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คยุกบั กบภ. 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1
ประจ าเดือน ตลุาคม 2562

ทีมงาน กบภ.

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบัเดอืนตุลาคม      
ขอน าเสนอเรื่องโครงการประกนัรายได้เกษตรกร
ผูป้ลูกขา้ว ปี 2562/63 และโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามนั ปี 2562/63 ต่อดว้ย
ดชันีราคาผูบ้รโิภค ทีเ่ดอืนนี้สงูขึน้เล็กน้อยจากกลุ่ม
อาหารสด ขณะที่กลุ่มพลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตามราคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิในประเทศ ปิดทา้ย
ด้วยสาระน่ารู้ “แนวโน้มตลาดถัว่อบกรอบในจีน” 
ซึง่ตลาดมขีนาดใหญ่และมอีตัราการเตบิโตอย่างมาก 

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ชาวสวนปาลม์น ้ามนั ปี 2562/63 

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ผูป้ลกูขา้ว ปี 2562/63 

หน้า 10สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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โครงการประกนัรายได้เกษตรกร

ข้าว

งบประมาณ 21,495 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ
ต.ค. 62 - ต.ค. 63
ชดเชยเป็นจ านวนตนั ตามชนิดของข้าว
มติ ครม. : 27 สิงหาคม 2562

ปาลม์น ้ามนั

งบประมาณ 13,378 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ
ส.ค. 62 - ก.ย. 63

ครวัเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
มติ ครม. : 27 สิงหาคม 2562

ยางพารา

งบประมาณ 24,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ
ต.ค. 62 – มี.ค. 63
ครวัเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
มติ ครม. 15 ตลุาคม 2562 อยู่ระหว่างการหารือ

ผูเ้ก่ียวข้อง 3 ฝ่าย

มนัส าปะหลงั

ข้าว  เป็นสนิคา้ต่อมาทีก่ระทรวงพาณิชย์เร่งด าเนินการเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วและป้องกนั
ความเสีย่งดา้นราคาไมใ่หป้ระสบปัญหาขาดทนุ ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการแกไ้ขปัญหาราคาขา้ว และรกัษา
กลไกตลาดใหเ้ป็นปกต ิโดยเร่ิมจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกนังวดแรก เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 

ปาลม์น ้ามนั เป็นสนิคา้แรกทีก่ระทรวงพาณิชยเ์รง่ขบัเคลื่อน เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนใหแ้ก่เกษตรกร
ชาวสวนปาลม์น ้ามนัทีป่ระสบปัญหาผลผลติลน้ตลาดและราคาตกต ่า โดยเร่ิมจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกนั
งวดแรก เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562

โครงการประกนัรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายเร่งด่วนทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั เพื่อช่วยเหลอืด้านรายได้
ใหแ้กเ่กษตรกรผูป้ลกูสนิคา้เกษตร โดยกระทรวงพาณิชยร์บัผดิชอบสนิคา้ขา้ว ปาลม์น ้ามนั ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์
และมนัส าปะหลงั ส าหรบัยางพารากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบ

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์

2ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์

มนัส าปะหลงั เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2562 ได้มมีตจิากการประชุม 3 ฝ่าย (เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานภาครฐั) ก าหนดราคาประกนัรายไดม้นัส าปะหลงั เชือ้แป้ง 25 % กโิลกรมัละ 2.5 บาท ครวัเรอืนละ
ไมเ่กนิ 100 ตนั คาดว่าจะเร่ิมจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกนังวดแรกในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562

ยางพารา โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่1 เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง (เจา้ของสวน 
ผูเ้ช่า ผูท้ า และคนกรดียาง) ตอ้งเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึน้ไป ทีเ่ปิดกรดีแล้ว ประกนัราคายางแผ่นดบิคุณภาพด ี
60 บาท/กโิลกรมั น ้ายางสด (DRC 100%) 57 บาท/กโิลกรมั และยางกอ้นถว้ย (DRC 50%) 23 บาท/กโิลกรมั 
โดยเร่ิมจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกนังวดแรกในวนัท่ี 1-15 พฤศจิกายน 2562 

อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจดัการมนัส าปะหลงั 

(นบมส.) / คณะรฐัมนตรี (ครม.)



โครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนั ปี 2562/63 

นอกจากโครงการประกนัรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาลม์น ้ามนัแล้ว รฐับาลยงัมีมาตรการ
เพ่ือสร้างสมดุลให้ราคาปาล์มภายในประเทศ
ให้กลบัมาอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ดงัน้ี
 ส่งเสริมให้คนไทยใช้น ้ามนั บี 10 ทัว่ประเทศ 

(เร่ิม 1 มกราคม 2563)
 เร่งมาตรการส่งออกให้ได้มากท่ีสดุ
 เข้มงวดกบัการลกัลอบน าเข้าโดยใช้

มาตรการเดด็ขาด
 ส่งเสริมให้ กฝผ. น าไปเผาเพ่ือผลิตเป็น

พลงังานไฟฟ้า  

3

ปาล์มทะลายคุณภาพน า้มัน 18%
ประกันราคา กโิลกรัมละ 4 บาท 

ครัวเรือนละไม่เกนิ 25 ไร่

เป็นพืน้ที่ปลูกปาล์มที่ให้
ผลผลิตแล้วอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์



กรณีเกษตรกรเพาะปลูกขา้วมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิไม่เกินจ านวนขัน้สูงของข้าวแต่ละชนิด
และเม่ือรวมกันต้องไม่เกินขัน้สูงของชนิดข้าวท่ีก าหนดไวสู้งสุด โดยได้สิทธ์ิตามล าดับเวลา                                                                               

ท่ีแจ้งเกี่ยวข้าวแต่ละชนิด

ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกัน (บาท/ตัน)
ความช้ืนไม่เกิน 15 %

ไม่เกินครัวเรือนละ (ตัน)

ข้าวหอมมะลิ 15,000 14

ข้าวหอมมะลินอกพื้นท่ี 14,000 16

ข้าวเจ้า 10,000 30

ข้าวหอมปทุมธานี 1 11,000 25

ข้าวเหนียว 12,000 16

*เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวก่อนวันท่ี 15 ต.ค. 62 จะได้รับสิทธิชดเชย
ตามประกาศครัง้แรก (15 ต.ค. 62)*

พันธ์ุข้าวที่ไม่มีคุณภาพ จ านวน 18 พันธ์ุ

ภาคอื่นๆ  วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 ต.ค. 62
ภาคใต้    วันที่ 16 มิ.ย. 62 – 28 ก.พ. 63 

“ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ภาคอื่นๆ  ตัง้แต่วันที่ 15 ต.ค. 62 – 28 ก.พ. 63
ภาคใต้    ตัง้แต่วันที่ 1 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63
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โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 

ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์



■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.08 
ตามการสูงขึน้โฟมล้างหน้า ยาสฟัีน แป้งผดัหน้า ค่าเช่าบ้าน 
ผงซักฟอก น ้ายาปรับผ้านุ่ม พาหนะขนส่ง การสื่อสาร และ
น ้ามนัเชือ้เพลงิ (ยกเวน้ NGV) สนิคา้ทีล่ดลง ไดแ้ก่ เครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า ค่าโดยสาร การศกึษาและบนัเทงิ ส่วนยาสูบและ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไมเ่ปลีย่นแปลง

-0.21

1. เดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สงูขึ้น 0.10
2. เดือนกนัยายน 2561 (YoY) สงูข้ึน                         0.32
3. เฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562           สงูขึ้น                         0.81
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนกนัยายน 2562 เทยีบกบัเดอืน
เดียวกนัปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (YoY) ชะลอตัวจากร้อยละ 0.52 ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสนิคา้กลุ่มอาหารสดยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหเ้งนิเฟ้อสูงขึ้น 
โดยสูงขึน้ในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ 5.11 โดยเฉพาะขา้วสารเจ้า เนื้อสุกร ผกัและ
ผลไม้ ขณะที่กลุ่มพลังงานยงัคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ -6.39
ตามราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศ ส่วนเงนิเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมสนิคา้
กลุ่มอาหารสดและพลงังาน) ขยายตวัร้อยละ 0.44 (YoY) เงนิเฟ้อเฉลี่ย 9 เดอืน 
(ม.ค.-ก.ย.) ปี2562 เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2561 สงูขึน้รอ้ยละ 0.87

กระทรวงพาณิชย์ได้ปรบัลดคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2562 จากร้อยละ
0.7-1.3 (YoY) (คา่กลาง 1.0) เป็นรอ้ยละ 0.7-1.0 (คา่กลาง 0.85)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกนัยายน 2562 เท่ากบั 102.90 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง           ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนกนัยายน 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อาหารสด
อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่

เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

พลงังาน

ร้อยละ (MoM)
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ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกนัยายน 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.10 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.12
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง โดยเฉพาะขา้ว
เหนียวและขา้วเจา้ เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย สนิคา้ทีส่งูขึน้
เลก็น้อย ไดแ้ก ่น ้ามนัพชื น ้าปลา อาหารบรโิภคนอกบา้น เครื่องดื่ม
ไมม่แีอลกอฮอล ์กาแฟผง ไข ่และนม สนิคา้ทีล่ดลง ไดแ้ก่ ผกัผลไม ้ 
เนื้อสตัว ์และอาหารบรโิภคในบา้น (พซิซ่า บะหมีก่ึง่ส าแรจ็รปู)

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกนัยายน 2562

เทียบกบัเดือนกนัยายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.32  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.47
ตามการสูงขึ้นของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ผักผลไม้
(มะนาว พรกิ หอมหวัแดง) เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อยและ
ราคาฐานปีทีผ่า่นมาต ่า  สนิคา้ทีส่งูขึน้เลก็น้อย ได้แก ่ผลไมส้ด (ฝรัง่ 
กลว้ยน ้าวา้ เงาะ) เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์อาหาร
บรโิภคในบา้นและนอกบา้น สนิคา้ทีล่ดลง ไดแ้ก่ น ้ามนัพชื ซอสหอย
นางรม และมะพรา้ว (แหง้/ขดู)

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ -0.90
ตามการลดลงหมวดพาหนะขนสง่และการสือ่สาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
(ยกเว้น NGV และ LPG) โทรศพัท์มอืถอื เครื่องนุ่งห่มและ
รองเทา้ สนิคา้ทีส่งูขึน้ ไดแ้ก่ ค่าโดยสาร ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น 
ผงซักฟอก การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล บันเทิง 
การศกึษา ยาสบู และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

เฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.81 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.48
จากการสงูขึน้ของทกุหมวดสนิคา้ โดยเฉพาะขา้วเจา้และขา้วเหนียว 
เนื้อสุกร อาหารทะเล ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ (มะนาว 
พรกิสด ต้นหอม) น ้าพรกิแกง ซอสมะเขอืเทศ เกลอืป่น เครื่องดื่ม
ไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารบรโิภคในบา้นและนอกบา้น

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.14
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ พาหนะขนส่งและการสื่อสาร 
สนิคา้ทีส่งูขึน้ ไดแ้ก ่คา่โดยสารสาธารณะ เคหสถาน บนัเทงิและ
การศกึษา ตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล เครื่องนุ่งห่มและ
รองเทา้ สว่นยาสบูและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไมเ่ปลีย่นแปลง
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เงนิเฟ้อเดอืนกนัยายน 2562 เมื่อเทยีบกบักนัยายน 2561
ลดลงรอ้ยละ -0.02 (YoY) จากการลดลงของปัจจยัหลกักลุ่มพลงังาน
ทีป่รบัลดลงตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก กลุ่มอาหารสดปรบั
สงูขึน้ มกีารขยายตวัของการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน 

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 2562 เท่ากบั
102.67 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.57

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.10
จากการสูงขึ้นของหมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ไข่และผลิตภัณฑ์นม เครื่อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 
2562เม่ือเทียบกบัเดือนกนัยายน 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.20 
ตามการลดลงของราคาน ้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที่ข้าว แป้งและ
ผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกัสดและผลไมส้งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึน้
ร้อยละ 0.52 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์    
เนื้อสตัว์ สตัว์น ้า ไข ่นม ผกัสดและผลไม ้ขณะทีห่มวดพาหนะ
ขนสง่และการสือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ

เงนิเฟ้อเดือนกนัยายน 2562 เมื่อเทยีบกบักนัยายน 2561 
สูงขึ้นร้อยละ 0.82 (YoY) ส าหรบัปัจจยับวกยงัคงเป็นการสูงขึ้น
อยา่งต่อเนื่องของหมวดอาหารสด อาท ิขา้วสารเหนียว สกุร ผกัและ
ผลไม ้สว่นปัจจยัลบมาจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 
103.60 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.32

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2562
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.27 จากการ
สงูขึน้ของหมวดขา้ว โดยเฉพาะขา้วสารเจา้และขา้วเหนียว ไข่ นม 
ผกัผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร ในขณะทีเ่นื้อสตัวล์ดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2562
เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.82 
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์ เนื้อสตัว์ เป็ดไก ่
สตัว์น ้า ไข่ นม ผกัและผลไม้ ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและ
การสือ่สารลดลง จากน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน 
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.91 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกั ผลไม ้สว่นหมวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนกนัยายน 2562 เมื่อเทยีบกบักนัยายน 2561 
ลดลงรอ้ยละ -0.36 (YoY) ปัจจยัลบมาจากกลุ่มพลงังาน จากการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที่ขา้ว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง เนื้อสตัว ์ผกัและผลไมส้งูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 2562 เท่ากบั 
102.34 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.26 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 
2562 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.08 
จากการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้ง เนื่องจากขา้วนาปรงัออกสู่
ตลาดน้อย เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า เครือ่งประกอบอาหารสงูขึน้ ส าหรบั
ไข ่นม ผกั ผลไมส้ด (กลว้ยน ้าวา้ องุน่ ลองกอง) ลดลงเนื่องจาก
เป็นฤดกูาลผลผลติออกสูต่ลาดมาก 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนกนัยายน 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.36
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ขณะทีห่มวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัวส์ูงขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน 
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.33 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์
เนื้อสัตว์ สัตว์น ้ า ไข่ นม และผักผลไม้ ขณะที่ราคาน ้ ามัน
เชือ้เพลงิขายปลกี (ยกเวน้ NGV, LPG) ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนกนัยายน 2562 เมือ่เทยีบกบักนัยายน 2561 สงูขึน้
รอ้ยละ 1.03 (YoY) โดยปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสูงขึ้นยงัคงเป็น
อาหารสด ไดแ้ก ่ขา้ว ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์ค่าเช่าบา้น อาหารส าเรจ็รปู 
คา่ไฟฟ้า สว่นปัจจยัลบทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อหดตวัลง ไดแ้ก่ น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
เครือ่งประกอบอาหาร และคา่ใชจ้่ายสว่นบุคคล 

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 
102.65 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.35

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 2562 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.29 โดยมปัีจจยั
บวกจากกลุ่มขา้ว ขา้วเหนียว ผกัสด และไขป่รบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากมี
การปรบัผลผลติไขไ่กท่ัง้ระบบ ท าใหป้รมิาณไขอ่อกสูต่ลาดน้อย สุกร
มรีาคาลดลง เนื่องจากฟาร์มใหญ่ระบายหมูขุน เพื่อลดจ านวนและ
น ้าหนกั รวมถงึสถานการณ์โรค ASF

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2562
เทียบกบัเดือนกนัยายน 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.03ตามการสงูขึน้
ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผกัผลไม ้เนื้อสตัว ์ไข ่อาหารส าเรจ็รปู

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.84
จากการสงูขึน้ของอาหารสด ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์แป้งและผลติภณัฑ์

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนพฤศจิกายน 2562

ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลติออก
สู่ตลาดจ านวนมาก ประกอบกบัค่าเงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้และประเทศผู้
น าเขา้รายใหญ่อย่างอนิโดนีเซยี ปรบัลดการน าเขา้ขา้วจากภาวะเศรษฐกจิ
โลกชะลอตวั

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากมีมาตรการ
ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลงัจากภาครฐัเพิม่เตมิ อาท ิมาตรการชะลอ
การขุดในช่วงผลผลติออกสู่ตลาดมาก การชดเชยรายได้ มาตรการควบคุม
การขนยา้ยและคุมเขม้การลกัลอบน าเขา้มนัส าปะหลงัจากประเทศเพื่อนบา้น

ยางพารา – คาดว่าราคายางจะปรบัลดลง เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาด
มากขึ้น ประกอบกบัค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ 
จงึส่งผลต่อผูส้่งออกยาง อกีทัง้ความต้องการจากประเทศจนีลดลง หลงัผูร้บั
ซื้อรายใหญ่ของจนีหยุดรบัซื้อยางพารา ประกอบกบัตลาดต่างประเทศเริม่มี
การเคลือ่นไหวในการหยุดใชย้างพาราและไมย้างพาราทีไ่ม่ไดม้าตรฐานการ
จดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาปาลม์น ้ามนัจะเพิม่ขึน้  เนื่องจากมาตรการ
ต่อเนื่องของภาครฐัในการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนจากไบโอดีเซล
สร้างสมดุลปาล์มน ้ามนัทัง้ระบบในประเทศ โดยส่งเสรมิใหร้ถยนต์ใช้น ้ามนั
ดเีซล B10 และ B20 และก าหนดใหน้ ้ามนัไบโอดเีซล B10 เป็นน ้ามนัดเีซล
พืน้ฐานเกรดมาตรฐานใหมข่องประเทศไทย แทนน ้ามนัไบโอดเีซล B7 ซึ่งจะ
มผีลบงัคบัใชใ้นสถานีบรกิารน ้ามนัทัว่ประเทศ วนัที ่1 มกราคม 2563 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรับลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก ซึ่งเป็นช่วงที่
ยงัคงมฝีนตกชุกท าให้ผลผลติมคีวามชื้นสูง ผูป้ระกอบการผลติอาหารสตัว์
ไม่นิยมเก็บสต๊อกไว้ ท าให้ความต้องการภายในประเทศคงตวั ประกอบกบั
ความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในตลาดโลกลดลง โดยกระทรวงเกษตร
สหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวข์องโลก ปี 2562/63 ว่าม ี
1,128.16 ลา้นตนั ลดลงจาก 1,132.18 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 0.35

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน /ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั /ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนตลุาคม 2562

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย. / ส.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 16,532 16,405 16,063 16,424 16,270 16,291 -1.46
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.62 1.68 1.67 1.71 1.76 1.70 4.94
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 37.91 35.70 35.39 35.29 35.50 35.47 -6.44
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.58 2.77 2.87 2.93 2.85 2.85 10.46
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.42 7.34 7.34 7.42 7.46 7.39 -0.40
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ราคาขา้วเปลอืก โดยเฉพาะ ขา้วเจา้ ขา้วหอมมะล ิขา้วปทุมธานี และ
ขา้วเหนียวในบางพืน้ที ่ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติฤดูกาลใหมก่ าลงั
ออกสู่ตลาด ประกอบกบัราคาขา้วไทยในตลาดโลกปรบัตวัลดลง เนื่องจากค่าเงนิบาท
ยงัคงแขง็ค่าอย่างต่อเนื่อง จากปัจจยัสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และจนี 
และดุลบญัชเีดนิสะพดัของประเทศไทยยงัคงสูง ส่งผลใหผู้ส้่งออกข้าวไทยต้อง
ลดราคาส่งออกขา้ว เพือ่กระตุน้การคา้ต่างประเทศ

ราคาเฉลี่ยมนัส าปะหลงัปรบัเพิม่ขึ้นจากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติ
มปีริมาณออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกบัเกิดโรคระบาดในมนัส าปะหลงั ท าให้
ผูป้ระกอบการบางรายทีม่คีวามตอ้งการสนิคา้เพื่อส่งมอบและเกบ็สต๊อก ออกมา
เสนอราคารบัซื้อสงูขึน้ เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ตามปรมิาณและคุณภาพทีต่อ้งการ 

ราคายางพาราโดยเฉลีย่ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจากอุปสงค์
จากประเทศจนีลดลง จากการทีบ่รษิทั Chongqing Commercial Chemical ผูผ้ลติ
ยางแท่งอนัดบั 1 ของจนี (อันดบั 5 ของโลก) ซึ่งน าเขา้ยางพาราประมาณปีละ 
1.5 ลา้นตนั ประกาศหยุดกจิการเพื่อปรบัโครงสรา้งองค์กร ประกอบกบัค่าเงนิบาท 
แขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนื่องท าใหค้วามสามารถในการส่งออกของไทยลดลง และราคา
ยางสงัเคราะหม์รีาคาลดลงจากราคาน ้ามนัดบิทีล่ดลง

ราคาข้าวโพดปรบัลดลงเล็กน้อย เนื่องจากข้าวโพดฤดูกาลใหม่เริ่ม
ทยอยออกสู่ตลาด แต่ยงัมปีรมิาณไม่มาก จากผลกระทบจากภาวะภยัแลง้และ
การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และสภาพอากาศมีความชื้นสูง 
ส่งผลใหคุ้ณภาพขา้วโพดเลีย้งสตัวล์ดลง

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากมาตรการ
ส่งเสริมให้รถยนต์ใช้น ้ ามันดีเซล B10 และ B20 และการรับซื้อน ้ ามนัปาล์ม
เพื่อน าไปผลติไฟฟ้า ท าใหป้รมิาณสต็อกน ้ามนัปาล์มลดลง ส่งผลให้ราคาปาล์ม
น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้
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แวดวงพาณิชย์

■ 21 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
เดนิหน้าผลกัดนัการเชื่อมโยงสนิค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล ต้อนรบัคณะ
ผูแ้ทนการคา้จากงาน STYLE Bangkok ทีเ่ดนิทางมาเยีย่มชมแหล่งผลติ
สนิคา้และเจรจาจบัคู่ธุรกจิสนิคา้หตัถกรรม และสนิคา้ชุมชน

■ 17 ตุลาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงิหบ์ุร ีลงพืน้ทีพ่บปะ
เกษตรกรที่ได้รับเงินประกันรายได้จากโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วปี 2562/63 รอบที ่1 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสงิหบ์ุรี

■ 17 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานี แถลงข่าว
การจดังาน “ปทุมธานี เมอืงนวตักรรมอาหาร” Pathum Thani Food
Innopolis โดยงานจะมขีึน้ระหว่างวนัที ่31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 
2562 ณ สขุสยาม ชัน้ G ศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ

■ 12 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม
เชื่อมโยงสนิคา้เกษตรเศรษฐกจิทีส่ าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
โดยน า 5 กลุ่มสนิค้า ไดแ้ก่ ขา้ว ชา กาแฟ น ้าผึ้ง และสนิค้าเกษตรแปรรูป 
ไปจดัแสดงและเชื่อมโยงตลาด ณ เซน็ทรลัพลาซ่าอุดรธานี

■ 22-31 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัก าแพงเพชร ร่วมกับ 
บรษิทั บิก๊ซซีุปเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั เปิดพืน้ทีใ่หเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการ 
น าสินค้ามาจ าหน่ายในห้างบิ๊กซี สาขาก าแพงเพชร เพิ่มช่องทาง
การจดัจ าหน่ายใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการทอ้งถิน่

ภาคกลาง

■ 25-30 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)  และ SME Bank 
จดังาน “มหกรรมสนิคา้ราคาพเิศษช่วยลดค่าครองชพี คาราวาน CPF” และ
งาน “คาราวานสดุยอด SME ของดทีัว่ไทย” ณ ศาลากลางจงัหวดัชลบุร ี
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■ 26 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัมหาสารคาม เปิดโครงการ
ขบัเคลื่อนมนัส าปะหลงัแบบครบวงจรสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ วสิาหกิจ
ชุมชนมนัส าปะหลงับ้านวงัทอง โดยมีกิจกรรมเสวนาการขบัเคลื่อน
มนัส าปะหลงัครบวงจร เชื่อมโยงตลาด และมอบเครื่องสบัมนัส าปะหลงั

■ 3-4 และ 7-11 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุรนิทร ์
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลร้านโชห่วย และรับสมัครร้านค้า เข้าร่วม
โครงการ “สมารท์โชห่วย” เพื่อพฒันารา้นโชห่วยใหม้คีวามทนัสมยั 
และเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

■ 8-9 ตุลาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภูเกต็ จดังาน “ตลาดนัด
พาณิชย์” จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคายุติธรรม และเพิ่ม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าของกลุ่มเกษตรกร ณ บรเิวณลานหน้า
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภูเกต็

■ 18 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดสมัมนา
“การวเิคราะหก์ารท าธุรกจิผลไม ้(ทุเรยีน มงัคุด ลองกอง เงาะ) ภายใต้
โครงการสง่เสรมิตลาดสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้
เพื่อใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการไดใ้หข้อ้เสนอแนะผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูการท าธุรกจิผลไม ้ก่อนเผยแพร่ขอ้มลูและน าไปใชป้ระโยชน์

■ 7-8 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวดัอุบลราชธานี ลงพื้นที่
ร่วมกบัรองอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ และบรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั  
ช่วยท าความสะอาด และปรบัภาพลกัษณ์รา้นโชห่วยทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
น ้าท่วม ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงและวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 3-4 ตุลาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลงพื้นที่พบนายกสมาคมโรงสภีาคใต้และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว 
ปี 2562/63 ณ โรงสชีเูกยีรต ิอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

1-5/11/2562 งานมหกรรมผา้ทออสีาน “ESAAN FABRIC 
EXPO 2019” 

ศนูยป์ระชุมและแสดงสนิคา้
นานาชาตขิอนแก่น (KICE)

งานแสดงสนิคา้ สพจ.ขอนแก่น

31/10/2562-
4/11/2562

งานปทุมธานีเมอืงนวตักรรมอาหาร 
“Pathum Thani Food Innopolis”

ศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม งานแสดงสนิคา้ สพจ.ปทุมธานี
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