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ทีมงาน กบภ.

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบับเดือนธนัวาคม 
2562 ฉบบันี้จะขอน าเสนอเรือ่งโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ต่อเนื่องจากฉบบั
ก่อนหน้าทีไ่ดพ้ดูถงึโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร 
ผูป้ลูกขา้ว ปาล์มน ้ามนั ยางพารา และมนัส าปะหลงั 
ตามโครงการประกนัรายได้ 5 ชนิดสนิคา้ของรฐับาล
ตามด้วย “SMART MOC” ค่านิยมของส านักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์และดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน
พฤศจกิายน ปิดทา้ยดว้ยสาระน่ารู ้“ความนิยมน ้านม
ทีผ่ลติจากพชืของชาวองักฤษ”

• โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร
ผูป้ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ปี 2562/63

• คา่นิยมส านกังานปลดักระทรวง
พาณิชย์

หน้า 9สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผูข้้าวโพดเล้ียงสตัว ์ปี 2562/63

โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสตัว ์เป็นพืชชนิดสุดท้าย ตามโครงการประกนั
รายได้เกษตรกร 5 ชนิดสินค้า  ข้าว ปาล์มน ้ามัน ยางพารา  มนัส าปะหลัง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์
โดยข้าวโพดเลี้ยงสตัวเ์ป็นพืชชนิดสุดท้าย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 
วงเงินงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท

ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์ 2

นอกจากน้ีรฐับาลยงัมีมาตรการเสริม  ดงัน้ี
 หากมีการน าเข้า ช่วงสิงหาคม-กนัยายน จ าเป็นต้องน าเข้าตามเง่ือนไขอาเซียน
 ควบคุมการขนย้ายในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี อุบลราชธานี เชียงราย น่าน เลย ตาก และ

สระแก้ว จะต้องแจ้งต่อพาณิชยจ์งัหวดั
 ก าหนดสดัส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรบัซ้ือข้าวโพดเล้ียงสตัว ์1 : 3
 การรบัซ้ือต้องใช้เคร่ืองชัง่จากกรมการค้าภายในท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นย า
 การเกบ็สตอ็ก จะต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในตามท่ีก าหนด
 มีมาตรการช่วยเหลือเงินกู้สถาบนัเกษตรกร เพ่ือเกบ็รวบรวมข้าวโพดในช่วงออกสู่ตลาดมาก 

วงเงิน 1,500 ล้านบาท
 ก าชบัให้ทุกจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจริงจงัและรายงานเข้าคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารจดัการข้าวโพดเล้ียงสตัว ์(นบขพ.) ทุกครัง้ท่ีด าเนินการ 

เร่ิมจ่ายเงินส่วนต่าง
ราคาประกนังวดแรก 

20 ธนัวาคม 2562

ราคา 8.50 บาท / กโิลกรัม

ความชืน้ 14.5 %

จ านวนไม่เกนิ                  
30 ไร่/ครัวเรือน

ระยะเวลาสิน้สุดโครงการ                    
31 ธันวาคม 2563



ค่านิยม ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์

3

ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ได้ก าหนดวิสยัทศัน์  “เป็นองคก์รบรูณาการยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแขง็” 
โดยมุ่งเน้นประโยชน์สขุของประชาชน และผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติัภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้ 
SMART MOC เป็นค่านิยมของส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ตามประกาศ ลงวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 

trong Expertise in Trade 

ove Ahead with Innovation

dhere to Transparency and Fairness

espect People’s Needs 

reat People Well



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนพฤศจิกายน 2562 เทยีบกบัเดอืน
เดียวกนัของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY) โดยมีสาเหตุส าคญัจากหมวด
พลงังาน ในขณะทีก่ลุ่มอื่นๆ ยงัขยายตวัและเคลื่อนไหวในทศิทางปกติ ทัง้ดชันี
ราคาผูผ้ลิต ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง ชี้ว่าสถานการณ์ราคาสนิคา้และบรกิารของ
ประเทศยงัอยูใ่นระดบัทีม่เีสถยีรภาพ และสอดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของอุปทาน
และอปุสงคใ์นตลาด โดยกลุ่มพลงังานหดตวัน้อยลงทีร่อ้ยละ -4.71 และกลุ่มอาหารสด
ปรบัตวัสงูขึน้ในอตัราทีช่ะลอตวัลง รอ้ยละ 2.76 เมือ่หกัอาหารและพลงังานออกแลว้ 
เงนิเฟ้อพื้นฐานขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.47 และเฉลี่ย 11 เดือน เงนิเฟ้อทัว่ไปสูงขึ้น
รอ้ยละ 0.69 และเงนิเฟ้อพืน้ฐานสงูขึน้รอ้ยละ 0.53

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.01 
ตามการสูงขึน้ของหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร จากการ
สงูขึน้ของราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิ (ยกเว้น NGV) เสือ้ผา้ 
การบนัเทงิ การศกึษา อาหารสตัว์เลี้ยงสงูขึน้ ขณะทีผ่ลติภณัฑ์
บ ารงุผวิ โฟมลา้งหน้า ผลติภณัฑท์ าความสะอาดบา้น ลดลงจาก
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

1. เดือนตลุาคม 2562 (MoM) ลดลง                  - 0.13
2. เดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) สงูข้ึน                   0.21
3. เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562            สงูขึ้น                   0.69
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากบั 102.74 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง          ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM)

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่
เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน
การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
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ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.13 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.35
ตามการลดลงของผกัและผลไม ้เนื่องจากผลผลติออกมาก เนื้อสตัว ์
สตัวน์ ้า ไขแ่ละผลติภณัฑน์ม ลดลง ในขณะทีข่า้ว แป้งและผลติภณัฑ์
สูงขึน้ เนื่องจากผลผลติขา้วนาปีเริม่ออกสู่ตลาด น ้ามนัพชื น ้าปลา 
อาหารตามสัง่ สงูขึน้ เครือ่งดื่มปรบัราคาขึน้ตามภาษคีวามหวาน

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2562

เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.21  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สงูขึน้ร้อยละ 1.51
ตามการสูงขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์ เนื่องจากผลผลติลดลง
จากอุทกภัยและน ้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ราคาสุกรสูงขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรรายยอ่ยลดก าลงัการผลติจากภาวะตน้ทุนสูง และ
การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา ปลาน ้าจืดลดลงจากแหล่งน ้า
ธรรมชาตไิมเ่หมาะสม ไข ่นม สงูขึน้ เครื่องดื่มสงูขึน้ตามภาษคีวาม
หวาน ผกั ผลไม ้ลดลง เนื่องจากผลผลติมาก และราคาฐานปีกอ่นสงู

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.53
ตามการลดลงหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร ราคาขายปลกี
น ้ ามันเชื้อเพลิงลดลง โทรศัพท์มือถือ เบียร์ ไวน์ ลดลง 
ในขณะที ่รถโดยสารประจ าทาง รถสองแถว เสือ้ผา้บุรษุและ
สตร ีค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น ค่าบรกิารขนขยะ แชมพ ูยาสฟัีน 
คา่เชา่รถตู ้สงูขึน้

เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.69 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.37
จากการสงูขึน้ของทกุหมวดสนิคา้ โดยเฉพาะขา้วเจา้และขา้วเหนียว
แป้งและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ สัตว์น ้ า ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผักสด 
(กะหล ่าปล ีมะนาว พรกิสด ตน้หอม) ผลไม ้(มะละกอ ทุเรยีน ฝรัง่) 
น ้าพรกิแกง ซอสมะเขอืเทศ เกลอืป่น เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.26
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

-0.03



5

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2562 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 2561 
ลดลงรอ้ยละ -0.34 (YoY) จากการลดลงของกลุ่มพลงังานตาม
การลดลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ หมวดของใชส้่วนบุคคลลดลง 
อาหารสดปรบัสงูขึน้ตามหมวดขา้ว แป้ง และเนื้อสตัว์ การบรโิภค
ภาคเอกชนลดลง เศรษฐกจิโดยรวมทรงตวัจากภาคการทอ่งเทีย่ว

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562 
เท่ากบั 102.45 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.60

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.15
จากการลดลงของหมวดเนื้อสตัว ์ไขไ่ก ่นม ผกั ผลไม ้สบู่ ยาสฟัีน 
ขณะทีข่า้ว แป้ง น ้ามนัพชื น ้าปลา สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-0.34 ตามการลดลงของพาหนะ ขนส่งและการสื่อสาร น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
สบู่ ผา้อนามยั ยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึน้
ร้อยละ 0.35 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์    
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกัสดและผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร 
ขณะทีห่มวดพาหนะ ขนส่งและการสื่อสารลดลงตามราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิ

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2562 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 2561 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.66 (YoY) จากอาหารสดทีส่งูขึน้ ตามขา้ว แป้ง และ
ผลิตภัณฑ์ การหดตัวของพลงังานน้อยลง ค่าโดยสารสาธารณะ
เพิม่ขึน้ เศรษฐกจิขยายตวัจากการทอ่งเทีย่วและรายไดเ้กษตรกร

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 
103.28 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.39

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.11 
จากการลดลงของหมวดเนื้อสตัว์ โดยเฉพาะเนื้อสุกร เนื่องจากสุกร
ลน้ตลาด ผกั ผลไม ้ไขไ่ก ่และอาหารเดลเิวอรี ่ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 
0.66 ตามการสูงขึ้นของหมวดขา้ว แป้งและผลิตภัณฑ์ เนื้อสตัว ์
เป็ด ไก่ สตัว์น ้า ไข่ นม ผกัและผลไม้ ขณะที่หมวดพาหนะการ
ขนสง่และการสือ่สารลดลง จากน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 10 เดือน 
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.85 จากการสูงขึ้นของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกั ผลไม ้สว่นหมวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 
2561 ลดลงร้อยละ -0.43 (YoY) ปัจจยัลบมาจากกลุ่มพลงังาน 
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ อาหารสดสงูขึน้ ตามการสงูขึน้
ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑจ์ากแป้ง เนื้อสตัว ์ไข ่และนม

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562 
เท่ากบั 102.13 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.18

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.05 
จากการลดลงของไข่ นม ผกั ผลไม้ เนื่องจากออกสู่ตลาดมาก
ขณะที ่ขา้ว แป้ง เนื้อสตัว ์และน ้ามนัเชือ้เพลงิสงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-0.43 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่มและ
รองเทา้ ขณะทีห่มวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัวส์งูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน 
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.17 จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ ์
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกั ผลไม ้เครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล์สงูขึน้ 
ขณะทีห่มวดพาหนะ ขนสง่ และการสือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิขายปลกี (ยกเวน้ NGV, LPG)

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2562 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 2561 
สงูขึน้ รอ้ยละ 0.84 (YoY) โดยปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสงูขึน้ยงัคง
เป็นอาหารสด ไดแ้ก่ ขา้ว ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว์ ไข ่อาหารส าเรจ็รูป 
ขณะที่กลุ่มเครื่องประกอบอาหารเป็นปัจจยัทอนให้เงนิเฟ้อชะลอตวั 
รายไดก้ารทอ่งเทีย่วสงูขึน้เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากบั 
102.08 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.41

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.32 โดยมี
ปัจจยัลดลงจากอาหารสด ผกั ผลไม ้เนื่องจากเป็นชว่งออกสูต่ลาดมาก 
ไขไ่กล่ดลง เนื่องจากอากาศเยน็ ท าใหแ้ม่ไก่ออกไขม่าก ประกอบกบั
การระบายสต๊อกไขไ่กท่ีส่ะสมในระบบเนื่องจากช่วงปิดภาคเรยีน ไก่สด 
ลดลง เนื่องจากผลผลติออกสูต่ลาดมากกว่าความตอ้งการบรโิภค 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562
เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 0.84 ตามการ
สงูขึน้ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผกัผลไม ้เนื้อสตัว ์ไข ่อาหารส าเรจ็รปู

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน
ของปี 2562 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.85
จากการสงูขึน้ของอาหารสด ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์แป้งและผลติภณัฑ์

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อยลงในช่วงสิน้สุดฤดู
เกบ็เกีย่วรุ่นแรก (เกบ็เกีย่ว ส.ค.-พ.ย.) ขณะทีค่วามตอ้งการใชภ้ายในประเทศยงัมอีย่างต่อเนื่อง อกีทัง้รฐับาลยงัมีโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผูป้ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว์

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากเป็นช่วง
ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส าหรับสถานการณ์ปาล์มน ้ ามัน
ในมาเลเซยี ผลผลติมปีรมิาณลดลงเนื่องจากภาวะภยัแลง้ ประกอบ
กบัความกงัวลจากการที่มาเลเซยีและอินโดนีเซียยื่นฟ้องสหภาพ
ยุโรปต่อองคก์ารการคา้โลกจากการระงบัการน าเขา้น ้ามนัปาลม์ดบิ
ของสหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาล์มดิบ
ในตลาดต่างประเทศสงูขึน้ดว้ย

ข้าว
ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลง ปัจจยัจาก

เงินบาทแข็งค่า ท าให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศหันไปซื้อข้าวจาก
ประเทศจนี อนิเดยี และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ประกอบกบั
ผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพลดลง จากผลกระทบภัยแล้งและ
อุทกภยัทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม รฐับาลไดม้โีครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกขา้วปี 2562/63 เพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา
ประกนัรายไดก้บัราคาเกณฑก์ลางอา้งองิ

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน เนื่ องจาก

ผู้ประกอบการภายในประเทศมีความต้องการยางพาราในการ
ส่งมอบก่อนวนัหยุดยาวช่วงปีใหม่ ประกอบกบัโรคใบร่วงชนิดใหม่
ในยางพาราระบาด โดยประเทศอนิโดนีเซยีไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ 
จ านวน 3.28 ลา้นไร่ ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบ จ านวน 300,000 ไร่ 
และมาเลเซยี จ านวน 30,000 ไร่ อกีทัง้ปรมิาณผลผลติยางพาราของ
ประเทศไทยน้อยลงจากภาวะฝนตกทางภาคใต ้ท าใหไ้มส่ามารถกรดี
ยางได้
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัปรบัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากเป็น

ช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใช ้ทัง้นี้ผลผลติจะออกสูต่ลาดมากในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ีค. 63 
ปรมิาณ 17.61 ลา้นตนั (รอ้ยละ 55.96 ของผลผลติทัง้หมด)

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะลดลงเลก็น้อย เนื่องจากเงนิบาท
มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ขณะทีส่กุลเงนิประเทศคู่แขง่ออ่นค่าลง ท าให้
ราคาขา้วของไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง อาท ิเวยีดนาม กมัพูชา 
และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะลดลง เนื่องจาก
เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต (มกราคม - มีนาคม) ส่งผลให้
ผลผลติเริม่ออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะทีก่ารส่งออกไปต่างประเทศ
มแีนวโน้มลดลงจากผลกระทบของเงนิบาทแขง็ค่า ซึง่เป็นปัจจยั
ท าใหร้าคามนัส าปะหลงัภายในประเทศลดต ่าลง

ยางพารา - คาดว่าราคายางจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากภาครฐัเตรียม
ด าเนินโครงการผลติหมอนยางพาราประชารฐั จ านวน 30 ลา้นใบ 
มลูค่า 18,000 ลา้นบาท เพื่อช่วยดดูซบัผลผลติยางพาราออกจาก
ระบบจ านวน 150,000 ตนั ประกอบกบัอุปทานในตลาดทีล่ดลง
จากปัญหาโรคใบร่วงทีร่ะบาดหลายจงัหวดัในภาคใต้

ปาล์มน ้ามัน - คาดการณ์ว่าราคาปาล์มน ้ ามันจะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเป็นช่วงต้นปาล์มน ้ ามันให้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้
ผลผลติออกสูต่ลาดลดลงประกอบกบัภาครฐัมมีาตรการส่งเสริม
การใชน้ ้ามนัดเีซล B10 และ B20 เพื่อช่วยดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิ
ในตลาดไดม้ากขึน้

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์จะ
ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลูกขา้วโพดเลี้ยง
สตัว์รุ่นที่ 2 ในช่วงฤดูแล้ง (ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน -
กุมภาพนัธ)์ ท าใหผ้ลผลติในตลาดมน้ีอย

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนธนัวาคม 2562

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
ธ.ค./ พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,583 13,490 13,291 13,807 - 13,529 -7.23
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.86 1.97 2.00 2.01 - 1.99 6.99

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 36.52 38.13 38.93 39.01 - 38.69 5.94
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 3.44 4.06 4.47 5.13 - 4.55 32.27

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.62 7.81 7.90 7.87 - 7.86 3.15

6
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แวดวงพาณิชย์

■ 3 ธนัวาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัแพร่ น าเกษตรกรเจรจา
เชื่อมโยงตลาดสนิค้าอนิทรยี์ กบับรษิัท สงัคมสุขภาพ จ ากัด (เลมอน
ฟาร์ม) เพื่อกระจายผลผลิตส้มเขียวหวานและมะนาวปลอดสารเคมี
ผ่านรา้นเลมอนฟารม์ทุกสาขา 

■ 11-12 ธนัวาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท ลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธ์ผู้ประกอบการรบัซื้อมนัส าปะหลงั เกี่ยวกบัโครงการ
ประกนัรายได้ผู้ปลูกมนัส าปะหลงั และมาตรการควบคุมการขนย้าย
ตน้พนัธุ/์ท่อนพนัธุม์นัส าปะหลงั ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.ชยันาท

■ 18 ธนัวาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ตรวจสอบสนิคา้ทีเ่กบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ ตาม พ.ร.บ.
คลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ในพืน้ที ่อ.อุทยั 
จ.พระนครศรอียุธยา

ภาคเหนือ

■ 13-22 ธนัวาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา ร่วมลงพื้นที่
ตรวจสอบ แนะน า และประชาสมัพนัธก์ารปิดป้ายราคาสนิคา้และบรกิาร 
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ในงานฤดูหนาว
สบืสานประเพณีของดจีงัหวดัพะเยา ณ กว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา

■ 20 ธนัวาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุตรดติถ์ ร่วมกบั กอง
ส่งเสรมิและบรหิารระบบตลาด กรมการคา้ภายใน จดักจิกรรมใหค้วามรู้
เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตลาด
สนิคา้เกษตรออนไลน์) ณ หอ้งประชุมส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุตรดติถ์

ภาคกลาง

■ 13-14 ธนัวาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปทุมธานี จดักจิกรรม
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการภายใตโ้ครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ว โดยน าผูป้ระกอบการตลาดชุมชน และตลาด
ตอ้งชม ไปอบรมและศกึษาดงูาน ณ จงัหวดักาญจนบุร ีและนครปฐม
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■ 12-13 ธนัวาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น จดัตลาดนดั
ขา้วเปลอืกปีการผลติ 2562/63 ครัง้ที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรน ้าพอง 
จ ากดั มเีกษตรกรเขา้ร่วม 205 ราย มลูค่าการซือ้ขายรวม 1.94 ลา้นบาท

■ 22 ธนัวาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ออกจ าหน่าย
สนิคา้ธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน ในงาน “เดนิ กนิ ชมิ 
เทีย่ว” ณ สวนสาธารณะบงึทุ่งสรา้ง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  

■ 23 ธนัวาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชุมพร ร่วมกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ออกตรวจสอบสถานประกอบการและหา้งรา้นต่างๆ ที่มกีาร
จ าหน่ายกระเชา้ของขวญัและของฝาก เพื่อสรา้งความเป็นธรรมทางด้าน
ราคาและคุณภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่

■ 3 ธนัวาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสรุาษฎรธ์านี จดักจิกรรม
มอบใบอนุญาตใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย 
“สนิคา้เงาะโรงเรยีนนาสาร” ครอบคลุมพืน้ที ่3 อ าเภอ ไดแ้ก่ บา้นนาสาร 
บา้นนาเดมิ และเวยีงสระ

■ 20 ธันวาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการ
เพาะปลูก 2562/63 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจงัหวดัร้อยเอ็ด
มเีกษตรกรส่งประกวดประเภทรายบุคคล จ านวน 141 ตวัอย่าง และ
ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวน 19 ตวัอย่าง 

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 2 ธันวาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ออกตรวจสถานทีป่ระกอบการจ าหน่ายกระเทยีมน าเขา้จากต่างประเทศ 
ทีม่คีวามประสงคข์นยา้ยกระเทยีมออกนอกพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
ในพืน้ทีอ่ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 



วันที่จัดงาน ช่ืองาน สถานที่จัดงาน ลักษณะงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

30-31/01/2563 ยกระดบัการค้านครสวรรค์ สูป่ระตกูารค้า
ระหวา่งประเทศ

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา

งานสมัมนา กรมสง่เสริมการค้าระหวา่ง

ประเทศ / สพจ.นครสวรรค์
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