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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”

1

การมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบตั ิ งานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้ าหมายและสถานการณ์
การส่งออกของไทย ปี 2562
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็ นประธานใน
การประชุมมอบนโยบายเพือ่ เชือ่ มโยงการปฏิบตั งิ านของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์
การส่ งออกของไทย ปี 2562 โดยมี นายวีรศักดิ ์ หวังศุ ภ กิจโกศล
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดี
ผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ 2 กระทรวง ทูตพาณิชย์ทวโลก
ั่
พาณิชย์จงั หวัด
และทูตเกษตร รวมทัง้ ภาคเอกชน เข้าร่วม
โดย รมว. ขอให้บ ทบาทของการส่ ง เสริม การค้า
ระหว่ า งประเทศนั ้ น จะต้ อ งท างานอย่ า งมื อ อาชี พ
ทูตพาณิ ชย์จะต้องรูจ้ กั สินค้า และบริการ รวมถึงคุณภาพ
ของสินค้าไทยอย่างลึกซึง้ เพือ่ ให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์
และขายแข่งกับผูค้ า้ ในตลาดโลกได้
ทุ ก คนต้ อ งท างานเชิง รุ ก อย่ า งมื อ อาชีพ ให้ ท า
แผนปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นรูปธรรมในช่วงระยะ 3 – 6 เดือน
ทัง้ นี้ การไปแต่ ล ะครัง้ จะต้องเห็น ผล ตัว เลขส่งออกเพิ่ม
สูงขึน้ ส่วนบทบาทของทูตเกษตรนัน้ ต้องการให้ดู แลเรื่อง
มาตรฐาน เงื่อ นไข ข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ สิน ค้า เกษตร
ทีต่ ่างประเทศกาหนด และเร่งรัดการเจรจาเพื่อ ปลดล็อก
หรืออย่างน้อยขอยืดเวลาเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการส่งออก
สินค้าเกษตรไทย
ด้านบทบาทพาณิ ชย์จงั หวัด ต้องการให้เน้ นเรื่องการจด
ทะเบียน GI เพื่อรองรับสินค้าตามถิน่ กาเนิดในจังหวัด ท้องถิน่
นัน้ ๆ ให้คน้ หาสินค้าทีจ่ ะสามารถขึน้ ทะเบียน GI ได้และให้ช่วย
ั หาในฝ งั ่
ดูเ รื่องการค้า ชายแดนเพิ่ม ด้ว ย ทัง้ ช่ว ยคลี่คลายป ญ
ประเทศไทยจะช่วยเพิม่ ตัวเลขการส่งออกได้
นอกจากนัน้ ด้านนโยบายโชห่ว ย ให้พาณิชย์จ ังหวัดช่ว ย
เสริม จากร้ า นธงฟ้ า เร่ ง รัด เป็ น ระบบ มีเ ป้ าหมายชัด เจน
ส่งเสริมความรู้ ใช้ Software เข้าไปช่วยเรื่องการจัดการ Stock
ให้กบั ร้านค้าโชห่วยในท้องถิน่ ด้วย
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การมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบตั ิ งานของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้ าหมายและสถานการณ์
การส่งออกของไทย ปี 2562
หลังจากการประชุมมอบนโยบายเพือ่ เชือ่ มโยงการปฏิบ ตั งิ าน
ของกระทรวงพาณิช ย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ
เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์ การส่งออกของไทย ปี 2562 แล้ว
ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จงั หวัดได้แยกกันเข้ารับฟงั การเสวนา

โดยพาณิชย์จงั หวัดเข้าฟงั การเสวนาเรื่องโอกาสด้านการค้า
ของสิน ค้า ไทยในตลาดต่างประเทศ อาทิ ตลาดจีน ตลาดAEC
และCLMV และตลาดอินเดีย รวมถึงปญั หาและอุปสรรคในการทา
การค้าของแต่ละตลาด ณ ห้อง Silk 1
ส่วนทูตพาณิชย์เข้ารับฟงั การเสวนา สร้างความเข้าใจสินค้า
เกษตร : ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามันและข้าวโพด
ณ ห้อง Silk 2 ศูนย์การประชุมไบเทค
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ดัชนี ราคาผู้บริโภคทัวไปของประเทศ
่
เดือนกรกฎาคม 2562

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 103.00 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง
1. เดือนมิ ถนุ ายน 2562 (MoM)
สูงขึ้น
2. เดือนกรกฎาคม 2561 (YoY)
สูงขึ้น
3. เฉลี่ย 7 เดือน(ม.ค.-ก.ค.) ปี 2562
สูงขึ้น
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)

ร้อยละ
0.06
0.98
0.92

Highlights
ดัชนี ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้ อทัวไป)
่ เดือนกรกฎาคม 2562 เทียบกับเดือน
เดียวกันปี ก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.98 (YoY) เป็ นการสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่า
ร้อยละ (MoM)
เดือนก่อนหน้า ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.87 กลุ่มอาหารสดยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ า
0.06
รวมทุกรายการ
ให้เงินเฟ้อสูงขึน้ โดยเฉพาะผักและผลไม้ เนื้อสุกร ข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้า
0.01
อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
-0.25
อาหารสด
ขณะที่กลุ่ ม พลัง งานยังคงหดตัว โดยลดลงร้อยละ -3.31 ตามราคาน้ า มัน
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่
0.08
เชื้อเพลิงในประเทศ ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและ
0.16
เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า
พลังงาน) ขยายตัวร้อยละ 0.41 (YoY)เมื่อพิจ ารณาเงินเฟ้อเฉลี่ย 7 เดือน
-0.04
เคหสถาน
(ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.92
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล -0.96
0.50
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ ว่ า ปี 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562) เงินเฟ้ อ
-0.09
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
จะเคลื่อนไหวอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.7 – 1.3 (YoY) (ค่ากลาง 1.0)
0.03
ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์
1. ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดื อนกรกฎาคม 2562 เที ยบกับเดื อนก่ อนหน้ า
1.05
พลังงาน
สูงขึน้ ร้อยละ 0.06 (MoM) โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.01
โดยผลไม้สด สูงขึน้ ร้อยละ 1.00 อาทิ ส้มเขียวหวาน กล้วยน้าว้า ฝรัง่ ปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
สูงขึน้ ร้อยละ 0.37 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวทีค่ วามต้องการมีต่อเนื่อง ขณะทีป่ ริมาณข้าวในสต็อกมีน้อย ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้
ร้อยละ 0.45 เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้า สูงขึน้ ร้อยละ 0.12 ขณะทีผ่ กั สด ลดลงร้อยละ -4.86 ส่งผลให้หมวดผักและผลไม้ลดลงร้อยละ -1.38
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสูงขึน
้ ของสินค้ากลุ่มพลังงาน ร้อยละ 1.05 ค่าโดยสารสาธารณะ
สูงขึน้ ร้อยละ 0.04 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร สูงขึน้ ร้อยละ 0.50หมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึน้ ร้อยละ 0.16
2. เที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สูงขึน้ ร้อยละ 0.98 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 3.47 โดยเฉพาะผักสด สูงขึน้ ร้อยละ 20.01 อาทิ มะนาว พริกสด
มะเขือ จากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนทาให้ผกั เน่ าเสียง่าย ประกอบกับราคาฐานต่าผลไม้สด สูงขึน้ ร้อยละ 9.18 เนื้อสัตว์ เป็ ด
ไก่และสัตว์น้า สูงขึน้ ร้อยละ 5.73 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 4.02 จากการสูงขึน้ ของข้าวสารเจ้า/เหนียว
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ ม ลดลงร้อยละ -0.42 ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้น NGV)
ลดลงร้อยละ -5.44 การสือ่ สาร ลดลงร้อยละ -0.03 ขณะทีค่ า่ โดยสารสาธารณะ สูงขึน้ ร้อยละ 5.91 เคหสถาน สูงขึน้ ร้อยละ 0.27
3. เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2562 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึน้ ร้อยละ 0.92 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.47 สูงขึน
้ ทุกหมวดสินค้า โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ ง สูงขึ้น ร้อยละ4.27 โดยเฉพาะข้า วสารเจ้าและข้า วสารเหนี ยว เนื้อสัตว์ เป็ ด ไก่ และสัตว์น้ า สูงขึ้ นร้อยละ 4.13
โดยเฉพาะเนื้อสุกร ราคายังสูงขึน้ ต่อเนื่อง ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.12 ผักและผลไม้ ร้อยละ 5.38
■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.05 จากการสูงขึน
้ ของค่าโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 2.91 หมวด
เคหสถาน ร้อยละ 0.50 หมวดเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.19 ขณะทีน่ ้ ามันเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ -2.36 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.04
ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่ง การสือ่ สาร ลดลงร้อยละ -0.51 หมวดยาสูบและเครือ่ งดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาโดยเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง
ระดับราคาสิ นค้า เดือนกรกฎาคม 2562 (MoM)

ข้อมูลจาก : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

4

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2561
สูงขึน้ ร้อยละ 1.05 (YoY) ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในภาคเหนื อ
โดยสะท้อนให้เห็นได้จากการปรับตัวสูงขึน้ ทางด้านอุปสงค์ในส่วนของ
การบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่และยอดรถยนต์นั ง่ จด
ทะเบียนใหม่ สาหรับปจั จัยผลักดัน ได้แก่ กลุ่มอาหารสด ค่าเช่าบ้าน
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนกรกฎาคม 2562 เท่ ากับ
102.32 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 102.28
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม2562
เที ย บกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) สูง ขึ้นร้อยละ 0.04 โดยมี
ปจั จัยสนับสนุนจากหมวดพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มน้ ามันเชือ้ เพลิง
กลุ่มค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารสาธารณะ ขณะที่หมวดอาหารสด
ลดลง โดยเฉพาะผักสด จากสภาพอากาศไม่เอือ้ ต่อการเติบโต
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2562
เที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.05 ตามการ
สูงขึน้ ของกลุ่มผักสด เนื้อสัตว์ และผลไม้สด ในขณะทีน่ ้ามันเชือ้ เพลิงลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 7 เดือน
ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.82
จากการสูงขึน้ ของหมวดอาหารสด ผักสด เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และ
สัตว์น้า ขณะทีห่ มวดไข่และผลิตภัณฑ์นม พาหนะ การขนส่ง น้ามัน ลดลง

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (YoY) ส าหรับ
ป จั จัย บวกที่ทาให้เ งิน เฟ้ อ สูงขึ้น ยัง คงมาจากการสูง ขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่องของหมวดอาหารสด ได้แก่ ข้าวสารเหนียว เนื้อสุกร ผัก
และผลไม้ ส่วนปจั จัยลบมาจากราคาน้ามันเชือ้ เพลิงทีป่ รับลดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนกรกฎาคม 2562 เท่ ากับ
103.17 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 103.04
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่ อนกรกฎาคม2562
เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) เพิ่ มขึ้นร้อยละ 0.13 จาก
การสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ผลไม้สด เนื้อสัตว์ เป็ ด
ไก่ และสัตว์น้า ขณะทีห่ มวดผักสด เคหสถาน ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดือนกรกฎาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดื อนกรกฎาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ
0.92 ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้ งและผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่ และสัตว์น้ า หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและ
ผลไม้ ขณะทีห่ มวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สารลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 7 เดือนของปี
2562 เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2561 (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.92
จากการสูงขึน้ ของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์
เป็ ดไก่ และสัตว์น้า ขณะทีห่ มวดน้ามันเชือ้ เพลิงลดลง

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.58 (YoY)
จากปจั จัยกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะข้าวสาร เนื้อสุกร ไข่ ผักสด
และผลไม้เป็ นสาคัญ ขณะทีก่ ลุ่มพลังงานราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องตามสถานการณ์ตลาดโลก
- ดัช นี ราคาผู้บ ริ โ ภคทั ว่ ไปเดื อ นกรกฎาคม 2562
เท่ากับ 102.89 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 102.90
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.01
จากการลดลงของหมวดผักสดและผลไม้ ขณะที่หมวดข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้ า และ
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ปรับตัวสูงขึน้ โดยไข่ไก่ปรับราคา
ตามต้นทุนอาหารสัตว์
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.58
ตามการสูงขึ้น ของหมวดข้า ว แป้งและผลิต ภัณ ฑ์จ ากแป้ ง
เนื้ อสัตว์ เป็ ดไก่ และสัตว์ น้ า หมวดผักสดและผลไม้ ขณะที่
หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สือ่ สาร และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 7
เดือน ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (AoA)
สูงขึน้ ร้อยละ 0.71 จากการสูงขึน้ ของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่และสัตว์น้ า ผักสด ขณะทีห่ มวดพาหนะ
การขนส่งและการสือ่ สารลดลงตามราคาน้ามันเชือ้ เพลิงขายปลีก

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปของภาคใต้
่

เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.41 (YoY) ปจั จัย
บวกมาจากกลุ่ มอาหารสด ข้าว แป้ ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่ สัตว์น้ า ขณะที่หมวดพลังงานลดลง จากการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง
- ดัช นี ราคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปเดื อ นกรกฎาคม 2562
เท่ากับ 102.65 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 102.58
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.07
จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
ขณะทีผ่ กั ผลไม้สด เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่ และสัตว์น้าลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2562 เมื่อเที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.41
ตามการสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์
เป็ ดไก่ และสัตว์น้า และหมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 7
เดือน ของปี 2562 เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.50 จากการสูงขึน้ ของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ผักผลไม้ เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า และเคหสถาน
ขณะทีร่ าคาน้ามันเชือ้ เพลิงขายปลีก(ยกเว้น NGV, LPG)ลดลง 5

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

ราคา
เฉลี่ย
(ก.ค.)
15,508
1.65
45.85
2.65
7.69

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(ส.ค.)
15,692
1.67
40.51
2.02
7.27

ราคาข้าวหอมมะลิท่เี กษตรกรขายได้ราคาสูงขึน้ จากเดือนก่อนเล็กน้อย
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ขา้ วโลก ปี 2562/63 ณ เดือนสิงหาคม
2562 มีผลผลิต 497.858 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561/62 ร้อยละ 0.15 และสต็อก
ปลายปี คงเหลือ 174.661 ล้านตันเพิม่ ขึ้นจากปี 2561/62 ร้อยละ 1.96 ส่วนการ
ค้าโลกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากการซื้อของจีนลดลง ประกอบกับการส่ งออก
ของไทยและเวียดนามลดลง โดยราคาส่งออกข้าวของไทยเดือนสค.สูงสุดในรอบปี
ส่วนราคาของเวียดนามลดต่ าสุดในรอบ 3 ปี โดยเวียดนามเสนอราคาข้าว 5%
ต่ากว่าไทย 100 บาท ช่องว่างระหว่างราคาของทัง้ สองประเทศสูงสุดในรอบ 6 ปี
ซึ่งราคาข้าวไทยยังคงสูงขึ้น เป็ นผลจากความแห้งแล้งต่อเนื่อง และประสบเหตุ
อุทกภัย ซ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้
การแข็งค่าของเงินบาทยังส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึน้ ด้วย ส่งผลต่อการ
แข่งขันของไทย

มันสาปะหลัง

ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ สูงขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจากเป็ น
ช่วงปลายฤดูการเก็บเกีย่ ว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่ฝนทีต่ กอย่างต่อเนื่อง
และเกษตรกรเก็บ เกี่ย วมัน ส าปะหลัง ไม่ ค รบอายุ ท าให้เ ชื้อ แป้ ง ในหัว มัน
สาปะหลังค่อนข้างต่า โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ผลผลิตใน
เดือนสิงหาคม 2562 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.67 ล้านตัน (ร้อยละ 2.12 ของ
ผลผลิตทัง้ หมด)

ยางพารา

ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ได้ร ั บ
ั
ปจจัยกดดันจากตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และสต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้า
เซี่ยงไฮ้ปรับตัวเพิม่ ขึ้น นอกจากนัน้ ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงรวมทัง้ นักลงทุน
ผิดหวัง ที่ธ นาคารกลางสหรัฐ ฯ (เฟด) ไม่ไ ด้ส่ ง สัญญาณว่า จะปรับลดอั ต รา
ดอกเบี้ย ลงอีก โดยรัฐ บาลประกาศให้ส ิน ค้า ปาล์ ม น้ า มัน และยางพารา
เป็นสินค้าเกษตรหลักในการใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร

15,837
1.70
38.00
2.26
7.26

16,087
1.73
38.20
2.38
7.53

16,238
1.74
37.81
2.60
7.24

15,964
1.71
38.63
2.31
7.32

%
ราคาเฉลี่ย
ส.ค. / ก.ค.
2.94
3.64
-15.75
-12.83
-4.81

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน/สานักงานพาณิชย์จงั หวัด

คาดการณ์สถานการณ์ เดือนกันยายน 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึน้ แม้ว่าจะเป็นช่วงทีค่ ่าเงินบาทแข็งค่า
ทาให้ราคาข้าวไทยเมือ่ เทียบเป็นเงินบาทอยู่ในระดับสูงกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตาม
จากการคาดการณ์ผลผลิตเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และภัยแล้งยาวนาน ประกอบกับ
ช่วงต้นเดือนกันยายนในหลายพืน้ ทีท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบอุทกภัย
ซึง่ อาจทาให้พชื ผลทางการเกษตรหลายตัวเกิดความเสียหาย และมีผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อยทาให้ราคาคงปรับตัวสูงขึน้ ได้
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังราคาจะทรงตัว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ทัง้ นี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกษตรกร
เก็บเกีย่ วมันสาปะหลังไม่ครบอายุ ทาให้เชือ้ แป้งในหัวมันสาปะหลังค่อนข้างต่า
ยางพารา - คาดว่าราคายางพารา จะทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคง
ติดตามดู สถานการณ์ ความไม่แน่ นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน อีกทั ง้
เศรษฐกิจโลกเริม่ เข้าสู่ภาวะถดถอย และยังไม่มปี จั จัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นตลาด
และจากการประกาศตัวเลข GDP ล่าสุดของไทยที่ขยายตัวต่าสุดในรอบหลายปี
ก็ส่งผลต่อความเชือ่ มันนั
่ กลงทุนของไทยอีกด้วย
ปาล์มน้ามัน - คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามันมีปริมาณ
ลดลง และเป็ นไปตามทิศทางตลาดล่ วงหน้ าของมาเลเซียที่มกี ารปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบกับราคาได้ปรับลดลงมากในช่วงก่อนหน้า
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ - คาดการณ์ ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอยู่ในช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน โดยจะเริม่ เก็บเกี่ยวได้ในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคม แต่ในช่วงเวลาเก็บเกีย่ วมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทาให้ผล
ผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในตลาดมีน้อย ขณะทีค่ วามต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์
ยังคงมีต่อเนื่อง

ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แม้ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียทีส่ ่งมอบในเดือนต.ค. ปรับตัวสูงขึน้ สูงสุด
ในรอบ 4 เดือน โดยรัฐบาลประกาศให้สนิ ค้าปาล์มน้ามัน และยางพารา เป็ นสินค้านาร่องในการใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร และราคาในสัปดาห์สุดท้าย
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ามันเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ 1.151 ล้านตัน คิดเป็ นน้ ามันปาล์มดิบ 0.207 ล้าน
ตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.203 ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 0.217 ล้านตัน ของเดือนกรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ 4.32 และร้อยละ 4.61 ตามลาดับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทเ่ี กษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย เนื่องจากเป็ นช่วงฝนตกชุก ผลผลิตมีคุณภาพลดลง ในขณะทีค่ วามต้องการของ
โรงงานอาหารสัตว์ในตลาดยังคงทรงตัว โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2562/63 ว่ามี 1,129.09 ล้านตัน ลดลงจาก
1,133.82 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 0.42 สาหรับการค้าของโลกมี 172.84 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 170.35 ล้านตัน ในปี 2561/62 ร้อยละ 1.46
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แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

■ 27 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จ งั หวัดพิจต
ิ ร ออกหน่ วยจาหน่ าย

สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ บริเวณ
หน้าทีว่ ่าการอาเภอโพธิประทั
์ บช้าง จังหวัดพิจติ ร

■ 14 สิงหาคม

2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดปทุมธานี จัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร Work Shop วิทยาการด้านการสารวจความต้องการ
ของตลาด และพฤติ กรรมของผู้บ ริโ ภค ของนวัตกรรมอาหาร
อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ณ โรงแรม ทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ

■ 27-30 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครสวรรค์ ลงพืน
้ ที่

สารวจตลาด จานวน 8 แห่ง เพื่อพิจารณาประเมินคัดเลือกเป็ นตลาดสด
ติดดาว ปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

28 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดตาก ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
สถานการณ์ทางการค้าและราคาข้าวสารเหนียวในอาเภอแม่สอด เพื่อ
ไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าและค้ากาไรเกินควร ผลการตรวจสอบไม่พบ
การกักตุ นสินค้า ส่วนใหญ่ ปรับขึ้นตามราคาต้นทุ นและมีการปิ ดป้าย
ราคาครบถ้วน

27 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดจันทบุรี ประชุม
และลงพื้นที่ตรวจเพื่อคัดเลือกตลาดสดติดดาวปี 62 และตรวจ
ติดตามประเมินตลาดสดติดดาวปี 61
■

■

30 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดสุพรรณบุ รี โดย
คณะทางานระดับจังหวัดดาเนินการตรวจสอบการนาข้าวไปใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาเดือนสิงหาคม 2562
ผลการตรวจสอบเป็ นไปตามบัญชีคุมสินค้า ไม่มกี ารรัวไหลของข้
่
าว 7
■

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

23 สิงหาคม 2562 พาณิ ชย์จงั หวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสามัญ
ประจาปี สมาคมการค้าลานมันสาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ร่วมเสวนา ”รอบรูด้ ้านเรื่อง..มันสาปะหลัง เพื่อการจัดการอย่างยังยื
่ น”
ณ โรงแรมสุนียแ์ กรนด์
■

27 สิงหาคม 2562 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดชัยภู มิ ออกรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูส้ าหรับประชาชน ไม่ซอ้ื ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม
สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการและการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการละเมิด
ต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ที่ ณ ตลาดผ้าสามัคคี
■

31 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดยโสธร จัดพิธีเปิ ดงาน
"หมู่บา้ นอินทรีย์ วัฒนธรรม ประเพณี ของดียโสธร" ณ ห้างสรรพสินค้า
บิก๊ ซียโสธร โดยมี นางสาวสิรมิ า วัฒโน รองผูว้ ่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็ นประธานฯ
■

ภาคใต้

27-28 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดปตั ตานี จัดอบรม
สัมมนาการตลาดสินค้าปศุสตั ว์ ณ โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว จังหวัด
ปตั ตานี
■

28 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดภู เก็ต ร่วมประชุ ม
“โครงการยกระดับหมู่ บ้ านอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์ สู่ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นระดับจังหวัด” ณ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
■

29 สิงหาคม 2562 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับคณะทางานตรวจสต็อกปาล์มน้ ามันทัง้ ระบบ ระดับจังหวัด
ออกตรวจสอบสต็อ กน้ า มัน ปาล์ม ประจ าเดือ นสิง หาคม 2562
จานวน 7 โรงงาน
8
■

...สาระน่ ารู.้ ..

กิ จกรรมภูมิภาค...
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

ประจาเดือนกันยายน
สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่ วยงานที่
รับผิ ดชอบ

10/9/2562 –
11/9/2562

การพัฒนาธุรกิจอาหารทะเลภาคใต้
สู่ Sea Food ยุค 4.0

โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อบรมสัมมนา

สพจ.สุราษฎร์ธานี

12/9/2562 –
15/9/2562

งานมหกรรมการค้าชายแดน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต BORDER TRADE FAIR 2019

ลานหน้าโรบินสัน มุกดาหาร

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าไทย-ลาว

สพจ.มุกดาหาร

17/9/2562

โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ครัง้ ที่ 10/2562

โรงเรียนบ้านกองทูล ตาบล
กองทูล อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์

จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคา
ยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน

สพจ.เพชรบูรณ์

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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