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พันธกิจ






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”
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เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด
10 มิถุนายน 2563 นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างโอกาสไทยทุกคน

ยุทธศาสตร์ 1 สร้ าง 3 เพิ่ม

เกษตรผลิ
เกษตรผลิตต
ลาด
พาณิชย์ตตลาด

1 สร้าง ประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสิ นค้าเกษตร
และอาหารคุณภาพของโลก

2
3

เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ประเทศ
เพิ่ม GDP ให้กบั ประเทศ

4 เพิ่ม รายได้ให้กบั เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
ในทุกระดับ

พันธกิจร่วม 4 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1

ร่วมกันสร้าง Single Big Data ระหว่างกระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงเกษตรฯ
เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกันทัง้ ด้านการผลิ ตและการตลาด

พันธกิจที่ 2

สร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิ ต พาณิ ชย์ตลาด เพื่อเป็ นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการทาการตลาดร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในอนาคต

พันธกิจที่ 3

ร่วมกันสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิ ดขึ้นในสิ นค้าเกษตร โดยมุ่งเน้ นคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

พันธกิจที่ 4
ทีม่ า : ศูนย์ขา่ วกระทรวงพาณิชย์

พัฒนาคนและผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2

พาณิชย์ทนั สมัย
กระทรวงพาณิ ชย์จะก้าวไปสู่การเป็ น

นาเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัยมาใช้
เพื่อทาการตลาดอย่างแม่นยา

สร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมน
ประเทศ ร่วมกันทาหน้าทีท่ างการตลาด

“พาณิชย์ทนั สมัย”
ขยายตลาดการค้าออนไลน์ นาไปสู่การใช้ blockchain
ในการเจรจา การขาย และการลงทุนในอนาคต

เน้นการสร้างโมเดลการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การใช้
ระบบ drop off สินค้าในศูนย์กระจายสินค้า

สร้างความเชื่อมันสิ
่ นค้าไทย ผ่านการสร้างแบรนด์ การจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และสร้าง Trust Mark ในตลาดโลก
พาณิ ชย์ทนั สมัยแบ่งตลาดออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ตลาดในประเทศและต่ างประเทศ
ผ่านช่องทางการตลาด 4 ช่องทาง ดังนี้
ตลาดออฟไลน์
เป็ นตลาดในรูปแบบเดิมทีย่ งั สามารถพัฒนาได้ เช่น โมเดิรน์ เทรด สมาร์ทโชห่วย โดยใช้เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการเข้ามาช่วยยกระดับร้านธงฟ้ า โมบายมาร์เก็ต ตลาดชัวคราว
่
ตลาดเฉพาะกิจ ทางานเชิงรุกโดยใช้ทมี
เซลล์แมนจังหวัดเป็ นช่องทางในการระบายสินค้าเกษตร รวมถึงรถพุ่มพวง คาราวานสินค้ากระทรวงพาณิชย์
ตลาดออนไลน์
มีแพลตฟอร์มทัง้ ในและต่างประเทศ และแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดทีจ่ ะสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
ช่องทางระบายสินค้าเกษตรต่อไปอย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
เคาน์ เตอร์ เทรด
โดยการสร้างเวทีจบั คู่การค้าการผลิตมาพบกันให้มากขึน้ ในรูปแบบของการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าหรือรูปแบบอื่น
ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีทงั ้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
คอนแทคฟาร์ มมิ่ง
ขณะนี้ พ.ร.บ. เกษตรพันธสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว เมือ่ ลงนามในเกษตรพันธสัญญาแล้วจะทาให้เกษตรกรผูผ้ ลิต
มีหลักประกันเรือ่ งราคาและปริมาณการรับซือ้ โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จะให้ความสาคัญร่วมกัน
ในการสร้างหลักประกันทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูป้ ระกอบการ
ทีม่ า : ศูนย์ขา่ วกระทรวงพาณิชย์
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ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดื อนพฤษภาคม 2563

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 99.76 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1.ร้อเดื
อนเมษายน 2563 (MoM)
ยละ
2. เดือนพฤษภาคม 2562 (YoY)
3. เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563

ระดับราคาสิ นค้า เดือนพฤษภาคม 2563

ร้อยละ (MoM)
0.01
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
0.02
-0.01
-อาหารสด
0.00
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
0.00
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
เคหสถาน -1.12
0.19
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
1.05
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
2.73
-พลังงาน
0.10
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
0.00

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
0.01
ลดลง
- 3.44
สูงขึ้น
- 1.04

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ลดลงร้อยละ -3.44 (YoY) หดตัวมากกว่าเดือนทีผ่ ่านมาจากการลดค่าไฟฟ้ าและ
ประปาตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ราคาพลังงานยังคงต่ากว่าปี ก่อนถึงร้อยละ
-27.38 แม้ว่าราคาน้ ามันเชื้อเพลิงจะปรับสูงขึ้นจากเดือนทีผ่ ่านมา ประกอบกับ
กลุ่มอาหารสดลดลง จากผักสดทีล่ ดลงต่ าสุดในรอบ 36 เดือน เมื่อเทียบกับฐาน
ราคาทีส่ งู ทีส่ ุดในปี ทผ่ี ่านมา ขณะทีร่ าคาสินค้าและบริการหมวดอืน่ ๆ เคลื่อนไหว
สอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว
เงินเฟ้ อพืน้ ฐานขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.01 เฉลีย่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2563) เงินเฟ้ อ
ทัวไปลดลงร้
่
อยละ -1.04 (AoA) และเงินเฟ้ อพืน้ ฐานสูงขึน้ ร้อยละ 0.40 (AoA)

1

ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนพฤษภาคม 2563 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า สูงขึน้ ร้อยละ 0.01 (MoM)
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.02 ■ หมวดอื่ นๆ ไม่ ใช่ อาหารและเครื่ องดื่ ม ราคาเฉลี่ ยไม่
ตามการสูงขึน้ ของผักสด (ผักชี ต้นหอม พริกสด คะน้า ถัวฝั
่ กยาว) เปลี่ยนแปลง สินค้าทีม่ รี าคาสูงขึน้ คือ น้ ามันเชื้อเพลิง (ยกเว้น
อาหารเดลิเวอรี่ อาหารสาเร็จรูปทีห่ มดโปรโมชัน่ และอาหารจานเดียว ดีเซล และก๊าซ LPG) ผลิตภัณฑ์ป้ องกันและบ ารุงผิว เครื่อง
ขณะที่ ข้าว เนื้ อสัตว์ ไข่ ครีมเทียม ผลไม้ (เงาะ ส้มเขียวหวาน ถวายพระ และค่าอาหารสัตว์ ส่วนค่าน้าประปา น้ายาปรับผ้านุ่ม
มะม่วง มังคุด) เครื่องประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ผงซักฟอก ลดลง ขณะทีห่ มวดเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า ยาสูบ
และเครือ่ งดีม่ มีแอลกอฮอล์ราคาเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง
ลดลง
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เที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.44 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.01 ■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -5.42
จากการลดลงของผักผลไม้ (มะนาว ต้นหอม พริกสด มะเขือ มะม่วง จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง การลดค่าไฟฟ้ า น้ าประปา
เงาะ ลองกอง ส้มเขียวหวาน) ลดลงต่ าสุดในรอบ 3 ปี ประกอบกับ ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และโทรศัพท์มอื ถือลดลง
ราคาฐานปี ท่ผี ่านมาสูงและความต้องการบริโภคชะลอตัว ขณะที่ ขณะที่ เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า แชมพู ค่าแต่งผมชาย น้ ายา
ข้าวเหนียว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่ม ี ระงับ กลิ่ น กาย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า โดยสารรถตู้
แอลกอฮอล์ และอาหารสาเร็จรูป สูงขึน้
ค่าโดยสารเครือ่ งบิน และสุรา สูงขึน้

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2563 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -1.04 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
3หมวดอาหารและเครื
่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -2.38
■

จากการลดลงของค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม น้ าประปา น้ ามันเชื้อเพลิง
ขณะที่ เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า น้ ายาระงับกลิน่ กาย ค่าแต่งผมชาย
แชมพู โฟมล้ า งหน้ า ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า เดิ น ทาง
ค่าโดยสารรถประจาทาง และสุรา สูงขึน้

■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 1.28

ตามการสูงขึ้นของข้าว เนื้ อสัตว์ ไข่ นม ผลไม้ (กล้วยน้ าว้า
ส้มเขียวหวาน ฝรัง่ สับปะรด) เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่ม
ไม่มแี อลกอฮอล์ กาแฟสาเร็จรูป อาหารสาเร็จรูป อาหารตามสัง่
ขณะที่ ผักสด (พริกสด มะนาว ต้มหอม กะหล่าปลี ผักชี) ลดลง

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

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนพฤษภาคม 2563 เมือ่ เทียบกับพฤษภาคม 2562 หดตัว
ร้อยละ -3.23 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม และ
การลดค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ตามมาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ของรัฐ
ผัก ผลไม้ ปรับราคาลดลง ขณะที่ ข้าว ปรับราคาสูงขึน้ จากภัยแล้ง
เนื้อสัตว์ อาหาร สูงขึน้ เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมหดตัว การจัดเก็บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และจดทะเบียนรถใหม่ลดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนพฤษภาคม 2563 เท่ ากับ
99.34 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.26
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม 2563
เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 0.08 โดยปั จจัยหลัก
มาจากกลุ่มน้ามันเชือ้ เพลิง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว รถโดยสาร
ขณะทีค่ า่ ไฟฟ้ า ประปา ค่าเช่าบ้าน ลดลงตามมาตรการช่วงโควิด-19
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม2563
เที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.23 ตามการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า ประปา ค่าทัศนาจรทัง้ ใน
และต่างประเทศลดลงจากผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วช่วงโควิด-19
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 5 เดือน (ม.ค.พ.ค. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.53 จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า ประปา
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับพฤษภาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ -3.15 (YoY) จากการลดลงต่อเนื่ องของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า
ประปา ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิด-19 ขณะที่อาหารสดสูงขึ้น
เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว จานวนจดทะเบียนรถใหม่หดตัวต่อเนื่อง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนพฤษภาคม 2563 เท่ ากับ
100.34 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 100.11
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม2563
เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.23 จากการ
สูงขึน้ ของผักสดจากภาวะภัยแล้ง น้ ามันเชือ้ เพลิง ไก่สด นม อาหาร
สาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว ขณะที่ ข้าว ผลไม้ ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม2563
เมื่อเที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.15
ตามการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ไฟฟ้ า ประปา แชมพู น้ ายารีดผ้า
ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 5 เดือน (ม.ค.พ.ค. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.71 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา แชมพู ยาสีฟัน
ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งประกอบอาหาร เครือ่ งดื่ม สูงขึน้

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับพฤษภาคม 2562
ลดลงร้อยละ -3.77 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิงทีห่ ดตัว
ต่อเนื่อง ทาให้หมวดอื่นๆ ลดลงทุกหมวด ส่วนกลุ่มอาหารสดลดลง
จากผักผลไม้ เศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัวต่ อเนื่ อง จ านวน
จดทะเบียนรถใหม่ลดลงต่อเนื่อง
- ดัช นี ราคาผู้บ ริ โ ภคทั ว่ ไปเดื อ นพฤษภาคม 2563
เท่ากับ 99.57 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.44
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.13
จากการสูงขึน้ ของผักสด และน้ามันเชือ้ เพลิง ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์
ไข่ ผลไม้ เครือ่ งประกอบอาหาร น้าอัดลม ก๊าซหุงต้ม ประปา ลดลง
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2563 เที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -3.77
ตามการลดลงของผัก ผลไม้ น้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ สูงขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 5 เดือน
(ม.ค.-พ.ค. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.38 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม
ประปา เบียร์ ไวน์ ขณะที่ ข้าว เนื้ อสัตว์ ไข่ นม เครื่องประกอบ
อาหาร อาหารสาเร็จรูป สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับพฤษภาคม 2562
ลดลงร้อยละ -3.97 (YoY) ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ ค่าไฟฟ้ า ประปา และสินค้าหลายรายการลดลงตามที่
กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผูผ้ ลิต ตามมาตรการช่วงโควิด-19
เศรษฐกิจโดยรวมลดลงต่อเนื่อง จานวนจดทะเบียนรถใหม่ลดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม 2563 เท่ ากับ
98.88 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 98.82
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.06
จากการสู งขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ยาสมุ นไพร สบู่ ยาสีฟั น
ขณะที่ ข้าว เนื้ อสัตว์ ไข่ นม ค่าเช่าบ้าน ก๊ าซหุ งต้ ม ประปา
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดบ้าน ผลไม้ ลดลง
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนพฤษภาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ
-3.97 ตามการลดลงของเนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ ามันเชื้อเพลิง
โทรศัพท์มอื ถือ ขณะที่ ข้าว นม ไข่ เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ ย (ม.ค.พ.ค. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-1.75 จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง โทรศัพท์มอื ถือ เครื่องแบบ
นักเรียน ไฟฟ้ า ประปา ขณะที่ ข้าว ไข่ เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนมิถนุ ายน 2563
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(พ.ค.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทะลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

14,855
1.67
35.06
2.76
7.69

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนมิ ถนุ ายน (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(มิ .ย.)
14,895
1.64
36.45
3.13
7.79

ข้าว
ราคาเฉลีย่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากกาลังซือ้ ของผู้บริโภคทัง้ ใน
และต่างประเทศชะลอตัว อีกทัง้ ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ อาทิ
อินเดียและเวียดนาม เริม่ มีการส่งออกข้าวมากขึน้ ประกอบกับ
ราคาส่ งออกข้าวไทยสู งกว่ าคู่ แข่ งขัน ท าให้ ก ารส่ งออก
มีแนวโน้มชะลอตัว
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
เนื่องจากหัวมันสาปะหลังมีเชือ้ แป้ งต่ าจากฝนที่ตกชุกและเป็ น
ช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกีย่ ว สาหรับลานมันเส้นและโรงงานแป้ ง
มันสาปะหลังส่วนใหญ่หยุดดาเนินการ
ยางพารา
ราคาเฉลีย่ ยางพาราปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 เริม่ คลีค่ ลาย ประเทศต่างๆ จึงผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ทาให้ความต้องการของผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมทัง้ ในและต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ ที่นายางพารา
มาแปรรูปเป็ นวัสดุการจราจรเพื่อเพิม่ มูลค่า อีกทัง้ ได้รบั ปั จจัย
สนับสนุ นจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ เนื่ องจากตลาด
คาดการณ์ความต้องการใช้น้ามันจะฟื้ นตัวขึน้
ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลี่ ย ปาล์ ม น้ า มัน ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น จากเดื อ นก่ อ น
เนื่ องจากความต้ องการใช้ ข องภาคประชาชนและ
ภาคอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากมาตรการคลายล็อคดาวน์ ของ
รัฐบาล โดย สศก. พยากรณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันเดือน
ก.ค.63 จะออกสูต่ ลาดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนร้อยละ 2.80

14,897
1.62
37.07
3.21
7.90

14,846
1.61
36.98
3.17
7.97

14,835
1.63
37.36
2.80
8.01

14,868
1.62
36.96
3.08
7.92

%
ราคาเฉลี่ย
มิ .ย./พ.ค.
0.08
- 2.99
5.42
11.59
2.99

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมแี นวโน้มทรงตัวหรือ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกาลังซือ้ ของประเทศผูน้ าเข้าข้าวลดลง
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด -19 ประกอบกับค่ าเงินบาท
มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ส่งออกรายอื่น ทาให้ราคา
ข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน อีกทัง้ กาลังซือ้ ในประเทศชะลอตัวจาก
ผูป้ ระกอบการมีขา้ วในสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้แล้ว
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้มแี นวโน้ม
ทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้ อย เนื่ องจากคุ ณภาพมันสาปะหลังที่
เกษตรกรเก็บเกีย่ วได้ มีเชือ้ แป้ งต่า จากฝนตกชุก ประกอบกับเงินบาทที่
แข็งค่าขึน้ มีผลกดดันให้ราคาซือ้ ขายหัวมันสาปะหลังสดในประเทศลดลง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
ความต้องการน้ายางเพื่อผลิตถุงมือยางและยางยืดเพิม่ ขึ้น และราคา
น้ า มัน มีแ นวโน้ ม ปรับ ตัว ดีข้ึน จากประเทศผู้ผ ลิต น้ า มัน รายใหญ่
ปรับลดกาลังการผลิตลง ทัง้ นี้ เศรษฐกิจโลกที่ยงั ชะลอตั ว ส่งผลให้
ราคายางยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่า
ปาล์มน้ามัน - คาดว่าราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ามันจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผลปาล์ม
มีคุณภาพดีขน้ึ จากภาวะฝนตกชุกในช่วงก่อนหน้านี้ ผูป้ ระกอบการจึง
ปรับราคารับซื้อสูงขึน้ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรนาผลปาล์มสุกมาจาหน่ าย
ด้านราคาน้ ามันปาล์มดิบมีแนวโน้ มทรงตัวอย่ างต่ อเนื่ อง เนื่ องจาก
ผูป้ ระกอบการมีสต็อกคงเหลือในระดับหนึ่ง ทาให้มกี ารซือ้ ขายไม่มาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชื้นไม่เ กิน 14.5% ที่เ กษตรกรขายได้จะทรงตัวหรือ ปรั บตัว
ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ใ นประเทศ
เพิม่ ขึน้ ในช่วงฤดูเก็บเกีย่ ว ประกอบกับเข้าสูช่ ่วงฤดูฝนทาให้คุณภาพ
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเฉลีย่ ข้าวโพดเมล็ดความชืน้ 14.5% ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูเก็บเกีย่ วผลผลิตทีป่ ลูกในฤดูแล้ง
ทาให้ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิม่ ขึน้ จากมาตรการ
ล็อคดาวน์ทาให้ผปู้ ระกอบการมีอุปสรรคในการนาเข้าวัตถุดบิ อื่นมาผลิตอาหารสัตว์ โดยขณะนี้เริม่ เข้าสูฤ่ ดูการผลิต ปี 2563/64
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมการค้าภายใน/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.
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แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

■ 24-26 มิถุนายน 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดสมุทรสาคร

18 มิ ถุ นายน 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดเชี ยงใหม่ น า
ผูป้ ระกอบการ Biz Club ร่วมกิจกรรม “เปิ ดเมืองเชียงใหม่ เมืองท่องเทีย่ ว
ปลอดภัย” ณ ลานประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อม
ในการบริการด้านการท่องเทีย่ วและกระตุน้ เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
■

จัดกิจกรรมจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็ นต่อการครองชีพใน
ราคาลดพิเศษ เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ามันพืช น้าตาลทราย ปลากระป๋ อง
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าทีว่ ่าการอาเภอเมืองสมุทรสาคร

มิถุ นายน 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดกาญจนบุ รี
ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4”
นาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจาหน่ ายในราคาพิเศษ และจัดกิจกรรม
เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ม ันม่ ว งอบ
กรอบ ณ อบต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบุรี
■ 25

■ 20-21 มิถุนายน 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชี ยงราย จัดงาน

“Chiangrai Green Market” นาผูป้ ระกอบการ จานวน 20 ราย จาหน่ าย
สินค้าปลอดภัยและอินทรีย์ เช่น ชา กาแฟ ข้าว ผลไม้ ไข่ น้ าผึง้ สินค้า
เกษตรแปรรูป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.เชียงราย

■ 26 มิถุนายน 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดลาพูน จัดกิจกรรม

■ 25 มิถุนายน 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดระยอง ร่วมกับ

ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี สาขาระยอง จัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วย
สัมมนา (Forum) “คนไทยยุคใหม่ ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อ ประชาชน Lot 4” นาสินค้าอุปโภคบริโภคไปจาหน่ ายให้ประชาชนใน
สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ราคาต่ ากว่าท้องตลาด เช่น ไข่ไก่ น้ ามันพืช น้ าตาลทราย รวมทัง้
อินทรีย์ ณ ร้านฮัตเติล้ คอฟฟี่ อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
สินค้าชุมชน ณ ทีว่ ่าการอาเภอบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ภาคใต้

มิถุนายน 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับห้างบิก๊ ซี จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน พาณิชย์ ■ 17-21 มิถุนายน 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” น าสินค้าอุ ปโภค บริโภค และสินค้าชุ มชนมา จัดกิจกรรมจาหน่ ายสินค้าชุมชน “ตลาดรวมใจ เพื่อชุมชน” เพื่อสร้าง
จาหน่ายบริเวณตลาดเทศบาลตาบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รายได้ให้กบั เกษตรกรและผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และห้างบิก๊ ซี สาขานครศรีธรรมราช
■ 10-11

28 มิ ถุ น ายน 2563 ส านั ก งานพาณิ ชย์จ ัง หวัด หนองคาย
จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 นาสินค้าทีจ่ าเป็ น
ต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ ามันปาล์ม น้ าตาลทราย ปลากระป๋ อง
ข้าวสาร และสินค้าชุมชน ณ อบต. โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
■

■ 27 มิถุนายน 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่ วยประชาชน Lot 4 จาหน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ น้ ามันปาล์ม
น้าตาลทราย ปลากระป๋ อง ข้าวสาร ในราคาต่ากว่าท้องตลาด 20-50 %
ณ โรงเรียนบ้านคุง้ วังวัว อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช

29 มิถุ นายน 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดหนองบัวล าภู ■ 29 มิถุนายน 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดสตูล จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 เพื่อจาหน่ ายสินค้า พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 นาสินค้าทีจ่ าเป็ นต่อการครอง
อุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็ นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ ามันพืช ชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ ามันพืช น้ าตาลทราย ปลากระป๋ อง และสินค้าชุมชน
ปลากระป๋ อง น้ าตาลทราย ในราคาต่ า กว่ าท้ อ งตลาด 15-30 % มาจาหน่ ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ณ หน้าสหกรณ์
ณ ศาลากลางบ้านหนองแวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลาภู
การเกษตรท่าแพ จากัด อ.ท่าแพ จ.สตูล
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...สาระน่ ารู้...

กิ จกรรมภูมิภาค
ชือ่ งาน

วันทีจ่ ดั งาน

สถานทีจ่ ดั งาน

ลักษณะงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลไม้ & ของดี ภาคตะวันออก

31 กรกฎาคม –
4 สิงหาคม 2563

เซ็นทรัลพลาซ่า
รัตนาธิเบศร์

งานแสดง
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครนายก

TONKLA TO GOAL ภาคเหนือ
(รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ค. 63)

4-20 สิงหาคม 2563

อบรมออนไลน์ และ
ลงพืน้ ที่ จ.เชียงใหม่

ฝึกอบรม

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

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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