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ประจ าเดือน มิถนุายน 2562

ทีมงาน กบภ.

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบัเดอืนมถิุนายน
ขอน าเสนอถึงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย ์
เชื่อมโยงตลาดสนิคา้อนิทรยี์ที่ได้มาตรฐานเขา้สู่
ตลาดระดับสากล ในงานแสดงสินค้า BIOFAH 
Southeast Asia 2019 and Natural Expo Southeast
Asia 2019 ทีจ่ะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่11 - 14 กรกฎาคม
2562 ณ อมิแพค เมอืงทองธานี ต่อดว้ยดชันีราคา
ผูบ้รโิภคเดอืนพฤษภาคม และปิดทา้ยดว้ยสาระน่ารู้
เรือ่ง ”แมลง” ตลาดทีย่งัสดใส

• BIOFACH SOUTHEAST ASIA 2019 
&NATURAL EXPO SOUTHEAST 
ASIA 2019
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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
เดือนพฤษภาคม 2562
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NATURAL EXPO SOUTHEAST ASIA 2019
ปัจจบุนัผูบ้รโิภคทัว่โลกหนัมาใหค้วามส าคญักบัการ

รกัษาสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเลอืกทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ ปราศจากสารเคมหีรอืสารพษิตกคา้ง 
ท าใหม้ลูคา่ตลาดเกษตรอนิทรยี์โลกในปี 2560 มมีลูค่าสงู
ถงึ 3.55 ล้านล้านบาท โดยตลาดยุโรปและอเมรกิาเหนือ
ถอืเป็นตลาดเกษตรอนิทรยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด รวมกนัรอ้ยละ 90
ตลาดหลกั 3 อนัดับแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี
และฝรัง่เศส โดยมอีตัราการขยายตวัประมาณปีละ 20%

มลูค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
พืน้ท่ีเกษตรอินทรียใ์นไทย

ปัจจบุนั
652,000 ไร่

ทัว่โลก
3.55

ล้านล้านบาท

ภายในประเทศ
9

รอ้ยล้านบาท

ส่งออก
2.1

พนัล้านบาท

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

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

--------

ขยายตวั 20% ต่อปี

จากความตอ้งการสนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ีเ่พิ่มสงูขึน้  
ในตลาดโลก สง่ผลใหใ้นปจัจุบนัประเทศไทยมมีลูคา่ตลาด
เกษตรอนิทรยี์เพิม่มากขึน้ โดยมมีูลค่า ประมาณ 3,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท 
และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการ
สง่ออกคดิเป็นรอ้ยละ 0.06 ของมลูค่าตลาดโลก โดยมอีตัรา
การเตบิโตในประเทศประมาณ 10% ต่อปี ท าใหป้ระเทศไทย
มโีอกาสขยายตลาดอกีมาก

กระทรวงพาณิชยเ์หน็ความตอ้งการและแนวโน้ม
ของตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ีม่มีลูค่าสงูขึน้ทุกปี จงึมนีโยบาย
ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มทาง
การคา้สนิคา้อนิทรยี์ สรา้งรายได้ใหก้บัภาคการผลติและ
จ าหน่ายสนิคา้อนิทรยีข์องไทย โดยใหส้ านักงานพาณิชย์
จงัหวดัทุกจงัหวดั ด าเนินการส่งเสรมิตลาดสนิค้าอนิทรยี์
ในพืน้ที ่ผลกัดนัการเชือ่มโยงสู่ตลาดในระดบัต่างๆ ทัง้ใน
ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

ซึง่กระทรวงพาณิชย์มกีารท างานทีเ่ชื่อมโยงกนัทุกระดบั โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น กรมการคา้ภายใน กรมการคา้
ต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ด าเนินการส่งเสรมิเพื่อเชื่อมโยงตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ีไ่ดม้าตรฐานสากลเขา้สู่
ตลาดในระดบันานาชาต ิมกีจิกรรมส่งเสรมิตลาดส าคญั เช่น งานแสดงสนิคา้ BIOFAH Southeast Asia และ Natural Expo
Southeast Asia งานแสดงสนิคา้ THAIFEX World of Food Asia ฯลฯ
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BIOFACH SOUTHEAST ASIA 2019 & NATURAL EXPO SOUTHEAST ASIA 2019 
ถอืเป็นงานแสดงสนิคา้อนิทรยีแ์ละธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
ซึง่กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน ร่วมมอืกบับรษิทั นูเรม็เบริก์ เมสเซ่ จ ากดั
หรอื NM ซึ่งเป็นผู้จดังาน BIOFACH ในการน างานแสดงสนิค้าอนิทรยี์ระดบัโลก 
มาจดัทีป่ระเทศไทย ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้ 2 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใตแ้นวคดิ 
“Organic Gateway to Southeast Asia” โดยพฒันาต่อยอดจากแนวคดิปี 2018 :
Southeast Asia ; Home of Organic

NATURAL EXPO SOUTHEAST ASIA 2019

โดยงานจดัระหว่างวนัที ่11 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 7 - 8
อมิแพค เมอืงทองธานี 
 วนัเจรจาธรุกิจ : วนัที ่11-12 กรกฎาคม เวลา 10.00 -12.30 น.
 วนัจ าหน่ายปลีก :

วนัที ่11-12 กรกฎาคม เวลา 12.30 – 20.00 น. 
วนัที ่13 กรกฎาคม เวลา 10.00 – 20 .00 น. 
วนัที ่14 กรกฎาคม เวลา 10.00 -19.00 น.

 การจดังานแบง่ออกเป็น 6 โซน มผีูป้ระกอบการเขา้รว่ม 
324 ราย (431 คหูา) 

1) โซนมาตรฐานสากล  115 ราย 
2) โซนมาตรฐานภายในประเทศ  71 ราย 
3) โซนสนิคา้ธรรมชาต ิ 122 ราย 
4) โซนรา้นอาหารอนิทรยี ์16 ราย
5) โซนคลนิิกใหค้ าปรกึษาจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
6) คหูาพเิศษ เชน่ คหูามลูนิธแิกว้เกษตร, Organic Village,

กรมการคา้ต่างประเทศ, Sacict
ผู้ประกอบการต่างชาติทีต่อบรบัการออกบธู จ านวน 12 ประเทศ
53 ราย 34 คหูา

สินค้าท่ีมีความน่าสนใจท่ีมาออกงานในปีน้ี อาทิ เสน้พาสตา้/
สปาเก็ตตี้ท าจากขา้ว น ้านมขา้วยาคูออร์แกนิค น ้าส้มสายชูหมกั
จากผลไม ้น ้ามนัถัว่ดาวอนิคา ผลติภณัฑS์uperfood(ธญัพชืสกดั)
ผลิตภัณฑ์สปาบ ารุงผวิจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า
บาลม์มะละกออเนกประสงค์ แชมพแูละสบู่ส าหรบัเดก็ ผลติภณัฑ์
จากมะพรา้ว ผลติภณัฑ์ส าหรบัสตัว์เลี้ยง บรรจุภณัฑ์กาบหมาก
สารสกดัสะเดาก าจดัแมลงศตัรพูชื สนิคา้ไบโอออแกนิกส าหรบั
ใชใ้นบา้นแทนสารเคมี

3
ท่ีมา : สถาบนัวจิยัดา้นการเกษตรอนิทรยี ์(FiBL) / สหพนัธเ์กษตรอนิทรยีน์านาชาต ิ(IFOAM) / 
สมาคมการคา้เกษตรอนิทรยี์ไทย (TOTA) / มลูนิธสิายใยแผ่นดนิ(กรนีเนท) / กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดือนพฤษภาคม 2562 เทยีบกบัเดือน
เดยีวกนัปีกอ่น สงูขึน้รอ้ยละ 1.15 (YoY) ชะลอตวัเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้า 
โดยสนิคา้กลุ่มอาหารสดเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อเดอืนนี้สงูขึน้ สงูขึน้รอ้ยละ
5.28 ตามการสงูขึน้ของผกัสด ขา้วสาร และเนื้อสกุร ส าหรบัสนิคา้ในกลุ่มพลงังาน 
ลดลงรอ้ยละ -0.49 ตามภาวะราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิในตลาดโลก ขณะทีค่่าโดยสาร
สาธารณะปรบัราคาสูงขึน้ (ค่าโดยสารขสมก./บขส. และรถตู้วิ่งระหว่างจงัหวดั) 
เมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออก เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัรอ้ยละ 0.54 (YoY)

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

0.02
0.11

0.00

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2562
ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั 103.31 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง                   ร้อย
ละ1. เดือนเมษายน 2562 (MoM) สงูขึ้น                               0.48
2. เดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) สงูขึ้น                               1.15
3. เฉล่ีย 5 เดือนปี 2562 เทียบกบั                   สงูข้ึน                               0.92
ช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนพฤษภาคม 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

0.48
1.07

2.57
0.15

0.37
0.08
0.00
0.01

ร้อยละ (MoM)
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1. ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า
สงูขึน้ร้อยละ 0.48 (MoM) โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

จากการสูงขึ้นของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ 2.57 โดยเฉพาะหมวดผกัและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 7.35 หมวดข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑ์จากแป้ง สูงขึน้รอ้ยละ 0.55 หมวดเนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า สูงขึน้รอ้ยละ 0.49 สนิคา้ส าคญัทีร่าคาสูงขึน้ คอื 
ขา้วสารเจา้/เหนียว ขนมปงัปอนด ์หมวดไขแ่ละผลติภณัฑจ์ากนม สงูขึน้รอ้ยละ 1.07 โดยเฉพาะไขจ่ากความตอ้งการทีส่งูขึน้
ในชว่งเปิดเรยีนและสภาพอากาศทีร่อ้นสง่ผลใหแ้มพ่นัธุอ์อกไขน้่อยลง 
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้ร้อยละ 0.15 ตามการสงูขึน้ของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 0.37

หมวดการบนัเทงิ การอา่นและการศกึษา สงูขึน้รอ้ยละ 0.08 ตามการสงูขึน้ของคา่เล่าเรยีน คา่ธรรมเนียมการศกึษา
2. เทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 1.15 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้และบรกิาร ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.83 โดยผกัสดเป็นสนิคา้ส าคญัทีท่ าใหห้มวดอาหารและ

เครื่องดื่มดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ 29.34 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดท าให้พืชผกัเติบโตช้าและเน่าเสียได้ง่าย ข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑจ์ากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ 3.74 ขณะทีไ่ขแ่ละผลติภณัฑน์ม ลดลงรอ้ยละ -0.30 และผลไมส้ด ลดลงรอ้ยละ -0.63
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.20 ตามการสงูขึน้ของค่าโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 5.63 ส่งผลให้

หมวดพาหนะการขนสง่และการสือ่สาร สงูขึน้รอ้ยละ 0.08 ขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิและการสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -1.20 และ-0.03 ตามล าดบั
3. เฉล่ีย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.92 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.13 ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง 

รอ้ยละ 4.36 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัว์น ้า รอ้ยละ 3.76 ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.03 เครื่องประกอบอาหาร รอ้ยละ 2.55 
ขณะทีผ่ลไมส้ด ลดลงรอ้ยละ -1.04 จากสม้เขยีวหวาน เงาะ ลองกอง เป็นส าคญั
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.24 จากการสงูขึน้ของค่าโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 1.71 หมวด

เคหสถาน รอ้ยละ 0.58 หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ รอ้ยละ 0.31 ขณะทีห่มวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -0.13 
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิและการสือ่สาร และหมวดยาสบูและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ลดลงรอ้ยละ -0.01
ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.07



5

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง
เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.89 (YoY) 

ปจัจยัหลกัจากการเพิม่ขึน้ของราคาอาหาร เชน่ ขา้วสาร เนื้อ
สุกร และผกัสด ที่ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง ขณะที่ราคา
พลงังานโดยเฉพาะน ้ามนัเชื้อเพลงิปรบัลดลงตามตลาดโลก 
โดยรวมสถานการณ์ดา้นราคาสนิคา้และบรกิารยงัอยู่ในระดบั
มเีสถยีรภาพ

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2562
เท่ากบั 103.47 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.05

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.41
จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะไข่ไก่ที่มีความ
ตอ้งการเพิม่ขึน้ในชว่งเปิดภาคเรยีน

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ
0.89 ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จาก
แป้ง เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า ผกัสด ขณะที่หมวดพาหนะ 
การขนสง่และการสื่อสาร ลดลงรอ้ยละ -0.46

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 5 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.78 จากการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้งและ
ผลิตภณัฑ์จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด และ
หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 1.28 (YoY) สอดคลอ้ง
กบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ปจัจยับวกทีท่ าให้เงนิเฟ้อสูงขึน้มาจาก
การสูงขึ้นของหมวดอาหารสด ส่วนปจัจยัลบมาจากราคาของ
ผลไมท้ีป่รบัลดลงอยา่งต่อเนื่อง(กลว้ยน ้าวา้ สม้เขยีวหวาน เงาะ)

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั
103.60 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.14

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.45 
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง หมวดเนื้อสตัว์
เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า ผกัและผลไม ้เนื่องจากอากาศรอ้นต่อเนื่อง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 3.28
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์
เป็ดไก่ และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีอ่าหารแบบตะวนัตก ผลไม ้การ
ขนสง่และการสือ่สารลดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 5 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึ้น
ร้อยละ 0.97 จากการสูงขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ เคหสถาน และการศกึษา

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.62 (YoY)

ปจัจยับวกมาจากกลุ่มอาหารสด ขา้วแป้ง เนื้อสตัว์ ขณะทีห่มวด
พลงังานลดลงรอ้ยละ -0.59 ส าหรบัเศรษฐกจิโดยรวมปรบัตวัดี
ขึน้ สะทอ้นจากการขยายตวัภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2562
เท่ากบั 102.97 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.73

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.23
จากการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสตัว ์ไข ่และหมวดพาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือน
พฤษภาคม 2562 เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) 
สงูขึน้ร้อยละ 0.62 ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 5 
เดือน ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.55 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑ์จากแป้ง เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ และเคหสถาน 
(คา่เชา่บา้น คา่กระแสไฟฟ้า ก๊าซหงุตม้)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ
เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัพฤษภาคม 2561

สงูขึน้รอ้ยละ 1.48 (YoY) ซึง่สอดคลอ้งกบัการลงทนุและอุตสาหกรรม
ปจัจยัมาจากกลุ่มอาหารสด สูงขึ้นร้อยละ 7.41 กลุ่มค่าเช่าบ้าน 
รอ้ยละ 0.31 กลุ่มคา่ไฟฟ้า รอ้ยละ 1.24 รวมถงึกลุ่มการศกึษา รอ้ยละ 1.69
ส่วนปจัจยัที่ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัลดลงคอืกลุ่มพลงังาน 
รอ้ยละ -0.71 และกลุ่มเครือ่งประกอบอาหาร รอ้ยละ -0.61

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั 
102.66 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.88

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 
2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.77 จาก
การสูงขึ้นของหมวดอาหารสดโดยเฉพาะกลุ่มผกัสด ผลไม้สด 
ไข ่และเนื้อสตัว ์

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม
2562 เทียบกบัเดือนพฤษภาคม2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.48 ตาม
การสงูขึน้ของกลุ่มผกัสด เนื้อสตัว ์และผลไมส้ด ในขณะทีไ่ข่และนมลดลง
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 5 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อย
ละ 0.72 จากการสูงขึ้นของหมวดอาหารสด ผกัสด เนื้อสตัว์
เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า หมวดเคหสถาน และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้นจากเดอืนก่อนเล็กน้อย
เนื่องจากมกีารคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิจะลดลง เนื่องจากภาวะฝน
ทิ้งช่วงในฤดูกาลผลตินี้  กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลก    
ปี 2562/63 ณ เดอืนมถุินายน 2562 ว่ามผีลผลติ 497.616 ลา้นตนัขา้วสารลดลง
จาก 499.074 ลา้นตนัขา้วสาร หรอืลดลงรอ้ยละ 0.29 จากปี 2561/62 และสต็อก
ปลายปีคงเหลอื 171.872 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปี 2561/62 รอ้ยละ 0.98

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติออก
สู่ตลาดลดลง โดยส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลติปาล์ม
น ้ามนัเดอืนมถุินายนจะมปีระมาณ 1.282 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.231 
ลา้นตนั ลดลงจากผลผลติปาล์มทะลาย 1.542 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 
0.278 ลา้นตนั ของเดอืนพฤษภาคม คดิเป็นรอ้ยละ 16.86 และร้อยละ 16.91 
ประกอบกบัมาตรการแกไ้ขปญัหาอุปทานส่วนเกนิน ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) ของ
รฐับาล โดยเพิ่มก าลงัการบริโภคน ้ามนัปาล์มในประเทศเพื่อดูดซับผลผลิต   
ออกจากระบบ ได้แก่ การน าน ้ามนัปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้า การลดราคา
น ้ามนัไบโอดเีซลบ ี20 อตัราลติรละ 5 บาท และการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัปาลม์บรโิภค

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศมากขึ้นตามนโยบายภาครฐัในการแก้ไข
ปญัหาราคายางพารา โดยในเดอืนมถุินายนแมจ้ะเริม่เปิดกรดีหน้ายาง แต่เป็น
ช่วงมรสุมท าให้ปรมิาณน ้ายางพาราออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ 
การยางแห่งประเทศไทย เข้ามาซื้อยางแผ่นในตลาดล่วงหน้า ตัง้แต่เม.ย.       
ซึง่เป็นการช่วยพยุงราคายางพารา และชีน้ าราคายางพาราในตลาดใหส้งูขึน้ 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาเข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากเดอืนก่อนเนื่องจากฝนตกชุกในพื้นที่ปลูก เกษตรกรบางส่วนจึงชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ประกอบกบัเขา้สู่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเกบ็เกีย่วผลผลติขา้วโพดหลงันา ท าใหป้รมิาณผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์เขา้สู่ตลาดลดลง ในขณะทีย่งัมคีวามต้องการจากโรงงาน
อาหารสตัว์ต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2562/63 ว่าม ี1,134.05 ลา้นตนั ลดลงจาก 1,134.34 ลา้นตนั 
ในปี 2561/62 รอ้ยละ 0.03 ส าหรบัการคา้ของโลกม ี171.24 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 167.52 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 2.22

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนกรกฎาคม 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าให้
ราคาข้าวไทยเมื่อเทียบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูงกว่าคู่แข่งขนั อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลติในรอบปีการผลตินี้คาดว่าขา้วหอมมะลจิะลดลง
เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และภยัแล้งในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ช่วงขา้วก าลงัโต ราคาอาจยงัคงปรบัตวัสงูขึน้ไดเ้ลก็น้อย

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัราคาจะเริม่ทรงตวั เนื่องจากมผีลผลติ
ออกสู่ตลาดน้อย แต่เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรเก็บเกี่ยวมนั
ส าปะหลงัที่ดอ้ยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยเชื้อแป้งในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า 
เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 16 - 20 (เปอรเ์ซน็ต์แป้งมนัคุณภาพด ีอยู่ทีร่อ้ยละ 25) ท าให้
โรงงานรบัซื้อผลผลติในราคาต ่า  โดยโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัไม่สามารถผลติได้
เต็มก าลังและหยุดด าเนินการมากขึ้น เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่มคีุณภาพจาก
เปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัน้อย

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกยท. 
ปรบัรูปแบบตลาดยางพาราในทุกพื้นที่เป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพารา 
ท าใหเ้กษตรกรจ าหน่ายยางพาราไดใ้นราคาทีส่งูขึน้ ประกอบกบัมาตรการสนบัสนุน
การใชย้างพาราภายในประเทศยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยท า ใหร้าคายางพารา
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่การเปิดกรดีหน้ายางของเกษตรกรตัง้แต่เดอืนมถุินายน จะท า
ใหป้รมิาณผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้ซึง่เป็นปจัจยักดดนัราคายางพารา

ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัมปีรมิาณ
ลดลง ประกอบกบันโยบายรฐับาลในการเพิม่ก าลงัการบรโิภคน ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) 
ในประเทศ โดยจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถงึเดอืนสงิหาคม 2562

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ฤดูฝน โดยจะเริม่เก็บเกี่ยวได้ในช่วง
ปลายเดอืนสงิหาคม ท าให้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในตลาดมน้ีอย ขณะที่ความ
ตอ้งการใชเ้พือ่ผลติอาหารสตัวย์งัคงมต่ีอเนื่อง

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมิถนุายน 2562

สินค้า

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

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(มิ.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
มิ.ย./ พ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,713 15,789 15,794 15,774 15,726 15,771 0.37
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.85 1.64 1.64 1.65 1.66 1.65 -10.81
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 47.26 49.40 50.06 50.73 52.17 50.59 7.05
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 1.86 2.47 2.82 3.19 3.39 2.97 59.68
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.45 7.72 7.83 7.86 7.87 7.82 4.97

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน แมว้่า
ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการเกบ็เกี่ยว แต่ฝนที่ตก
อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรเกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงัไม่ครบอายุ ท าให้เชื้อแป้ง   
ในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า โดยเดอืน ม.ิย. 62 มผีลผลติออกสู่ตลาด 0.37 
ลา้นตนั (รอ้ยละ 1.18 ของผลผลติทัง้หมด)
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แวดวงพาณิชย์

■ 5 มถุินายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุตรดติถ ์ร่วมตอ้นรบัและ
น าทมีของ Mr. Hiroyuki Konuma อดตีผูอ้ านวยการองคก์ารสหประชาชาติ
จากประเทศญี่ปุ่น และทีมสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่ปลูก
สบัปะรดต าบลหว้ยมุ่น เพื่อท าขา่วประชาสมัพนัธส์นิคา้ GI ของไทยทีข่อ
ยื่นจดทะเบยีนในประเทศญีปุ่น่ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย

■ 7  มถุินายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครศรธีรรมราช จดัพธิี
เปิดงาน “Southern Market Expo 2019” ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา
อุดรธานี โดยมหีวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์(นายพทิกัษ์
อุดมวิชัยวัฒน์) เป็นประธาน วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แนะน า 
ประชาสมัพนัธส์นิคา้เด่นทีม่คีุณภาพและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ที่

■ 7 มถุินายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัศรสีะเกษ ร่วมกบัชุด
เฉพาะกจิรบัเรื่องร้องเรยีนปญัหาทุเรยีนภูเขาไฟศรีสะเกษและชุด
ปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ(สารวัตรทุเรียน) ออก
ตรวจสอบรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายทุเรยีนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง พรอ้มทัง้
จดัท าประวตัริา้นและมอบป้ายประชาสมัพนัธร์บัเรื่องรอ้งเรยีน

■ 4 มิถุนายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตราด ร่วมกบัส านักงาน
เกษตรจงัหวดัและปศุสตัวจ์งัหวดั จดักจิกรรมอบรมเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ
และเลีย้งไก่ชน เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขอขึน้ทะเบยีน GIณ โรงแรม
ตราดซติี้ มเีกษตรกรเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 135 ราย

■ 10 มิถุนายน 2562 พาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี เข้าร่วมการประชุม 
Economic Corridor Governor Forum 2019 ณ ศูนยป์ระชุมยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจงัหวดัอุดรเสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะท างาน
ร่วมระหว่างมณฑลยนูนานและจงัหวดัอุดรธานีเพื่อท าแผนปฏบิตักิาร
ขบัเคลื่อนดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมร่วมกนั

■ 11 มถุินายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันราธวิาส ร่วมลงพืน้ที่
รบัสมคัรรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั แอปพลเิคชัน่ "ถุงเงนิประชารฐั" พรอ้มทัง้
มอบป้ายประชาสมัพนัธร์า้นแก่รา้นคา้ทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ ณ อาคาร
เอนกประสงค์ที่ว่าการอ าเภอสุคิริน โดยมีร้านค้าสนใจสมคัรเขา้ร่วม
โครงการรวมจ านวน 80 ราย และมยีอดผูส้มคัรรวมทัง้สิน้ 125 ราย
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■ 20 มิถุนายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็น
คณะกรรมการก ากบัดแูลการจดัเกบ็ตวัอย่างขา้วสารในสตอ็กของรฐั
ที่เหลืออยู่ ในคลังสินค้าขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ณ
คลงัสนิค้า โรงสไีฟทวศีกัดิส์รรคบุร ีคลงัสนิค้าสุดใจ และคลงัสนิค้า
นายพรชยั พรคณาปราชญ ์

■ 27 มถุินายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดับงึกาฬ ร่วมกบั
ส านักงานเกษตรจงัหวดับึงกาฬ จดักิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด
สนิคา้เกษตรจงัหวดับงึกาฬ ประจ าเดอืนมถุินายน 2562 ณ ศาลา
กลางจงัหวดับงึกาฬ

■ 19 มิถุนายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครราชสมีา ร่วมกบั
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จดังาน “ม่วนแซ่บ
อหีล ีของดภีาคอสีาน Amazing i-san fair 2019” โดยมหีวัหน้าผูต้รวจ
ราชการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธาน โดยงานจดัระหว่างวนัที ่19-23 
มถุินายน 2562 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

■ 14 มถุินายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค ์ลงพืน้ทีร่บัสมคัร
รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั Application ถุงเงนิประชารฐั ณ ทีว่่าการอ าเภอ
บรรพตพสิยั และตลาดคลองคาง มรีา้นคา้สมคัรเขา้ร่วมจ านวนทัง้สิน้ 97 ราย
ซึง่จงัหวดันครสวรรคม์เีป้าหมายการรบัสมคัรจ านวน 1,765 ราย รบัสมคัร
แลว้จ านวน 1,537 ราย (87.08%)

■ 28 มิถุนายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงาน
แถลงข่าว “KHONKAEN GMS FAIR 2019” จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็น
งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP/SMEs เด่นของจงัหวดั โดยจะจดั
ในวนัที ่3-7 กรกฎาคม 2562

■ 29 มิถุนายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน จัดงานประชาสัมพันธ์
“สบัปะรดไร่ม่วงเมอืงเลย” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่15 ณ ตลาด
ตอ้งชม ตลาดผลไมบ้า้นไร่ม่วง โดยม ีนายพรชยั ถมกระจ่าง รองผูว้่า
ราชการจงัหวดั เป็นประธาน



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

16/07/2562 โครงการ หน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข 
สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน จงัหวดัเพชรบรูณ์
ครัง้ที ่9/2562

ณ ศาลาวดับา้นบงึกระจบั
อ าเภอวเิชยีรบุร ี
จงัหวดัเพชรบรูณ์

งานจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค สพจ.เพชรบรูณ์

25/07/2562 “ตวิเขม้...รูล้กึ รูจ้รงิ รูใ้จเวยีดนาม” สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการ
การคา้ยุคใหม ่(NEA) 
ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ

งานสมัมนา สพจ.มกุดาหาร
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ประจ าเดือนกรกฎาคมกิจกรรมภมิูภาค...

. . . ส า ร ะ น่ า รู้ . . .
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สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290


