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ทีมงาน กบภ.

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบบัเดือนสงิหาคม
ขอน าเสนอเรื่อง การประชุมมอบนโยบายเพื่อ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้าหมายและ
สถานการณ์การส่งออกของไทย ปี 2562 ต่อด้วย
ดชันีราคาผู้บรโิภคที่เงนิเฟ้อสูงขึ้นจากอาหารสด
ขณะที่กลุ่มพลังงานหดตัว ปิดท้ายด้วยสาระน่ารู้
เรือ่ง โอกาสของเล่นไทยในตลาดจนี

• การประชุมมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยง
การปฏบิตังิานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
เพือ่เป้าหมายและสถานการณ์
การสง่ออกของไทย ปี 2562

หน้า  9สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

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
เดือนกรกฎาคม 2562
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การมอบนโยบายเพ่ือเช่ือมโยงการปฏิบติังานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพ่ือเป้าหมายและสถานการณ์    

การส่งออกของไทย ปี 2562

เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2562 นายจุรนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานใน
การประชมุมอบนโยบายเพือ่เชือ่มโยงการปฏบิตังิานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์
การส่งออกของไทย ปี 2562 โดยมี นายวีรศักดิ ์หวังศุภกิจโกศล 
รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงพาณิชย์ อธบิด ี
ผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ 2 กระทรวง ทตูพาณิชยท์ัว่โลก พาณิชยจ์งัหวดั
และทตูเกษตร รวมทัง้ภาคเอกชน เขา้รว่ม

โดย รมว. ขอให้บทบาทของการส่งเสริมการค้า
ระหว่ า งประ เทศนั ้นจะต้องท า งานอย่างมืออาชีพ 
ทูตพาณิชยจ์ะตอ้งรูจ้กัสนิคา้ และบรกิาร รวมถึงคุณภาพ
ของสนิคา้ไทยอยา่งลกึซึง้ เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งภาพลกัษณ์ 
และขายแขง่กบัผูค้า้ในตลาดโลกได ้

ทุกคนต้องท างานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ ให้ท า
แผนปฏบิตักิารอยา่งเป็นรปูธรรมในชว่งระยะ 3 – 6 เดอืน 
ทัง้นี้การไปแต่ละครัง้จะต้องเห็นผล ตัวเลขส่งออกเพิ่ม
สงูขึน้ ส่วนบทบาทของทตูเกษตรนัน้ตอ้งการใหดู้แลเรื่อง
มาตรฐาน เงื่อนไข ข้อก าหนดเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 
ทีต่่างประเทศก าหนด และเร่งรดัการเจรจาเพื่อปลดล็อก
หรอือยา่งน้อยขอยดืเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งออก
สนิคา้เกษตรไทย

ด้านบทบาทพาณิชยจ์งัหวดั ต้องการให้เน้นเรื่องการจด
ทะเบยีน GI เพื่อรองรบัสนิคา้ตามถิน่ก าเนิดในจงัหวัด ทอ้งถิน่
นัน้ๆ ใหค้น้หาสนิคา้ทีจ่ะสามารถขึน้ทะเบยีน GI ไดแ้ละใหช้่วย
ดูเรื่องการค้าชายแดนเพิ่มด้วย ทัง้ช่วยคลี่คลายปญัหาในฝ ัง่
ประเทศไทยจะชว่ยเพิม่ตวัเลขการสง่ออกได ้

นอกจากนัน้ด้านนโยบายโชห่วย ให้พาณิชย์จังหวัดช่วย
เสริมจากร้านธงฟ้า เร่งร ัด เป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน
ส่งเสรมิความรู ้ใช ้Software เขา้ไปช่วยเรื่องการจดัการ Stock 
ใหก้บัรา้นคา้โชหว่ยในทอ้งถิน่ดว้ย 2



หลงัจากการประชมุมอบนโยบายเพือ่เชือ่มโยงการปฏบิตังิาน
ของกระทรวงพาณิชย ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์การส่งออกของไทย ปี 2562 แล้ว 
ทตูพาณิชยแ์ละพาณิชยจ์งัหวดัไดแ้ยกกนัเขา้รบัฟงัการเสวนา  

โดยพาณิชย์จงัหวดัเขา้ฟงัการเสวนาเรื่องโอกาสด้านการค้า
ของสนิคา้ไทยในตลาดต่างประเทศ อาท ิตลาดจนี ตลาดAEC
และCLMV และตลาดอนิเดยี รวมถงึปญัหาและอุปสรรคในการท า
การคา้ของแต่ละตลาด ณ หอ้ง Silk 1 

ส่วนทูตพาณิชย์เขา้รบัฟงัการเสวนา สรา้งความเขา้ใจสนิค้า
เกษตร : ขา้ว มนัส าปะหลงั ยางพารา ปาล์มน ้ามนัและขา้วโพด  
ณ หอ้ง Silk 2 ศนูยก์ารประชมุไบเทค

การมอบนโยบายเพ่ือเช่ือมโยงการปฏิบติังานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพ่ือเป้าหมายและสถานการณ์    

การส่งออกของไทย ปี 2562
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ดชันีราคาผู้บริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดือนกรกฎาคม 2562 เทียบกบัเดือน
เดียวกนัปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.98 (YoY) เป็นการสูงขึ้นในอตัราที่มากกว่า
เดอืนกอ่นหน้า ทีส่งูขึน้รอ้ยละ 0.87 กลุ่มอาหารสดยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ า
ใหเ้งนิเฟ้อสงูขึน้ โดยเฉพาะผกัและผลไม ้เนื้อสุกร ขา้วสารเหนียวและขา้วสารเจา้
ขณะที่กลุ่มพลังงานยงัคงหดตัว โดยลดลงร้อยละ -3.31 ตามราคาน ้ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ ส่วนเงนิเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมสนิคา้กลุ่มอาหารสดและ
พลังงาน) ขยายตัวร้อยละ 0.41 (YoY)เมื่อพิจารณาเงนิเฟ้อเฉลี่ย 7 เดือน 
(ม.ค.-ก.ค.) ของปี2562 เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2561 สงูขึน้รอ้ยละ 0.92

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562) เงนิเฟ้อ
จะเคลื่อนไหวอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.7 – 1.3 (YoY) (คา่กลาง 1.0)

-0.04

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2562 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากบั 103.00 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            ร้อยละ
1. เดือนมิถนุายน 2562 (MoM) สงูขึ้น 0.06
2. เดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สงูขึ้น                              0.98
3. เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2562 สงูข้ึน                              0.92
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนกรกฎาคม 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

0.01

-0.96
0.50

0.03

ร้อยละ (MoM)
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1. ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า
สงูขึน้ร้อยละ 0.06 (MoM) โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

โดยผลไมส้ด สงูขึน้รอ้ยละ 1.00 อาท ิสม้เขยีวหวาน กลว้ยน ้าวา้ ฝรัง่ ปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.37 โดยเฉพาะขา้วสารเหนียวทีค่วามตอ้งการมตี่อเนื่อง ขณะทีป่รมิาณขา้วในสตอ็กมน้ีอย ไขแ่ละผลิตภณัฑน์ม สงูขึน้
รอ้ยละ 0.45 เนื้อสตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า สงูขึน้รอ้ยละ 0.12 ขณะทีผ่กัสด ลดลงรอ้ยละ -4.86 สง่ผลใหห้มวดผกัและผลไมล้ดลงรอ้ยละ -1.38
■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมสูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสงูขึน้ของสนิคา้กลุ่มพลงังาน รอ้ยละ 1.05 ค่าโดยสารสาธารณะ

สงูขึน้รอ้ยละ 0.04 สง่ผลใหห้มวดพาหนะการขนสง่และการสือ่สาร สงูขึน้รอ้ยละ 0.50หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ สงูขึน้รอ้ยละ 0.16
2. เทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.98 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้และบรกิาร ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 3.47 โดยเฉพาะผกัสด สงูขึน้รอ้ยละ 20.01 อาท ิมะนาว พรกิสด

มะเขอื จากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนท าใหผ้กัเน่าเสยีงา่ย ประกอบกบัราคาฐานต ่าผลไมส้ด สงูขึน้รอ้ยละ 9.18 เนื้อสตัว์ เป็ด
ไกแ่ละสตัวน์ ้า สงูขึน้รอ้ยละ 5.73 ขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ 4.02 จากการสงูขึน้ของขา้วสารเจา้/เหนียว
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.42 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิทุกประเภท (ยกเวน้ NGV) 

ลดลงรอ้ยละ -5.44 การสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -0.03 ขณะทีค่า่โดยสารสาธารณะ สงูขึน้รอ้ยละ 5.91 เคหสถาน สงูขึน้รอ้ยละ 0.27
3. เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.92 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.47 สงูขึน้ทุกหมวดสนิคา้ โดยขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์

จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ4.27 โดยเฉพาะขา้วสารเจ้าและขา้วสารเหนียว เนื้อสตัว์ เป็ดไก่ และสตัว์น ้า สูงขึ้นร้อยละ 4.13 
โดยเฉพาะเนื้อสกุร ราคายงัสงูขึน้ต่อเนื่อง ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม รอ้ยละ 1.12 ผกัและผลไม ้รอ้ยละ 5.38 
■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.05 จากการสงูขึน้ของค่าโดยสารสาธารณะ รอ้ยละ 2.91 หมวด

เคหสถาน รอ้ยละ 0.50 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ รอ้ยละ 0.19 ขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงรอ้ยละ -2.36 และการสื่อสาร ลดลงรอ้ยละ -0.04 
สง่ผลใหห้มวดพาหนะการขนสง่ การสือ่สาร ลดลงรอ้ยละ -0.51 หมวดยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์ดชันีราคาโดยเฉลีย่ไมเ่ปลีย่นแปลง
ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.01

0.06

-0.25
0.08
0.16

-0.09

1.05
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง
เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.58 (YoY) 

จากปจัจยักลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะขา้วสาร เนื้อสุกร ไข่ ผกัสด
และผลไมเ้ป็นส าคญั ขณะทีก่ลุ่มพลงังานราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ
ยงัคงปรบัลดลงต่อเนื่องตามสถานการณ์ตลาดโลก

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2562 
เท่ากบั 102.89 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.90

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.01
จากการลดลงของหมวดผกัสดและผลไม้ ขณะที่หมวดขา้ว 
แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า และ
หมวดไข่และผลิตภณัฑ์นม ปรบัตวัสูงขึน้ โดยไข่ไก่ปรบัราคา
ตามตน้ทนุอาหารสตัว์

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.58
ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น ้ า หมวดผักสดและผลไม้ ขณะที่
หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สือ่สาร และหมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สงูขึน้ร้อยละ 0.71จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า ผกัสด ขณะทีห่มวดพาหนะ
การขนสง่และการสือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกีดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เงนิเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (YoY) ส าหรบั
ปจัจัยบวกที่ท าให้เงนิเฟ้อสูงขึ้นยงัคงมาจากการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของหมวดอาหารสด ไดแ้ก่ ขา้วสารเหนียว เนื้อสุกร ผกั
และผลไม ้สว่นปจัจยัลบมาจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ
103.17 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.04

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม2562
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.13 จาก
การสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง ผลไมส้ด เนื้อสตัว์ เป็ด
ไก ่และสตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดผกัสด เคหสถาน ลดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 
0.92 ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
เนื้อสตัว์ เป็ดไก่ และสตัว์น ้า หมวดไข่และผลิตภณัฑ์นม ผกัและ
ผลไม ้ขณะทีห่มวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สารลดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 เดือนของปี
2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.92
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว์
เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.41 (YoY) ปจัจยั

บวกมาจากกลุ่มอาหารสด ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสตัว์ เป็ดไก่ สตัว์น ้า ขณะที่หมวดพลงังานลดลง จากการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2562 
เท่ากบั 102.65 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.58

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.07
จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 
ขณะทีผ่กัผลไมส้ด เนื้อสตัว ์เป็ดไก ่และสตัวน์ ้าลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เมื่อเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.41
ตามการสูงขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์
เป็ดไก ่และสตัวน์ ้า และหมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.50 จากการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์
จากแป้ง ผกัผลไม ้เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ และเคหสถาน 
ขณะทีร่าคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกี(ยกเวน้ NGV, LPG)ลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ
เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2561

สูงขึน้รอ้ยละ 1.05 (YoY) ซึ่งสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิในภาคเหนือ 
โดยสะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากการปรบัตวัสงูขึน้ทางดา้นอุปสงคใ์นส่วนของ
การบรโิภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่และยอดรถยนต์นัง่จด
ทะเบยีนใหม ่ส าหรบัปจัจยัผลกัดนั ไดแ้ก ่กลุ่มอาหารสด คา่เชา่บา้น

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 
102.32 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.28

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม2562
เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยมี
ปจัจยัสนบัสนุนจากหมวดพลงังาน โดยเฉพาะกลุ่มน ้ามนัเชือ้เพลงิ
กลุ่มค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารสาธารณะ ขณะที่หมวดอาหารสด
ลดลง โดยเฉพาะผกัสด จากสภาพอากาศไมเ่อือ้ต่อการเตบิโต

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2562
เทียบกบัเดือนกรกฎาคม2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.05 ตามการ
สงูขึน้ของกลุ่มผกัสด เนื้อสตัว ์และผลไมส้ด ในขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.82
จากการสูงขึน้ของหมวดอาหารสด ผกัสด เนื้อสตัว์ เป็ดไก่และ
สตัวน์ ้า ขณะทีห่มวดไขแ่ละผลติภณัฑน์ม พาหนะ การขนสง่ น ้ามนั ลดลง



ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายไดร้าคาสูงขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย 
โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ขา้วโลก ปี 2562/63 ณ เดอืนสงิหาคม 
2562 มผีลผลติ 497.858 ล้านตนั ลดลงจากปี 2561/62 รอ้ยละ 0.15 และสต็อก
ปลายปีคงเหลอื 174.661 ล้านตนัเพิม่ขึ้นจากปี 2561/62 รอ้ยละ 1.96 ส่วนการ 
ค้าโลกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากการซื้อของจีนลดลง ประกอบกบัการส่งออก   
ของไทยและเวยีดนามลดลง โดยราคาส่งออกขา้วของไทยเดอืนสค.สูงสุดในรอบปี
ส่วนราคาของเวียดนามลดต ่าสุดในรอบ 3 ปี โดยเวียดนามเสนอราคาขา้ว 5% 
ต ่ากว่าไทย 100 บาท ช่องว่างระหว่างราคาของทัง้สองประเทศสูงสุดในรอบ 6 ปี 
ซึ่งราคาขา้วไทยยงัคงสูงขึ้น เป็นผลจากความแห้งแล้งต่อเนื่อง และประสบเหตุ
อุทกภยัซ ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้  
การแขง็ค่าของเงนิบาทยงัส่งผลใหร้าคาขา้วไทยปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย ส่งผลต่อการ
แขง่ขนัของไทย 

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน แมว้่าผลผลติออกสู่ตลาดลดลง และราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซยีทีส่่งมอบในเดอืนต.ค. ปรบัตวัสูงขึน้สูงสุด
ในรอบ 4 เดอืน  โดยรฐับาลประกาศใหส้นิคา้ปาลม์น ้ามนั และยางพารา เป็นสนิคา้น าร่องในการใชน้โยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร และราคาในสปัดาห์สุดทา้ย
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดการณ์ผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนสงิหาคมจะมปีระมาณ 1.151 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.207 ลา้น
ตนั ลดลงจากผลผลติปาลม์ทะลาย 1.203 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.217 ลา้นตนั ของเดอืนกรกฎาคม คดิเป็นรอ้ยละ 4.32 และรอ้ยละ 4.61 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน ได้ร ับ

ปจัจยักดดนัจากตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และสตอ็กยางจนี ณ ตลาดล่วงหน้า
เซี่ยงไฮป้รบัตวัเพิม่ขึ้น นอกจากนัน้ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงรวมทัง้นักลงทุน
ผิดหวงัที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ไม่ได้ส่งสญัญาณว่าจะปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงอีก โดยรัฐบาลประกาศให้สินค้าปาล์มน ้ ามัน และยางพารา
เป็นสนิคา้เกษตรหลกัในการใชน้โยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาเขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากเป็นช่วงฝนตกชุก ผลผลติมคีุณภาพลดลง ในขณะทีค่วามต้องการของ
โรงงานอาหารสตัว์ในตลาดยงัคงทรงตวั โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2562/63 ว่าม ี1,129.09 ลา้นตนั ลดลงจาก 
1,133.82 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 0.42 ส าหรบัการคา้ของโลกม ี172.84 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 170.35 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 1.46

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนกนัยายน 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะปรบัตวัสงูขึน้ แมว้่าจะเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า 
ท าใหร้าคาขา้วไทยเมือ่เทยีบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสงูกวา่คู่แขง่ขนั อย่างไรกต็าม 
จากการคาดการณ์ผลผลติเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และภยัแล้งยาวนาน ประกอบกบั 
ช่วงตน้เดอืนกนัยายนในหลายพืน้ทีท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประสบอุทกภยั 
ซึง่อาจท าใหพ้ชืผลทางการเกษตรหลายตวัเกดิความเสยีหาย และมผีลผลติออกสู่
ตลาดน้อยท าใหร้าคาคงปรบัตวัสงูขึน้ได้
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัราคาจะทรงตวั ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ทัง้นี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกษตรกร 
เกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงัไมค่รบอายุ ท าใหเ้ชือ้แป้งในหวัมนัส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า
ยางพารา -คาดว่าราคายางพารา จะทรงตวัหรอืปรบัลดลงเลก็น้อย นักลงทุนยงัคง
ติดตามดูสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรฐัและจีน อีกทัง้
เศรษฐกจิโลกเริม่เขา้สู่ภาวะถดถอย และยงัไม่มปีจัจยัใหม่ๆ เขา้มากระตุ้นตลาด 
และจากการประกาศตวัเลข GDP ล่าสุดของไทยที่ขยายตวัต ่าสุดในรอบหลายปี
กส็่งผลต่อความเชือ่ม ัน่นกัลงทุนของไทยอกีดว้ย
ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัมปีรมิาณ
ลดลง  และเป็นไปตามทิศทางตลาดล่วงหน้าของมาเลเซียที่มกีารปรบัตัวสูงขึ้น 
ประกอบกบัราคาไดป้รบัลดลงมากในช่วงก่อนหน้า
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ฤดูฝน โดยจะเริม่เก็บเกี่ยวได้ในช่วง
ปลายเดอืนสงิหาคม แต่ในช่วงเวลาเกบ็เกีย่วมฝีนตกหนักในหลายพื้นที่ ท าใหผ้ล
ผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นตลาดมน้ีอย ขณะทีค่วามต้องการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัว์
ยงัคงมต่ีอเนื่อง 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน/ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนสิงหาคม 2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ส.ค. / ก.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,508 15,692 15,837 16,087 16,238 15,964 2.94
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.65 1.67 1.70 1.73 1.74 1.71 3.64
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 45.85 40.51 38.00 38.20 37.81 38.63 -15.75
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.65 2.02 2.26 2.38 2.60 2.31 -12.83
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.69 7.27 7.26 7.53 7.24 7.32 -4.81

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได้ สูงขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากเป็น
ช่วงปลายฤดูการเกบ็เกีย่ว ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย แต่ฝนทีต่กอย่างต่อเนื่อง 
และเกษตรกรเก็บเกี่ยวมนัส าปะหลังไม่ครบอายุ ท าให้เชื้อแป้งในหัวมนั
ส าปะหลงัค่อนขา้งต ่า โดยส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดการณ์ผลผลติใน
เดอืนสงิหาคม 2562 มผีลผลติออกสู่ตลาด 0.67 ล้านตนั (รอ้ยละ 2.12 ของ
ผลผลติทัง้หมด)

6



7

แวดวงพาณิชย์

■ 27-30 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค ์ลงพืน้ที่
ส ารวจตลาด จ านวน 8 แห่ง เพื่อพจิารณาประเมนิคดัเลอืกเป็นตลาดสด
ตดิดาว ปี 2562 จงัหวดันครสวรรคต่์อไป

■ 30 สิงหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
คณะท างานระดบัจงัหวดัด าเนินการตรวจสอบการน าข้าวไปใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุร ีประจ าเดอืนสงิหาคม 2562 
ผลการตรวจสอบเป็นไปตามบญัชคีุมสนิคา้ ไม่มกีารรัว่ไหลของขา้ว

■ 14 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปทุมธานี จดัอบรม
เชงิปฏบิตักิาร Work Shop วทิยาการดา้นการส ารวจความต้องการ
ของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค ของนวัตกรรมอาหาร 
อาหารแปรรปู และเครื่องดื่ม ณ โรงแรม ทนิิด ีแอท บางกอก กอลฟ์ คลบั

ภาคเหนือ

■ 27 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพจิติร ออกหน่วยจ าหน่าย
สนิค้าธงฟ้าราคาประหยดั ร่วมกบัโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ บรเิวณ
หน้าทีว่่าการอ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร

■ 28 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตาก ลงพืน้ทีต่รวจสอบ
สถานการณ์ทางการค้าและราคาข้าวสารเหนียวในอ าเภอแม่สอด เพื่อ
ไม่ให้เกดิการกกัตุนสนิคา้และค้าก าไรเกนิควร ผลการตรวจสอบไม่พบ
การกกัตุนสนิค้า ส่วนใหญ่ปรับขึ้นตามราคาต้นทุนและมีการปิดป้าย
ราคาครบถว้น

ภาคกลาง

■ 27 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัจนัทบุร ีประชุม
และลงพื้นที่ตรวจเพื่อคดัเลอืกตลาดสดติดดาวปี 62 และตรวจ
ตดิตามประเมนิตลาดสดตดิดาวปี 61 
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■ 27-28 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปตัตานี จดัอบรม
สมัมนาการตลาดสนิค้าปศุสตัว์ ณ โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว จงัหวัด
ปตัตานี 

■ 27 สิงหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ออกรณรงค์
ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูส้ าหรบัประชาชน ไม่ซือ้ ไม่ขาย ไม่ใชข้องปลอม 
สรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการและการแจง้เบาะแสเมื่อพบการละเมดิ
ต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจในพืน้ที ่ณ ตลาดผา้สามคัคี

■ 23 สงิหาคม 2562 พาณิชย์จงัหวดัอุบลราชธานี ร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปีสมาคมการคา้ลานมนัส าปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ร่วมเสวนา ”รอบรูด้้านเรื่อง..มนัส าปะหลงั เพื่อการจดัการอย่างยัง่ยนื” 
ณ โรงแรมสนุียแ์กรนด์

■ 28 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภูเก็ต ร่วมประชุม 
“โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืระดบัจงัหวดั” ณ ชุมชนย่านเมอืงเก่าภูเกต็

■ 29 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ร่วมกบัคณะท างานตรวจสตอ็กปาลม์น ้ามนัทัง้ระบบ ระดับจงัหวดั 
ออกตรวจสอบสต็อกน ้ามันปาล์ม ประจ าเดือนสิงหาคม 2562
จ านวน 7 โรงงาน

■ 31 สงิหาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัยโสธร จดัพิธีเปิดงาน 
"หมู่บา้นอนิทรยี ์วฒันธรรม ประเพณี ของดยีโสธร" ณ หา้งสรรพสนิคา้
บิก๊ซยีโสธร โดยม ีนางสาวสริมิา วฒัโน รองผูว้่าราชการจงัหวดัยโสธร 
เป็นประธานฯ

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

10/9/2562 –
11/9/2562

การพฒันาธุรกจิอาหารทะเลภาคใต ้    
สู่ Sea Food ยุค 4.0

โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อบรมสมัมนา สพจ.สุราษฎรธ์านี

12/9/2562 –
15/9/2562 

งานมหกรรมการคา้ชายแดน และเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร-สะหวนันะ
เขต BORDER TRADE FAIR 2019

ลานหน้าโรบนิสนั มกุดาหาร งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ไทย-ลาว สพจ.มกุดาหาร

17/9/2562 โครงการ หน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข 
สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน จงัหวดั
เพชรบรูณ์ ครัง้ที ่10/2562

โรงเรยีนบา้นกองทลู ต าบล
กองทลู อ าเภอหนองไผ่ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์

จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคราคา
ยุตธิรรมใหแ้ก่ประชาชน

สพจ.เพชรบรูณ์
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...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
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