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2563 ฉบับนี้จะขอน าเสนอเรื่องการส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรไตรมาสแรก 
ปี 2563 (มกราคม–มนีาคม) และการซื้อสนิคา้เกษตร
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ-สู้โควิด ผ่าน
บทบาทของพาณิชย์จังหวัดในฐานะ Salesman 
ประจ าจังหวัด ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคเดอืน
กุมภาพันธ์ 2563 สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตร
ส าคญั และปิดท้ายด้วยสาระน่ารู้ “อตัราค่าขนส่ง
ผลไมร้าคาพเิศษผา่นไปรษณียไ์ทย” 
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การส่งออกสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ไตรมาสแรก ปี 2563 

มูลค่าการค้าในรปูของเงินบาท
เดอืนมนีาคม 2563 การส่งออก มมีูลค่า 693,353 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.21 เมื่อเทยีบกบัเดือนเดยีวกนัของปีก่อน 

(YoY) โดยขยายตวัจากการส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ขยายตวัต่อเนื่องเป็น เดอืนที่ 4 
เน่ืองจากสงครามการคา้เบาบางลง การน าเขา้ มมีลูค่า 653,096 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 7.32 ส่งผลใหเ้กนิดุล 40,257 ลา้นบาท 
ภาพรวมไตรมาสแรกปี 2563 การสง่ออก มมีลูค่า 1,903,157 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 2.98 ขณะที ่การน าเขา้ มมีูลค่า 1,808,691 ลา้นบาท 
หดตวัรอ้ยละ 5.90 สง่ผลใหไ้ตรมาสแรกปี 2563 การคา้เกนิดุล 94,466 ลา้นบาท 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ไตรมาสแรกของปี 2563 (มกราคม-มีนาคม) 
มูลค่าการส่งออกสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในภาพรวมหดตวัร้อยละ 1.1 (YoY)  โดยไตรมาสแรกของปี 2563 

(มกราคม-มนีาคม) หดตวัรอ้ยละ 3.4 การสง่ออกไปตลาดส าคญัหลายตลาดปรบัตวัลง เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 โดยสถานการณ์ปัจจุบนัของตลาดสง่ออก มดีงันี้

น ้าตาลทราย ขยายตวัรอ้ยละ 9.5
ประเทศผู้ผลติอ้อยประสบปัญหาภยัแล้ง ท าให้ผลผลติอ้อยและน ้าตาลลดลง ขณะที่ความต้องการยั งคงมอียู่ 
ท าใหก้ารสง่ออกน ้าตาลของไทยเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะประเทศคู่คา้ส าคญั อนิโดนีเซยี เวยีดนาม และกมัพชูา

ผกั ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แขง็ กระป๋อง และแปรรปู  หดตวัรอ้ยละ 7.2
ตลาดส่งออกไตรมาสแรก (ม.ค.-ม.ีค. 63) หดตวัร้อยละ 7.2 จากสถานการณ์ไวรสั COVID-19 แต่เมื่อเทยีบระหว่าง
ม.ีค. 63 กบั ม.ีค. 62 (YoY) ขยายตวัรอ้ยละ 10.9 จากตลาดส าคญั จนี และฮ่องกง ทีส่ถานการณ์ไวรสั COVID-19 ดขีึน้ 
ขณะทีส่หรฐัอเมรกิาสถานการณ์ยงัไม่คลีค่ลาย ท าใหป้ระชาชนกงัวล และมกีารกกัตุนอาหารส าเรจ็รปู อาหารกระป๋อง 

ไก่สดแช่แขง็และส าเรจ็รปู ขยายตวัรอ้ยละ 7.2
ไทยสง่ออกไก่สดแช่แขง็และแปรรปูไดเ้พิม่มากขึน้จากความตอ้งการอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19
เนื่องจากไก่เป็นสนิคา้บรโิภคทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ และหาสนิคา้มาทดแทนไดย้าก จงึเป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภค

ยางพารา หดตวัรอ้ยละ 2.7
จากสถานการณ์ไวรสั COVID-19 ส่งผลให้ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลกัเลื่อนชิปเมนต์ส่งมอบยางพาราออกไปก่อน
ส่งผลใหอ้อเดอรจ์ากจนีหยุดชะงกั ประกอบกบัผลผลติลดลงเพราะเขา้สู่ช่วงปิดการกรดี แต่ความต้องการในประเทศ
เพื่อผลติถุงมอืเพิม่ขึน้

ข้าว หดตวัรอ้ยละ 25.0
ประเทศผูผ้ลติและส่งออกขา้วหลายประเทศ ประกาศหยุดส่งออกชัว่คราว ประกอบกบัตลาดส่งออกขา้วหลกัของไทย
หลายตลาดมมีาตรการปิดประเทศ รวมถึงปัญหาระบบโลจสิติกสอ์าจท าให้มีการส่งมอบที่ล่าช้า ท าให้การส่งออก
ขา้วของไทยลดลง

ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั หดตวัรอ้ยละ 13.5
ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต (เชื้อแป้งต ่า) แม้ว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากเนื่ องจาก
เป็นช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติ แต่การสง่ออกผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัของไทยลดลง จากผลกระทบของไวรสั COVID-
19 โดยเฉพาะการสง่ออกไปยงัจนี ญีปุ่่ น อนิโดนีเซยี และไตห้วนั

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู หดตวัรอ้ยละ 6.1
สถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหก้ารสง่ออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู หดตวัในตลาดหลกัที่
ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่ น ออสเตรเลีย และแคนาดา เนื่องจากการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปขยายตัวตาม
ทศิทางเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์ 2



ซ้ือสินค้าเกษตรกระตุ้นการบริโภคในประเทศ-สู้โควิด
ในชว่งสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 สง่ผลกระทบต่อเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ท าใหไ้ม่สามารถส่งออกสนิคา้

หรอืไม่สามารถจ าหน่ายสนิคา้และผลติผลทางการเกษตรได้ พาณิชยจ์งัหวดั ในฐานะ Salesman ประจ าจงัหวดั
จงึขอประชาสมัพนัธ์และเชญิชวนประชาชนเลอืกซื้อ สนิคา้ด ีสนิคา้เด่น สนิคา้ดงั ประจ าจงัหวดั เพื่อช่ วยเหลอืและบรรเทา
ความเดอืดรอ้นของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในพืน้ที่

3

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัล ำพนู
ล ำไยเบีย้วเขียวล ำพนู / มะมว่ง

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัสโุขทยั
ส้มเขียวหวำนสโุขทยั / แตงโม

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัล ำปำง
ลิน้จี่ชำวงำว

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัตำก
ส้มสำยน ำ้ผึง้ / อะโวคำโด

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัเชียงรำย
กุ้งก้ำมกรำม อ ำเภอเทิง

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ
ปลำกระพงขำว

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัสมทุรสำคร
กล้วยไม้สด

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัอทุยัธำนี
มะมว่งกวน

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
กระเทียม

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัตรำด
มงัคดุ

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัระยอง
มงัคดุ

ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดัขอนแก่น
มะมว่งน ำ้ดอกไม้สีทอง / 
ไก่ยำ่งเขำสวนกวำง



ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนกมุภาพนัธ ์2563 เทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YOY) โดยมปัีจจยัส าคญัจาก
อาหารสดที่เป็นผลจากสถานการณ์ภยัแล้ง อาหารส าเรจ็รูป และเครื่องประกอบ
อาหารทีห่มดระยะเวลาโปรโมชัน่ของหา้งโมเดริน์เทรด รวมถงึคา่โดยสารสาธารณะ
และหมวดเคหสถาน ส่วนหมวดพลงังานกลบัมาหดตวัอกีครัง้ ตามราคาขายปลกี
น ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลงตามสถานการณ์โลก ทัง้ด้านเศรษฐกจิและการระบาดของ
ไวรสั COVID-19 เมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออกแลว้ เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัที่
รอ้ยละ 0.58 (เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนทีข่ยายตวัรอ้ยละ 0.47) และเฉลีย่ 2 เดอืน เงนิเฟ้อ
ทัว่ไปสงูขึน้รอ้ยละ 0.89 (AoA) และเงนิเฟ้อพืน้ฐานสงูขึน้รอ้ยละ 0.53 (AoA)

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.33
ตามการลดลงของราคาน ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ค่าโดยสาร
สาธารณะ เครือ่งรบัโทรศพัทม์อืถอื ค่าทศันาจร และอาหารสตัว ์
ขณะที่เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก ค่าเช่าบ้าน น ้ายาปรับผ้านุ่ม 
น ้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว สบู่ สุรา เบียร ์
สงูขึน้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เท่ากบั 102.70 เมือ่เทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกมุภาพนัธ ์2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ -0.08 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.36
ตามการสูงขึน้ของเนื้อสตัว์ (สุกร กระดูกซี่โครงหมู ปลาทู) ผกัสด 
(คะน้า ผกับุง้ ผกักาดขาว มะเขอื ผกัช)ี น ้ามนัพชื ซอสหอยนางรม 
น ้าปลา กะท ิเครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์กบัขา้วส าเรจ็รปู ขา้วราดแกง  
บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป ขณะทีข่า้ว ลดลงจากการจดัโปรโมชัน่ของหา้ง 
ไขไ่ก ่ลดลงจากการสง่ออกไมไ่ด ้สม้เขยีวหวาน มะมว่ง ฝรัง่ ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2563

เทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ ์2562 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.74  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 2.04
จากการสงูขึน้อยา่งต่อเนื่องของขา้วสารเหนียว เนื่องจากปรมิาณขา้ว
คงเหลอืน้อยลง เนื้อสตัว ์(สกุร กระดกูซีโ่ครงหม ูปลานิล) สงูขึน้ จาก
ความต้องการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้ ผกัและผลไม ้สูงขึน้จากภาวะภยัแล้ง 
ไข่และนม เครื่องประกอบอาหาร (น ้ามนัพชื มะพรา้ว น ้าปลา ซอส) 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์กบัขา้วส าเรจ็รปู ขา้วราดแกง อาหารตามสัง่ 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.01
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง (ยกเว้น LPG) เครื่องรับ
โทรศพัท์มอืถอื เสือ้ผา้ รองเทา้ ขณะทีค่่าเช่าบ้าน ผงซกัฟอก 
น ้ายารดีผ้า ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและบ ารุงผวิ สูงขึ้น จากความ
ตอ้งการในช่วงการระบาดของไวรสั COVID-19 ค่าธรรมเนียม
การศกึษา และคา่รถโดยสารสาธารณะ สงูขึน้

1
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1. เดือนมกราคม 2563 (MoM) ลดลง                     - 0.08
2. เดือนกมุภาพนัธ ์2562 (YoY)                 สงูขึ้น                       0.74
3. เฉล่ีย 2 เดือน  (ม.ค. – ก.พ.) สงูขึ้น                      0.89
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) 

Highlights

0.46

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
0.36

-0.92

-0.08
ระดบัราคาสินค้า เดือนกมุภาพนัธ์ 2563

-0.33
0.03
0.07
0.03

0.02

-1.92
-0.24

เฉล่ีย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.89 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.92
จากการสงูขึน้ของ ขา้ว เนื้อสตัว์ (สุกร ปลาน ้าจดื สตัว์ทะเล) ไขไ่ก ่
ไข่เป็ด ผลไม ้(ฝรัง่ กล้วยน ้าว้า สม้เขยีวหวาน แตงโม) น ้ามนัพชื 
มะพร้าว (กะทิ) น ้าปลา น ้าพริกแกง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์
กบัขา้วส าเรจ็รปู ขา้วกล่อง ขา้วราดแกง ขณะทีผ่กัสด (ผกักาดขาว 
กะหล ่าปล ีตน้หอม ผกัช ีมะนาว พรกิสด) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้รอ้ยละ 0.31
ตามการสูงขึ้นของค่าโดยสารสาธารณะ (รถประจ าทาง รถตู้) 
ค่าเช่าบ้าน ค่าบรกิารขนขยะ ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่ายา 
ค่าท าฟัน เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ขณะที่ เบียร์ ไวน์ ลดลง น ้ามัน
เชือ้เพลงิ และหมวดการสือ่สารลดลง 

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั
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เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2562 
สูงขึน้ รอ้ยละ 0.54 (YoY) จากการสูงขึ้นของขา้วสาร เนื้อสตัว ์
ผกั ผลไม ้ขณะที ่ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง เศรษฐกจิภาคกลาง
ขยายตวัจากรายไดเ้กษตกรทีเ่พิม่ขึน้ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม่
เพิม่ขึน้ แต่รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลงจากไวรสั COVID-19
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เท่ากบั 102.62 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.63
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.01
จากการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ครีมนวดผม ผ้าอนามัย 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ค่าทัศนาจรทั ้งในและ
ต่างประเทศ ในขณะทีเ่นื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้น ้ามนัพชื สงูขึน้
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ ์2562 (YoY)สงูขึน้ร้อยละ 0.54 
ตามการสงูขึน้ของขา้ว เนื้อสตัว์ ไขไ่ก่ ผกั ผลไมส้ด เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 2 เดือน

ของปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 
0.64 จากการสูงขึ้นของข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ นมเปรี้ยว เครื่อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2562 สงูขึน้
ร้อยละ 1.16 (YoY) โดยมีปัจจัยจากราคาสินค้ากลุ่มข้าว ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ จากภาวะภัยแล้ง ขณะที่น ้ ามันเชื้อเพลิงลดลง เศรษฐกิจ
ขยายตัวจากตัวชี้ว ัดภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนจดทะเบียนรถใหม่และ
รายไดเ้กษตรกรชะลอตวั รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลงจากไวรสั COVID-19
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 

103.28 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.49
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2563

เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.20
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผา้อนามยั ยาสฟัีน กระดาษช าระ 
คา่ทศันาจรทัง้ในและต่างประเทศ ขณะทีเ่นื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 
1.16 ตามการสูงขึ้นของหมวดข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผกั ผลไม ้
เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 2 เดือน

ของปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.50 
จากการสงูขึน้ของขา้ว ขนมจนี เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2562 
สูงขึ้นร้อยละ 0.04 (YoY) จากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า 
ยกเว้นผกั ผลไม้ เนื่องจากฝนตกชุกท าให้ผลผลิตเพยีงพอต่อ
ความต้องการ ส่วนน ้ามนัเชื้อเพลงิลดลง เศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้
จากการอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน รายได้เกษตรกรเพิม่ขึน้
ขณะทีร่ายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลงจากไวรสั COVID-19
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เท่ากบั 101.98 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.18
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.20 
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่โดยสารเครือ่งบนิ ปูนซเีมนต์ 
ผลติภณัฑท์ าความสะอาด ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ค่าทศันาจรทัง้ใน
และต่างประเทศ ขณะทีเ่นื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้สงูขึน้
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์ 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 
0.04 ตามการสูงขึ้นของข้าว ขนมอบ เนื้อสตัว์ ไข่ นม เครื่อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 2 เดือน
ของปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.23 
จากการสงูขึน้ของขา้ว ขนมอบ เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร

เงนิเฟ้อเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เมื่อเทียบกบักุมภาพนัธ์ 2562 
สงูขึน้ รอ้ยละ 1.43 (YoY) โดยปัจจยับวกทีท่ าใหป้รบัตวัสงูขึน้ ไดแ้ก ่
ขา้ว เนื้อสตัว ์ผลไม ้ไข ่เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์ ค่าเช่าบา้น ซึง่เป็น
ปัจจัยด้านอุปทาน ส าหรับด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการลงทุน
ในโรงงาน ในขณะทีน่ ้ามนัเชือ้เพลงิ และกลุ่มผกัสด เป็นปัจจยัเชงิลบ
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เท่ากับ 

102.28 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.32
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.04 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มน ้ามนัเชื้อเพลิง (ยกเว้น LPG) ยาสฟัีน สบู่ ค่าทศันาจร
ทัง้ในและต่างประเทศ จากการระบาดของไวรสั COVID-19 ส่วน
ปัจจยัทีข่ยายตวัคอืกลุ่มอาหารสด ผกัสด เนื้อสกุร กบัขา้วส าเรจ็รปู 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2563

เทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.43 ตาม
การสงูขึน้ของขา้วเหนียว ผลไม ้เนื้อสกุร ไขไ่ก่ อาหารส าเรจ็รปู และ
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์จากการเกบ็ภาษคีวามหวาน
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 2 เดือน

ของปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.59
จากการสงูขึน้ของขา้วเหนียวจากปัญหาภยัแลง้ และเนื้อสตัว ์ไข ่นม 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดในช่วงฤดเูกบ็เกีย่ว
ขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีป่ลกูในฤดแูลง้ และผลกระทบจากภยัแลง้ทีส่ง่ผลใหคุ้ณภาพขา้วโพดเลีย้งสตัวล์ดลง

ราคาปาล์มน ้ ามันปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะทีค่วามต้องการใชป้าลม์น ้ามนั
เพื่อผลติไบโอดเีซลลดลง เป็นผลจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก
ทีป่รบัลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19
และประเทศกลุ่มผูผ้ลติน ้ามนัรายใหญ่ (OPEC) และพนัธมติร 
ยงัไม่บรรลุขอ้ตกลงการลดก าลงัการผลติน ้ามนั ส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการปาลม์น ้ามนัเพื่อใชผ้ลติพลงังานทางเลอืกลดลง

ข้าว
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัว

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-19
ท าใหค้วามต้องการขา้วจากต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
ประเทศผู้น าเขา้ขา้วต้องการส ารองขา้วเพื่อเพิม่ความมัน่คง
ดา้นอาหารมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาและยุโรป
ทีม่กีารสัง่ซือ้ขา้วจ านวนมาก 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย 

ตามทศิทางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ เนื่องจากนกัลงทุนเทขาย
สญัญาในตลาดล่วงหน้า จากความกงัวลสถานการณ์โควดิ-19
ทีแ่พร่กระจายอย่างรวดเรว็และยงัไม่สามารถควบคุมได ้ราคา
น ้ามนัดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
ปรับลดการผลิตน ้ามนั อย่างไรก็ตามราคายางได้รบัปัจจัย
สนับสนุนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ฉุกเฉินและอัดฉีดเงินผ่านการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) และค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมันส าปะหลังสดคละปรับตัวลดลงเล็กน้อย

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเกบ็เกี่ยวผลผลติ (คาดว่าในเดอืนนี้ 
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 6.04 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 
19.42 ของผลผลิตทัง้ปี) ส่งผลให้หวัมนัสดออกสู่ตลาดเป็น
จ านวนมาก ประกอบกบัภยัแลง้ท าใหผ้ลผลติมเีชือ้แป้งต ่า 

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลือกหอมมะลจิะปรบัตัวสูงขึ้นจาก
เดอืนก่อน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19
ท าให้ความต้องการข้าวหอมมะลิเพื่อส ารองไว้บริโภคในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และยุโรปมคี่อนขา้งสงู

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากภาวะภยัแลง้ส่งผลใหม้นัส าปะหลงัออกสู่ตลาดไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการใชภ้ายในประเทศและการแปรรูปเพื่อส่งออก โดยเฉพาะ
ในตอนนี้ประเทศจนีมคีวามต้องการมนัเสน้ เพื่อน าไปผลติแอลกอฮอล ์
หลงัจากที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มคีวาม
ตอ้งการมนัส าปะหลงัเพิม่ขึน้
ยางพารา - คาดว่าราคายางพารามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวใน
กรอบแคบ เน่ืองจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติปรบัตวัลดลงตาม
ราคาน ้ ามันดิบ จากการที่กลุ่ม OPEC และกลุ่มพันธมิตรยังไม่มี
ข้อตกลงในการปรับลดก าลังการผลิต ประกอบกับสถานการณ์การ
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัทัว่โลกลดลง
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัจะลดลง เนื่องจาก
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง กดดันให้ปริมาณ
ความต้องการใช้น ้ามนัทางเลือกในประเทศ และความต้องการใช้
ปาลม์น ้ามนัดบิเพื่อผลติไบโอดเีซลลดลง
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว์ความชื้น
ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วง
ที่ผลผลติที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งออกสู่ตลาด ประกอบกบัการระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ท าใหก้ารบรโิภคในประเทศและการส่งออกสนิคา้ปศุสตัว์
ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์เพื่อผลิต
อาหารสตัวล์ดลงตามไปดว้ย และยงัมกีารน าเขา้ขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์าก
ประเทศเพื่อนบา้นภายใตค้วามตกลง AFTA 

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมีนาคม 2563

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
มี.ค./ก.พ.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 13,914 14,013 13,928 13,843 14,014 13,950 0.26
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.92 1.92 1.94 1.89 1.83 1.90 -1.04

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 38.84 38.84 37.82 36.08 34.41 36.79 -5.28
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 5.19 5.29 4.84 3.93 3.14 4.30 -17.15

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.47 7.38 7.37 7.48 7.44 7.42 -0.67
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แวดวงพาณิชย์

■ 4 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ออกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจ าหน่าย
หน้ากากอนามยัในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ พบว่ามกีารจ าหน่ายในราคา
สงูเกนิสมควร และไม่ปิดป้ายราคา เจา้หน้าทีต่ ารวจจงึไดจ้บักมุด าเนินคดี

■ 6 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการล่อซื้อและจับกุมการ
จ าหน่ายหน้ากากอนามยัจากร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรอียุธยา เนื่องจากจ าหน่ายในราคาสงูเกนิสมควร 

■ 13-15 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสาคร
จัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครัง้ที่ 10” 
ณ หมู่บา้นเบญจรงค ์ดอนไก่ด ีอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ภาคเหนือ

■ 11 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา จดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Day) ครัง้ที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หวัขอ้ “เทคนิคการเขยีนขา่ว” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คุณอานนท์ ติ๊บยอ้ย 
หวัหน้าฝ่ายขา่ว สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดัพะเยา 
เป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้

■ 26 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค์ ลงพื้นที่
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนการจ าหน่ายไข่ไก่ราคาแพง ณ บรเิวณขา้งตลาด
บ่อนไก่ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์โดยพบว่ามกีารจ าหน่ายไข่ไก่ในราคาสูง
เกนิสมควร จงึบนัทกึจบักุมสง่ตวัใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินคดต่ีอไป 

ภาคกลาง

■ 31 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักาญจนบุรี น าไขไ่ก่
จากฟาร์มมาจ าหน่ายในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโคโรนา 2019 โดยไข่ไก่แผงละ 
30 ฟอง เบอร ์0 ราคา 110 บาท และเบอร ์1 ราคา 100 บาท
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■ 10 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี จดักจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัผู้บรหิารและขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน หัวข้อ “รางวัลเลิศรัฐ” 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวลั Effective Change
จากโครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิจงัหวดัอุดรธานีดว้ยเครอืขา่ย MOC Biz
Club ณ หอ้งประชุมเทศบาลนครอุดรธานี

■ 12 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี ด าเนินการ
จบักุมผูก้ระท าความผดิจ าหน่ายหน้ากากอนามยัเกนิราคา โดยล่อซื้อ
หน้ากากอนามยัทางอนิเตอรเ์น็ต และนัดส่งสนิคา้หน้าหา้งสรรพสนิคา้
แห่งหนึ่งในจงัหวดัอุดรธานี

■ 17 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพงังา จดัรายการวทิยุ 
“พาณิชย์น่ารู้” ทางสถานีวิทยุจงัหวดัพงังา FM 100 MHz ณ สถานี
วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

■ 20 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จดักิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายผลผลิตข้าว
แปลงใหญ่ ระหว่างโรงสวีาสนา และศูนย์เมลด็พนัธุข์า้วสุราษฎร์ธานี 
กบัแปลงใหญ่ขา้ว ต.ท่าเรอื  อ.เมอืง และ แปลงใหญ่ขา้ว ต.เกาะทวด 
อ.ปากพนงั มสีมาชกิแปลงใหญ่เขา้ร่วม จ านวน 30 ราย

■ 17 มีนาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาขามจักสานไม้ไผ่
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เพื่อถ่ายท าคลิปวีดีโอการท าผ้าทอมือและ
ผลติภณัฑจ์กัสานไมไ้ผ่ เพื่อการประชาสมัพนัธล์งในสือ่ออนไลน์ต่างๆ

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 25 มนีาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันราธิวาส ลงพืน้ที่
ตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพ ในพื้นที ่
อ.เมอืง จ.นราธวิาส เพื่อวางแผนรองรบัสถานการณ์กรณีสนิค้าขาด
ตลาดช่วงการระบาดของไวรสั Covid-19
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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  

วันที่จัดงาน ชื่องาน สถานที่จัดงาน ลักษณะงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

13-14 พ.ค. 63
09.00-17.00 น.

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

SMART FARMER

ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
ส าหรับชาวนาและเกษตรกร
จังหวัดร้อยเอ็ดและภาคอีสาน

ฝึกอบรม สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการค้ายุคใหม่

...สาระน่ารู้...
รู้หรือไม่... เกษตรกรไทย สามารถส่งผลไม้ในราคาเหมาๆ ได้แล้ววันนีท้ี่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ  

ผู้บริโภคอิ่มใจ .... ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและบริโภคผลไม้ทั่วไทย ประหยัดค่าขนส่ง
เกษตรกรไทยแฮปป้ี .... ได้จัดส่งผลไม้ถงึมือผู้บริโภคท่ัวไทย ลดต้นทุนค่าขนส่ง


