตั ว์จงั หวัด จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟ อุดรธานี โดยมีหวั หน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์(นายพิทกั ษ์
และเลีย้ งไก่ชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึน้ ทะเบียน GI ณ โรงแรม อุดมวิช ัยวัฒน์ ) เป็ นประธาน วัตถุ ประสงค์เพื่อ ส่งเสริม แนะน า
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเด่นทีม่ คี ุณภาพและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะพืน้ ที่
ตราดซิต้ี มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 135 ราย
■

■ 5 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับและ

นาทีมของ Mr. Hiroyuki Konuma อดีตผูอ้ านวยการองค์การสหประชาชาติ
จากประเทศญี่ปุ่น และทีมสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่ปลูก
สับปะรดตาบลห้วยมุ่น เพื่อทาข่าวประชาสัมพันธ์สนิ ค้า GI ของไทยทีข่ อ
ยื่นจดทะเบียนในประเทศญีป่ นุ่ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย

■ 7 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดศรีสะเกษ

ร่วมกับชุด
เฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนปญั หาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและชุด
ปฏิบ ัติก ารป้ อ งปรามทุ เ รีย นด้อ ยคุ ณ ภาพ(สารวัต รทุ เ รีย น) ออก
ตรวจสอบร้านค้าทีจ่ าหน่ายทุเรียนในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง พร้อมทัง้
จัดทาประวัตริ า้ นและมอบป้ายประชาสัมพันธ์รบั เรื่องร้องเรียน

■ 10 มิถุ นายน 2562 พาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี

เข้าร่วมการประชุม
Economic Corridor Governor Forum 2019 ณ ศูนย์ประชุมยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจังหวัดอุดรเสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะทางาน
ร่วมระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดอุดรธานีเพื่อทาแผนปฏิบตั กิ าร
ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมร่วมกัน

11 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนราธิวาส ร่วมลงพืน้ ที่
รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แอปพลิเคชัน่ "ถุงเงินประชารัฐ" พร้อมทัง้
มอบป้ายประชาสัมพันธ์รา้ นแก่รา้ นค้าทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร
เอนกประสงค์ท่ีว่าการอ าเภอสุคิริน โดยมีร้านค้าสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการรวมจานวน 80 ราย และมียอดผูส้ มัครรวมทัง้ สิน้ 125 ราย 7
■

■ 14 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครสวรรค์ ลงพืน
้ ทีร่ บั สมัคร

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ Application ถุงเงินประชารัฐ ณ ทีว่ ่าการอาเภอ
บรรพตพิสยั และตลาดคลองคาง มีรา้ นค้าสมัครเข้าร่วมจานวนทัง้ สิน้ 97 ราย
ซึง่ จังหวัดนครสวรรค์มเี ป้าหมายการรับสมัครจานวน 1,765 ราย รับสมัคร
แล้วจานวน 1,537 ราย (87.08%)

27 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ ร่ วมกับ
สานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด
สินค้าเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือนมิถุนายน 2562 ณ ศาลา
กลางจังหวัดบึงกาฬ
■

28 มิถุ นายน 2562 สานักงานพาณิชย์จ ังหวัดขอนแก่ น จัดงาน
แถลงข่าว “KHONKAEN GMS FAIR 2019” จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็ น
งานแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP/SMEs เด่นของจังหวัด โดยจะจัด
ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562

■

19 มิถุนายน 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน “ม่วนแซ่บ
อีหลี ของดีภาคอีสาน Amazing i-san fair 2019” โดยมีหวั หน้าผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์เป็ นประธาน โดยงานจัดระหว่างวันที่ 19-23
มิถุนายน 2562 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

■

20 มิถุ นายน 2562 สานั กงานพาณิ ชย์ จ ัง หวัด ชัย นาท ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการกากับดูแลการจัดเก็บตัวอย่างข้าวสารในสต็อกของรัฐ
ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นคลั ง สิ น ค้ า ขององค์ ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร ณ
คลังสินค้า โรงสีไฟทวีศกั ดิสรรคบุ
รี คลังสินค้าสุดใจ และคลังสินค้า
์
นายพรชัย พรคณาปราชญ์

■

■

29 มิถุ น ายน 2562 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด เลย ร่ ว มกั บ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ า หมาน จัด งานประชาสัม พั น ธ์
“สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย” ประจาปี พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 15 ณ ตลาด
ต้องชม ตลาดผลไม้บา้ นไร่ม่วง โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัด เป็ นประธาน
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. . . ส า ร ะ น่ า รู้ . . .

กิ จกรรมภูมิภาค...
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

ประจาเดือนกรกฎาคม
สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่ วยงานที่
รับผิ ดชอบ

16/07/2562

โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์
ครัง้ ที่ 9/2562

ณ ศาลาวัดบ้านบึงกระจับ
อาเภอวิเชียรบุร ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

งานจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สพจ.เพชรบูรณ์

25/07/2562

“ติวเข้ม...รูล้ กึ รูจ้ ริง รูใ้ จเวียดนาม”

สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการ
การค้ายุคใหม่ (NEA)
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

งานสัมมนา

สพจ.มุกดาหาร

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
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