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ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 4
ประจ าเดือน มกราคม 2563

ทีมงาน กบภ.

เริม่ตน้เดอืนมกราคม 2563 กบภ. ขอสวสัดปีีใหม่
พีน้่องส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทกุทา่น และขอบคุณ
ส าหรบัความรว่มมอืทีม่ใีหก้นัมาตลอดนะคะ ขอใหปี้นี้
ท างานอยา่งสนุก มคีวามสขุ และเป็นปีทีด่ขีองทกุคน 
ส าหรับจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบับเดือน
มกราคม 2563 จะขอน าเสนอเรื่องการประกาศให้
หน้ากากอนามยั-เจลล้างมอืเป็นสนิค้าควบคุม ชนิด
ของหน้ากากอนามยัที่เป็นสนิค้าควบคุม ดชันีราคา
ผูบ้รโิภคเดือนธนัวาคม 2562 ปิดทา้ยด้วยสาระน่ารู ้
“การปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากเชือ้ไวรสั COVID-19”

• การประกาศใหห้น้ากากอนามยั-
เจลลา้งมอืเป็นสนิคา้ควบคุม

• ชนิดของหน้ากากอนามยัทีเ่ป็น
สนิคา้ควบคุม

หน้า 9สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนธนัวาคม 2562
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การประกาศให้หน้ากากอนามยั-เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคมุ

จากสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 และฝุ่ น PM 2.5 ท าให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ได้ออกประกาศ เร่ือง การก าหนดให้หน้ากากอนามยั และเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม โดยบงัคบัใช้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีประกาศ (ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2563) ดงัน้ี

ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์ 2

รายการสินค้าควบคมุ ได้แก่ 
1. หน้ากากอนามยั 
2. ใยสงัเคราะห ์Polypropylene (Spunbond) เพ่ือใช้ในการผลิตหน้ากากอนามยั
3. ผลิตภณัฑท่ี์มีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบเพ่ือสขุอนามยัส าหรบัมือ

1
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตวัแทนจ าหน่าย หน้ากากอนามยั  ใยสงัเคราะห์ Polypropylene 

(Spunbond) และผลิตภณัฑท่ี์มีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามยัส าหรบัมือ จะต้อง
แจ้งต้นทุน ราคาซ้ือ ราคาจ าหน่าย ปริมาณการผลิต การน าเข้า การส่งออก และการจ าหน่าย 
ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน ทัง้น้ี ราคาจ าหน่ายจะต้องสอดคล้องกบัต้นทุน

ผู้จ าหน่ายปลีกจะต้องแสดงราคาขายหน้ากากอนามยั และผลิตภณัฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพ่ือสุขอนามยัส าหรบัมือ ท่ีเป็นราคาต่อหน่วย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
สามารถอ่านได้โดยง่าย เป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนด้วยกไ็ด้  โดยติดไว้ท่ีสินค้าท่ีจ าหน่ายหรือ
บริเวณใกล้เคียง

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย จะต้องปันส่วนหรือจ าหน่ายหน้ากากอนามยัแก่ศูนยบ์ริหาร
จดัการสินค้าหน้ากากอนามยัของกรมการค้าภายใน ตามหลกัเกณฑท่ี์เลขาธิการก าหนด

ห้ามส่งออกหน้ากากอนามยัไปนอกราชอาณาจกัร เว้นแต่จะได้รบัหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ
ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตัง้

บุคคลสามารถน าหน้ากากอนามยัติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว จ านวน
ไม่เกิน 30 ช้ิน/ครัง้ เว้นแต่กรณีมีใบรบัรองแพทยแ์สดงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้ ให้น าติดตวัไปได้
ไม่เกิน 50 ช้ิน/ครัง้

ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย



ชนิดของหน้ากากอนามยัท่ีเป็นสินค้าควบคมุ

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หน้ากากอนามยั หมายความว่า  
 หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์(Medical Mask) และหรือท่ีมีส่วนประกอบของคารบ์อน (Carbon) และ

หรือท่ีมีวาลว์ปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 
 หน้ากากใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม (Disposable mask for Industry) 
 หน้ากากป้องกนัฝุ่ นละออง (Disposable dust mask) และหรือท่ีมีส่วนประกอบของคารบ์อน (Carbon) 

และหรือท่ีมีวาลว์ปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควนั
ทัง้น้ี ไม่รวมถึงหน้ากากอนามยัท่ีผลิตจากผา้และสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

3

หน้ากากอนามยัทางการแพทย์

หน้ากากชนิดคารบ์อน

หน้ากากท่ีมีวาลว์ปิด

หน้ากากชนิด N95

หน้ากากท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม

หน้ากากป้องกนัฝุ่ น

เจลล้างมือ และใยสงัเคราะห์
ส าหรับผลิตหน้ากากอนามยัก็
เป็นสินค้าควบคมุด้วยนะคะ

หน้ากากแบบผ้า/
แบบที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ไม่นับเป็นสินค้าควบคุม

หากพบเหน็การกักตุนสินค้าหรือราคาแพง

แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนธนัวาคม 2562 เทยีบกบัเดอืน
เดยีวกนัของปีกอ่น สงูขึน้ร้อยละ 0.87 (YoY) ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็นเดอืน
ทีส่อง มสีาเหตุส าคญัจากราคาขา้วสาร ทีม่คีวามตอ้งการเพิม่ขึน้ในสปัดาหส์ดุทา้ย
ก่อนเขา้สู่เทศกาลปีใหม่ และราคาสุกรสงูขึน้จากต้นทุนการเฝ้าระวงัโรคอหวิาต์
แอฟรกิา ท าให้หมวดอาหารสดสูงขึ้น ขณะที่การหดตัวของราคาขายปลีกน ้ามนั
เชือ้เพลงิ หดตวัน้อยสุดในรอบ 8 เดอืน จากการปรบัราคาตามตลาดโลก เงนิเฟ้อ
ทัว่ไป เฉลีย่ปี 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 0.71 (AOA) จากการสงูขึน้ของหมวดอาหารสด 
ผกั ผลไม้ ที่ได้รบัผลกระทบจากสภาพอากาศช่วงกลางปี และอุทกภยัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีส่ง่ผลใหร้าคาขา้วสารเหนียวสงูสดุในรอบ 10 ปี 

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.09
ตามการสูงขึน้ของหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร จากการ
สงูขึน้ของราคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ยกเวน้ NGV) สบู่ ยาสฟัีน 
โฟมลา้งหน้า ค่าทศันาจร สงูขึน้ ในขณะทีร่ายการทีป่รบัลดลง 
ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ เครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ (เบยีร์) ค่าโดยสาร ลดลง 
จากคา่รถไฟฟ้าและการยกเวน้คา่ผา่นทางพเิศษในชว่งเทศกาล

1. เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) สงูขึ้น 0.01
2. เดือนธนัวาคม 2561 (YoY)                         สงูข้ึน                  0.87
3. เฉล่ีย ปี 2562 เทียบกบัปี 2561 (AoA) สงูขึ้น                  0.71
** คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2563 อยู่ระหว่าง 0.4 - 1.2 (YoY) (ค่ากลาง 0.8)

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 102.62 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง          ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ระดบัราคาสินค้า เดือนธนัวาคม 2562

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์

อื่นๆ ไมใ่ช่อาหารและเครือ่งดืม่
เครือ่งนุ่งห่มและรองเทา้

เคหสถาน
การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)

4

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนธนัวาคม 2562 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.01 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.13
ตามการลดลงของผกั (ผักชี พริกสด คะน้า ผักกาดขาว) ผลไม ้
(ส้มเขยีวหวาน ชมพู่ แตงโม) ขา้ว แป้ง และผลิตภณัฑ์ เนื่องจาก
ผลผลิตออกมาก ไข่ นม น ้ามนัพืช เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ มไม่มี
แอลกอฮอล ์ลดลงจากการจดัลดราคาสง่เสรมิการขาย สนิคา้ทีม่รีาคา
สงูขึน้ไดแ้ก ่เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า อาหารบรโิภคนอกบา้น

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนธนัวาคม 2562

เทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.40  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์สงูขึน้ร้อยละ 1.82
ปรบัขึน้ทกุหมวดสนิคา้ ตามการสงูขึน้ของขา้วสารเจา้ ขา้วสารเหนียว 
แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกั (กะหล ่าปล ีพรกิสด 
แตงกวา ผกับุ้ง) ผลไม ้(กล้วยน ้าว้า เงาะ ฝรัง่ แตงโม องุ่น ชมพู่) 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้วราดแกง ก๋วยเตีย๋ว ในขณะที ่น ้ามนัพชื 
เครือ่งปรงุรส ลดลง  

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.41
ตามการลดลงของน ้ามันเชื้อเพลิง หมวดพาหนะขนส่งและ
การสื่อสาร ยาสบูและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ ขณะทีค่า่โดยสาร
สาธารณะ เคหสถาน หมวดบนัเทิง การอ่าน การศึกษา การ
ตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบคุคล เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ สงูขึน้ 

เฉล่ีย ปี 2562 เทียบกบัปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) (AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.71 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.31
จากการสงูขึน้ของทกุหมวดสนิคา้ โดยเฉพาะขา้วเจา้และขา้วเหนียว
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า ไข ่ผลติภณัฑน์ม ผกัสด (กะหล ่าปล ีมะนาว พรกิสด 
ต้นหอม) ผลไม้ (กล้วยน ้าว้า สบัปะรด ทุเรยีน ฝรัง่) เครื่องปรุงรส 
น ้าพรกิแกง เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ -0.21
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ พาหนะขนส่งและการสื่อสาร 
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สินค้าที่สูงขึ้น ได้แก ่
ค่าโดยสารสาธารณะ เคหสถาน บันเทิงและการศกึษา ตรวจ
รกัษาและบรกิารสว่นบุคคล เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ 
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5

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัธนัวาคม 2561 สงูขึน้ 
รอ้ยละ 0.38 (YoY) จากการขยายตวัของกลุ่มอาหารสด ขา้ว แป้ง 
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า และอาหารส าเรจ็รปู ขณะทีก่ลุ่มพลงังานลดลง
ตามน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั ผลไม ้ลดลง ภาคการทอ่งเทีย่วขยายตวั
เพิม่ขึน้ และดชันีความเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัเพิม่ขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2562 เท่ากบั
102.41 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.45

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.04
จากการลดลงของหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์ ไข่ นม ผัก 
ผลไม้ เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ขณะที่เนื้อสตัว์ สัตว์น ้า กะท ิ
มะขามเปียก อาหารส าเรจ็รปู สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธันวาคม 
2562 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 (YoY)ลดลงร้อยละ 
0.38 ตามการสงูขึน้ของขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว์ สตัว์น ้า ไข ่
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย ปี 2562
เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ0.36
จากการสูงขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ์ เนื้อสตัว์ สตัว์น ้า 
ไข ่นม ผกัสดและผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร น ้าหวาน  

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัธนัวาคม 2561 สงูขึน้
รอ้ยละ 1.42 (YoY) ขยายตวัเพิม่ขึน้จากภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่
และรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ ประกอบ
กบัการขยายตวัของกลุ่มขา้ว เนื้อสตัว ์และคา่โดยสาร
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 103.28 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.28
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม2562

เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.0 
โดยขา้ว แป้ง ไข ่นม ผกั ผลไม ้ลดลง ขณะทีก่ารขนส่ง ผลติภณัฑ์
ท าความสะอาดสงูขึน้ ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ การทอ่งเทีย่ว สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม2562
เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.42 
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว์ เป็ด ไก ่
สตัว์น ้า ไข่ นม ผกัและผลไม้ ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและ
การสือ่สารลดลง จากน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัลง

- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของปี 2562 
เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.89 
จากการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว์ สตัว์น ้า 
ไข ่นม ผกั ผลไม ้สว่นหมวดน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง

เงนิเฟ้อเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกบัธันวาคม 2561 
สูงขึ้นร้อยละ 0.27 (YoY) จากการสูงขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ อาหารสด ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ นม เคหสถาน 
ค่าโดยสาร เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นจากตัวชี้วดัการจดทะเบียน
รถจกัรยานยนตใ์หม ่และรายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้ในชว่งปลายปี

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2562 เท่ากบั 
102.14 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.13

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.01 
จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่โดยสาร ผลติภณัฑท์ าความ
สะอาด อาหารสตัวเ์ลีย้ง สว่นขา้ว แป้ง เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2562 เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 
0.27 ตามการสูงขึ้นของขา้ว แป้ง เนื้อสตัว์ ไข่ นม อาหาร
ส าเรจ็รปู เครือ่งประกอบอาหาร คา่เชา่บา้น คา่โดยสาร 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย ปี 2562 
เทียบกบัปี 2561 (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.18 จากการสูงขึน้ของขา้ว 
แป้งและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ อาหารส าเร็จรูป ขณะที่หมวดพาหนะ ขนส่ง และการ
สือ่สารลดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกี (ยกเวน้ NGV, LPG)

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2562 เมื่อเทยีบกบัธนัวาคม 2561 สงูขึน้ 
รอ้ยละ 1.70 (YoY) โดยปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อสูงขึ้นยงัคงเป็น
อาหารสด ไดแ้ก่ ขา้ว ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว์ ไข ่ค่าเช่า ไฟฟ้า เครื่องดื่ม
ไม่มแีอลกอฮอล์ ขณะทีแ่รงสนับสนุนเชงิลบเป็นกลุ่มน ้ามนัเชือ้เพลงิ
เครือ่งประกอบอาหาร และผลติภณัฑท์ าความสะอาด

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 
102.19 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.08

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2562 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.11 โดยมปัีจจยั
เชงิบวกมาจากอาหารสด เนื้อสตัว์ ปลาและสตัว์น ้า เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคสูงขึ้นในช่วงเทศกาล ส าหรบัปัจจัยเชิงลบมาจาก
กลุ่มผัก ผลไม้ เนื่ องจากเป็นช่วงออกสู่ตลาดมาก ไข่ไก่ลดลง 
เนื่องจากอากาศเยน็ ท าใหแ้มไ่กอ่อกไขม่ากและมปีรมิาณสะสม
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธันวาคม 2562
เทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.70 ตามการสงูขึน้
ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผกัผลไม ้เนื้อสตัว ์ไข ่และเครือ่งดื่ม

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย ปี 2562 
เทียบกบัปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.92 จากการสูงขึน้ของอาหารสด 
ผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์แป้งและผลติภณัฑ ์อาหารส าเรจ็รปู ไข ่นม

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมคีุณภาพต ่า ผูป้ระกอบการรบัซือ้ตาม
คุณภาพของสนิคา้ ขณะทีผ่ลผลติรุ่น 1 ออกสู่ตลาดแลว้ 3.667 ลา้นตนั คดิเป็น 90.60% กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยากรณ์ผลผลติ
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ปี 2562/63 ณ ธนัวาคม 2562 ประมาณ 4.73 ลา้นตนั ลดลง 0.34 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.66 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าที่
มปีรมิาณ 5.07 ลา้นตนั โดยผลผลติออกสูต่ลาดมากชว่งเดอืน ก.ย. – พ.ย. 62 ประมาณ 2.78 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 2.78 ลา้นตนั คดิเป็น
รอ้ยละ 58.76 ของปรมิาณผลผลติทัง้ประเทศ

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนร้อยละ 52.97   
เนื่องจากผลปาล์มยงัคงออกสู่ตลาดลดลง (ลดลง 30-50%
เมื่อเทยีบกบัเดอืน ธ.ค.62) ความต้องการใชป้าลม์น ้ามนัใน
ประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของภาครัฐที่
สง่เสรมิการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล B10

ข้าว
ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น

เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวไปใน  
ช่วงเดอืน พ.ย. และ ธ.ค. 62 ท าใหไ้ม่มผีลผลติออกสูต่ลาด 
ประกอบกบัภาวะภยัแลง้ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเกดิความ
กงัวลในช่วงครึง่ปีหลงั จงึมกีารเกบ็สตอ็กเพิม่ขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจาก

มผีลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ โดยมปีรมิาณรวม 13,751.33 ตนั 
ตามความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศทีส่่งมอบ
ยางก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน และได้รบัปัจจยัสนับสนุนจาก
สญัญาณตลาดล่วงหน้าต่างประเทศในแนวโน้มทศิทางขาขึ้น 
จาก Volume การเข้าซื้อในช่วงต้นเดือน ก่อนที่นักลงทุนจะ
เทขายในช่วงปลายเดอืนจากความกงัวลเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ที่แพร่ระบาด และราคาน ้ามันดิบปรบัตัวลดลง
เป็นปัจจยักดดนัราคายางในเดอืนนี้
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมนัส าปะหลงัลดลงจากเดอืนก่อนร้อยละ 2.01 

เนื่องจากเป็นช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติ ท าใหผ้ลผลติออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลงัลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจนีเนื่องจาก
การระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
เกษตรกรเริม่มกีารไถ่ถอนขา้วออกจากโครงการของภาครฐั 
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะทรงตวัเท่ากบัเดอืนก่อน
ผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2563 ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ีค. 63 
ปริมาณ 17.63 ล้านตัน (ร้อยละ 56.68 ของผลผลิตทัง้หมด) โดย
มันส าปะหลังที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่โรงงาน
แป้งมนัส าปะหลงัเนื่องจากลานมนัส่วนใหญ่ไม่ตากมนัเส้น เพราะ
ราคามนัเสน้ไม่คุม้กบัการด าเนินการ
ยางพารา - คาดว่าราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น จากช่วง
เปลีย่นแปลงฤดสูง่ผลใหเ้กดิภาวะแหง้แลง้ อาจท าใหปิ้ดกรดีเรว็ขึน้และ
ปรมิาณยางออกสูต่ลาดน้อย ประกอบกบับางพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
โรคยางใบร่วงชนิดใหม่ที่แพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทัง้
สตอ็กยางตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮป้รบัตวัลดลง
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาปาลม์น ้ามนัจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็น
ช่วงต้นปาล์มน ้ามนัให้ผลผลติน้อย ส่งผลให้ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย 
ประกอบกบัภาครฐัมมีาตรการสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัดเีซล B10 และ B20
เพื่อช่วยดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดไดม้ากขึน้
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ะปรบัลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดคุณภาพลดลงจากภยัแลง้ และ
โรงงานอาหารสตัวน์ าเขา้วตัถุดบิอื่นมาใชท้ดแทนขา้วโพด ขณะทีร่าคา
ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือน มี.ค. 63 ข้าวโพดเมล็ดเหลือง
อเมรกินัชัน้ 2 สปัดาหน์ี้เฉลีย่บุชเชลละ 380.36 เซนต ์(4,683 บาท/ตนั) 
ลดลงจากบุชเชลละ 383.52 เซนต์ (4,675 บาท/ตนั) ของสปัดาหก์่อน
รอ้ยละ 0.82 แต่เพิม่ขึน้ในรปูของเงนิบาทตนัละ 8 บาท

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ม.ค. (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ม.ค./ ธ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 13,529 14,298 14,242 14,224 14,189 14,238 5.24
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.99 1.99 1.93 1.96 1.92 1.95 -2.01

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 38.69 37.53 38.62 39.93 39.21 38.82 0.34
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 4.55 6.90 7.15 7.20 6.60 6.96 52.97

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.86 7.83 7.84 7.82 7.81 7.83 -0.38
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แวดวงพาณิชย์

■ 11 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัด
กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ โรงเรยีนชุมชนบา้นผาบ่อง 
อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน มกีารจดันิทรรศการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งาน
ของกระทรวงพาณิชยใ์หเ้ดก็และเยาวชนทีม่าร่วมงาน

■ 20 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานี จดังาน 
“ตรุษจีน สีมุ่มเมอืง 2563” จบั จ่าย ไหว้ ชิม ช็อป โดยบูรณาการ
ร่วมกบัเครอืข่ายบสิคลบัปทุมธานี และตลาดสีมุ่มเมอืง เพื่อกระตุ้น
การบรโิภค และสรา้งความเขม้แขง็ในชุมชน

■ 27 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัจนัทบุร ีร่วมลงนาม
บนัทึกความร่วมมือ (MOU) การขบัเคลื่อนจันทบุรีเป็นเมืองแห่ง
พชืผกัผลไมแ้ละสมุนไพรอนิทรยีโ์ลก และเป็นคณะกรรมการร่วมการ
รบัรองแปลงเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ณ องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัจนัทบุรี

ภาคเหนือ

■ 31 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าพูน น ากลุ่มเกษตรกร
จงัหวดัล าพูนและเชยีงใหม่ เขา้ร่วมเชื่อมโยงเจรจาซือ้ขายล าไยและลิน้จี ่
โดยลงนามในสญัญาขอ้ตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในกบัผู้ซื้อ 
จ านวน 14 คู่สญัญา ปรมิาณ 5.63 พนัตนั มลูค่ารวม 249 ลา้นบาท

■ 28 มกราคม 2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแพร่ มอบหมายเจา้หน้าที่
เป็นวทิยากรบรรยาย หวัขอ้ “การตลาดขา้วโพดเลีย้งสตัวห์ลงัฤดูท านา”  
ใหก้บัเกษตรกร จ านวน 100 ราย ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า 
อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่

ภาคกลาง

■ 18 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสงิห์บุร ีร่วมกบักรม
พฒันาธุรกจิการคา้ จดัอบรม “การพฒันารา้นคา้ปลกีสู่การเป็น Smart 
โชห่วย” ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส เพื่อพฒันาร้านค้าปลกี (โชห่วย) 
จงัหวดัสงิหบ์ุรใีหเ้ป็น Smart โชห่วย
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■ 30 มกราคม 2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัหนองคาย มอบใบประกาศ
เกียรติบตัรให้กบัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรที่ชนะการประกวด
ขา้วหอมมะลิระดบัจงัหวดั ปีการเพาะปลูก 2562/63 จ านวน 7 ราย 
ณ ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย

■ 30 มกราคม 2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี ออกตดิตาม 
ตรวจสอบภาวะราคาและปรมิาณการจ าหน่ายหน้ากากอนามยั ในพืน้ที่
อ.เมอืง และ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยหน้ากากอนามยัแบบ
ธรรมดา ราคาเฉลีย่ 5-10 บาท/ชิน้ แบบ N95 ราคาเฉลีย่ 30-70 บาท/ชิน้

■ 4 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตรงั ร่วมกบัหอการค้า
จงัหวดัตรงั จดัการสมัมนา “โอกาสตลาดเนปาล” และเจรจาการคา้ธุรกจิ
แยกรายบุคคล โดยมผีู้น าเขา้จากประเทศเนปาล จ านวน 3 ราย และ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัตรงัและจงัหวดัใกลเ้คยีง จ านวน 15 ราย

■ 28 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพงังา ร่วมจดัรายการ 
“พาณิชยน่์ารู”้ ทาง FM100MHz ณ สถานีวทิยุแห่งประเทศไทยจงัหวดั
พงังา เพื่อประชาสมัพนัธก์ารขึน้ทะเบยีน GI ทุเรยีนสาลกิาพงังา ขา้วไร่
ดอกขา่พงังา สถานการณ์ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคและสนิคา้เกษตร

■ 23 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรู ้“เกษตรอนิทรยี์ วถิสีุรนิทร์ 4.0” ในพืน้ที ่
อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์เพื่อขบัเคลื่อนการท าเกษตรอนิทรยีแ์ละการรบัรอง
มาตรฐาน และสามารถน าผลผลติจ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ได้

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 7 มกราคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จดัแข่งขนักฬีาสภีายในเพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์อนัด ีสร้างความเป็น
หนึ่งเดยีวระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่าย เป็นพลงัในการขบัเคลื่อนภารกจิของ
องคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย บรเิวณสนามหน้าส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
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กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ ์02-5475290

ท่ีมา : สภากาชาดไทย
กิจกรรมภมิูภาค  

วนัทีจ่ดังาน ชื่องาน สถานทีจ่ดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรบัผดิชอบ

4-8 ม.ีค. 63 สมุทรสาคร ออนทวัร ์on sale ตลาดบางล าพ ูจงัหวดัขอนแก่น งานแสดงสนิคา้ สพจ. สมุทรสาคร

13-15
ม.ีค. 63

สบืสานสสีนัลายเสน้
เบญจรงค ์ดอนไก่ด ี

หมู่บา้นเบญจรงค ์ดอนไก่ด ี
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

งานแสดงสนิคา้ สพจ.สมุทรสาคร

...สาระน่ารู้...


