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คยุกบั กบภ. 

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 10
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

ทีมงาน กบภ.

จดหมายขา่วพาณิชย์ภูมภิาคฉบบัเดอืนกรกฎาคม
ขอน าเสนอเรื่อง 12 นโยบายหลกัและ 12 นโยบาย
เร่งด่วนของรฐับาล ที่เน้นแก้ปญัหาปากท้องและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ต่อด้วยดัชนี
ราคาผู้บรโิภคที่เงนิเฟ้อชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่อง 
และ 10 นโยบายในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ ปิดท้ายด้วยสาระน่ารู้เรื่อง 
10 เทรนด์ เทคโนโลยทีีก่ าลงัมาในปี 2019

• 12 นโยบายหลกัและ
12 นโยบายเร่งด่วนของรฐับาล
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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
เดือนมิถนุายน 2562
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10 นโยบายในการขบัเคล่ือน   
การด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์
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นโยบายหลกั

12 นโยบายหลกัและ 12 นโยบายเร่งด่วนของรฐับาล

สร้างความมัน่คงและปลอดภยัของประเทศ
และความสงบสขุของประเทศ 

ท านุบ ารงุศาสนาและวฒันธรรม การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 

การพฒันาสร้างความเข้มแขง็จากฐานราก ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันา
ศกัยภาพของไทยทุกช่วงวยั 

สาธารณสขุความเสมอภาคและสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มประชาชน 

การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และการรกัษาส่ิงแวดล้อม

การปฏิรปูการบริหาร
จดัการภาครฐั

การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม
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1 ปกป้องและเชิดชสูถาบนั
พระมหากษตัริย ์
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การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญ
สู่ภมิูภาค

65
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9
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน

การพฒันาเศรษฐกิจ
และความสามารถ
ในการแข่งขนัของไทย 

ภาพจาก : pixabay.com และ seesketch.com 2

เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2562 พลเอก ประยุทธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรต่ีอรฐัสภา โดยวสิยัทศัน์ในการขบัเคลื่อนประเทศของรฐับาลคอื “มุ่งมัน่ให้ประเทศไทย  
เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในศตวรรษที่ ๒๑” รฐับาลจงึได้ก าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
โดยมนีโยบายหลกั 12 ดา้น และนโยบายเรง่ด่วน 12 เรือ่ง ดงันี้



12 นโยบายหลกัและ 12 นโยบายเร่งด่วนของรฐับาล

แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 

นโยบายเร่งด่วนของรฐับาล
ปรบัปรงุระบบสวสัดิการและพฒันาคณุภาพ  
ชีวิตของประชาชน 2

มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรบัความผนัผวน
ของเศรษฐกิจโลก

3 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพฒันา  
นวตักรรม 4

พฒันานวตักรรมการยกระดบัศกัยภาพของแรงงาน5 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สู่อนาคต 6

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 217 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการทัง้ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า

8

แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสขุ
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

9 พฒันาระบบการให้บริการประชาชน

1

สนับสนุนให้มีการศึกษาการรบัฟังความคิดเหน็ของ
ประชาชน และด าเนินเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ

การแก้ไขปัญหาภยัแล้ง

กระทรวงพาณิชยมี์การด าเนินการท่ีสอดรบักบันโยบายเร่งด่วน ดงัน้ี
- เร่งแก้ปัญหาการส่งออก ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้สหรฐัฯ- จนี 

และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยจัดตัง้ กรอ.พาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานการณ์การคา้โลก ปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ท าใหก้ารส่งออกคล่องตวัมากขึน้

- เร่งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่ียงัค้างอยู่ โดยเฉพาะการเจรจา 
RCEP FTA และEU

นโยบายเร่งด่วนของรฐับาลท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชยมี์การด าเนินการท่ีสอดรบักบันโยบายเร่งด่วน ดงัน้ี
- โครงการประกนัรายได้เกษตรกร เน้นพชืเศรษฐกจิส าคญั คอื ขา้วเปลอืก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มนัส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน ้ ามัน โดยจะหารือร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงพาณชิย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และภาคเกษตร

- เร่งดแูลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน ทีไ่ดด้ าเนินการแก้ปญัหา
ราคาผลไมภ้าคใตต้กต ่า โดยเฉพาะมงัคุด และลองกอง ซึง่ขณะนี้ราคาปรบัตวัสงูขึน้

นโยบายเร่งด่วน ข้อ 3

นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4

มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรบัความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพฒันานวตักรรม
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดือนมิถุนายน 2562 เทียบกบัเดือน
เดียวกนัปีก่อน สูงขึน้รอ้ยละ 0.87 (YoY) ชะลอตวัลงต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 3  
ปจัจยับวกทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสงูขึน้คอื สนิคา้กลุ่มอาหารสด ทีส่งูขึน้รอ้ยละ 6.35 ตาม
การสูงขึ้นของผกัผลไม้ ข้าวสาร และเนื้อสุกร ส่วนปจัจัยลบจาก สินค้ากลุ่ม
พลงังานที่หดตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ลดลงร้อยละ -3.86 ตามราคาขายปลีก
น ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศ ขณะทีค่่าโดยสารสาธารณะปรบัราคาสูงขึน้ เมื่อเทยีบ
เงนิเฟ้อระยะ 6 เดอืนแรกของปี 2562 กบัชว่งเดยีวกนัปี 2561 สงูขึน้รอ้ยละ 0.92

กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รบัลดคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ ปี 2562 จากระหว่างรอ้ยละ
0.7-1.7 (YoY) เป็นระหว่างรอ้ยละ 0.7-1.3 (YoY) เพือ่สะทอ้นภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั

0.01
-0.12

-0.20

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมิถนุายน 2562 และระยะ 6 เดือนแรกของปี 2562

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมิถนุายน 2562 เท่ากบั 102.94 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            ร้อยละ
1. เดือนพฤษภาคม 2562 (MoM) ลดลง                             -0.36
2. เดือนมิถนุายน 2561 (YoY) สงูขึ้น                              0.87
3. ระยะ 6 เดือนแรก ปี 2562 เทียบกบั             สงูข้ึน                              0.92
ช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนมิถนุายน 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

-0.36
0.13
0.30

-0.64

-1.83
0.64

0.02
-3.76

ร้อยละ (MoM)
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1. ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมิถนุายน 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า
ลดลงร้อยละ -0.36 (MoM) โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

จากการสงูขึน้ของกลุ่มอาหารสด รอ้ยละ 0.30 ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม สงูขึน้รอ้ยละ 1.17 ขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ
0.87 เนื่องจากมคีวามตอ้งการอยา่งต่อเนื่อง ขณะทีผ่ลผลติในช่วงฤดูกาลทีผ่่านมาออกสู่ตลาดน้อย หมวดเนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า
สงูขึน้รอ้ยละ 0.62 ขณะทีผ่กัสด ลดลงรอ้ยละ -7.66 สง่ผลใหห้มวดผกัผลไม ้ลดลงรอ้ยละ -0.73 เนื่องจากการแขง่ขนัดา้นการตลาด
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.64 ตามการลดลงของสนิคา้กลุ่มพลงังาน รอ้ยละ -3.76 โดยเฉพาะ

น ้ามนัเชือ้เพลงิ ส่งผลใหห้มวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงรอ้ยละ -1.83 ขณะทีห่มวดการบนัเทงิ การอ่านและการศกึษา 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.64 ตามการสงูขึน้ของคา่เชา่เหมารถเดนิทางไปเยีย่มญาต ิคา่เล่าเรยีน คา่ธรรมเนียมการศกึษา สูงขึน้รอ้ยละ 0.23
2. เทียบกบัเดือนมิถนุายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.87 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้และบรกิาร ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 3.12 โดยผกัและผลไมเ้ป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหด้ชันีสงูขึน้

โดยผกัสด สงูขึน้รอ้ยละ 18.89 จากสภาพอากาศรอ้นสลบัฝนตกชกุ ท าใหพ้ชืผกัเน่าเสยีงา่ย ประกอบกบัราคาฐานต ่า เนื้อสตัว์
เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า สงูขึน้รอ้ยละ 4.41 ขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ 4.02
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ -0.40 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 

ลดลงรอ้ยละ -1.58 โดยเฉพาะน ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงรอ้ยละ -6.26 และการสือ่สาร -0.03 ขณะทีค่า่โดยสารสาธารณะ สงูขึน้รอ้ยละ 5.87
3. เฉล่ีย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.92 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.29 ตามการสงูขึน้ของทุกหมวดสนิคา้ โดยหมวดขา้ว 

แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ 4.30 เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า รอ้ยละ 3.87 ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.01 
เครือ่งประกอบอาหาร รอ้ยละ 2.06 (น ้าพรกิแกง เกลอืปน่ ซอสมะเขอืเทศ) สว่นเครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้รอ้ยละ 0.70 
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 จากการสงูขึน้ของค่าโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 2.41 หมวด

เคหสถาน รอ้ยละ 0.53 หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ รอ้ยละ 0.23 ขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงรอ้ยละ -1.83 และการสื่อสาร ลดลงรอ้ยละ
-0.04 สง่ผลใหห้มวดพาหนะการขนสง่ การสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -0.38 รวมทัง้หมวดยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์ลดลงรอ้ยละ -0.01
ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.13
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง
เงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน 2562 สูงขึ้นรอ้ยละ 0.50 (YoY) 

สูงขึ้นในอตัราที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากปจัจัย
สนิคา้กลุ่มอาหารสดทีสู่งขึน้ ขณะทีร่าคาน ้ามันเชื้อเพลงิหด
ตัวต่อเนื่ องตามสถานการณ์ตลาดโลก โดยรวมสภาพ
เศรษฐกจิยงัอยูใ่นเกณฑด์มีเีสถยีรภาพ

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2562 เท่ากบั
102.90 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.47

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.55
จากการลดลงของหมวดผกัสด เครือ่งประกอบอาหาร นมและ
ผลติภณัฑจ์ากนม ขณะทีห่มวดขา้ว แป้ง และผลติภณัฑจ์ากแป้ง
หมวดเนื้อสตัว์ เป็ดไก่ และสตัว์น ้า สงูขึน้ โดยเฉพาะเนื้อหมู
ทีป่รมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อยแต่ความตอ้งการยงัมตี่อเนื่อง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนมิถนุายน2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.50
ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 
เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีห่มวดเครื่องประกอบ
อาหาร ลดลงรอ้ยละ -0.01

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 6
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สงูขึน้ร้อยละ 0.73จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีห่มวดพาหนะ
การขนสง่และการสือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกีดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เงนิเฟ้อเดอืนมถุินายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.68 (YoY) สอดคล้อง
กบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ทีภ่าคการท่องเทีย่วขยายตวัไดด้ ีปจัจยั
บวกทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสงูขึน้มาจากการสงูขึน้ของหมวดอาหารสด 
สว่นปจัจยัลบมาจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถุนายน 2562 เท่ากับ
103.04 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.60

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2562
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.03 จาก
การลดลงของขา้วสารเจา้ ผกัและผลไม ้เครือ่งประกอบการอาหาร พาหนะ
การขนสง่และการสื่อสาร ขณะทีเ่นื้อสตัว ์เป็ดไก ่และสตัวน์ ้าสงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.68
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์
เป็ดไก่ และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีห่มวดพาหนะการขนส่งและการ
สือ่สารลดลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 6 เดือน ของปี
2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.92
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว์
เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดพาหนะการขนสง่และการสือ่สารลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
เงนิเฟ้อเดอืนมถุินายน 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.32 (YoY) ปจัจยั

บวกมาจากกลุ่มอาหารสด สงูขึน้รอ้ยละ 0.62 ส่วนหมวดพลงังาน 
ลดลงรอ้ยละ -4.44 ส าหรบัเศรษฐกจิโดยรวมปรบัตวัดขีึน้ จากการ
ขยายตวัการบรโิภคภาคเอกชนในหมวดสนิคา้คงทนและทง่เทีย่ว  

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถุนายน 2562 
เท่ากบั 102.58 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.97

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.38
จากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 
เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน
2562 เมื่อเทียบกบัเดือนมิถนุายน 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 
0.32 ตามการสูงขึ้นของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
เนื้อสตัว ์เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 6
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.51 จากการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง ผกัผลไม ้เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ และเคหสถาน 
ขณะทีร่าคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกีลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ
เงนิเฟ้อเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อเทียบกบัมถิุนายน 2561

สงูขึน้รอ้ยละ 1.10 (YoY)ซึง่สอดคล้องกบัภาษมีูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่
รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทย รวมถึงดชันีความเชื่อมัน่ภาค 
อุตสาหกรรมทีป่รบัตวัสงูขึน้ โดยปจัจยัด้านบวก ได้แก่ อาหารสด 
คา่เชา่บา้น การศกึษา ดา้นลบจากกลุ่มพลงังาน และเครือ่งประกอบอาหาร

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถุนายน 2562 เท่ากับ 
102.28 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.66

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2562
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.37 จากการ
ลดลงของหมวดพลงังาน โดยเฉพาะน ้ามนัเชื้อเพลิง ผกัสด และ
หมวดสิง่ท าความสะอาดในบ้าน ขณะที่หมวดอาหารสด ข้าว ไข่
และสกุร ปรบัตวัสงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2562
เทียบกบัเดือนมิถนุายน 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.10 ตามการ
สงูขึน้ของกลุ่มผกัสด เนื้อสตัว ์และผลไมส้ด ในขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 6 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.79
จากการสูงขึน้ของหมวดอาหารสด ผกัสด เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และ
สตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดไขแ่ละผลติภณัฑน์ม พาหนะ การขนสง่ ลดลง



ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาลดลงจากเดอืนก่อนเล็กน้อย
เนื่องจากเป็นช่วงที่ค่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าให้ราคาขา้วไทยเมื่อเทยีบเป็นเงนิบาท  
อยู่ในระดบัสูงกว่าคู่แข่งขนั โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้ว
โลกปี 2562/63 ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มปีริมาณผลผลิต 497.817 ล้านตัน
ขา้วสาร ลดลงจากปี 2561/62 ร้อยละ 0.17 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 172.649 
ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปี 2561/62 รอ้ยละ 1.02

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตัวลดลงจากเดือนก่อน แมว้่าผลผลติออกสู่
ตลาดลดลง โดยคาดว่าราคาปาล์มน ้ามนัของไทยที่ปรบัลดลงมากเนื่องจาก 
โรงสกดัและลานเท ก าหนดราคารบัซื้อค่อนขา้งต ่า เนื่องจากมสีต็อกเป็นจ านวนมาก
และราคาปาล์มน ้ามนัอยู่ในช่วงปรบัสู่ราคาดุลยภาพ ของอุปสงค์และอุปทาน 
หลงัจากที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากมาตรการทางราคาภาครฐัในช่วงที่ผ่ านมา โดย
ราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ปรบัตวัสูงขึ้น เนื่องจากราคาถัว่เหลอืงปรบัตัว
เพิม่ขึน้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีปรบัตวัเพิม่ขึน้ในรอบ 2 เดอืน 
โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลติปาล์มน ้ามนัเดือน
กรกฎาคมจะมปีระมาณ 1.198 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.216 ลา้นตนั 
ลดลงจากผลผลติปาลม์ทะลาย 1.287ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.232ลา้น
ตนั ของเดอืนมถุินายน คดิเป็นรอ้ยละ6.92 และรอ้ยละ 6.90 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเนื่องจาก 

ปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก ในขณะที่ผู้ซื้อ ชะลอการซื้อขายและส่งมอบ 
เนื่องจากรอดูสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ แนวโน้มการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิของธนาคารกลางสหรฐั รวมถงึนโยบายกดีกนัการคา้ดา้นภาษรีะหว่าง
สหรฐัอเมรกิา และจนี 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาเขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากเป็นช่วงฝนตกชุก ผลผลติมคีุณภาพลดลง ในขณะที่ความต้องการของ
โรงงานอาหารสตัวใ์นตลาดยงัคงทรงตวั โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2562/63 ว่าม ี1,134.97 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 
1,133.24 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 0.15  ส าหรบัการคา้ของโลกม ี171.24 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 168.14 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 1.84

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนสิงหาคม 2562
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าให้
ราคาข้าวไทยเมื่อเทียบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูงกว่าคู่แข่งขนั อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลติในรอบปีการผลตินี้คาดว่าขา้วหอมมะลจิะลดลง
เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และภยัแล้งในหลายพื้นที่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือช่วง
ขา้วก าลงัโต ราคาอาจยงัคงปรบัตวัสงูขึน้ไดเ้ลก็น้อย

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัราคาจะทรงตวั ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดกูารเกบ็เกีย่ว ทัง้นี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรเกบ็
เกีย่วมนัส าปะหลงัไมค่รบอายุ ท าใหเ้ชือ้แป้งในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพารา จะทรงตวัหรอืปรบัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากมี
ปจัจยักดดนั ในเรื่องความกงัวลเกี่ยวกบัการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) แบบไรข้อ้ตกลง และนักลงทุนอาจชะลอการซื้อขาย และผลประชุม
ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) แมว้่าจะมมีตลิดดอกเบื้ย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่
ผดิหวงักบัท่าททีีไ่มม่คีวามชดัเจนเรือ่งการลดดอกเบี้ยต่อไปอกีในอนาคต รวมทัง้
การเจรจาการคา้ระหว่างเจา้หน้าทีส่หรฐักบัจนีมมีต ิเพิม่ภาษกีารคา้กบัจนีอกี โดย
ปจัจยับวก คอื รฐับาลประกาศใหส้นิคา้ปาลม์น ้ามนั และยางพารา เป็นสนิคา้น าร่อง
ในการใชน้โยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร 

ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัมปีรมิาณ
ลดลง  และเป็นไปตามทิศทางตลาดล่วงหน้าของมาเลเซียที่มกีารปรบัตัวสูงขึ้น 
ประกอบกบัราคาไดป้รบัลดลงมากในช่วงก่อนหน้า

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ฤดูฝน โดยจะเริม่เก็บเกี่ยวได้ในช่วง
ปลายเดอืนสงิหาคม ท าให้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในตลาดมน้ีอย ขณะที่ความ
ตอ้งการใชเ้พือ่ผลติอาหารสตัวย์งัคงมต่ีอเนื่อง โดยมปีจัจยักดดนัจากฝนตกชุกท า
ใหผ้ลผลติมคีวามชืน้สงู 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกรกฎาคม 2562

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ค. / มิ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,771 15,493 15,456 15,532 15,552 15,508 -1.67
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.65 1.63 1.65 1.66 1.67 1.65 0
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 50.59 48.75 44.99 45.14 44.53 45.85 -9.37
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.97 3.24 2.96 2.34 2.07 2.65 -10.77
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.82 7.87 7.95 7.62 7.33 7.69 -1.66

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้ทรงตวัจากเดอืนก่อน แมว้่าผลผลติ
ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว แต่ฝนที่ตกอย่าง
ต่อเนื่อง และเกษตรกรเกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงัไม่ครบอายุ ท าใหเ้ชื้อแป้งในหวัมนั
ส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า โดยเดอืนกรกฎาคม 2562 มผีลผลติออกสู่ตลาด 0.40 ลา้นตนั
(รอ้ยละ 1.27 ของผลผลติทัง้หมด)
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แวดวงพาณิชย์

■ 11-12 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ร่วมกับ 
ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ โตเกยีว จดักจิกรรมติดตาม
ความคบืหน้าการพฒันาสนิคา้กลุ่มเฟอรน์ิเจอร ์ของใชข้องตกแต่งบา้นที่
มีนวตักรรมและดีไซน์เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมในญี่ปุ่นและเกาหลี ณ 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ สาขาถนนสงิหราช

■ 11-12 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ร่วมกบั 
ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ โตเกยีว จดักจิกรรมตดิตาม
ความคบืหน้าการพฒันาสนิคา้กลุ่มเฟอรน์ิเจอร ์ของใชข้องตกแต่งบา้น
ทีม่นีวตักรรมและดไีซน์เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในญี่ปุ่นและเกาหล ีณ 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ สาขาถนนสงิหราช

■ 18 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดักระบี่ ร่วมกบักรม
สง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ จดัสมัมนาโครงการพฒันานกัสง่ออกรุ่นใหม่
(YELG) สนิคา้ไทยบนิไกลสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมดวีาน่า พลาซ่า กระบี่
เพื่อกระจายองค์ความรู้การค้าระหว่างประเทศและเตรยีมความพร้อม
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs

■ 8 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ส ารวจสถานการณ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ณ 
บ้านป่าลาน และบ้านไม้ซางหนาม พบว่าการระบาดของหนอนกระทู้ได้
สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่เกษตรกรเป็นวงกวา้ง พรอ้มกนันี้ ส านักงานฯ ได้
ลงพื้นที่ร้านจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช เพื่อติดตาม
สถานการณ์การจ าหน่ายยาปราบศตัรพูชืทีใ่ชก้ าจดัหนอนกระทู้

■ 22 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเลย ร่วมกจิกรรม
การจดันิทรรศการโปรแกรมการท่องเทีย่วโดยชุมชน ณ บา้นหนิสอ 
อ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย

■ 23 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัหนองคาย ร่วมกบั
ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ทางการคา้ จดังานสมัมนาโครงสร้าง
การรับรู้เรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการ
ด าเนินการ โรงแรมอลัมนัตรา จงัหวดัหนองคาย
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■ 26 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธแ์ละตัง้จุดบรกิารรบัสมคัรรา้นธงฟ้าประชารฐั ใชง้าน
แอปพลเิคชัน่ “ถุงเงนิประชารฐั” แบบ One Stop Service ณ ตลาด
นดัไทย-ลาว และตลาดประชารฐัตอ้งชม ถนนขา้วเม่ารมิโขง

■ 30 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น น ามงัคุด
จากจงัหวดัชุมพร จ านวน 640 กล่อง มาจ าหน่าย ณ ส านักงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกระจายสนิคา้ โดยไดร้บัการตอบรบัอย่างดี จ าหน่าย
หมดภายในวนัเดยีว

■ 24 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัก าแพงเพชร จดัพธิเีปิดงาน
แสดงและจ าหน่ายสนิคา้เด่น    จงัหวดัก าแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม
ของดเีมอืงก าแพงเพชร” ณ ศนูยก์ารคา้พาราไดซ์ พารค์ (ถนนศรนีครนิทร)์

■ 24 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
เปิดตวังานมหกรรมศนูยร์วม E-commerce เคลื่อนทีท่ ัว่ไทย ครัง้ที่ 2 ภาคเหนือ 
ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าเชยีงใหม่แอรพ์อรต์

■ 30 กรกฎาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ออก
ประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัรร้านอาหารเขา้ร่วมโครงการร้านอาหาร
หนูณิชย์ และรบัสมคัรร้านอาหารที่เขา้ร่วมโครงการฯให้สามารถใช้
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัช าระค่าสนิคา้ ในพืน้ทีอ่ าเภอเทพสถติ 

■ 30 กรกฎาคม 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



นโยบายในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

จากการประชุมมอบนโยบายผู้บรหิารกระทรวงพาณิชย์
โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นายวรีศกัดิ ์หวงัศุภกิจโกศล ปลดักระทรวง 
อธบิด ีและผูบ้รหิารระดบัสูงของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อก าหนด
ทิศทางการท างานร่วมกัน โดยได้ขอ้สรุป 10 นโยบาย ในการ
ขบัเคลื่อนกระทรวงพาณิชยเ์พือ่ประโยชน์ของประเทศ

นโยบายการประกนัรายได้เกษตรกร 

โดยดูแลพชืเศรษฐกจิ 5 ชนิด และมุง่เน้น
กระตุน้ราคาสนิคา้เกษตรในภาพรวม โดยไมร่อ
ใหเ้กดิปญัหา และใชแ้ผนเกษตรพนัธสญัญา

กระทรวงฯจะเน้นดแูลราคาสินค้าและบริการ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

การเร่งรดัการส่งออกสินค้าและบริการ
เน้นสง่ออกพชืผลทางการเกษตร บรกิาร สนิคา้ OTOP 
สนิคา้กลุ่มเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั หมวดอื่นๆ โดยด าเนินการ
ตามยทุธศาสตรส์ าคญั ไดแ้ก่

เน้นรกัษาและขยายตลาดเดมิ
เปิดตลาดใหม่
ฟ้ืนตลาดเก่า
ผลกัดนัการคา้ชายแดนและขา้มแดนเพือ่เพิม่มลูค่าการสง่ออก

โดย 1-4 เรือ่งแรกจะถอืเป็นเรื่องเร่งด่วนทีต่อ้งท า โดยเฉพาะ
นโยบายรายได้เกษตรกรที่จะใชก้ลไก 3 ประสานในการด าเนินการ
ซึ่งจะเร่งท าให้เร็วที่สุด ด้านสินค้าเกษตรอื่น จะมีการหารอืกับ
หน่วยงาน คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกนั

10 ของกระทรวงพาณิชย์

1

2

3

ขา้ว        มนัส าปะหลงั    ยางพารา    ปาลม์น ้ามนั    ขา้วโพด 
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บริหารงานโดยใช้กลไกขบัเคล่ือน 4 กลไก
1. การประชมุผูบ้รหิารกระทรวงพาณชิย ์
2. การประชมุ กรอ.พาณิชย์
3. กลไก “3 ประสาน” ประกอบดว้ย ภาครฐั เอกชน และเกษตรกร

เพือ่ดูแลเกษตรกรและสนิคา้เกษตร 
4. ทูตพาณิชย ์สง่เสรมิสนบัสนุนการคา้ระหวา่งประเทศ เพือ่น ารายไดเ้ขา้ประเทศ

ปรบัรูปแบบโชห่วยให้เป็นสมาร์ทโชห่วย ควบคู่ไปกบั
การสง่เสรมิรา้นธงฟ้า

การเร่งรดัการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะRCEP ฟ้ืนการเจรจาและเรง่ผลกัดนั FTA ทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การเจรจาใหส้ าเรจ็ ตลอดจนเรง่หาขอ้สรปุความตกลงCPTPP

เดินหน้าพฒันาระบบ e-filing 
เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนธุรกจิและการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารของกระทรวงงา่ย สะดวก รวดเรว็

4

5

6
เพิม่มลูค่าสนิคา้และบรกิาร เพือ่ใชป้ระโยชน์ทางพาณิชยท์ัง้ภายใน-นอกประเทศ 
และจดัหน่วยเคลื่อนที ่ใหค้วามรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญาในพืน้ทีท่ีส่ าคญัและจ าเป็น

7 ผลกัดนัเศรษฐกิจทนัสมยัหรือเศรษฐกิจยคุใหม่ 
อาท ิDigital Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy, 
Creative Economy และการคา้ออนไลน์ เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนให ้Start-up 
SMEs OTOP และธุรกจิแฟรนไชส์ เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ

8

9 ส่งเสริมพฒันาธรุกิจภาคบริการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเศรษฐกิจของประเทศ
อาท ิรา้นอาหาร สปา ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัผูส้งูอาย ุภาพยนตร์

10

พฒันาโชห่วย เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกิจฐานรากไทย

เร่งรดัการจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญาและสินค้า GI 
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

1/8/2562 Pathum Thani Market 4.0 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด์
(โดมแอร)์

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ และ
BUSINESS MATCHING

สพจ.ปทุมธานี

9/8/2562 –
12/8/2562 

Green Life Eat Organic ครัง้ที ่6 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเชยีงใหม ่
แอรพ์อรต์

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ออแกนกิ สพจ.เชยีงใหม่

15/8/2562 โครงการ หน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข 
สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน จงัหวดั
เพชรบรูณ์ ครัง้ที ่10/2562

อนุสรณ์สถานเมอืงราด จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคราคา
ยุตธิรรมใหแ้ก่ประชาชน

สพจ.เพชรบรูณ์

11

...สาระน่ารู.้..

กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290

10. แหล่งจดัเกบ็พลงังานหมนุเวียน 
พฒันาแบตเตอรีใ่หส้ามารถเกบ็พลงังาน
หมนุเวยีน

1. พลาสติกชีวภาพ ชว่ยลดก๊าซพษิ
ลดของเหลอืจากการผลติปิโตรเลยีม
และเพิม่มลูคา่ใหก้บัพชืผลทางเกษตร

เทรนด์ เทค โน โล ยี

2. หุ่นยนตท่ี์เป็นเพ่ือนกบัมนุษย ์
เป็นผูช้ว่ยและเพือ่นในชวีติประจ าวนั
ของเรา

3. เมทลัเลนส ์ขนาดเลก็ บาง และ
เบาท าใหอ้ปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ 
ขนาดเลก็ลง แต่มคีวามสามารถเพิม่ขึน้

4. การยบัยัง้โปรตีนท่ีผิดปกติ
อนัเป็นสาเหตุโรครา้ยต่างๆ 
ไมใ่หเ้ปลีย่นรปูเพือ่ท าการรกัษา 

5. ปุ๋ ยอจัฉริยะ ใชไ้นโตรเจน
และสิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

6. การประชุมทางไกลร่วมกนั น า AR กบั VR 
มารวมกนั ท าใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทีอ่ยูก่นัคนละทวปี
สามารถจบัมอืทกัทายกนัไดเ้สมอืนจรงิ หรอืแมแ้ต่หมอ
กส็ามารถตรวจคนไขไ้ด ้แมจ้ะไมไ่ดอ้ยูต่รงหน้าจรงิๆ

7. บลอ็กเชนติดตามอาหาร เพือ่ตดิตาม
กระบวนการขนสง่อาหารและชว่ยลดของเสยี
จากกระบวนการผลติอาหาร

8. เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียรท่ี์ปลอดภยัขึน้ 
ลดโอกาสในการเกดิความรอ้นในเครือ่งลง 
และไมก่อ่ใหเ้กดิไฮโดรเจน ปลอดภยัมากขึน้

9. ระบบการเกบ็ข้อมลูในDNA 
สามารถเกบ็ขอ้มลูจ านวนมากโดยใช้
พลงังานน้อยกว่าการใชค้อมพวิเตอร์

10 ที่ ก า ลั ง ม า ใ น ปี 2 0 1 9

ขอ้มลูและภาพ : The MATTER

ประจ าเดือนสิงหาคมกิจกรรมภมิูภาค...


