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พาณิชยล์ดราคา ช่วยประชาชน

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 2
ของใช้ประจ ำวนั

ผลิตภณัฑ์ช ำระร่ำงกำย

ผลิตภณัฑ์ซกั-ล้ำง

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 กระทรวงพาณิชยไ์ดข้อความร่วมมอืผูผ้ลติและหา้งคา้ส่ง คา้ปลกี จดัแคมเปญ
ลดราคาครัง้ยิง่ใหญ่อยา่งต่อเนื่อง ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 (Lot 1) มาจนถงึปัจจุบนั (Lot 4) โดยลดราคาสนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี 
6 กลุ่มสนิค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ ซอสปรุงรส ของใชใ้นชวีติประจ าวนั ของใชช้ าระร่างกาย และ
ผลติภณัฑซ์กัลา้ง เพือ่ชว่ยลดภาระคา่ครองชพีของประชาชน 

มิ.ย.-ก.ค. 63

ขา้วสารบรรจุถุง น ้ามนัปาลม์ ปลากระป๋อง ไขไ่ก ่
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู กาแฟ นมพรอ้มดื่ม น ้าดื่ม คุ๊กกี ้

ปอูดั ปีกไก ่เตา้หูป้ลา ไกจ๊่อ พะแนงไกแ่บบซอง
นกัเกต็ไก ่หอยเชลลช์บุเกลด็ขนมปัง

ซอีิว๊ขาว ซอีิว๊ด า ซอสหอยนางรม เตา้เจีย้ว ซอสปรงุรส 
น ้าปลา น ้าจิม้ เครือ่งปรงุรสส าเรจ็รปู

กระดาษช าระ แป้ง ยาสฟัีน แปรงสฟัีน น ้ายาบ้วนปาก 
ส าล ีผา้อนามยั ผา้ออ้ม ครมีบ ารงุผวิ น ้ายารดีผา้

สบู่กอ้น/เหลว แชมพ ูครมีนวดผม โฟมลา้งหน้า/มอื

ผงซกัฟอก น ้ายาท าความสะอาดพืน้/หอ้งน ้า
น ้ายาซกัผา้ น ้ายาปรบัผา้นุ่ม น ้ายาลา้งจาน

0

ผูผ้ลติ-จดัจ าหน่าย 22 ราย 
หา้งคา้ปลกี-คา้ส่ง 8 ราย72 

รายการ

ผูผ้ลติ-จดัจ าหน่าย 42 ราย 
หา้งคา้ปลกี-คา้ส่ง 13 ราย

3,025 
รายการ

ผูผ้ลติ-จดัจ าหน่าย 40 ราย 
หา้งคา้ปลกี-คา้ส่ง 171 ราย

4,845 
รายการ

อำหำรปรุงส ำเร็จแชแ่ข็ง

ซอสปรุงรส

ผูผ้ลติ-จดัจ าหน่าย 40 ราย 
หา้งคา้ปลกี-คา้ส่ง 171 ราย 

ลดทุกอ าเภอ 76 จงัหวดั 878 อ าเภอ 
อำหำรและเคร่ืองดืม่



การด าเนินกิจกรรมพาณิชยล์ดราคา ช่วยประชาชน Lot 4

รวมทั้งหมด 76  878
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลางและตะวันออก

ใต้

17 196
20    322 
25 209
14 151  

จังหวัด อ าเภอทั้งหมด

แผน เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยอดจ าหน่าย บาท

ลดค่าครองชีพ บาท

ประชาชนมาซื้อสินค้า คน

878 515 363

44,195,151
11,670,061

221,482

ที่มา : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค รวบรวมจากรายงานของส านักงานพาณิชยจ์ังหวัด

ผลการด าเนินงาน (ระหว่างวันที่ 7 - 30 มิ.ย. 63)
 จัดกิจกรรมในระดับอ าเภอ

 ยอดรวมผลการจ าหน่ายสินค้า

3

กระทรวงพำณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ร่วมกับห้ำงโมเดิร์นเทรด ห้ำงค้ำปลีกค้ำส่ง ห้ำงท้องถ่ิน 
น ำสินค้ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรครองชีพมำจ ำหน่ำยในรำคำพิเศษ 
หมุนเวียนไปในแต่ละอ ำเภอทั่วประเทศ โดยมีรำยกำรสินค้ำ
ส ำคญัท่ีลดรำคำพิเศษ ได้แก่ 

 ไข่ไก่ (แพ็ค 10 ฟอง) 20 บาท/แพค็ 
 ข้าวสาร (5 กก.) 95 บาท/ถุง 

 น า้ตาลทราย (1 กก.) 20 บาท/ถุง 

 ปลากระป๋อง 10 บาท/กระป๋อง   

 น า้มันปาล์ม (1 ลิตร) 30 บาท/ขวด 
รวมถึงสินค้ำชุมชนในพืน้ท่ีและสินค้ำอ่ืนๆ อีกหลำย

รำยกำร 

 แผนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนเมษายน 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ -2.99 (YoY) หดตวัแรงสุดในรอบ 10 ปี 9 เดอืน เนื่องจากการลดลง
ของพลงังาน (ลดลงต ่าสุดในรอบ 11 ปี) และมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าประปา
ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ในขณะทีร่าคาสนิคา้และบรกิารในหมวด
อืน่ๆ สว่นใหญ่เคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัผลผลติและความตอ้งการ 

เมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออกแลว้ เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัทีร่้อยละ 0.41 
(ลดลงจากเดอืนกอ่นทีข่ยายตวัรอ้ยละ 0.54) และเฉลีย่ 4 เดอืน (ม.ค.-เม.ย.) 2563 
เงนิเฟ้อทัว่ไปลดลงร้อยละ -0.44 (AOA) และเงนิเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.50 
(AOA) 

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -3.28
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
คา่น ้าประปา คา่เชา่บา้น น ้ายาลา้งหอ้งน ้า โฟมล้างหน้า แชมพ ู
ยาสฟัีน เครื่องถวายพระ อาหารสตัว์เลี้ยง และโทรศพัท์มอืถอื 
ขณะทีชุ่ดชัน้ในสตรสีูงขึน้ ค่าโดยสารเครื่องบนิสูงขึน้จากการ
ปรบัคา่โดยสารของสายการบนิในประเทศ

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนเมษายน 2563 เท่ากบั 99.75 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -2.03 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.08
ตามการสงูขึน้ของไขไ่ก ่นมเปรีย้ว ผกัสด (มะนาว มะเขอื ถัว่ฝักยาว 
ผักกาดขาว ขิง กะหล ่าดอก) เครื่องประกอบอาหาร (น ้ ามันพืช 
เครือ่งปรงุรส) และขา้ว ขณะที ่เนื้อสกุร ไกส่ด ปลานิล กุง้ขาว ผลไมส้ด 
(มะมว่ง ฝรัง่ ชมพู ่มะละกอสกุ) อาหารจานเดยีวและอาหารส าเรจ็รปู
ลดลงจากการลดราคาชว่ยเหลอืคนไทยในชว่งโควดิ-19

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนเมษายน 2563

เทียบกบัเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.99  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.04
จากการเพิม่ขึน้ของทุกหมวดสนิคา้ ยกเว้นหมวดผกัสดและผลไม ้
(พรกิสด มะนาว ตน้หอม ผกัช ีกะหล ่าปล ีคะน้า เงาะ มะม่วง ลองกอง) 
ลดลงเนื่องจากฐานราคาปีที่ผ่านมาสูงและความต้องการบริโภค
ชะลอตวั ขณะที ่ขา้ว เนื้อสุกร ไก่ย่าง ปลานิล ปลาท ูไข่ นม เครื่อง
ประกอบอาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์กบัขา้วส าเรจ็รปู สงูขึน้ 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -5.28
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิทุกชนิด ค่าไฟฟ้าลดลงตาม
มาตรการลดคา่ไฟฟ้าของรฐั ราคาสนิคา้ลดลงจากการทีก่ระทรวง
พาณิชย์ขอความร่วมมอืผู้ประกอบการในการลดค่าครองชีพ
ไดแ้ก ่ผลติภณัฑซ์กัผา้ น ้ายารดีผา้ ผลติภณัฑท์ าความสะอาดพืน้ 
และก๊าซหงุตม้ทีล่ดลงตามราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ

1

4

1. เดือนมีนาคม 2563 (MoM) ลดลง                     - 2.03
2. เดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลง                     - 2.99
3. เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 2563  ลดลง                     - 0.44
(เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน)

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights
รวมทกุรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์
-อาหารสด

อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้

เคหสถาน
การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
-พลงังาน

การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)

-4.27

-2.03
ระดบัราคาสินค้า เดือนเมษายน 2563

-3.28

0.03

-19.22
-0.10

เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563  เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -0.44 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.62
จากการสูงขึน้ของขา้ว เนื่องจากปรมิาณผลผลติในทอ้งตลาดลดลง 
เนื้อสุกร ปลานิล ไข่ นม ผลไมส้ด (กล้วยน ้าวา้ สม้เขยีวหวาน ฝรัง่ 
สบัปะรด) เครื่องประกอบอาหาร (น ้ามนัพชื มะพรา้ว ซอสปรุงรส) 
เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ กบัขา้วส าเรจ็รูป อาหารตามสัง่ สูงขึ้น 
ขณะที ่ผกัสด (พรกิสด มะนาว ตน้หอม กะหล ่าปล ีผกัช)ี ลดลง 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -1.61
ตามการลดลงของค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น ้าประปา และน ้ามนั
เชื้อเพลงิ ขณะทีร่องเทา้บุรุษ เสื้อผา้สตร ีน ้ายาระงบักลิน่กาย 
ค่าแต่งผมชาย แชมพู โฟมล้างหน้า ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
คา่โดยสารรถประจ าทาง และสรุา สงูขึน้

3

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

-4.63

0.08
0.23

0.00

-0.17



5

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2563 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2562 ลดลง
ร้อยละ -3.50 (YoY) ตามราคาน ้ามนัเชื้อเพลิง ท าให้หมวดอื่น  ๆ
ทีไ่มใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะทีข่า้วสารและเนื้อสตัว์สงูขึน้  
เศรษฐกจิโดยรวมชะลอตวั การจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่และจดทะเบยีน
รถใหมล่ดลง รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลงต่อเนื่อง
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563 เท่ากบั

99.44 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.67
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -2.19 
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ น ้าประปา 
สบู่ ยาสฟัีน ขณะทีไ่ข ่นม ผกัสด เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน2563 

เทียบกบัเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.50 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟา ก๊าซหงุตม้ น ้าประปา ไวน์ สุรา 
ขณะทีข่า้ว เนื้อสตัว์ ไข่ นม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์เครือ่งแบบนกัเรยีน ยาแกป้วดลดไข ้สงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป 4 เดือนแรก 

(ม.ค.-เม.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ -0.78 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ 
น ้าประปา ขณะทีข่า้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2563 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2562 ลดลงรอ้ยละ 
-2.94 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า น ้าประปา 
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจ
โดยรวมชะลอตวั รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลง จดทะเบยีนรถใหมล่ดลง
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563 เท่ากบั 100.11 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.18
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563

เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -2.03 จากการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ตามมาตรการช่วยเหลอื
ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ก๊าซหุงตม้ ค่าเช่าบา้น ลดลง ขณะที่
ไข ่นม ผกัสด เครือ่งปรงุรส ผลติภณัฑท์ าความสะอาดในบา้น สงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563

เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.94 
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า น ้าประปา ขณะที ่ขา้ว 
เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์เครือ่งปรุงรส สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป 4 เดือนแรก 

(ม.ค.-เม.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ
-0.10 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหงุตม้

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2563 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2562 ลดลง
รอ้ยละ -3.81 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า 
น ้าประปา ตามมาตรการช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 
เนื้อสตัว์ ผกั ผลไม ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคลดลงจากการลดราคาที่
กระทรวงพาณิชยข์อความร่วมมอืภาคเอกชน เศรษฐกจิโดยรวม
ชะลอตวั จ านวนรถใหมล่ดลง รายไดท้อ่งเทีย่วลดลงจากโควดิ-19
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563 เท่ากบั 

98.82 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.95
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -2.11 
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสตัว์ เนื่องจากการบรโิภค
ลดลงในชว่งโควดิ-19 ผลไมล้ดลง เนื่องจากผลผลติออกมาก 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน  

2563 เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-3.81 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
น ้าประปา ผลติภณัฑท์ าความสะอาด เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป 4 เดือนแรก 

(ม.ค.-เม.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ
-1.19  จากการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม
น ้าประปา ขณะทีข่า้ว เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2563 เมือ่เทยีบกบัเมษายน 2562 ลดลงรอ้ยละ 
-2.57 (YoY) ต ่าสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงต้ม
ลดลง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ลดลงตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบจากโควดิ-19 เศรษฐกจิโดยรวมชะลอตวัจากโควดิ-19
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563 เท่ากบั 99.26 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.35
-การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -2.06 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มน ้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา 
ตามมาตรการช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ค่าเช่าบ้าน 
และอาหารสตัว ์ขณะทีก่ลุ่มอาหารสด ไข ่นม ผกัสด เนื้อสตัว ์ลดลง
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2563

เทียบกบัเดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -2.57 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ค่าไฟฟ้าและค่าประปาทีล่ดลง
ตามมาตรการชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 4 เดือน 

(ม.ค.-เม.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.15 จากการสูงขึน้ของขา้ว เนื่องจากภยัแล้ง ผลผลติออกสู่
ตลาดน้อย เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร และผลไมส้ด สงูขึน้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อยประกอบกบัผลผลติมคีุณภาพด ีอกีทัง้ความต้องการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวเ์พื่อผลิตอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ 
จากมาตรการลอ็คดาวน์ท าใหผู้ป้ระกอบการมอีุปสรรคในการน าเขา้วตัถุดบิอื่นมาผลติอาหารสตัว ์ขณะนี้ผลผลติรุ่นที ่2 (ฤดูแลง้) ออก
สูต่ลาดแลว้ 0.460 ลา้นตนั คดิเป็น 90.87%

ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ ามันปรับตัวลดลงจากเดือนก่ อน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกลดลง ส่งผลใหค้วามต้องการใช้
น ้ามนัปาลม์ภายในประเทศ เพื่อน าไปผลติเป็นน ้ามนัไบโอ
ดเีซลลดลง

ข้าว
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัว

เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าเร่งส ารองข้าวจากความ
กงัวลการระบาดของโควดิ-19 และความกงัวลจากนโยบายปิด
ประเทศของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ (เวียดนามและ
อินเดีย) ส่งผลให้ประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึงสหรัฐฯ
ฮ่องกง และสงิคโปร ์น าเขา้ขา้วขาวมากขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลีย่ยางพาราปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจาก

เริม่เขา้สู่ฤดูฝน เป็นอุปสรรคในการกรดียาง ส่งผลใหป้รมิาณ
ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกบัได้รบัปัจจัย
สนับสนุนจากสญัญาณราคายางในตลาดล่วงหน้า TOCOM
ทีเ่พิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ และความต้องการ
ยางพาราจากต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ปัจจุบนัมาเลเซยีไดอ้นุญาต
ใหข้นสง่สนิคา้ผ่านชายแดนไดอ้ย่างเตม็รปูแบบ และจนีเริม่เปิด
ให้มีการด าเนินอุตสาหกรรมบางส่วน ส่งผลให้สถานการณ์
อุตสาหกรรมยางพาราเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน

เนื่องจากช่วงทีผ่่านมาฝนตกชุกส่งผลใหห้วัมนัส าปะหลงัมี
เชื้อแป้งต ่า ราคาจึงลดลง ประกอบกับสถานการณ์การ
ระบาดของโควดิ-19 ท าใหล้านมนัเสน้เปิดท าการไม่มากนัก 
และโรงแป้งสว่นใหญ่ปิดด าเนินการเพื่อปรบัปรุงเครื่องจกัร

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลมิแีนวโน้มทรงตัวหรอื
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการค้าข้าวมีข้าวในสต็อก
เพยีงพอต่อความต้องใช ้ประกอบกบัสถานการณ์โควดิ-19 เริม่คลีค่ลาย
และประเทศผู้ส่งออกขา้วหลกัอย่าง เวียดนาม อินเดยี กลบัมาส่งออก
ขา้วได้ตามปกติแล้ว ท าให้ผู้ประกอบการค้าขา้วไทยรอดูสถานการณ์
ราคา และมแีนวโน้มเสนอราคารบัซือ้ลดลง 
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้จะลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากคุณภาพมนัส าปะหลงัที่เกษตรกรเกบ็เกี่ยวได้ มเีชื้อ
แป้งต ่า จากฝนตกชุกและเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว และหาก
โรงงานแป้งมนัส าปะหลงัและลานมนัเสน้ยงัคงหยุดด าเนินการ กจ็ะส่งผล
ใหร้าคาปรบัตวัลดลง 
ยางพารา - คาดว่าราคายางพารามีแนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้น เน่ืองจาก
การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในหลายประเทศ ประกอบกบัราคา
น ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ยางพารามีมากขึ้น 
ขณะที่ผลผลิตยางพาราของไทยจะลดลงในช่วงเข้าสู่ฤดู ฝนที่เป็น
อุปสรรคในการกรดียางพาราของเกษตรกร
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัจะเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มาตรการปลดลอ็คของภาครฐั ท าใหก้จิการสามารถกลบัมาด าเนินธุรกจิได ้
รวมถงึประชาชนสามารถด าเนินชวีติได้อย่างเป็นปกต ิจงึเป็นโอกาสให้
ความตอ้งการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล และน ้ามนัปาลม์เพิม่ขึน้
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ - คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ความชื้น
ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจาก
เป็นช่วงปลายฤดูเกบ็เกี่ยว ท าให้ปริมาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อยลง 
ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดี และยังมีความต้องการใช้เพื่อผลิต
อาหารสตัวอ์ย่างต่อเนื่อง

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤษภาคม 2563

สินค้า

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

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

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ค./เม.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,471 14,771 14,838 14,885 14,925 14,855 2.65
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.73 1.69 1.69 1.66 1.65 1.67 -3.47

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 33.60 35.10 34.51 34.94 35.69 35.06 4.35
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน. >15 กก. 3.00 2.72 2.56 2.75 3.00 2.76 -8.00

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.50 7.49 7.66 7.65 7.97 7.69 2.53

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส. 6



7

แวดวงพาณิชย์

■ 25 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย ด าเนิน
โครงการเพิม่ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายลิ้นจี่พนัธุ์ฮงฮวย 
จากดอยผาลัง้ ต.หว้ยชมภู อ.เมอืง ปี 2563 โดยผลการด าเนินการตัง้แต่ 
เม.ย.-พ.ค. 63 ปรมิาณกว่า 80 ตนั มลูค่ารวม 2.78 ลา้นบาท 

■ 10 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง ด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. (สกต.) ระยอง แลกเปลีย่นทุเรยีนหมอนทอง 
จ านวน 3.4 ตนั มลูค่า 447,460 บาท กบั ขา้วหอมมะล ิจ านวน 4 ตนั 
มลูค่า 150,400 จาก สกต.บุรรีมัย์

■14 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบุรี ร่วมการ
ประชุมเสวนาเรื่อง “การใช ้Platform Online ในการซือ้ขายสนิคา้เกษตร” 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์และ
ประชาสมัพนัธก์ลุ่ม Facebook “ตลาดออนไลน์ by พาณิชยเ์พชรบุร”ี

ภาคเหนือ

■ 20 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินกจิกรรมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสนิค้าเกษตร 
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยแลกเปลี่ยนขา้วหอมมะลิ
และมะม่วง ของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน แลกเปลี่ยนกบั มงัคุด 
ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูคา้ ธกส. พงังา 

■ 9 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ น าเงิน
บรจิาคจากกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศและประชาชนชาวเชยีงใหม่ 
จดัซือ้แตงโมจากเกษตรกรจงัหวดัสุโขทยั และเวชภณัฑย์า ใหป้างชา้ง
กาญจนา อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก โควดิ-19

ภาคกลาง

■ 13 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสาคร 
เปิดตัวโครงการธงฟ้าฝ่าภัย โควิด-19 และปล่อยรถเร่ จ านวน
40 คนั เพื่อจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพ
ในราคาเป็นธรรม ณ ตลาดสดสาย 5 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
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■ 15 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสินธุ์ ด าเนิน
กจิกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลติสนิค้าประมง โดยน าเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิลที่ได้รบัผลกระทบด้านการตลาดในช่วง 
โควิด-19 ไปจ าหน่ายในพื้นที่จ ังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และสกลนคร 
ปรมิาณ 3.2 ตนั มลูค่ารวม 613,750 บาท

■ 25 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัร้อยเอด็ ลงพืน้ที่
ติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ณ ห้างสรรพสนิค้า
ทอ้งถิน่ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ โดยลดราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่
จ าเป็น 5-70 % จ านวน 72 รายการ ตัง้แต่เดอืน พ.ค.-ม.ิย. 63

■ 18 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) ร่วมกบั ศอ.บต. จดักจิกรรม
สนิค้าธงฟ้า-สนิคา้ฮาลาล ต้านภยั โควดิ-19 ปล่อยคาราวานรถสนิค้า
ธงฟ้าราคาประหยดั จ านวน 14 คนั ไปยงัพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้
เพื่อช่วยลดรายจ่ายในช่วง โควดิ-19 และช่วงเทศกาลถอืศลีอด 

■ 28 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
ร่วมกบั สกต.สรุาษฎรธ์านี เชื่อมโยงตลาดผลไม ้ลิน้จีพ่นัธุ์จกัรพรรดิจ์าก
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกลิน้จีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ปรมิาณ 2.5 ตนั เพื่อกระจาย
ผลผลติในช่วงออกสูต่ลาดมาก และช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วง โควดิ-19

■ 12 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครราชสีมา 
ลงพื้นที่ร ับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเมล่อน
ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกเมล่อน
เพื่อการตลาดต าบลโนนแดง และเจรจาตกลงขายเมล่อนใหก้บัหอการคา้
จงัหวดั จ านวน 400 กก./เดอืน

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 15 พฤษภาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพงังา ลงพื้นที่
ตดิตามสถานการณ์ปรมิาณและราคารบัซือ้ผลไม ้เช่น มงัคุด ทุเรยีน 
ในพื้นที่ อ.กะปง และ อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา เพื่อเตรียมรบัมือในช่วง
ผลผลติออกสูต่ลาดมาก และตรวจสอบการแสดงราคารบัซือ้เพื่อป้องกนั
การเอารดัเอาเปรยีบเกษตรกร 



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...

กิจกรรมภมิูภาค  

ชื่องาน วนัทีจ่ดังาน สถานทีจ่ดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรบัผดิชอบ

อ่าวไทย expo 2020 
ไทยช่วยไทยสูภ้ยัโควดิ-19

1-5 ก.ค. 63 ศนูยป์ระชุมนานาชาตฯิ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

งานจ าหน่าย
สนิคา้

ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัภาคใตอ้่าวไทย

ตลาดนดัร่วมใจ สูภ้ยั โควดิ-19 3-5 ก.ค. 63 บิก๊ซ ีสาขาแพร่ งานจ าหน่าย
สนิคา้

ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัแพร่

กาดพาณิชยห์ละปนู ฝ่ายวกิฤตโควดิ-19 3-5 ก.ค. 63 ลานกจิกรรมแจ่มฟ้าสตรที
หา้งแจ่มฟ้า ชอ้ปป้ิงมอลล์

งานจ าหน่าย
สนิคา้

ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัล าพนู

ชมิ ชอ้ป แชร ์ของดเีมอืงชาละวนั 3-6 ก.ค. 63 TOPS Plaza สาขาพจิติร งานจ าหน่าย
สนิคา้

ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัพจิติร
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