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ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

ทีมงาน กบภ.

จดหมายขา่วพาณิชยภ์มูภิาคฉบบัเดอืนพฤศจกิายน 
2562 ขอน าเสนอเรือ่งโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร 
ต่อเนื่องจากฉบบัที่แล้วที่ได้พูดถึงโครงการประกนั
รายได้ปาล์มน ้ ามันและข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร 
2 ชนิดแรกใน 5 สนิค้า ทีร่ฐับาลเร่งด าเนินโครงการ
ประกนัรายได้ โดยฉบบันี้จะพูดถึงโครงการประกนั
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2562/63
และโครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 
ระยะที ่1 ต่อด้วยดชันีราคาผูบ้รโิภค ทีเ่ดือนนี้ลดลง
เลก็น้อยจากกลุ่มเนื้อสตัว์และผลไม ้ขณะที่กลุ่มผกัสด
สงูขึน้จากเทศกาลกนิเจ ปิดทา้ยดว้ยสาระน่ารู้ “สนิคา้
น ้ามนัมะพรา้วในตลาดสหรฐัอเมรกิา” ซึ่งไดร้บัความ
นิยมจากผูบ้รโิภคทัว่โลก

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ผูป้ลกูมนัส าปะหลงั ปี 2562/63

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที ่1

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 5 ชนิดสินค้า

ข้าว

งบประมาณ 21,495 ล้านบาท
เร่ิมจ่ายเงินงวดแรก 15 ต.ค. 62
ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 62 - ต.ค. 63
ชดเชยเป็นจ านวนตนั ตามชนิดของข้าว
มติ ครม. : 27 สิงหาคม 2562

ปาลม์น ้ามนั

งบประมาณ 13,378 ล้านบาท
เร่ิมจ่ายเงินงวดแรก 1 ต.ค. 62

ระยะเวลาโครงการ ส.ค. 62 - ก.ย. 63
ครวัเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

มติ ครม. : 27 สิงหาคม 2562

ยางพารา

งบประมาณ 24,278 ล้านบาท
เร่ิมจ่ายเงินงวดแรก 1 พ.ย. 62
ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 62 – มี.ค. 63
ครวัเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
มติ ครม. 15 ตลุาคม 2562

คาดว่าเดือน ธ.ค. 62 จะสามารถด าเนินการตามนโยบายได้
โดยจากการหารือ 3 ฝ่าย (หน่วยราชการ ผูป้ระกอบการ 
และเกษตรกร) ก าหนดราคาประกนั 8.50 บาท /กิโลกรมั
ณ ความช้ืน 14.50 % ครวัเรือนละไม่เกิน 30 ไร่
มติ ครม. : 11 ธนัวาคม 2562

มนัส าปะหลงั

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์

2ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์

งบประมาณ 9,671 ล้านบาท
เร่ิมจ่ายเงินงวดแรก 1 ธ.ค. 62

ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 62 – ธ.ค. 63
ครวัเรือนละไม่เกิน 100 ตนั

มติ ครม. : 12 พฤศจิกายน 2562

โครงการประกันรายได้เกษตรกร 5 ชนิดสินค้า เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ร ัฐบาลให้ความส าคัญ 
เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร โดยกระทรวงพาณิชย์ร ับผิดชอบสินค้าข้ าว 
ปาลม์น ้ามนั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และมนัส าปะหลงั ส าหรบัยางพารากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบ



โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงั ปี 2562/63 

3ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์

วงเงินงบประมาณ 9,671 ล้านบาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในกรณีราคามนัส าปะหลงั
ตกต า่ เพ่ิมรายได้และสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกร โดยใช้ต้นทุน+ค่าขนส่ง+ผลตอบแทน เป็นหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดราคราคาประกนั

มนัส าปะหลงัสด เชือ้แป้ง 25 %

ประกนัราคา กโิลกรมัละ 2.50 บาท

ครวัเรอืนละไมเ่กนิ 100 ตนั

เกษตรกรตอ้งขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกบั         
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคาเกณฑก์ลางอา้งองิ ณ ลานมนั/โรงแป้ง เฉลีย่จาก
แหล่งผลติส าคญัใน 4 ภมูภิาค เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนั

ธ.ก.ส. โอนเงนิเขา้บญัชเีกษตรกรภายใน 3 วนั 
หลงัจากประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งองิในแต่ละรอบ

ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2562 – ธนัวาคม 2563

พืน้ทีด่ าเนินการ พืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงัทัว่ประเทศ

เริม่จา่ยเงนิสว่นต่าง
ราคาประกนังวดแรก 
1 ธนัวาคม 2562

นอกจากน้ีรฐับาลยงัมีมาตรการคู่ขนานเพ่ือรกัษาเสถียรภาพราคามนัส าปะหลงั ดงัน้ี
 สร้างมาตรฐานและเข้มงวดในการก ากบัดูแลการน าเข้าและส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั

ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครดั 
สนับสนุนสินเช่ือดอกเบีย้ต า่ให้แก่ผูป้ระกอบการลานมนั โรงแป้ง รายละไม่เกิน 350,000 บาท 

น าไปใช้ในการจดัหาเคร่ืองร่อนดิน
สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบนัเกษตรกรท่ีมีการประกอบธรุกิจเก่ียวกบัมนัส าปะหลงัน าไปใช้เป็น

เงินทุนหมนุเวียนในการรวบรวมหรือรบัซ้ือหวัมนัส าปะหลงัสด มนัส าปะหลงัเส้น เพ่ือจ าหน่ายต่อหรือ
แปรรปูเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม 

 ใช้กลยทุธก์ารรกัษาตลาดเดิม ฟ้ืนฟตูลาดเก่า ขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศ



4ขอ้มลูจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1

เริม่จา่ยเงนิส่วนต่าง
ราคาประกนังวดแรก 
1 พฤศจกิายน 2562

วงเงินงบประมาณ 24,278.62 ล้านบาท โดยรฐับาลประกนัราคาแทนการแทรกแซงราคา เพ่ือลด
การบิดเบือนกลไกตลาดและลดความผนัผวนด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

 ประกนัราคายางพารา 3 ชนิด ดงัน้ี
1) ยางแผน่ดิบคณุภาพดี 60 บาท/กิโลกรมั
2) น ้ายางสด (DRC 100 %) 57 บาท/กิโลกรมั
3) ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 23 บาท/กิโลกรมั

 รายละไม่เกิน 25 ไร่ 
 ต้นยางต้องมีอาย ุ7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดแล้ว
 เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมลูการปลกูยางกบัการยางแห่งประเทศไทย
 ก าหนดปริมาณผลผลิตยางประกนัรายได้ (ยางแห้ง) ท่ี 20 กิโลกรมั/ไร่/เดือน
 ระยะเวลาด าเนินการ ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563
 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกร 3 งวด (2 เดือน/ครัง้)  ได้แก่

1) ประกนัรายได้เดือน ต.ค. – พ.ย. 62 จ่ายงวดแรก 1-15 พ.ย. 62
2) ประกนัรายได้เดือน ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 จ่ายงวดสอง 1-15 ม.ค. 62
3) ประกนัรายได้เดือน ก.พ. – มี.ค. 63 จ่ายงวดสาม 1-15 มี.ค. 63

 แบ่งสดัส่วนรายได้ เจ้าของสวนยาง 60% คนกรีดยาง 40%



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนตุลาคม 2562 เทยีบกบัเดือน
เดยีวกนัปีกอ่น สงูขึน้ร้อยละ 0.11 (YoY) ต ่าสดุในรอบ 28 เดอืน (นับตัง้แต่ลดลง
ต ่าสุด ร้อยละ -0.05 ในเดือนมิถุนายน 2560) โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดยงัคง
เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสูงขึน้ ในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ 4.63 โดยเฉพาะ
ขา้วสารเจา้ เนื้อสกุร ไขไ่ก่ ตามปรมิาณผลผลติ และผกัสด จากช่วงเทศกาลกนิเจ 
การปรบัภาษีเครื่องดื่มทีม่นี ้าตาลเป็น 1 บาท/ลติร ท าใหเ้ครื่องดื่มปรบัราคาขึน้ 
ขณะที่กลุ่มพลงังานยงัคงหดตวัอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ 7.54 ตามราคา
ขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิในประเทศ ซึง่ลดลงต ่าสดุในรอบ 43 เดอืน ตามภาวะราคา
น ้ามนัตลาดโลก ส่วนเงนิเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมสนิคา้กลุ่มอาหารสดและพลงังาน) 
ขยายตวัรอ้ยละ 0.44 (YoY) เทา่กบัเดอืนกอ่นหน้า

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ 0.18 
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง (ยกเว้น NGV) ยาสูบ และ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ยาสูบ เบียร์ สบู่ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้น ในขณะที่การบันเทิง การศึกษา 
เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ เคหสถาน ไมเ่ปลีย่นแปลง 

1. เดือนกนัยายน 2562 (MoM) ลดลง                  - 0.16
2. เดือนตลุาคม 2561 (YoY) สงูข้ึน                    0.11
3. เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562            สงูขึ้น                    0.74
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตลุาคม 2562 เท่ากบั 102.74 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง          ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนตลุาคม 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่
เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน
การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)

5

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนตลุาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.10
ตามการลดลงของเนื้อสตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น ้า สุกรล้นตลาด ผลไม้
ออกสูต่ลาดมาก ท าใหร้าคาลดลง ผกัสดสงูขึน้จากช่วงเทศกาลกนิเจ 
เครื่องประกอบอาหาร ลดลง ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์ สูงขึ้น 
เนื่องจากขา้วออกสูต่ลาดน้อย เครือ่งดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ จาก
การปรบัภาษคีวามหวาน ไข ่นม และอาหารบรโิภคในบา้น สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนตุลาคม 2562

เทียบกบัเดือนตลุาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.11  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.22
ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื่องจากผลผลติ
ออกสูต่ลาดน้อย ผกัผลไม ้สงูขึน้ จากชว่งเทศกาลกนิเจ ประกอบกบั
ราคาฐานปีที่ผ่านมาต ่าสุดในรอบปี และผลไม้เป็นช่วงปลายฤด ู
ไข่ สูงขึน้ จากการปลดระวางแม่ไก่ ผลติภณัฑ์นม เนื้อสตัว์ สูงขึน้ 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น จากการปรบัภาษีความหวาน 
กบัขา้วส าเรจ็รปู สงูขึน้ เครือ่งปรงุ น ้ามนัพชื ซอีิว๊ ซอส ลดลง 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -1.09
ตามการลดลงหมวดพาหนะขนสง่และการสือ่สาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ลดลงต ่าสุดในรอบ 43 เดอืน โทรศพัท์มอืถอื เครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า ยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลง สนิค้าทีสู่งขึ้น 
ได้แก่ ค่าโดยสาร ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 
โฟมลา้งหน้า การบนัเทงิ และการศกึษา 

เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.74  โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.45
จากการสงูขึน้ของทกุหมวดสนิคา้ โดยเฉพาะขา้วเจา้และขา้วเหนียว
แป้งและผลิตภัณฑ์ เนื้อสตัว์ อาหารทะเล ไข่ ผลิตภณัฑ์นม ผกั 
(กะหล ่าปล ีมะนาว พรกิสด ตน้หอม) ผลไม ้(มะละกอ ทเุรยีน สม้โอ) 
น ้าพรกิแกง ซอสมะเขอืเทศ เกลอืป่น เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.24
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ พาหนะขนส่งและการสื่อสาร 
สนิคา้ทีส่งูขึน้ ไดแ้ก ่คา่โดยสารสาธารณะ เคหสถาน บนัเทงิและ
การศกึษา ตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล เครื่องนุ่งห่มและ
รองเทา้ สว่นยาสบูและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ลดลง
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MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั



6

เงนิเฟ้อเดอืนตุลาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2561 ลดลง
ร้อยละ -0.45 (YoY) จากการลดลงของปัจจยัหลกักลุ่มพลังงานที่
ปรบัลดลงตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก กลุ่มอาหารสดปรับ
สงูขึน้ ดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลงต่อเนื่อง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562 เท่ากบั
102.60 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.67

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.07
จากการลดลงของหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร น ้ามัน
เชือ้เพลงิ เครือ่งนุ่งหม่ ยาสบู และเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล์

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม2562
เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.45 ตามการ
ลดลงของพาหนะ ขนส่งและการสื่อสาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ (ยกเวน้ 
NGV) ยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึน้
ร้อยละ 0.43 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์    
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกัสดและผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร 
ขณะทีห่มวดพาหนะ ขนส่งและการสื่อสารลดลงตามราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิ

เงนิเฟ้อเดอืนตุลาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2561 สงูขึน้
ร้อยละ 0.49 (YoY) ส าหรบัปัจจัยบวกยงัคงเป็นการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของหมวดอาหารสด อาท ิขา้วสารเหนียว สกุร ผกัและผลไม ้
สว่นปัจจยัลบมาจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562 เท่ากบั 103.39
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.60

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.20 จากการ
ลดลงของหมวดเนื้อสตัว ์โดยเฉพาะเนื้อสุกร เนื่องจากสุกรล้นตลาด 
ผกัและผลไม ้ขา้วสารเหนียว และอาหารเดลเิวอรี ่ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม2562
เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.49
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์ เนื้อสตัว์ เป็ดไก ่
สตัว์น ้า ไข่ นม ผกัและผลไม้ ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและ
การสือ่สารลดลง จากน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน 
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.87 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกั ผลไม ้สว่นหมวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

เงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทียบกับตุลาคม 2561 
ลดลงรอ้ยละ -0.66 (YoY) ปัจจยัลบมาจากกลุ่มพลงังาน จากการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที่ขา้ว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง เนื้อสตัว ์ผกัและผลไมส้งูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562 เท่ากบั 
102.18 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.34

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.16 
จากการลดลงของหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ยกเวน้ NGV, LPG) หมวดเคหสถาน 
เช่น ผงซักฟอก น ้ายาล้างห้องน ้า หมวดการตรวจรกัษาและ
บรกิารสว่นบุคคล เชน่ โฟมลา้งหน้า แปรงสฟัีน สบู่ เสือ้ผา้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562 
เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.66 ตาม
การลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ขณะทีห่มวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัวส์ูงขึน้

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 
เดือน ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA)
สูงขึ้นร้อยละ 0.23 จากการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์
เนื้อสัตว์ สัตว์น ้ า ไข่ นม และผักผลไม้ ขณะที่ราคาน ้ ามัน
เชือ้เพลงิขายปลกี (ยกเวน้ NGV, LPG) ลดลง

เงนิเฟ้อเดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัตุลาคม 2561 สูงขึ้น 
รอ้ยละ 0.90 (YoY) โดยปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสูงขึ้นยงัคงเป็น
อาหารสด ไดแ้ก่ ขา้ว ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว์ ไข ่อาหารส าเรจ็รูป ขณะที่
กลุ่มพลังงานลดลง เป็นปัจจัยทอนให้เงินเฟ้อชะลอตัว ดัชนีความ
เชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัสงูขึน้ จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรฐัและ
เขา้สูฤ่ดกูาลทอ่งเทีย่ว

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 
102.41 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.65

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม2562 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.23 โดยมปัีจจยั
ลดลงจากกลุ่มผลไม ้เนื่องจากออกสู่ตลาดมาก กลุ่มเนื้อสตัว์ (สุกร) 
จากการต้อนซื้อสุกรทีอ่ยู่ตามแนวแม่น ้าทีต่ดิกบัประเทศเมยีนมาร ์
เพื่อป้องกนัการระบาดของโรค ASF ท าให้มปีรมิาณในสต๊อกมาก 
กลุ่มผกัสด เครือ่งประกอบอาหาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนตุลาคม 2562
เทียบกบัเดือนตุลาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 0.90ตามการสูงขึน้
ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผกัผลไม ้เนื้อสตัว ์ไข ่อาหารส าเรจ็รปู

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.85
จากการสงูขึน้ของอาหารสด ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์แป้งและผลติภณัฑ์ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาปาล์มน ้ามันปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่ องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับมาตรการต่อเน่ืองของ
ภาครฐัในการ สง่เสรมิใหร้ถยนต์ใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล B10 ท าให้
มกีารดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิมากขึน้

ข้าว
ราคาข้าวหอมมะลิที่ เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง 

เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ก าลงัออกสู่ตลาด ประกอบกบั
ผลผลิตข้าวเปลือกมคีุณภาพลดลง ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก
ภัยแล้งและอุทกภัยที่ผ่านมา อีกทัง้ตลาดปลายทางชะลอ
ค าสัง่ซือ้ เนื่องจากค่าเงนิบาทแขง็ค่า

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 

เนื่องจากหลายพื้นทีใ่นภาคใต้มฝีนตกต่อเนื่อง ท าให้ผลผลติ
ออกสูต่ลาดลดลง ประกอบกบัโรคใบร่วงระบาดหลายจงัหวดัใน
ภาคใต้ ท าใหต้้องปิดกรดี อกีทัง้กลุ่ม OPEC ปรบัลดการผลติ
น ้ามนั สง่ผลใหน้ ้ามนัดบิราคาสงูขึน้ เป็นผลบวกต่อราคายาง      
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัปรบัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจาก

ยงัเป็นช่วงตน้ฤดกูารเกบ็เกีย่ว ผลผลติยงัออกสูต่ลาดไม่มากนกั 
ประกอบกบัมมีาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลงัจาก
ภาครฐั อาท ิการส่งเสรมิการใชม้นัส าปะหลงัในประเทศเพิม่ขึน้ 
การก ากบัดูแลการน าเขา้มนัส าปะหลงัจากประเทศเพื่อนบ้าน 
การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าให้แก่ผู้ประกอบการลานมัน 
โรงแป้ง และสถาบนัเกษตรกร อีกทัง้ยงัมีมาตรการเร่งรดัการ
สง่ออกไปยงัประเทศจนี และขยายตลาดใหม่ในตุรก ีนิวซแีลนด ์
เกาหลใีต ้และอนิเดยี

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากภาครฐัมมีาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวทัง้ด้านการผลิตและ
การตลาด เพื่อดึงอุปทานออกจากตลาด นอกจากนี้ยงัมีการผลกัดนัการ
ส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์เตรยีมลงนาม MOU กบัรฐับาลอริกั เพื่อให้
กระทรวงเป็นผูร้บัรองและคดัสรรผูส้่งออกขา้วไทยทีม่คีุณภาพ เชื่อถือได้
ใหก้บัอริกั 
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากมมีาตรการ
ควบคุมการขนยา้ยและคุมเขม้การน าเขา้มนัส าปะหลงัจากประเทศเพื่อนบา้น
บรเิวณด่านชายแดน ซึง่สง่ผลดต่ีอเสถยีรภาพราคาในประเทศ อกีทัง้สภาพ
อากาศเอือ้อ านวยต่อการเกบ็เกีย่ว ท าใหเ้ปอรเ์ซน็ตแ์ป้งมนัส าปะหลงัสงูขึน้
ยางพารา -คาดว่าราคายางจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากมาตรการรกัษาเสถยีรภาพ
ราคายางพาราของภาครฐั และอุปทานในตลาดทีล่ดลงจากปัญหาโรคใบร่วง
ที่ระบาดหลายจงัหวดัในภาคใต้ ประกอบกบัแนวโน้มการเจรจาสงคราม
การค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนีส่งสญัญาณทีด่ขี ึน้ สร้างความเชื่อมัน่
ใหก้บันกัลงทุนในตลาดซือ้ขายล่วงหน้า
ปาลม์น ้ามนั -คาดการณ์ว่าราคาปาลม์น ้ามนัจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากมาตรการ
สง่เสรมิการใชน้ ้ามนัดเีซล B10 ซึง่จะเริม่ใชจ้รงิในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
สง่ผลใหโ้รงงานผลติไบโอดเีซลเริม่ใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิมาเป็นวตัถุดบิในการ
ผลติไบโอดเีซล B10 เพิม่ขึน้ เพื่อคงสตอ็กน ้ามนัไบโอดเีซล B10ใหเ้พยีงพอ
ต่อการใชใ้นอนาคต ซึง่จะช่วยดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดไดม้ากขึน้
ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรับตัว
สงูขึน้ เนื่องจากผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวอ์อกสูต่ลาดน้อยลงในช่วงสิน้สุด
ฤดูเกบ็เกีย่ว ประกอบกบัได้รบัผลกระทบจากภยัแลง้และการระบาดของ
หนอนกระทู้ลายจุด ในขณะที่ยงัมคีวามต้องการใช้ภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤศจิกายน 2562

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ย./ ต.ค

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 16,291 15,003 14,814 14,510 14,006 14,583 -10.48
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.70 1.76 1.83 1.88 1.96 1.86 9.41
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 35.47 36.03 36.33 36.95 36.78 36.52 2.96
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.85 3.01 3.19 3.60 3.95 3.44 20.70
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.39 7.42 7.64 7.72 7.71 7.62 3.11

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 
เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย เป็นผลกระทบจากภาวะภยัแล้งท าให้ขา้วโพดแห้งตาย
และการระบาดของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 7
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แวดวงพาณิชย์

■ 6 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน ร่วมกับ
หอการค้าจงัหวดัล าพูน จดัพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ซื้อขาย 
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ปีการผลติ 2562/63 จงัหวดัล าพูน เพื่อเพิม่ช่องทาง
การตลาดขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ณ ทีว่่าการอ าเภอลี ้จ.ล าพนู

■ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 
น าผูป้ระกอบการ ศกึษาดงูานการบรหิารจดัการการตลาด ณ วสิาหกจิ
ชุมชนผูผ้ลติผกัผลไมป้ลอดสารพษิเพื่อการสง่ออก และตลาดประชารฐั
ตอ้งชมกาดวถิชีุมชนคบูวั จ.ราชบุรี

■29-30 พฤศจกิายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสระบุร ีจดัอบรม
เชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพ ยกระดบั ปรบัปรุงมาตรฐานผูป้ระกอบการ
ในแหล่งท่องเทีย่วชุมชน หวัขอ้ “ตลาดประชารฐัต้องชมกบัการท่องเทีย่ว
วถิไีทย”  ณ ตลาดประชารฐัตอ้งชม “ตลาดหวัปล”ี จ.สระบุรี

ภาคเหนือ

■ 18-20 พฤศจกิายน 2562 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 (เชยีงราย 
พะเยา แพร่ น่าน) จดังานแสดงสนิคา้และเชื่อมโยงสนิคา้เกษตรเศรษฐกจิ
ทีส่ าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย ขา้ว ชา กาแฟ 
น ้าผึง้ และสนิคา้เกษตรแปรรปู ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด์ กรุงเทพฯ

■ 15 พฤศจกิายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ จดัท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงการซือ้ขายขา้วหอมมะล ิ(MOU) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรพรา้ว 
จ ากดั และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรพรา้ว ในงาน
วนัเกีย่วขา้วและของด ีอ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ ปรมิาณซือ้ขาย 3,000 ตนั 

ภาคกลาง

■ 23-30 พฤศจกิายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง ร่วมกบั
หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีสาขาระยอง จดังาน ชม ชมิ ชอ้ป สนิค้าชุมชน 
ในงาน “บิก๊ซแีฟร”์ สนิคา้ตลาดชมุชน ณ หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีระยอง
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■ 20 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ
ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัชยัภูม ิจดัอบรมการแปรรูปสบัปะรด
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกสบัปะรดบ้านวังโพน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ

■ 14 พฤศจกิายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัศรสีะเกษ ลงพื้นที่
เยีย่มชมกระบวนการผลติและการจ าหน่ายผา้ไหมของกลุ่มพฒันาสตรี
บา้นหนองอาร ีอ.ไพรบงึ จ.ศรสีะเกษ เพื่อคดัเลอืกเป็นชุมชนต้นแบบ 
Smart Village Online และผลกัดนัเขา้สูก่ารคา้ออนไลน์

■ 21 พฤศจกิายน 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครศรธีรรมราช 
ลงพื้นที่ติดตามการติดตัง้ป้ายไฟประชาสมัพนัธ์ ร้านธงฟ้าราคา
ประหยดัพฒันาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่เป็นร้านค้าต้นแบบ ในพื้นที ่
อ.เมอืง อ.หวัไทร และ อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช

■ 28 พฤศจกิายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลุง จดักจิกรรม
มอบหนงัสอือนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรไ์ทย (GI) 
สนิค้า “ข้าวสงัขห์ยดเมอืงพทัลุง” ให้แก่ผู้ประกอบการขา้วสงัขห์ยด 
จ านวน 23 ราย ณ ศาลากลางจงัหวดัพทัลุง

■ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุรินทร์ จดักจิกรรม 
“เชื่อมโยงเครอืขา่ยระหว่างผูผ้ลติขา้วอนิทรยีเ์กษตรกรหมูบ่า้นอนิทรยีท์พัไทย
กบักลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร” มีการเสวนาเกษตรอินทรีย ์
ลงนาม MOU ลงแขกเกีย่วขา้วอนิทรยี ์และลงพืน้ทีแ่ปลงเกษตรผสมผสาน 
ณ สหกรณ์เกษตรอนิทรยีท์พัไทย อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 11 พฤศจกิายน 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักระบี ่จดักจิกรรม
เปิดศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้เกษตรชุมชน (Farm Outlet) “บา้นไร่ตะวนั
หวาน” อ.ล าทบั จ.กระบี ่เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในระบบเศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่ และเพิม่ช่องทางการตลาดใหแ้ก่เกษตรกร



วันที่จัดงาน ช่ืองาน สถานที่จัดงาน ลักษณะงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11-16/12/2562 งานมหกรรมธงฟา้ลดคา่ครองชีพ
ผู้ประสบภยัจงัหวดั

ลานจอดรถห้างโรบินสนั
ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด

งานแสดงสินค้า สพจ.ร้อยเอ็ด
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...สาระน่ารู.้..
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