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คยุกบั กบภ.
จดหมายขา่วพาณิชยภ์มูภิาคฉบบัเดอืนเมษายน 

2563 ฉบับนี้จะขอน าเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด และการเชื่อมโยง
จดัหาตลาดให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตสนิค้าทัง้ในและ
นอกพืน้ที ่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19
ผา่นบทบาทของพาณิชยจ์งัหวดัในฐานะ Salesman
ประจ าจังหวัด ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน
มนีาคม 2563 สรุปสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญั 
และปิดท้ายด้วยสาระน่ารู้ “วิธีส ารวจตาชัง่ รู้ไว้
ไมโ่ดนโกง” 

• การแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้
ระหวา่งจงัหวดั

• การเชื่อมโยงจดัหาตลาดใหก้บั
เกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้ทัง้ใน        
และนอกพืน้ที่

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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การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินค้าระหว่างจงัหวดั

ในชว่งสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 สง่ผลกระทบต่อเกษตรกรและผูป้ระกอบการ ท าใหไ้ม่สามารถส่งออกสนิคา้
หรอืไม่สามารถจ าหน่ายสนิคา้และผลติผลทางการเกษตรได้ พาณิชยจ์งัหวดั ในฐานะ Salesman ประจ าจงัหวดั
จงึบูรณาการกบัภาคเอกชน เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน ด าเนินการแลกเปล่ียนซื้อขายสนิค้า 
ระหว่างจงัหวดั/ภมูภิาค เพือ่บรรเทาความเดอืนรอ้นของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในพืน้ที่

การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินค้าระหว่างจงัหวดั 
ตัง้แต่เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ด าเนินการรวม 
16 จงัหวดั โดยแลกเปลี่ยนสนิคา้ผลไม้กบัสนิค้าชนิด
ต่างๆ เกดิมลูคา่การแลกเปลีย่นรวม 4.80 ล้านบาท 

ทีม่า : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค รวบรวมจากการรายงานของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั 2



การเช่ือมโยงจดัหาตลาดให้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าทัง้ในและนอกพืน้ท่ี

นอกจากการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้แลว้ พาณิชยจ์งัหวดั 
ในฐานะ Salesmanประจ าจงัหวดั ยงัด าเนินการเช่ือมโยง
และจดัหาตลาดใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้ทัง้ในและนอกพืน้ที ่
ไมว่่าจะเป็นผลไม ้สตัวน์ ้า พชืผกั ไขไ่ก ่ขา้วเปลอืก รวมถงึไก่ย่าง 
โดยตัง้แต่เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ด าเนินการไปแล้ว
กว่า 700 ตนั เกดิมลูคา่รวม 16.49 ล้านบาท จากจงัหวดั
ตน้ทาง 21 จงัหวดั ไปยงัจงัหวดัปลายทาง 39 จงัหวดั  

ล้านบาท

ปริมาณ 700 ตัน

มูลค่า 16.49
รวมทั้งหมด

ทีม่า : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค รวบรวมจากการรายงานของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 3



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ -0.54 (YoY) หดตวัครัง้แรกในรอบ 33 เดือน และต ่าที่สุดในรอบ 
51 เดอืน โดยมสีาเหตุส าคญัจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และการลดลงของ
กลุ่มพลงังานที่ลดลงต ่าสุดในรอบ 48 เดือน ตามภาวะสงครามราคาน ้ามนัโลก
ระหว่างซาอุดิอาระเบียและรสัเซีย ส่งผลให้ราคาขายปลีกน ้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศลดลงถึง 11 ครัง้ในเดือนนี้ ส่วนกลุ่มอาหารสดขยายตวัต ่าสุดในรอบปี 
เนื่องจากความตอ้งการลดลงตามจ านวนนกัทอ่งเทีย่ว การปิดใหบ้รกิารของรา้นคา้ 
การปิดภาคเรยีน ขณะทีม่ะนาวปรบัตวัสงูขึน้ตามภาวะภยัแลง้ ไขไ่ก่ปรบัขึน้ตาม
พฤตกิรรมการซือ้ไขไ่กจ่ านวนมาก 

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -1.21
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด ค่าโดยสารเครื่องบนิ 
ก๊าซหุงต้ม ผงซกัฟอก น ้ายารีดผ้า น ้ายาปรบัผ้านุ่ม ห้องพกั
โรงแรม และเครื่องรบัโทรทศัน์ ขณะที ่ยาสฟัีน แชมพู น ้าหอม 
โฟมลา้งหน้า สรุา ไวน์ ปรบัตวัสงูขึน้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมีนาคม 2563 เท่ากบั 101.82 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.86 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.25
ตามการลดลงของผกั (คะน้า ผกับุง้ แตงกวา มะเขอื หอมแดง) ผลไม ้
(มะมว่ง ฝรัง่ ชมพู ่กลว้ยน ้าวา้ แตงโม) เนื้อสุกร ไก่สด ปลาท ูกุง้ขาว 
โปรโมชัน่อาหารเดลเิวอรีแ่ละขา้วราดแกงตามศูนยอ์าหารบางแห่ง
ลดราคาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ขณะที่ น ้ามนัพืช เครื่ องปรุงรส 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้ว ไข ่นม สงูขึน้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมีนาคม 2563

เทียบกบัเดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.54  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -1.74
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกประเภท เครื่องโทรศพัท์มอืถอื 
ก๊าซหงุตม้ ผลติภณัฑท์ าความสะอาด เครือ่งนุ่งหม่ ขณะทีค่า่เชา่บา้น 
แชมพู ผลติภณัฑ์ป้องกนัและบ ารุงผวิ ค่าแต่งผมชาย ค่าเดนิทาง 
คา่ธรรมเนียมการศกึษา คา่โดยสาร (รถประจ าทาง รถสองแถว รถตู)้ 
และสรุา สงูขึน้ 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้รอ้ยละ 1.58
จากการสงูขึน้ของ ขา้ว เนื้อสกุร ปลานิล ไกย่า่ง ผลไม้ (สม้ ฝรัง่ 
กลว้ยน ้าวา้ สบัปะรด) ไข่ นม น ้ามนัพขื เครื่องประกอบอาหาร 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารส าเร็จรูป ขณะที่ผกัสด 
(มะนาว กะหล ่าปล ีพรกิสด แตงกวา) ลดลง จากผลผลติออกสู่
ตลาดมาก แต่ความตอ้งการลดลงตามการทอ่งเทีย่ว การปิดรา้น

1
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1. เดือนกมุภาพนัธ ์2563 (MoM) ลดลง                     - 0.86
2. เดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลง                    - 0.54
3. ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 สงูขึ้น                      0.41
(เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน)

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights
รวมทกุรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์
-อาหารสด

อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้

เคหสถาน
การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
-พลงังาน

การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)

-3.16

-0.86
ระดบัราคาสินค้า เดือนมีนาคม 2563

-1.21

0.05

0.01

0.02

-6.7
-0.05

ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.41 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.81
จากการสงูขึน้ของ ขา้ว จากปัญหาภยัแลง้ เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง 
ไข ่นม ผลไม ้(ฝรัง่ กลว้ยน ้าวา้ สม้เขยีวหวาน สบัปะรด) น ้ามนัพชื 
มะพรา้ว (แหง้/ขดู) น ้าปลา เกลอื เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ อาหาร
ส าเรจ็รูป อาหารตามสัง่ ขณะทีผ่กัสด (ผกักาดขาว พรกิสด มะนาว 
มะเขอืเทศ ผกัช)ี ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.38
ตามการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิงและการสื่อสาร ขณะที่
เครือ่งนุ่งหม่ คา่เชา่บา้น ไมก้วาด คา่บรกิารขนขยะ น ้ายาลา้งจาน 
น ้ายาระงบักลิน่กาย โฟมลา้งหน้า ค่าแต่งผมชาย ค่าธรรมเนียม
การศกึษา ค่าเดนิทาง และค่าโดยสารสาธารณะ (รถสองแถว 
รถตู)้ สงูขึน้

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั

-0.25
-0.55

-0.1



5

เงนิเฟ้อเดือนมนีาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2562 ลดลง
รอ้ยละ -0.87 (YoY) จากการลดลงของผกัสด น ้ามนัเชื้อเพลงิ และ
หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ขณะที่ หมวดอาหารสูงขึ้นทุกสินค้า  
(ข้าว เนื้อสตัว์ ผลไม้ ไข่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) เศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตวั การจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่และจดทะเบยีนรถใหม่
เพิม่ขึน้ รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลงจากโควดิ-19
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ

101.67 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.62
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.93
จากการลดลงของเนื้อสตัว ์ผกัสด อาหารส าเรจ็รปูลดลงจากการจดั
โปรโมชัน่ของหา้ง ขณะที ่ขา้ว ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 

เทียบกบัเดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.87 ตามการ
ลดลงของขา้ว เนื้อสตัว์ ไข ่ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
ไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก 

ปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.14 
จากการสงูขึน้ของขา้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และอาหารส าเรจ็รปู

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2562 ลดลงรอ้ยละ 
-0.41 (YoY)จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ผลติภณัฑท์ าความสะอาด
ลดลงตามโปรโมชัน่ของห้าง ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 
เงนิเฟ้อหดตวัในรอบ 32 เดอืน เศรษฐกจิโดยรวมชะลอตวั รายไดเ้กษตรกร 
รายไดก้ารทอ่งเทีย่ว และจ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่หดตวัต่อเนื่อง
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 เท่ากบั 102.18 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 103.28
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563

เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -1.07 จากการ
ลดลงของเนื้อสัตว์ ผักสด อาหารเดลิเวอรี่ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ขา้วราดแกง ขณะที ่ขา้ว ไขไ่ก ่และเครือ่งประกอบอาหารสงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563

เม่ือเทียบกบัเดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.41 ตาม
การลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซ NGV ผลติภณัฑท์ าความสะอาด
รา่งกาย ผลติภณัฑป้์องกนัและบ ารงุผวิ กระดาษช าระ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก ปี 

2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สงูขึน้ร้อยละ 0.85 จากการ
สงูขึน้ของขา้ว ขนมจนี เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร ผลไม ้ 

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2562 ลดลง
รอ้ยละ -1.38 (YoY) ต ่าสดุในรอบปี จากการลดลงของหมวดทีไ่มใ่ช่
อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากน ้ามนัเชื้อเพลิงลดลง ผัก ผลไม ้
ลดลงเนื่องจากความต้องการในกลุ่มท่องเที่ยวลดลง เศรษฐกิจ
โดยรวมชะลอตวั รายได้การท่องเทีย่วลดลง ภาษีมูลค่าเพิม่ปรบั
ขึน้จากการซือ้สนิคา้อปุโภค-บรโิภคครัง้ละมาก  ๆกว่าปกติ

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 เท่ากบั 
100.95 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.98
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -1.01 
จากการลดลงของเนื้อสัตว์ เนื่องจากการบริโภคลดลงในช่วง
โควิด-19 ไข่ นม ผกั อาหารเดลิเวอรี่ อาหารส าเร็จรูป ลดลง
ขณะที ่ผลไม ้ขา้ว เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม  
2563 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-1.38 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าโดยสารเครื่องบิน 
ชดุนกัเรยีน คา่หอ้งพกัโรงแรม 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก 
ปี 2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ -0.31 จาก
การลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ โทรศพัทม์อืถอื เครือ่งแบบนักเรยีน 

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2562 สงูขึน้รอ้ยละ 
0.04 (YoY) เนื่องจากสนิคา้ทุกหมวดปรบัสงูขึน้ (ขา้ว เนื้อสตัว์ ผลไม ้
ไข ่เครือ่งประกอบอาหาร) ยกเวน้ผกัสด เนื่องจากเป็นแหล่งผลติส าคญั 
เศรษฐกจิโดยรวมขยายตวั การจดัเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่และจดทะเบยีนรถ
ใหมเ่พิม่ขึน้ สว่นรายไดท้อ่งเทีย่วและรายไดเ้กษตรกรหดตวัต่อเนื่อง
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 เท่ากบั 101.35 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.28
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.91 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มอาหารสด ผกัสด เนื่องจากเกษตรกรเรง่ปลกูกอ่นแลง้ท าให้
ผลผลติมาก ไกส่ด ไขไ่ก ่เนื่องจากการบรโิภคลดลงในชว่งโควดิ-19 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2563

เทียบกบัเดือนมีนาคม 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.04 ตามการ
สูงขึ้นของขา้ว โดยเฉพาะขา้วเหนียวจากปัญหาภยัแล้ง เนื้อสุกร 
ผลไม ้กบัขา้วส าเรจ็รปู ไข ่เครือ่งประกอบอาหาร
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก ปี 

2563 เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.07 จาก
การสงูขึน้ของขา้วเหนียวจากปัญหาภยัแล้ง เนื้อสตัว์ ไข่ นม ผลไม ้
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และเครือ่งประกอบอาหาร

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเมลด็ความชื้น 14.5% ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดลดลง โดยขณะนี้
ผลผลติรุ่น 2 (ฤดแูลง้) ออกสูต่ลาดแลว้ 0.139 ลา้นตนั คดิเป็น 27.63% โดยคาดการณ์ผลผลติ ปี2562/63 (เม.ย.63) ลดลงจากปีก่อน 
0.92% ความตอ้งการใชล้ดลง 1.18%  และสต๊อกปลายปีลดลงจากปีก่อน 5.54%

ราคาปาล์มน ้ามันปรบัตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ผลผลิตปาล์มน ้ามนัออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกบัสภาพ
อากาศแหง้แล้งส่งผลใหป้าลม์มคีุณภาพลดลง อย่างไรกต็าม
รฐับาลไดอ้อกมาตรการเพื่อรองรบัราคาผลปาลม์ตกต ่า อาท ิ
เร่งรดัการใช้น ้ามนัปาล์มดิบเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า และแจ้ง
โรงกลัน่และผู้ค้าน ้ ามันพืชปาล์ม ให้จ าหน่ายน ้ามันปาล์ม
บรรจุขวดใหส้อดคลอ้งกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ

ข้าว
ราคาขา้วเปลอืกหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้

เนื่องจากความต้องการขา้วจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ ประกอบ
กบัความกงัวลของผูซ้ือ้จากนโยบายปิดประเทศของเวยีดนาม 
ส่งผลให้ประเทศฮ่องกงมีค าสัง่ซื้อข้าวไทยสูงขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนชาวฮ่องกงกกัตุนขา้วหอมมะลเิพิม่ขึน้ 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ตามความ

ตอ้งการของผูซ้ือ้ภายในประเทศ และไดร้บัปัจจยักดดนัจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ราคาน ้ามนัดิบปรบัตัวลดลง 
เนื่องจากภาวะอุปทานน ้ามนัลน้ตลาด รวมทัง้ทศิทางราคายาง
ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง Downtrend
และอุปสงค์ยางลดลงจากการปิดโรงงานผลิตรถยนต์และ
ชิน้สว่นรถยนตใ์นอเมรกิา ยโูรโซน และบางกจิการในไทย

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน 

แม้ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ตลาดมนัส าปะหลงัอยู่ใน
ภาวะชะงกังนั (Stagflation) และหวัมนัส าปะหลงัมคีุณภาพต ่า 
ส่งผลให้ราคาหวัมนัส าปะหลงัลดต ่าลง โดยหวัมนัส าปะหลงั
สว่นใหญ่ไหลเขา้สูโ่รงงานแป้งมนัส าปะหลงั ส าหรบัลานมนัเสน้
ยงัเปิดด าเนินการไม่มาก

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดว่าราคาขา้วเปลอืกหอมมะลมิีแนวโน้มทรงตวัหรอืปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการมีข้าวในสต็อก
เพียงพอต่อความต้องการจ านวนหนึ่งแล้ว ประกอบกบัสถานการณ์
โควดิ-19 เริม่คลีค่ลาย จงึอาจมกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ของ
ประเทศผูส้ง่ออกขา้วส าคญั ท าใหส้ามารถสง่ออกขา้วไดอ้กีครัง้
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากประเทศคู่คา้ของไทยเริม่เปิดเมอืงและผ่อนปรนดา้นการขนส่ง
ระหว่างประเทศ จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้ม
คลีค่ลาย สง่ผลใหก้ารสง่ออกมนัส าปะหลงัมโีอกาสขยายตวัเพิม่ขึน้
ยางพารา - คาดว่าราคายางพารามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวใน
กรอบแคบ เนื่องจากผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ ขณะทีค่วามตอ้งการใช้
ยางพาราธรรมชาตลิดลงจากราคาน ้ามนัดบิทีย่งัอยู่ในเกณฑต์ ่า อกีทัง้
ประเทศจนีซึง่เป็นผูน้ าเขา้ยางพารารายใหญ่ยงัใชม้าตรการลอ็กดาวน์ 
จงึท าใหผู้ป้ระกอบการชะลอรบัซือ้น ้ายางสดในประเทศ
ปาล์มน ้ ามัน - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ ามันจะเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากคาดว่าจะมกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ ท าให้กิจการ
บางสว่นสามารถกลบัมาด าเนินธุรกจิได ้จงึเป็นโอกาสใหค้วามต้องการ
ใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล และน ้ามนัปาลม์เพิม่ขึน้
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ความชื้น
ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นช่วง
ปลายฤดูเกบ็เกีย่ว ท าใหป้รมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ขณะทีค่วาม
ตอ้งการใชใ้นการผลติอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ จากปัญหาดา้นการขนส่งจาก
มาตรการล็อกดาวน์ ท าให้ผู้ประกอบการมีอุปสรรคในการน าเข้า
วตัถุดบิอื่นมาผลติอาหารสตัว์

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนเมษายน 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน เม.ย. (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(มี.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
เม.ย./มี.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 13,950 14,154 14,391 14,642 14,699 14,471 3.73
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.90 1.75 1.73 1.73 1.71 1.73 -8.95

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 36.79 32.98 33.00 33.47 34.93 33.60 -8.67
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 4.30 3.49 2.77 2.98 2.76 3.00 -30.23

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.42 7.56 7.43 7.52 7.47 7.50 1.08

6
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แวดวงพาณิชย์

■ 15 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั จดัประชุม
เชื่อมโยงตลาดขา้วไรซเ์บอรร์ีแ่ละเป็นสกัขพียานการท าสญัญาขอ้ตกลง
ซือ้ขายขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ระหว่าง บจก. เบนนี่ฟารม์ กบั สมาชกิเครอืขา่ยฯ 
จ านวน 8 ราย ณ หอ้งประชุมส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสโุขทยั

■ 21 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบุรี ร่วมกบั
ฟารม์ไก่ในพืน้ที ่จดักจิกรรมจ าหน่ายไก่สด-ไขไ่ก่ธงฟ้า ลดค่าครองชพี 
สูภ้ยัโควดิ ณ ทีว่่าการอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีโดยจ าหน่ายไขไ่ก่ 
แผงละ 80 บาท ไก่สด ตวัละ 80 บาท 

■ 15 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
เขา้ตรวจสอบ บรษิทั ม ีอนิฟินิตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั อ.ลาดหลุมแกว้ 
จ.ปทุมธานี ผลติเจลแอลกอฮอลส์ขุอนามยัส าหรบัมอื ยีห่อ้ ME Clean
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต และไม่แจง้รายละเอยีดการผลติสนิคา้ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 

ภาคเหนือ

■ 17 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ออกรายการ 
“ป้อเมืองอู้ ฮู้โตยกัน๋” ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย
จังหวัดแพร่ คลื่นความถี่ 91 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์การติดตาม
สถานการณ์สนิคา้อุปโภคบรโิภคและการร่วมมอืกบัภาคเอกชนลดราคา
สนิคา้ในช่วงไวรสัโควดิ-19

■ 14 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัก าแพงเพชร ร่วมกบั
ส านักงานเกษตรอ าเภอบงึสามคัค ีลงพืน้ทีต่ดิตามสถานการณ์การผลติ
มะม่วงน ้าดอกไม้สทีองและสม้เขยีวหวาน อ.บงึสามคัค ีจ.ก าแพงเพชร 
ประชาสมัพนัธใ์หห้น่วยงานต่าง  ๆหนัมาบรโิภคผลไมใ้นจงัหวดั และมอบ
กล่องบรรจุผลไมใ้หเ้กษตรกรเพื่อช่วยลดตน้ทุนดา้นบรรจุภณัฑ์

ภาคกลาง

■ 14 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัระยอง ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม ้
ณ ตลาดตะพง ตลาดป้ากัลยา ตลาดเขาดิน และผู้ประกอบการ
รวบรวมคดัแยกผลไม ้(ลง้) ในพืน้ที ่อ.เมอืง และ อ.แกลง จ.ระยอง 
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■ 21 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี ร่วมกบั
หอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ปล่อยคาราวานรถขนสง่สนิคา้ “เตมิสนิคา้ 
เตมิใจ ห่วงใย สูภ้ยั โควดิ-19” บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี  
เพื่อขนสง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคราคาถูกกว่าทอ้งตลาด เช่น ไขไ่ก่ น ้ามนัพชื 
ไปยงัหมู่บา้น/ชุมชนในพืน้ทีอ่ าเภอต่าง  ๆของจงัหวดัอุบลราชธานี 

■ 20 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ร่วมกบั 
กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น แถลงขา่วการจบักุมเครอืข่าย
หน้ากากอนามัยที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกักตุนหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย ์และจ าหน่ายในราคาเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มของ
กลางหน้ากากอนามยัยีห่อ้ต่างๆ จ านวน 809 กล่อง (44,500 ชิน้) 

■ 9 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวดัปัตตานี บริจาค
สิง่ของอุปโภคบริโภคแก่เหล่ากาชาดจงัหวดัปัตตานี เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนงานดา้นการป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโควดิ-19
ณ จวนผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี 

■ 20 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ส่งมอบ
เงนิรบัจองดอกทุเรยีนสาลกิาแก่เกษตรกร จ านวน 18 ราย ในโครงการ
รบัจองดอกทุเรยีนสาลกิาพงังา ฤดูกาลผลติปี 2563 ณ สวนลุงอ านวย 
อ.บางปะกง จ.พังงา โดยมียอดผู้จองดอกทุเรียนทัง้หมด 119 ราย 
จ านวน 169 ชุด มลูค่า 87,750 บาท

■ 17 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสินธุ์ จดัประชุม
หารอืร่วมกบักลุ่มแปลงใหญ่ปลูกมะม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะม่วง
ตกต ่า พรอ้มทัง้จดักจิกรรมขยายช่องทางการจ าหน่ายมะม่วงน ้าดอกไม ้
และมะมว่งมหาชนก จ านวน 2 ตนั ณ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสนิธุ์

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 15 เมษายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวดักระบ่ี ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณ
สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ-19 ในหา้งสรรพสนิคา้ โมเดริน์เทรด บิก๊ซ ีโลตสั ในจงัหวดักระบี่
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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

...สาระน่ารู้...

กิจกรรมภูมิภาค  

ช่ืองาน วนัท่ีจดังาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการพฒันาและส่งเสริมนกัสร้าง
ต้นแบบตดัเย็บสูร่ะดบัสากล ระดบัต้น

(ปิดรับสมคัร 15 มิ.ย. 63)

7-8 ก.ค. และ 4-5 ส.ค. 63
10-11 ก.ค. และ 7-8 ส.ค. 63

29-30 ก.ค. และ 25-26 ส.ค. 63
1-2 และ 25-29 ส.ค. 63

กระบ่ี
น่าน

กรุงเทพฯ
อบุลราชธานี

ฝึกอบรม กรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ

วิธีส ำรวจตำช่ัง


