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ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิ ติ
ส่งเสริ มการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”

1

พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน
ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผูผ้ ลิตและห้างค้าส่ง ค้าปลีก จัดแคมเปญ
ลดราคาครัง้ ยิง่ ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 (Lot 1) มาจนถึงปั จจุบนั (Lot 4) โดยลดราคาสินค้าทีจ่ าเป็ นต่อการครองชีพ
6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง ซอสปรุงรส ของใช้ในชีวติ ประจาวัน ของใช้ชาระร่างกาย และ
ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง เพือ่ ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ผูผ้ ลิต-จัดจาหน่าย 22 ราย
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 8 ราย

72

รายการ

3,025
รายการ
4,845
รายการ

ผูผ้ ลิต-จัดจาหน่าย 42 ราย
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 13 ราย

มิ.ย.-ก.ค. 63

ผูผ้ ลิต-จัดจาหน่าย 40 ราย
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 171 ราย

ข้าวสารบรรจุถุง น้ามันปาล์ม ปลากระป๋ อง ไข่ไก่
บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป กาแฟ นมพร้อมดื่ม น้าดื่ม คุ๊กกี้

อำหำรและเครื่ องดืม่
ปูอดั ปี กไก่ เต้าหูป้ ลา ไก่จ๊อ พะแนงไก่แบบซอง
นักเก็ตไก่ หอยเชลล์ชบุ เกล็ดขนมปั ง

ผูผ้ ลิต-จัดจาหน่าย 40 ราย
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 171 ราย
ลดทุกอาเภอ 76 จังหวัด 878 อาเภอ

อำหำรปรุงสำเร็จแช่แข็ง

0

ซีอว๊ิ ขาว ซีอว๊ิ ดา ซอสหอยนางรม เต้าเจีย้ ว ซอสปรุงรส
น้าปลา น้าจิม้ เครือ่ งปรุงรสสาเร็จรูป

สบู่กอ้ น/เหลว แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า/มือ

ผลิตภัณฑ์ชำระร่ำงกำย

ซอสปรุงรส
กระดาษชาระ แป้ ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก
สาลี ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม ครีมบารุงผิว น้ายารีดผ้า

ของใช้ ประจำวัน

ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดพืน้ /ห้องน้า
น้ายาซักผ้า น้ายาปรับผ้านุ่ม น้ายาล้างจาน

ผลิตภัณฑ์ซกั -ล้ ำง
ทีม่ า : กรมการค้าภายใน 2

การดาเนินกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4
กระทรวงพำณิ ช ย์ โดยส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั งหวั ด
ร่ วมกั บห้ ำงโมเดิ ร์ นเทรด ห้ ำงค้ ำ ปลี กค้ ำส่ ง ห้ ำงท้ องถิ่ น  แผนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)
นำสินค้ ำที่จำเป็ นต่อกำรครองชีพมำจำหน่ำยในรำคำพิเศษ
หมุนเวียนไปในแต่ละอำเภอทั่วประเทศ โดยมีรำยกำรสินค้ ำ
จังหวัด อาเภอทั้งหมด
สำคัญที่ลดรำคำพิเศษ ได้ แก่
 ไข่ ไก่ (แพ็ค 10 ฟอง) 20 บาท/แพ็ค

76
17
20
25
14

รวมทั้งหมด

 ข้ าวสาร (5 กก.) 95 บาท/ถุง
 นา้ ตาลทราย (1 กก.) 20 บาท/ถุง

เหนือ

 ปลากระป๋อง 10 บาท/กระป๋อง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 นา้ มันปาล์ ม (1 ลิตร) 30 บาท/ขวด
รวมถึ งสิ นค้ ำชุมชนในพื น้ ที่ และสิ นค้ ำอื่ นๆ อี กหลำย
รำยกำร

กลางและตะวันออก

ใต้

878
196
322
209
151

ผลการดาเนินงาน (ระหว่างวันที่ 7 - 30 มิ.ย. 63)
 จัดกิจกรรมในระดับอาเภอ

แผน

878

เสร็จสิ้นแล้ว

 ยอดรวมผลการจาหน่ายสินค้า

515

อยู่ระหว่างดาเนินการ

363

221,482
44,195,151
11,670,061

ประชาชนมาซื้อสินค้า

คน

ยอดจาหน่าย

บาท

ลดค่าครองชีพ
ที่มา : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค รวบรวมจากรายงานของสานักงานพาณิชย์จังหวัด

บาท
3

ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดื อนเมษายน 2563

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 99.75 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1. เดือนมีนาคม 2563 (MoM)
2. เดือนเมษายน 2562 (YoY)
3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 2563

1

ร้อยละ
- 2.03
- 2.99
- 0.44

(เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

ระดับราคาสิ นค้า เดือนเมษายน 2563

ร้อยละ (MoM)
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
-อาหารสด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
-พลังงาน -19.22
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

การเปลี่ยนแปลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

-2.03
0.08
0.23
-3.28
0.03
-4.63
-0.17
-4.27
-0.10
0.00

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ลดลงร้อยละ -2.99 (YoY) หดตัวแรงสุดในรอบ 10 ปี 9 เดือน เนื่องจากการลดลง
ของพลังงาน (ลดลงต่ าสุดในรอบ 11 ปี ) และมาตรการลดค่าไฟฟ้ าและค่าประปา
ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะทีร่ าคาสินค้าและบริการในหมวด
อืน่ ๆ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการ
เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้ อพืน้ ฐานขยายตัวทีร่ ้อยละ 0.41
(ลดลงจากเดือนก่อนทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.54) และเฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 2563
เงินเฟ้ อทัวไปลดลงร้
่
อยละ -0.44 (AOA) และเงินเฟ้ อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.50
(AOA)

ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนเมษายน 2563 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า ลดลงร้อยละ -2.03 (MoM)
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.08 ■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -3.28
ตามการสูงขึน้ ของไข่ไก่ นมเปรีย้ ว ผักสด (มะนาว มะเขือ ถัวฝั
่ กยาว ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิงทุกชนิด ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม
ผักกาดขาว ขิง กะหล่ าดอก) เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช ค่าน้าประปา ค่าเช่าบ้าน น้ ายาล้างห้องน้ า โฟมล้างหน้า แชมพู
เครือ่ งปรุงรส) และข้าว ขณะที่ เนื้อสุกร ไก่สด ปลานิล กุง้ ขาว ผลไม้สด ยาสีฟัน เครื่องถวายพระ อาหารสัตว์เลี้ยง และโทรศัพท์มอื ถือ
(มะม่วง ฝรัง่ ชมพู่ มะละกอสุก) อาหารจานเดียวและอาหารสาเร็จรูป ขณะทีช่ ุดชัน้ ในสตรีสูงขึน้ ค่าโดยสารเครื่องบินสูงขึน้ จากการ
ปรับค่าโดยสารของสายการบินในประเทศ
ลดลงจากการลดราคาช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด-19

2

เที ยบกับเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.99 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 1.04 ■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -5.28
จากการเพิม่ ขึน้ ของทุกหมวดสินค้า ยกเว้นหมวดผักสดและผลไม้ จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ค่าไฟฟ้ าลดลงตาม
(พริกสด มะนาว ต้นหอม ผักชี กะหล่าปลี คะน้า เงาะ มะม่วง ลองกอง) มาตรการลดค่าไฟฟ้ าของรัฐ ราคาสินค้าลดลงจากการทีก่ ระทรวง
ลดลงเนื่ องจากฐานราคาปี ท่ผี ่านมาสูงและความต้องการบริโภค พาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลดค่าครองชีพ
ชะลอตัว ขณะที่ ข้าว เนื้อสุกร ไก่ย่าง ปลานิล ปลาทู ไข่ นม เครื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า น้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพืน้
ประกอบอาหาร เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ กับข้าวสาเร็จรูป สูงขึน้
และก๊าซหุงต้มทีล่ ดลงตามราคาน้ามันเชือ้ เพลิง

เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.44 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
3หมวดอาหารและเครื
่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 1.62
■

จากการสูงขึน้ ของข้าว เนื่องจากปริมาณผลผลิตในท้องตลาดลดลง
เนื้อสุกร ปลานิล ไข่ นม ผลไม้สด (กล้วยน้ าว้า ส้มเขียวหวาน ฝรัง่
สับปะรด) เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช มะพร้าว ซอสปรุงรส)
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ กับข้าวสาเร็จรูป อาหารตามสัง่ สูงขึ้น
ขณะที่ ผักสด (พริกสด มะนาว ต้นหอม กะหล่าปลี ผักชี) ลดลง

■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -1.61

ตามการลดลงของค่าไฟฟ้ า ก๊ าซหุงต้ม น้ าประปา และน้ ามัน
เชื้อเพลิง ขณะทีร่ องเท้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี น้ ายาระงับกลิน่ กาย
ค่าแต่งผมชาย แชมพู โฟมล้างหน้ า ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าโดยสารรถประจาทาง และสุรา สูงขึน้

MoM = Month on Month เปรียบเทียบระหว่างเดือน, YoY = Year on Year เปรียบเทียบระหว่างปี , AoA = Average on Average เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ในช่วงเวลาเดียวกัน 4

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนเมษายน 2563 เมือ่ เทียบกับเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ
-2.57 (YoY) ต่าสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม
ลดลง ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวจากโควิด-19
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563 เท่ ากับ 99.26
และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.35
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนเมษายน 2563
เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) ลดลงร้อยละ -2.06 โดยปั จจัยหลัก
มาจากกลุ่ มน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊ าซหุ งต้ม ค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ า ประปา
ตามมาตรการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ค่าเช่าบ้าน
และอาหารสัตว์ ขณะทีก่ ลุ่มอาหารสด ไข่ นม ผักสด เนื้อสัตว์ ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนเมษายน 2563
เที ยบกับเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.57 ตามการ
ลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาทีล่ ดลง
ตามมาตรการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเฉลี่ ย 4 เดื อน
(ม.ค.-เม.ย. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.15 จากการสูงขึน้ ของข้าว เนื่องจากภัยแล้ง ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งประกอบอาหาร และผลไม้สด สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนเมษายน 2563 เมื่อเทียบกับเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ
-2.94 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า น้ าประปา
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้ร บั ผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจ
โดยรวมชะลอตัว รายได้การท่องเทีย่ วลดลง จดทะเบียนรถใหม่ลดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563 เท่ ากับ 100.11
และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 102.18
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดือนเมษายน 2563
เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) ลดลงร้อยละ -2.03 จากการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า น้าประปา ตามมาตรการช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ก๊าซหุงต้ม ค่าเช่าบ้าน ลดลง ขณะที่
ไข่ นม ผักสด เครือ่ งปรุงรส ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในบ้าน สูงขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563
เมื่ อเที ยบกับเดื อนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.94
ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า น้ าประปา ขณะที่ ข้าว
เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ เครือ่ งปรุงรส สูงขึน้
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป 4 เดื อนแรก
(ม.ค.-เม.ย. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ
-0.10 จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า น้าประปา ก๊าซหุงต้ม

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อเดือนเมษายน 2563 เมื่อเทียบกับเมษายน 2562 ลดลง
ร้อยละ -3.50 (YoY) ตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ทาให้หมวดอื่นๆ
ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะทีข่ า้ วสารและเนื้อสัตว์สงู ขึน้
เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ และจดทะเบียน
รถใหม่ลดลง รายได้การท่องเทีย่ วลดลงต่อเนื่อง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563 เท่ ากับ
99.44 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.67
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) ลดลงร้อยละ -2.19
จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม น้ าประปา
สบู่ ยาสีฟัน ขณะทีไ่ ข่ นม ผักสด เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน2563
เที ยบกับเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.50 ตามการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟา ก๊าซหุงต้ม น้าประปา ไวน์ สุรา
ขณะทีข่ า้ ว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์ เครือ่ งแบบนักเรียน ยาแก้ปวดลดไข้ สูงขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไป
่ 4 เดือนแรก
(ม.ค.-เม.ย. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ -0.78 จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม
น้าประปา ขณะทีข่ า้ ว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนเมษายน 2563 เมื่อเทียบกับเมษายน 2562 ลดลง
ร้อยละ -3.81 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า
น้ าประปา ตามมาตรการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคลดลงจากการลดราคาที่
กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือภาคเอกชน เศรษฐกิจโดยรวม
ชะลอตัว จานวนรถใหม่ลดลง รายได้ทอ่ งเทีย่ วลดลงจากโควิด-19
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนเมษายน 2563 เท่ ากับ
98.82 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 100.95
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนเมษายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) ลดลงร้อยละ -2.11
จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสัตว์ เนื่องจากการบริโภค
ลดลงในช่วงโควิด-19 ผลไม้ลดลง เนื่องจากผลผลิตออกมาก
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนเมษายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดื อนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ
-3.81 ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า ก๊ าซหุงต้ม
น้าประปา ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไป
่ 4 เดือนแรก
(ม.ค.-เม.ย. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ
-1.19 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิ ง ค่ าไฟฟ้ า ก๊ าซหุ งต้ ม
น้าประปา ขณะทีข่ า้ ว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนพฤษภาคม 2563
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(เม.ย.)
14,471
1.73
33.60
3.00
7.50

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน พ.ค. (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(พ.ค.)
14,855
14,771
14,838
14,885
14,925
1.69
1.69
1.66
1.65
1.67
35.10
34.51
34.94
35.69
35.06
2.72
2.56
2.75
3.00
2.76
7.49
7.66
7.65
7.97
7.69

%
ราคาเฉลี่ย
พ.ค./เม.ย.
2.65
-3.47
4.35
-8.00
2.53

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทะลาย นน. >15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %
ข้าว
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิท่เี กษตรกรขายได้ปรับตัว คาดการณ์สถานการณ์
เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าเร่งสารองข้าวจากความ ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมแี นวโน้มทรงตัวหรือ
กังวลการระบาดของโควิด-19 และความกังวลจากนโยบายปิ ด ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากผู้ประกอบการค้าข้าวมีข้าวในสต็อก
ประเทศของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ (เวียดนามและ เพียงพอต่อความต้องใช้ ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 เริม่ คลีค่ ลาย
อินเดีย) ส่ งผลให้ประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึงสหรัฐฯ และประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักอย่าง เวียดนาม อินเดีย กลับมาส่งออก
ฮ่องกง และสิงคโปร์ นาเข้าข้าวขาวมากขึน้
ข้าวได้ตามปกติแล้ว ทาให้ผู้ประกอบการค้าข้าวไทยรอดูสถานการณ์
ราคา และมีแนวโน้มเสนอราคารับซือ้ ลดลง
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะลดลง
เนื่องจากช่วงทีผ่ ่านมาฝนตกชุกส่งผลให้หวั มัน สาปะหลังมี เล็กน้อย เนื่องจากคุณภาพมันสาปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ มีเชื้อ
เชื้อ แป้ ง ต่ า ราคาจึง ลดลง ประกอบกับ สถานการณ์ ก าร แป้ งต่ า จากฝนตกชุ กและเป็ นช่ วงปลายฤดู กาลเก็บเกี่ยว และหาก
ระบาดของโควิด-19 ทาให้ลานมันเส้นเปิ ดทาการไม่มากนัก
โรงงานแป้ งมันสาปะหลังและลานมันเส้นยังคงหยุดดาเนินการ ก็จะส่งผล
และโรงแป้ งส่วนใหญ่ปิดดาเนินการเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร
ให้ราคาปรับตัวลดลง
ยางพารา
ราคาเฉลีย่ ยางพาราปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจาก ยางพารา - คาดว่าราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก
เริม่ เข้าสู่ฤดูฝน เป็ นอุปสรรคในการกรีดยาง ส่งผลให้ปริมาณ การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ในหลายประเทศ ประกอบกับราคา
ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับได้รบั ปั จจัย น้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ ยางพารามีมากขึ้น
สนับสนุ นจากสัญญาณราคายางในตลาดล่ วงหน้ า TOCOM ขณะที่ผลผลิตยางพาราของไทยจะลดลงในช่ วงเข้าสู่ ฤดู ฝนที่เป็ น
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามราคาน้ามันดิบทีป่ รับตัวสูงขึน้ และความต้องการ อุปสรรคในการกรีดยางพาราของเกษตรกร
ยางพาราจากต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ปั จจุบนั มาเลเซียได้อนุ ญาต ปาล์มน้ามัน - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ ามันจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
ให้ขนส่งสินค้าผ่านชายแดนได้อย่างเต็มรูปแบบ และจีนเริม่ เปิ ด มาตรการปลดล็อคของภาครัฐ ทาให้กจิ การสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้
ให้มีการด าเนิ นอุ ตสาหกรรมบางส่ วน ส่ งผลให้สถานการณ์ รวมถึงประชาชนสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างเป็ นปกติ จึงเป็ นโอกาสให้
อุตสาหกรรมยางพาราเริม่ กลับมาฟื้ นตัว
ความต้องการใช้น้ามันไบโอดีเซล และน้ามันปาล์มเพิม่ ขึน้
ปาล์มน้ามัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์ ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค วามชื้น
ราคาเฉลี่ย ปาล์ ม น้ า มัน ปรับ ตัว ลดลงจากเดือ นก่ อ น ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนื่องจาก
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิด -19 และ เป็ นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ทาให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้ อยลง
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้
ประกอบกับผลผลิตมีคุ ณภาพดี และยังมีความต้องการใช้เพื่อ ผลิต
น้ ามันปาล์มภายในประเทศ เพื่อนาไปผลิตเป็ นน้ ามันไบโอ
อาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง
ดีเซลลดลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้ อย เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูเก็ บเกี่ยวผลผลิต
ปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อยประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดี อีกทัง้ ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิม่ ขึน้
จากมาตรการล็อคดาวน์ทาให้ผปู้ ระกอบการมีอุปสรรคในการนาเข้าวัตถุดบิ อื่นมาผลิตอาหารสัตว์ ขณะนี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 (ฤดูแล้ง) ออก
สูต่ ลาดแล้ว 0.460 ล้านตัน คิดเป็ น 90.87%
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมการค้าภายใน/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 6

แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

■ 10 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดระยอง ดาเนิน

พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชี ยงใหม่ นาเงิน
บริจาคจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและประชาชนชาวเชียงใหม่
จัดซือ้ แตงโมจากเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และเวชภัณฑ์ยา ให้ปางช้าง
กาญจนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก โควิด-19
■9

โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร โดยสหกรณ์ การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ระยอง แลกเปลีย่ นทุเรียนหมอนทอง
จานวน 3.4 ตัน มูลค่า 447,460 บาท กับ ข้าวหอมมะลิ จานวน 4 ตัน
มูลค่า 150,400 จาก สกต.บุรรี มั ย์

พฤษภาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดสมุทรสาคร
■ 20 พฤษภาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดพะเยา ร่ วมกับ เปิ ด ตัวโครงการธงฟ้ าฝ่ าภัย โควิด -19 และปล่ อยรถเร่ จ านวน
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินกิจกรรมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 40 คัน เพื่อจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็ นต่อการครองชีพ
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ ในราคาเป็ นธรรม ณ ตลาดสดสาย 5 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
และมะม่วง ของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน แลกเปลี่ยนกับ มังคุ ด
ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา
■ 13

■ 14 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเพชรบุรี ร่วมการ
■ 25 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชี ยงราย ดาเนิน

โครงการเพิม่ ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายลิ้นจี่พนั ธุ์ฮงฮวย
จากดอยผาลัง้ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง ปี 2563 โดยผลการดาเนินการตัง้ แต่
เม.ย.-พ.ค. 63 ปริมาณกว่า 80 ตัน มูลค่ารวม 2.78 ล้านบาท

ประชุมเสวนาเรื่อง “การใช้ Platform Online ในการซือ้ ขายสินค้าเกษตร”
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการใช้ส่อื ออนไลน์ และ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม Facebook “ตลาดออนไลน์ by พาณิชย์เพชรบุร”ี
7

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

12 พฤษภาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดนครราชสี มา
ลงพื้ น ที่ ร ั บ ฟั งสถานการณ์ ก ารผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เมล่ อ น
ที่ได้ร ับผลกระทบจาก โควิด-19 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกเมล่อน
เพื่อการตลาดตาบลโนนแดง และเจรจาตกลงขายเมล่อนให้กบั หอการค้า
จังหวัด จานวน 400 กก./เดือน
■

■ 15 พฤษภาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ ดาเนิน

ภาคใต้

■ 15 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดพังงา ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคารับซือ้ ผลไม้ เช่น มังคุด ทุ เรียน
ในพื้นที่ อ.กะปง และ อ.ตะกัวป่
่ า จ.พังงา เพื่อเตรียมรับมือในช่วง
ผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก และตรวจสอบการแสดงราคารับซือ้ เพื่อป้ องกัน
การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร

■ 18 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดชายแดนภาคใต้

(ยะลา ปัตตานี นราธิ วาส และสงขลา) ร่วมกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าประมง โดยนาเกษตรกร สินค้าธงฟ้ า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย โควิด-19 ปล่อยคาราวานรถสินค้า
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิลที่ได้รบั ผลกระทบด้านการตลาดในช่วง ธงฟ้ าราคาประหยัด จานวน 14 คัน ไปยังพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
โควิด-19 ไปจ าหน่ ายในพื้นที่จ ังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และสกลนคร เพื่อช่วยลดรายจ่ายในช่วง โควิด-19 และช่วงเทศกาลถือศีลอด
ปริมาณ 3.2 ตัน มูลค่ารวม 613,750 บาท

พฤษภาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
์
ติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกับ สกต.สุราษฎร์ธานี เชื่อมโยงตลาดผลไม้ ลิน้ จีพ่ นั ธุ์จกั รพรรดิจาก
ท้องถิน่ ในพืน้ ที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 2.5 ตัน เพื่อกระจาย
ผลผลิตในช่วงออกสูต่ ลาดมาก และช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง โควิด-19 8
จาเป็ น 5-70 % จานวน 72 รายการ ตัง้ แต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. 63
■ 25 พฤษภาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดร้อยเอ็ด ลงพืน
้ ที่

■ 28

...สาระน่ ารู้...

กิ จกรรมภูมิภาค
ชื่องาน

วันทีจ่ ดั งาน

สถานทีจ่ ดั งาน

ลักษณะงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

อ่าวไทย expo 2020
ไทยช่วยไทยสูภ้ ยั โควิด-19

1-5 ก.ค. 63

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานจาหน่าย
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

ตลาดนัดร่วมใจ สูภ้ ยั โควิด-19

3-5 ก.ค. 63

บิก๊ ซี สาขาแพร่

งานจาหน่าย
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแพร่

กาดพาณิชย์หละปูน ฝ่ ายวิกฤตโควิด-19

3-5 ก.ค. 63

ลานกิจกรรมแจ่มฟ้ าสตรีท
ห้างแจ่มฟ้ า ช้อปปิ้ งมอลล์

งานจาหน่าย
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดลาพูน

ชิม ช้อป แชร์ ของดีเมืองชาละวัน

3-6 ก.ค. 63

TOPS Plaza สาขาพิจติ ร

งานจาหน่าย
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดพิจติ ร

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6464/6463/6902 แฟกซ์ 02-5475290
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