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ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
จดหมายขา่วพาณิชยภ์มูภิาคฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ ์

2563 ฉบบันี้จะขอน าเสนอเรือ่งการประชมุตดิตาม
การด าเนินงานตามนโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ที่ได้มีการประชุมกับพาณิชย์จังหวัด
ทัว่ประเทศเมือ่เดอืนกมุภาพนัธท์ีผ่า่นมา ตามดว้ย
นโยบายส าคญัของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์ 
ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนมกราคม 2563สรุปสถานการณ์
สินค้าเกษตรส าคัญ และปิดท้ายด้วยสาระน่ารู้
“ความหมายของโลโก ้100 ปี กระทรวงพาณิชย”์

• การประชุมตดิตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย์

• นโยบายส าคญัของรฐัมนตรี
วา่การกระทรวงพาณิชย์

หน้า 9สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนมกราคม 2563
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การประชมุติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2

เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายจริุนทร ์ลกัษณวิศิษฎ์) 
ได้ประชุมมอบแนวทางและติดตามการด าเนินงานร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายและมอบแนวทางการปฏิบติังานในปี 2563 โดยมีข้อสัง่การให้พาณิชยจ์งัหวดัด าเนินการ ดงัน้ี
 การประกนัรายได้เกษตรกร เรง่ประชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจกบัประชาชน โดยเฉพาะในพชืทีย่งัเบกิจ่ายไดน้้อย 

(ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และมนัส าปะหลงั) พณจ. ต้องตดิตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกลช้ดิ เช่น การตรวจตรา
การลกัลอบน าเขา้ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์กรณใีบอนุญาตขนยา้ยจะตอ้งมกีารรายงานมาทีส่่วนกลาง

 การเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศ ก าหนดมาตรการและวางแผนรองรบัหาตลาดใหก้บัผลไม้
ทีจ่ะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที ่2-3 ของปี และให ้สพจ. เชยีงใหม่ หาผูป้ระกอบการรบัซือ้พชื 3 หวั 
(กระเทยีม หอมแดง หอมหวัใหญ่) เพิม่ขึน้จากรายเดมิ 

 สถานการณ์ภยัแล้ง ด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิรายได ้ลดรายจ่าย หาแหล่งจ าหน่ายสนิคา้เกษตรหรอืผลติภณัฑ์
ชุมชนทีป่ระชาชนผลติในช่วงประสบภยัแลง้ รวมทัง้ตรวจสอบป้องกนัการฉวยโอกาสขึน้ราคาสนิคา้ เช่น น ้าดื่ม 

 การส่งเสริมผูป้ระกอบการเพ่ือการส่งออก รวบรวมผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ ร่วมกบักรมส่งเสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ เพื่อก าหนดแผนงานรว่มกนัในการเชื่อมโยงตลาด โดยเฉพาะตลาด CLMV

 การส่งเสริมสินค้า GI รว่มกบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา ในการส่งเสรมิสนิคา้ GI เร่งรดัการขึน้ทะเบยีน รวมทัง้
ส่งเสรมิดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั

 การส่งเสริมการค้าชายแดน รว่มกบักรมการคา้ต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และกรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ ส่งเสรมิการค้าชายแดนและลดขอ้กดีกนั ปัญหาด้านกฎระเบยีบและอุปสรรคทางการค้า 
และการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงต่างๆ

 การดูแลค่าครองชีพ ตดิตามสถานการณ์ราคาและดูแลค่าครองชพีในพื้นทีอ่ย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะสถานการณ์
หน้ากากอนามยั ทีย่งัเป็นปัญหาในหลายพืน้ที่

รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยม์อบนโยบายแก่พาณิชยจ์งัหวดั

 พาณิชยจ์งัหวดั เป็นกลไกส าคญัอยา่งยิง่ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ ถอืเป็นทพัหน้าในสว่นภมูภิาค
 พาณิชยจ์งัหวดั ต้องรอบรูแ้ละเขา้ใจถ่องแทถ้งึนโยบายและรฐับาลและกระทรวง เนื่องจากเป็นผูร้บันโยบาย

ไปปฏบิตั ิจงึตอ้งแปลงนโยบายกระทรวงเป็นผลปฏบิตัใิหไ้ด้
 พาณิชยจ์งัหวดั จะตอ้งมคีวามทุ่มเท และความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ ์บูรณาการกบัหน่วยงานอื่นๆ

ในส่วนภมูภิาค ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็
 พาณิชยจ์งัหวดั ต้องเพิม่บทบาทการเป็น Facilitator เป็นผูใ้ห้บรกิารประชาชน เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 

เชื่อมโยงสนิคา้จากแหล่งผลติสู่ตลาด
 พาณิชยจ์งัหวดั ตอ้งเป็นเซลสแ์มนของจงัหวดั เหมอืนทตูพาณชิยเ์ป็นเซลสแ์มนของประเทศ
 พาณิชยจ์งัหวดั มเีสน้ทางความกา้วหน้าหากมผีลงานโดดเด่น



นโยบายส าคญัของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายจริุนทร ์ลกัษณวิศิษฎ)์ ได้มอบ

นโยบายเร่งด่วนในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ 10 ข้อ ซ่ึงได้มีการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยภาพรวมการด าเนินการในแต่ละข้อ มีดงัน้ี

3ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์

เร่งรดัการส่งออก
- จดัตัง้รา้น TOPTHAI บนแพลตฟอรม์ออนไลน์ต่างประเทศ 
เช่น AMAZON TMALL 
- เจรจาการคา้และเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ
- ประชุมร่วมภาครฐัและเอกชน และสรา้งเครอืขา่ยทางการคา้
ในพืน้ทีช่ายแดน

ประกนัรายได้เกษตรกร
- ประกนัรายได ้5 พชืหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว ปาลม์น ้ามนั 

ยางพารา ขา้วโพด และมนัส าปะหลงั

ดแูลราคาสินค้าและบริการ
- ก าหนดสนิคา้ควบคุม 56 รายการ
- ตรวจตดิตามดแูลราคาสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง
- ดแูลสนิคา้เกษตร เช่น ตรวจสต๊อกน ้ามนัปาลม์ ควบคุม
การขนยา้ยสนิคา้เกษตรส าคญั

เร่งรดัการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- จดัประชุม RCEP 
- รือ้ฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
- เจรจาเขตการคา้เสรไีทย-ตุรก ี(TRTHFTA)
- เจรจาเขตการคา้เสรไีทย-ศรลีงักา (SLTFTA)
- ศกึษาความเป็นไปไดก้ารท า FTA ไทย-สหราชอาณาจกัรเดินหน้าพฒันาระบบ e-filing

- บรกิารหนงัสอืรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Certificate) 
- ศนูยบ์รกิารขอ้มลูธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์Business Data Warehouse
- บรกิารจดทะเบยีนนิตบิุคคลอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Registration) 
- เชื่อมโยงขอ้มลูการออก Form D กบัประเทศอาเซยีน
- จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Filing)

เร่งรดัการจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา

- เพิม่ผูต้รวจสอบสทิธบิตัร 74 คน รบัจดทะเบยีนได้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 132.89
- ปรบัปรุงกฎหมายและขัน้ตอนการจดทะเบยีนใหเ้รว็ขึน้ 
- ผลกัดนัการจดทะเบยีน GI ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
- พฒันาผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และผูป้ระกอบการ และจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดสนิคา้ GI อย่างต่อเนื่อง 

ผลกัดนัเศรษฐกิจสมยัใหม่
- สรา้งนกัธุรกจิรุ่นใหม่ พฒันาตน้แบบสนิคา้และบรกิารนวตักรรม 
และสง่เสรมิแบรนดไ์ทยในตลาดโลก
- เชื่อมโยงธรุกจิบรกิารผ่าน startup platform
- สง่เสรมิการใช ้e-commerce เป็นช่องทางการตลาด
- สรา้งมลูค่าธุรกจิดว้ยแฟรนไชส์
-บ่มเพาะ Start-up เพื่อขอสนบัสนุนเงนิทุนจากนกัลงทุนต่างชาติ

พฒันาโชห่วย
- ร่วมกบัภาคเอกชนและธนาคาร พฒันาใหเ้ป็นโชหว่ย
สมยัใหม ่พรอ้มสนบัสนุนสนิเชื่อพฒันารา้นคา้
- พฒันารา้นคา้ธงฟ้าเป็นรา้นธงฟ้าตน้แบบใหค้รอบคลุม
ทุกอ าเภอทัว่ประเทศ

ส่งเสริมธรุกิจบริการ

- จบัคู่เจรจาธุรกจิบรกิารและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
- จดัท า Clip ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ธุรกจิสปาไทย
- เพิม่การสง่เสรมิธุรกจิ Start up 
- สง่เสรมิธุรกจิบรกิารบญัช ีใหเ้ขา้รบัการรบัรองคุณภาพ
- ศกึษาขอ้มลูความตอ้งการตลาดธุรกจิบรกิารสมยัใหม่กลไก 3 ประสาน

- ประชุม กรอ. พาณิชย์
- จดัตัง้คณะท างานรองรบัสถานการณ์สงครามการคา้
- บรูณาการนโยบาย ยุทธศาสตรข์องกระทรวง ผ่าน
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
- ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใน
พืน้ทีเ่พื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิการคา้ในจงัหวดั



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนมกราคม 2563 เทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 1.05 (YOY) เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้
สงูสดุในรอบ 8 เดอืน และเขา้สูก่รอบเป้าหมายเงนิเฟ้อรอ้ยละ 1.0 - 3.0 ทีธ่นาคาร
แหง่ประเทศไทยก าหนด โดยมสีาเหตุส าคญัจากการสงูขึน้ของอาหารสด ส่งผลให้
หมวดอาหารสดสงูขึน้ รอ้ยละ 3.45 โดยเฉพาะขา้วสารเหนียว ผลไม ้และสกุร ยงัมี
ความตอ้งการสงูในชว่งเทศกาลตรษุจนีทีม่าเรว็กว่าปีทีแ่ลว้ และน ้ามนัเชือ้เพลงิที่
ปรบัตวัเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 9 เดอืน สง่ผลใหห้มวดพลงังานสงูขึน้รอ้ยละ 1.54

เม่ือหกัรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลงังานออกแล้ว อตัราเงินเฟ้อ
พื้นฐานขยายตวัท่ีร้อยละ 0.47

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.01
ตามการสูงขึน้ของหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสาร จากการ
สงูขึน้ของราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิ และ LGV ค่าเช่าบ้าน 
น ้ายาปรบัผ้านุ่ม น ้ายารีดผ้า น ้ายาซักแห้ง เครื่องถวายพระ 
อาหารสตัว์เลี้ยง โทรทศัน์ เบียร์ ในขณะที่ สบู่ ครีมนวดผม 
ลปิสตกิ โฟมลา้งหน้า คา่โดยสารรถไฟฟ้า ลดลง

1. เดือนธนัวาคม 2562 (MoM) สงูขึ้น 0.16
2. เดือนมกราคม 2562 (YoY)                   สงูข้ึน                     1.05

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมกราคม 2563 เท่ากบั 102.78 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง        ร้อยละ

Highlights

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.16 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.41
ตามการสงูขึน้ของเนื้อสตัว์ (สุกร กระดูกซีโ่ครงหม ูไก่สด) ผลไมส้ด 
(ฝรัง่ สม้เขยีวหวาน องุน่) เครื่องประกอบอาหาร (น ้ามนัพชื มะพรา้ว 
น ้าพรกิแกง) เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารตามสัง่ ขา้วสารเหนียว 
ขา้วสารเจ้า ในขณะที ่ไข่ไก่ นมสด ผกัสด (ผกับุ้ง หอมแดง มะเขอื 
ผกักาดขาว) ลดลง เนื่องจากผกัออกสูต่ลาดพรอ้มกนัหลายชนิด

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมกราคม 2563

เทียบกบัเดือนมกราคม 2562 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 1.05  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.82
จากการสงูขึน้อยา่งต่อเนื่องของขา้วสารเหนียว เนื่องจากผลผลติน้อย
กว่าความตอ้งการ เนื้อสตัว ์(สุกร กระดูกซีโ่ครงหม ูไก่สด) และผลไม ้
(ส้มเขยีวหวาน ฝรัง่ กล้วยน ้าว้า) สูงขึ้นจากความต้องการในช่วง
ตรษุจนี ไข ่นม และเครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้ต่อเนื่องจากการ
ปรบัภาษีความหวาน มะพรา้ว น ้าปลา เกลอืป่น กบัขา้วส าเร็จรูป 
สงูขึน้ ในขณะทีผ่กัสด (ผกักาดขาว ผกัช ีมะนาว พรกิ) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้รอ้ยละ 0.62
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่โดยสารรถสาธารณะ และ
ค่าบรกิารบ ารุงรกัษารถยนต์สูงขึ้น เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ค่าเช่าบ้าน ไมก้วาด น ้ายาล้างจาน โฟมล้างหน้า ค่าแต่งผม
ชาย ค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงขึ้น ขณะที่โทรศพัท์มือถือ 
เบยีร ์ไวน์ ราคาลดลง

1
MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี
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ดชันีราคาผูบ้รโิภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มจี านวนสนิคา้และบรกิาร ทัง้สิ้น 422 รายการ ครอบคลุมสนิคา้และบรกิาร 7 หมวด
ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี ไดแ้ก่ 1) อาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ 2) เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ 3) เคหสถาน 4) การตรวจรกัษาและ
บรกิารส่วนบุคคล 5) พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) การบนัเทงิการอ่าน และการศกึษาฯ 7) ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์
โดยการค านวณดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปจะเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กบัราคาสนิคา้ในช่วงเวลาเริม่ต้น เรยีกว่า 
“ปีฐาน” ทีก่ าหนดตวัเลขดชันีเท่ากบั 100 ทัง้นี้ ครวัเรอืนผูบ้รโิภคทีค่รอบคลุมในการค านวณดชันีปีฐาน 2558 ได้แก่ ครวัเรอืนในเขต
เทศบาล ทีม่จีานวนสมาชกิ 1–5 คน และมรีายไดค้รวัเรอืนระหว่าง 12,000–62,000 บาท/เดอืน ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล และ
ภมูภิาค 4 ภาค รวมทัง้สิน้ 43 จงัหวดั

Concept ดชันีราคาผู้บริโภคประเทศไทย 

ระดบัราคาสินค้า เดือนมกราคม 2563
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เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมกราคม 2562 สงูขึน้ 
รอ้ยละ 0.74 (YoY) จากการขยายตวัของกลุ่มอาหารสด ขา้ว แป้ง 
เนื้อสตัว ์สตัวน์ ้า และอาหารส าเรจ็รปู รวมทัง้การสูงขึน้ของกลุ่ม
พลงังานตามน ้ามนัเชือ้เพลงิ เศรษฐกจิภาคกลางดขีึน้จากจ านวน
จดทะเบยีนรถบรรทกุใหมแ่ละผลผลติสนิคา้อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ 
แต่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วลดลง ยงัเป็นความเสีย่งทีต่อ้งตดิตาม

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563 เท่ากบั
102.63 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.41

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.21
จากการสงูขึน้ของขา้ว เนื้อสตัว์ โดยเฉพาะเนื้อสุกรทีส่งูขึน้ในช่วง
เทศกาลและเกดิโรคระบาดในสุกร และการสูงขึน้ของผกัสด ผลไม้
เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม และอาหารส าเรจ็รปู 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนมกราคม 2562 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ0.74 
ตามการสูงขึน้ของขา้ว เนื้อสตัว์ สตัว์น ้า ไข่ไก่ ผลไม้สด เครื่อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รูป
- Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางปีฐาน

2558 มจี านวนสนิคา้และบรกิาร 392 รายการ ของครวัเรอืนใน
เขตเทศบาลพืน้ทีภ่าคกลาง 11 จงัหวดั

เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมกราคม 2562 สงูขึน้
ร้อยละ 1.84 (YoY) โดยมปัีจจยัจากราคาสนิค้ากลุ่มขา้ว เนื้อสตัว ์
(สุกร) น ้ ามันเชื้อเพลิง สอดคล้องกับเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือทีข่ยายตวั สะทอ้นจากภาษมีลูค่าเพิม่และรายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วของชาวต่างประเทศ

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563 เท่ากบั 103.49 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.28

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.20 โดยขา้ว 
ผลติภณัฑ์จากแป้ง เนื้อสตัว์ เนื่องจากตรุษจนีและส่งออกสุกร นม 
ผลไมส้ด เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และผกัสด

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563
เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.84 
ตามการสงูขึน้ของหมวดขา้ว แป้งและผลติภณัฑ ์เนื้อสตัว์ เป็ด ไก ่
สตัวน์ ้า ไข ่นม ผกัและผลไม ้เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-Conceptดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ปีฐาน 2558 มจี านวนสนิคา้และบรกิาร 390 รายการ ของครวัเรอืน
ในเขตเทศบาลพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 จงัหวดั

เงนิเฟ้อเดือนมกราคม 2563 เมื่อเทียบกบัมกราคม 2562 
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 (YoY) จากการสูงขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ สัตว์น ้ า ไข่ นม เคหสถาน 
ค่าโดยสาร เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นจากตัวชี้ว ัดภาษีมูลค่าเพิ่ม 
รายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้ในชว่งปลายปี และรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563 เท่ากบั 
102.18 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.14

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.04 
จากการสูงขึ้นของเนื้อสตัว์ โดยเฉพาะเนื้อสุกรที่สูงขึ้นในช่วง
เทศกาลและเกิดโรคระบาดในสุกร เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม  

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนมกราคม 2562 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 
0.41 ตามการสูงขึ้นของข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครื่ อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู

- Concept ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของภาคใตปี้ฐาน 2558
มจี านวนสินค้าและบรกิาร 390 รายการ ของครวัเรือนในเขต
เทศบาลพืน้ทีภ่าคใต ้9 จงัหวดั 

เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมกราคม 2562 สงูขึน้ 
รอ้ยละ 1.75 (YoY) โดยมแีรงผลกัเชงิบวกทีท่ าใหป้รบัตวัสูงขึน้ คอื 
กลุ่มอาหารสด ไดแ้ก ่ขา้ว เนื้อสตัว ์ผลไม ้ไข ่อาหารส าเรจ็รปู น ้ามนั
เชื้อเพลิง ค่าเช่าบ้าน และรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตวัสูงขึ้น 
ขณะทีปั่จจยัเชงิลบทีท่ าใหเ้งนิเฟ้อปรบัลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มผกัสด และ
ผลติภณัฑท์ าความสะอาด

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 
102.32 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.19

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม2563 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.13 โดยมปัีจจยั
เชงิบวกมาจากอาหารสด สะทอ้นจากกลุ่มเนื้อสตัว์ จากการเกดิโรค 
AFS ในสุกร ประกอบกบัภยัแล้ง อากาศร้อน ท าให้สุกรกนิอาหาร
น้อยลงและโตชา้ เครือ่งปรงุรส ผลไมส้ด สงูขึน้ ผกัสด ไขไ่กล่ดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2563
เทียบกบัเดือนมกราคม 2562 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.75 ตามการสงูขึน้
ของอาหารสด ขา้วสารเหนียว ผลไม ้เนื้อสตัว ์ไข ่และอาหารส าเรจ็รปู 

- Concept ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของภาคเหนือปีฐาน 2558
มจี านวนสนิคา้และบรกิาร 384 รายการ ของครวัเรอืนในเขตเทศบาล
พืน้ทีภ่าคเหนือ 9 จงัหวดั

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ขอ้มลูจาก : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาขา้วโพดเมลด็ความชื้น 14.5% ปรบัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย เน่ืองจากภยัแลง้ส่งผลใหคุ้ณภาพขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ลดลง 
ขณะทีโ่รงงานอาหารสตัวไ์ดว้างแผนสตอ็กขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละน าเขา้วตัถุดบิอื่นๆ เพื่อรองรบัช่วงทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดน้อย จงึ
ท าให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ลดลง ซึ่งขณะนี้ผลผลิต รุ่น 1 ออกสู่ตลาดแล้ว 3.961 ล้านตัน คิดเป็น 97.88% 
ขณะเดยีวกนัในบางพืน้ทีผ่ลผลติ รุ่น 2 (ฤดแูลง้) เริม่ออกสูต่ลาดแลว้ 0.006 ลา้นตนั คดิเป็น 0.91%

ราคาปาลม์น ้ามนัลดลงจากเดอืนก่อนรอ้ยละ -25.43 โดย
สถานการณ์ปัจจุบันผลปาล์มทลายพื้นที่เริ่มทยอยออกสู่
ตลาดเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 20-30% จงึส่งผลให้
ราคาปรบัลดลง ด้านราคาน ้ามนัปาล์มดบิปรบัลดลงไปใน
ทศิทางเดยีวกนัเนื่องจากการซือ้ขายมปีรมิาณไม่มาก

ข้าว
ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ยังทรงตัวเมื่ อ

เทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิส่วน
ใหญ่เก็บเกี่ยวไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 
2562 ท าใหไ้ม่มผีลผลติออกสูต่ลาด ประกอบกบัภาวะภยัแลง้
ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความกังวลในช่วงครึ่งปีหลัง   
จงึมกีารเกบ็สตอ็กเพิม่ขึน้ ท าใหร้าคายงัคงทรงตวั

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 

โดยปรมิาณยาง ณ ส านักงานตลาดกลางยางพาราปรบัตวั
ลดลง เน่ืองจากพืน้ทีป่ลกูยางประสบภาวะแหง้แลง้ และเขา้
สู่ช่วงยางผลัดใบ โดยปริมาณยางรวม 10,219.22 ตัน 
เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน 3,550.75 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 29.80 
ราคาในภาพรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้ยกเว้นยางก้อนถ้วย ตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศที่ส่งมอบ
ยาง หลงัจากจนีเปิดด าเนินกจิการไดป้กติ

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมันส าปะหลงัทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

โดยสถานการณ์ขณะนี้มนัส าปะหลงัออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่
เกษตรกรประสบปัญหาภยัแล้ง ท าให้เปอร์เซน็ต์เชื้อแป้งต ่า 
และหวัมนัส าปะหลงัมีขนาดเลก็ ส่งผลให้ราคามนัส าปะหลงั
ค่อนขา้งทรงตวั

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกหอมมะลจิะปรบัตวัสูงขึ้น จาก
ผลผลิตที่มีน้อยและยังมีความนิยมในการบริโภคข้าวหอมมะล ิ
ประกอบกบัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 ท าให้เกดิความต้องการ
ขา้วหอมมะลมิากขึน้ เพื่อส ารองไวบ้รโิภคในประเทศฮ่องกง

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะลดลง เนื่องจากยังอยู่
ในช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติท าใหผ้ลผลติมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาด
ต่อเนื่อง ขณะทีก่ารส่งออกผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัลดลง โดยเฉพาะ
การส่งออกไปจนีที่ไดร้บัผลกระทบระยะสัน้จากการระบาดของไวรสั
โควดิ-19
ยางพารา -คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากประเทศไทย
เขา้สู่ช่วงฤดูกาลปิดกรดียางพาราในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 
ท าให้ปริมาณผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง อีกทัง้สต็อกยาง
ภาพรวมอยู่ในระดบัต ่า โดยสตอ็กยางญี่ปุ่ น วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 
อยู่ที ่10,497 ตนั ลดลง 429 ตนั ประกอบกบัตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
และตลาดต่างประเทศมแีนวโน้มปรบัตวัขึน้ไดใ้นระยะสัน้ และอุปสงค์
ของถุงมอืยางมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้อกีดว้ย  
ปาล์มน ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาปาล์มน ้ามนัจะลดลง เนื่ องจาก
ผลผลิตปาล์มน ้ามนัสดออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้ ขณะที่ความต้องการใช้
ปาล์มน ้ามนัเพื่อผลติไบโอดเีซลลดลง เป็นผลจากราคาน ้ามันดบิใน
ตลาดโลกทีป่รบัลดลงจากความกงัวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ-19
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว์จะปรบัตวั
ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม - เมษายน) และ
ผลกระทบจากภยัแลง้ทีย่งัคงสง่ผลใหคุ้ณภาพขา้วโพดเลีย้งสตัวล์ดลง

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรมธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกมุภาพนัธ ์2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.พ. (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.พ./ม.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,238 13,573 14,008 14,089 13,986 13,914 - 2.28
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.95 1.94 1.93 1.90 1.91 1.92 - 1.54

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 38.82 37.66 38.42 39.65 39.62 38.84 0.05
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 6.96 5.19 5.57 5.45 4.55 5.19 - 25.43

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.83 7.70 7.38 7.39 7.39 7.47 - 4.60

6
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แวดวงพาณิชย์

■ 14 กุมภาพนัธ ์2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ จดักจิกรรม
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ในโซนถนนคนกรีน
ภายในตลาดตอ้งชมเพด็ชะบูน จ.เพชรบูรณ์ โดยมกีลุ่มเกษตรกร ภายใต้
เครื่องหมายกรนีมารเ์กต็เพชรบรูณ์มาจ าหน่ายสนิคา้พชืผกัผลไมอ้นิทรยี์

■ 24 กุมภาพนัธ ์2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุร ีเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอนิทรีย์นารายณ์ 
อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

■ 20 กุมภาพนัธ ์2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรอียุธยา 
เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อก าหนดตวัชีว้ดัคุณธรรม เพื่อคน้หา
พฤติกรรมของบุคคลที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม 5 ด้าน พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรบัผิดชอบ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร ์
จ.พระนครศรอียุธยา

ภาคเหนือ

■ 28 กุมภาพนัธ ์2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบับิก๊ซ ี
สาขาดอนจัน่ จ.เชยีงใหม่ จดังาน “บิก๊ซธีงฟ้า สนิคา้ราคาประหยดั” โดยมี
สนิคา้ธงฟ้ามาจ าหน่ายในราคาพเิศษกว่า 500 รายการ เช่น ไข่ไก่ เนื้อไก่ 
น ้าตาล น ้าดื่ม ขา้วสาร เครื่องปรุงรส สบู่ น ้ายาซกัผา้ ลดสงูสดุถงึ 50% 

■ 6 กุมภาพนัธ ์2563 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงราย ร่วมกบัสถาบนั
พฒันาผูป้ระกอบการคา้ยุคใหม่ (NEA) จดัอบรมสมัมนาใหแ้ก่เกษตรกร
ดอยช้าง เรื่อง “สนิค้าดอยออนไลน์ ขายสู่ตลาดโลก” ณ หญ่าโย ฟาร์ม 
บา้นดอยชา้ง ต.แม่สรวย จ.เชยีงราย 

ภาคกลาง

■ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออกแบบการสร้างรายได้จากกิจการ
อาหารปลอดภยัสู่ช่องทางการตลาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
พฒันากลไกและโครงสร้างดูดซบัมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจาย
รายไดก้ลบัสูท่อ้งถิน่ 
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■ 5 กุมภาพนัธ ์2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัขอนแก่น ลงพืน้ทีต่รวจ
ตดิตามสถานการณ์การจ าหน่ายหน้ากากอนามยัในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น 
และขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการจ าหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม โดยตรวจ
ตดิตามอย่างใกลช้ดิและรายงานใหส้ว่นกลางทราบเป็นประจ าทุกวนั

■ 4 กุมภาพนัธ ์2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี ลงพืน้ที่
ตรวจสอบการซือ้ขายสนิคา้เกษตรทีน่ าเขา้จากประเทศจนี ณ ตลาดสด
วารินช าราบ และตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง 
เน่ืองจากสนิค้าน าเข้าจากจีนมีปริมาณลดลง ท าให้ราคาปรับสูงขึ้น
ทุกรายการ 10-15 % โดยเฉพาะกระเทยีมทีป่รบัราคาสงูขึน้ 25-35 %

■ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
มอบหนงัสอือนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรไ์ทย (GI) 
สินค้า “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง” ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน 
18 ราย ณ ศาลากลางจงัหวดันครศรธีรรมราช 

■ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา น าทีม
ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา เช้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในงาน
มหกรรมการคา้ชายแดน สไุหง-โกลก ณ โรงแรมอมิพเีรยีล จ.นราธวิาส
เพื่อสง่เสรมิการคา้ชายแดนไทย-มาเลเซยี

■ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การน าเข้า
กระเทยีมเพื่อนบา้น ณ จุดผ่อนปรน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อก ากบั
ดแูลและป้องปรามการลกัลอบน าเขา้กระเทยีมจากประเทศเพื่อนบา้น 

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดชายแดนใต ้
(ปัตตานี ยะลา นราธวิาส สงขลา และสตูล) น าผูป้ระกอบการชายแดนใต ้
จ านวน 100 ราย จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิค้า “Southern Market
Show” สนิค้าดี วิถีเด่น ชายแดนใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
แจง้วฒันะ จ.นนทบุร ี
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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

กิจกรรมภูมิภาค  

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

4-6 เม.ย. 63 เทศกาลสดุยอดลิน้จ่ี ส้มโอ
ขาวใหญ่สมทุรสงคราม

บริเวณสวนลิน้จ่ี 200 ปี อ.อมัพวา 
จ.สมทุรสงคราม

งานแสดง
สินค้า

สพจ.สมทุรสงคราม

10-15 เม.ย.
63

เทศกาลสดุยอดลิน้จ่ี ส้มโอ
ขาวใหญ่สมทุรสงคราม

บริเวณวดัปากน า้ อ.อมัพวา 
จ.สมทุรสงคราม

งานแสดง
สินค้า

สพจ.สมทุรสงคราม

...สาระน่ารู้...


