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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”
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ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน ครึ่งปี แรกของปี 2563
เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายภาครัฐและการผ่อนคลาย
มาตรการปิ ดเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน มูลค่าการส่ งออกสินค้า และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ดี ภาวะการลงทุนยังเปราะบาง สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่
หดตัวสูงขึน้ ขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ วหดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศทีย่ งั คงมีอยู่

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิ จ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่ ดลบน้อยลง ตามอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน
ทีป่ รับสูงขึน้ เนื่องจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของรัฐบาลบางมาตรการสิ้นสุดลง
สาหรับตลาดแรงงานปรับตัวดีขน้ึ บ้าง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ภาวะการ
จ้างงานในภาพรวมยังอ่อนแอ ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลจากการส่ งออก
ทองคาเป็ นสาคัญ

เครื่องชี้การบริ โภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการใช้จา่ ยที่
ปรับดีขน้ึ ในเกือบทุกหมวด โดยเป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง และปัจจัย
ชัว่ คราวในเดือ นที่ม ีว ัน หยุ ด ยาวมากกว่ า ระยะเดีย วกัน ของปี ก่ อ น ประกอบกับ
สถานการณ์การจ้างงาน รายได้ครัวเรือน และความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคปรับดีขน้ึ บ้าง
ส่งผลให้ประชาชนออกมาเดินทางท่องเทีย่ วและใช้จา่ ยมากขึน้

มูลค่าการส่งออกสิ นค้า หดตัวร้อยละ 11.9 จากระยะเดียวกันของปี ก่อน หากไม่รวม
การส่งออกทองคา มูลค่าการส่งออกหดตัวที่ร้อยละ 14.3 โดยเป็ นการหดตัวน้ อยลง
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการส่งออกทีป่ รับดีขน้ึ ในหลายหมวดสินค้า อาทิ ยานยนต์
และชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ที่ทยอยฟื้ นตัวตามการผ่อนคลายการปิ ดเมืองในหลาย
ประเทศ
เครื่องชี้ การลงทุ นภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากเดือนก่ อน ตามการลงทุนหมวด
เครื่องจักรและอุ ปกรณ์ ทัง้ การนาเข้าสินค้าทุน ยอดจดทะเบียนรถยนต์ และยอด
จาหน่ ายเครื่องจักรในประเทศ เนื่องจากอุ ปสงค์ทงั ้ ในและต่ างประเทศยังอยู่ ในช่วง
เริม่ ต้นของการฟื้ นตัว รวมทัง้ ยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่มาก อีกทัง้ เศรษฐกิจ
ยังมีความไม่แน่ นอนสูง อย่างไรก็ดี การลงทุนหมวดก่อสร้างขยายตัวเล็กน้ อยจากที่
หดตัวในเดือนก่อน ตามยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2

ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน ครึ่งปี แรกของปี 2563
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้า หดตัวร้อยละ 25.4 จากระยะเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการ
หดตัว สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่ อ นในทุ กหมวดสินค้า ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากฐาน
การนาเข้าน้ ามันดิบและสินค้าทุนที่ต่ าในปี ก่อนหมดลง ขณะทีอ่ กี ส่ วนหนึ่งสะท้อนถึง
อุปสงค์ทงั ้ ในและต่างประเทศทีแ่ ม้ปรับตัวดีขน้ึ แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับต่า

จานวนนักท่ องเที่ ยวต่ างประเทศ หดตัวสูงต่อเนื่องทีร่ อ้ ยละ 100 จากระยะเดียวกัน
ของปี ก่อน จากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยทีย่ งั คงมีอยู่ ส่งผล
ให้ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4

การใช้ จ่ายภาครัฐที่ ไม่รวมเงิ นโอน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันของปี ก่อน
ตามรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวสูง จากการเบิกจ่ายของทัง้ รัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ
อย่างไรก็ดี รายจ่ายประจายังหดตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายเพื่อซือ้ สินค้าและบริการ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิ จ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่ ดลบน้อยลง ตามอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน
ที่ปรับสูงขึ้นเป็ นส าคัญ จากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐบางมาตรการ
ทีส่ ้นิ สุดลง สาหรับตลาดแรงงานปรับดีขน้ึ บ้าง สะท้อนจากจานวนผูห้ ยุดงานชัวคราว
่
ตามมาตรา 75 ที่ปรับลดลง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีข้นึ ต่ อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ภาวะการจ้างงานในภาพรวมยังอ่อนแอ สาหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมา
เกินดุล ตามดุลการค้าทีเ่ กินดุลสูงขึน้ จากการส่งออกทองคาเป็ นสาคัญ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดื อนมิ ถนุ ายน 2563

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนมิ ถนุ ายน 2563 เท่ากับ 101.32 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1.ร้อเดื
อนพฤษภาคม 2563 (MoM)
ยละ
2. เดือนมิ ถนุ ายน 2562 (YoY)
3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ .ย.) ปี 2563

ระดับราคาสิ นค้า เดือนมิ ถนุ ายน 2563

ร้อยละ (MoM)
รวมทุกรายการ
1.56
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
0.20
0.45
-อาหารสด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
2.40
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า -0.19
4.15
เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล -0.17
2.60
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
16.78
-พลังงาน
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ -0.02
0.00
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
1.56
ลดลง
- 1.57
ลดลง
- 1.13

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563 เที ยบกับเดือนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ลดลงร้อยละ -1.57 (YoY) หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากการสิ้นสุด
ของมาตรการลดค่าไฟฟ้ าและน้าประปา รวมถึงราคาพลังงานทีล่ ดลงในอัตราลดลง
ขณะที่ผกั และผลไม้ลดลง ส่วนราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ส่วนใหญ่
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการบริโภคที่เพิม่ ขึ้นในช่ วงการ
ปลดล็อกมาตรการโควิด-19 เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน เงินเฟ้ อพืน้ ฐานหดตัว
ร้อยละ -0.05 และเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) เงินเฟ้ อทัวไปลดลงร้
่
อยละ -1.13
(AoA) เงินเฟ้ อพืน้ ฐานสูงขึน้ ร้อยละ 0.32 (AoA)
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ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนมิ ถนุ ายน 2563 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า สูงขึน้ ร้อยละ 1.56 (MoM)
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.02 ■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.40
ตามการสูงขึ้นของข้าว ผักสด (ต้นหอม ผักชี กะหล่ าปลี ขึ้นฉ่ าย สินค้าที่ม ีราคาสูงขึ้นคือ น้ ามันเชื้อเพลิง (ยกเว้น NGV และ
ถัวฝั
่ กยาว) ผลไม้สด (ฝรัง่ มะม่วง ชมพู่ กล้วยน้ าว้า) อาหารบริโภค LPG) ค่ า ไฟฟ้ า ผงซัก ฟอก น้ า ยาปรับ ผ้ า นุ่ ม ค่ า โดยสาร
ในบ้าน (ส้มต า บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป ย า) ขณะที่ เนื้ อสัตว์ ไข่ นม สาธารณะ ขณะที่ เสื้อผ้าสตรี โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และบารุงผิว ค่าห้องพักโรงแรม อาหารสัตว์เลี้ยง ลดลง ส่วน
เครือ่ งประกอบอาหาร เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
เครือ่ งดื่มมีแอลกอฮอล์ราคาไม่เปลีย่ นแปลง
เที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.57 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -2.53 ■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 0.06
จากการลดลงของราคาน้ ามัน ค่าไฟฟ้ าและน้ าประปา ทีห่ ดตัวจาก จากการสูงขึน้ ของข้าวเหนียว เครือ่ งประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่ม ี
การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล เครื่องโทรศัพท์ม ื อถือ แอลกอฮอล์ อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าวสาเร็จรูป
ค่าทัศนาจรทัง้ ในและต่างประเทศ ค่าห้องพักโรงแรม ลดลง ขณะที่ ข้าวแกง ข้าวกล่อง ก๋วยเตีย๋ ว ข้าวผัด อาหารเช้า) ขณะที่ ผักสด
เสือ้ ผ้าบุรษุ น้ายาระงับกลิน่ กาย ค่าแต่งผมชาย ยาสีฟัน ค่าโดยสาร (พริกสด มะนาว มะเขือเทศ กะหล่ าปลี) ผลไม้ (เงาะ มะม่วง
รถตู้ ค่าโดยสารเครือ่ งบิน สูงขึน้
ส้มเขียวหวาน) เนื้อสัตว์ ไข่ นม ปรับตัวลดลง
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เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.มิ .ย.) ปี 2563 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -1.13 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
3หมวดอาหารและเครื
่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -2.41
■

จากการลดลงของค่าไฟฟ้ า น้ าประปา ก๊าซหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง
ขณะที่ เสือ้ เชิต้ เครือ่ งแบบนักเรียน เสือ้ ยืดสตรี น้ายาระงับกลิน่ กาย
ค่าแต่งผมชาย แชมพู ยาสีฟัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทาง
ค่าโดยสารรถประจาทาง และสุรา สูงขึน้

■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 1.09

ตามการสูงขึน้ ของข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครื่อง
ประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ กับข้าวสาเร็ จรูป
ข้าวแกง ก๋ วยเตี๋ยว อาหารตามสัง่ ขณะที่ ผักสด (พริกสด
มะนาว ต้นหอม กะหล่ าปลี มะเขือเทศ) และผลไม้ (ลองกอง
เงาะ มะม่วง มังคุด) ลดลง

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

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับมิถุนายน 2562 หดตัว
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ -1.24 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง
ก๊าซหุงต้ม และการลดค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ตามมาตรการรัฐ ผัก ผลไม้
ปรับราคาลดลง ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้น
เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมหดตัวในอัตราทีล่ ดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนมิ ถ ุนายน 2563 เท่ ากับ
101.01 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.34
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563
เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 1.68 โดยปั จจัยหลัก
มาจากน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า กลุ่มผักสด อาหารสาเร็จรูป ผลไม้สด
นม สูงขึน้ จากมาตรการการปลดล็อคของรัฐ และการเปิ ดภาคการศึกษา
ขณะที่ ไข่ เครือ่ งประกอบอาหาร เนื้อสัตว์ ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563
เที ยบกับเดือนมิ ถนุ ายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.24 ตามการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า ประปา ค่าทัศนาจรทัง้ ใน
และต่างประเทศลดลงจากผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วช่วงโควิด-19
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 6 เดือน (ม.ค.มิ .ย. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 0.65 จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า ประปา
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับมิถุนายน 2562 ลดลง
ร้อยละ -1.16 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ขณะทีอ่ าหารสด
สูงขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมลดลงในอัตราชะลอตัว ดัชนี ความเชื่อมัน่
ผูบ้ ริโภคสูงขึน้ เงินเฟ้ อมีแนวโน้มดีขน้ึ จากมาตรการปลดล็อคโควิด-19
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนมิ ถ ุนายน 2563 เท่ ากับ
101.84 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 100.34
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563
เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.49 จากการ
สูงขึน้ ของผักและผลไม้ น้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า เตาแก๊ส ผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ เครือ่ งประกอบอาหาร ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563
เมื่อเที ยบกับเดื อนมิ ถ นุ ายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.16
ตามการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ไฟฟ้ า ประปา ผลิตภัณฑ์บารุงผิว
ก๊าซหุงต้ม ไข่ นม ผักผลไม้สด ขณะที่ ข้าว ขนมปั ง สูงขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 6 เดือน (ม.ค.มิ .ย. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.79 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับมิถุนายน 2562 ลดลง
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ -1.63 (YoY) จากการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าประปา ขณะที่ อาหารสาเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร
เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ เศรษฐกิจภาคกลางโดยรวมปรับตัว
ดีขน้ึ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคสูงขึน้ รายได้เกษตรกรเพิม่ ขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563 เท่ ากับ
101.22 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.57
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.66
จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ข้าว เนื้ อสัตว์ ผักสด
ขณะที่ ไข่ นม ผลไม้สด เครือ่ งประกอบอาหาร ลดลง
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน
2563 เที ยบกับเดือนมิ ถนุ ายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.63
ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ก๊ าซหุ งต้ ม ประปา
ค่าทัศนาจรทัง้ ในและต่างประเทศ ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ สูงขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 6 เดือน
(ม.ค.-มิ .ย. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.43 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม
ประปา เบียร์ ไวน์ ขณะที่ ข้าว เนื้ อสัตว์ ไข่ นม เครื่องประกอบ
อาหาร อาหารสาเร็จรูป สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับมิถุนายน 2562
ลดลงร้อยละ -2.26 (YoY) ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสัตว์
ไข่ นม ผัก ผลไม้ และสินค้าหลายรายการลดลงตามที่กระทรวง
พาณิชย์ขอความร่วมมือผูผ้ ลิต ตามมาตรการช่วงโควิด-19 เศรษฐกิจ
โดยรวมดีขน้ึ ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคสูงขึน้ เงินเฟ้ อปรับตัวดีขน้ึ
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2563 เท่ ากับ
100.26 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 98.88
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.40
จากการสูงขึน้ ของน้ามันเชือ้ เพลิง ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น พัดลม ผงซักฟอก
เครือ่ งแบบนักเรียน ขณะที่ ไข่ นม ผัก ผลไม้ เครือ่ งปรุงรส ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน
2563 เมื่อเที ยบกับเดื อนมิ ถนุ ายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ
-2.26 ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้ อสัตว์ ไข่ นม ผัก
ผลไม้ โทรศัพท์มอื ถือ ขณะที่ ข้าว เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ ย (ม.ค.มิ .ย. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-1.84 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา ก๊าซหุงต้ม
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ขณะที่ ข้าว ขนมอบ ไข่ นม เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

5

สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนกรกฎาคม 2563
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(มิ .ย.)

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

14,868
1.62
36.96
3.08
7.92

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนกรกฎาคม (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(ก.ค.)
14,736
1.62
36.85
2.86
7.91

ข้าว
ราคาเฉลีย่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ลดลง
เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับเดือนก่ อน เนื่ องจากตลาดปลายทาง
ชะลอคาสังซื
่ อ้ จากราคาส่งออกข้าวไทยทีส่ งู กว่าคู่แข่งขัน
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในกรอบแคบ
เนื่องจากความต้องการของประเทศคู่คา้ เพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้ราคา
รับซื้อภายในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม
2563 มีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.34 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 1.19
ของผลผลิตทัง้ หมด ประกอบกับเกิดการระบาดของโรคไวรัส
ใบด่างในมันสาปะหลังใน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ส่งผลให้
ผลผลิตเสียหายไปกว่าร้อยละ 80
ยางพารา
ราคาเฉลีย่ ยางพาราปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน เนื่องจาก
มีฝนตกหลายพืน้ ทีท่ างภาคใต้ ส่งผลให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาด
ลดลง อีกทัง้ ยังมีความต้องการยางเพื่อผลิตถุงมือยางและยาง
ยืดเพิ่มขึ้น และได้ร ับปั จจัยสนับสนุ นจากราคาน้ า มันดิบที่
ปรับตัวสูงขึน้ อีกด้วย
ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลี่ยปาล์มน้ ามันปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เดื อ นก่ อ น เนื่ องจากผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดมี ป ริม าณลดลง
ประกอบกับโรงสกัดมีการแข่งขันรับซื้อเพิ่มขึ้น ด้ านราคา
น้ ามันปาล์ มดิบ ปรับสู งขึ้นเล็ กน้ อย ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับราคาน้ามันปาล์มดิบมาเลเซียเนื่องจากผลผลิตของ
มาเลเซียออกสูต่ ลาดลดลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชืน้ 14.5% ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากเดือนก่อน เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์
เพิม่ ขึน้ ตามการส่งออกสินค้าปศุสตั ว์ของไทยที่ ขยายตัว
หลัง การผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ กดาวน์ ประกอบกับ
ภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาดาเนินการผลิตได้เป็ น ปกติ
จึง มีค วามต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์เ พื่อ เป็ นวัตถุ ดิบ
เพิม่ ขึน้ และกาลังเริม่ เข้าสูฤ่ ดูการผลิต ปี 63/64

14,680
1.65
38.36
2.91
8.30

14,644
1.63
38.13
3.13
8.17

14,495
1.64
38.27
3.54
8.17

14,638
1.63
37.90
3.11
8.14

%
ราคาเฉลี่ย
ก.ค./มิ .ย.
- 1.55
0.62
2.54
0.97
2.78

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมแี นวโน้มทรงตัว
หรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว
จากราคาส่งออกข้าวไทยทีส่ งู กว่าคู่แข่งขัน
มัน ส าปะหลัง - คาดว่ า ราคามัน ส าปะหลัง ที่เ กษตรกรขายได้มี
แนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเป็ นช่วงปลาย
ฤดูกาลผลิต โรงงานรับซื้อส่วนใหญ่ปิดทาการ ประกอบกับเป็ นช่วง
ฝนตกชุ ก ในหลายพื้น ที่ป ลูก สาคัญ ส่ง ผลให้คุ ณภาพของผลผลิต
มันสาปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้ งต่า จึงกดดันราคาขายให้ลดลง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ แต่มี
โอกาสปรับตัวสูงขึน้ จากผู้ประกอบการที่ยงั คงมีความต้อ งการยาง
ในการส่งออกตามสัญญาการส่งมอบระยะยาว และบริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ คอร์ป เตรียมเดินเครื่องผลิตรถยนต์ท่ฐี านการผลิตทุกแห่ง
ทัวโลก
่
ประกอบกับฝนตกชุกในหลายพื้นที่ อาจทาให้ปริม าณยาง
เข้าสู่ตลาดน้อย ในขณะทีร่ าคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มผันผวน และการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่สามารถควบคุมได้ทนั ที เป็ นปั จจัย
กดดันราคายางในเดือนนี้
ปาล์มน้ามัน - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ ามันจะปรับตัวสูงขึน้
เนื่องจากคาดว่าผลปาล์ม จะมีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รบั
ปริมาณน้าฝนในช่วงก่อนหน้านี้ ด้านราคาน้ ามันปาล์ม ดิบมีแนวโน้ม
ทรงตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูป้ ระกอบการมีสต็อกคงเหลือในระดับ
หนึ่งแล้ว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ความชืน้ ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัว ลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในประเทศเพิม่ ขึน้ ในช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 1 ขณะที่ความต้องการใช้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่ยงั
น้ อ ยกว่ า ผลผลิต ที่อ อกสู่ต ลาด ประกอบกับ เข้า สู่ช่ วงฤดู ฝ นท าให้
คุณภาพข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลดลง

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมการค้าภายใน/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.
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แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

■ 4 กรกฎาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครนายก จัดงาน

“ตลาดรวมใจ สู้ภัย Covid-19” ณ ร้านบะหมี่โหน่ ง ชะชะช่ า จังหวัด
■ 24-27 กรกฎาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดน่ าน จัดงาน นครนายก มีการจ าหน่ ายสินค้าชุ มชน สินค้าเกษตร ของดีจ ังหวัด
“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่ าน” ณ ช่วงน้อย นครนายก เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
(ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วเทศบาลเมืองน่ าน) เพื่อจาหน่ ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์ และกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงซือ้ -ขาย ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เงาะ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก ไข่ และลาไย

กรกฎาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดกาญจนบุ รี
ลงพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านไล่โว่-สะละวะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้
แก่ ชุ ม ชน “สร้ า งแรงบัน ดาลใจในการพัฒ นาคุ ณภาพผลผลิ ต ”
ตามแนวทาง “เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด” เพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้ตรงกับความต้องการของตลาด
■ 23

■ 30 กรกฎาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดอุทย
ั ธานี

จัดงาน
แสดงและจาหน่ ายสินค้า จานวน 50 คูหา กิจกรรมเจรจาธุรกิจ และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัดอุทยั ธานี “Good Life Good Green
2020” ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพ

กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัด
สมุทรสาคร จัดงาน “Mahachai Coconut Festival 2020” ณ เซ็นทรัล
พลาซ่า มหาชัย เพื่อประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว สินค้า
GI จังหวัดสมุทรสาคร นาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป
มาจาหน่ายใน Coco Market และ Work shop ทาวุน้ มะพร้าว ฟรี
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■ 23

■ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดลาพูน

จัดงาน “ลาไยคือลาพูน ลาพูนคือลาไย @หาดใหญ่ ” ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงและจาหน่ าย
ลาไยและผลิตภัณฑ์จากลาไย นิทรรศการลาไย และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

■ 24 กรกฎาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่น

ลงพืน้ ที่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซือ้ หมูเนื้อแดง ราคาถูก กิโลกรัมละ 130 บาท
ณ ตลาดบางลาภู จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กบั ประชาชน

ภาคใต้

■ 1-5 กรกฎาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดกลุ่ มจังหวัด
ภาคใต้อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
จัดงาน “อ่ าวไทย Expo 2020” จัดแสดงและจ าหน่ ายสินค้าของดี
ของดังภาคใต้อ่าวไทย จานวน 150 ร้าน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

30-31 กรกฎาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดมุ กดาหาร
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้า GI ■ 15-17 กรกฎาคม 2563 ส านั ก งานพาณิ ชย์ จ ัง หวัด พัท ลุ ง
สู่ตลาดออนไลน์ ” ณ โรงแรมริเวอร์ซิต้ี อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อฝึ ก จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารด้ า นการค้ า ออนไลน์ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Commerce) ตามโครงการส่ งเสริมพัฒนา
ปฏิบตั กิ ารขายสินค้าออนไลน์ และการบริหารจัดการออเดอร์
ประชาสัม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ภายใต้ แ บรนด์ จ ั ง หวั ด
ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
■

31 กรกฎาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดนครราชสี มา
จัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” นาเนื้อสุกรมาจาหน่ าย ■ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัด
ในราคาพิเศษ 130 บาท/กก. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นครศรีธรรมราช จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “ภูมปิ ั ญญา อารยวิถี
รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆ นครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย สินค้า GI สมุนไพร สินค้าชุมชน จานวน 50 ร้านค้า
ลดราคาเนื้อสุกรรเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนด้วย
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■

...สาระน่ ารู้...

กิจกรรมภูมิภาค
ชื่องาน

วันที่จดั งาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

Phangnga Seafood Festival

27 กันยายน –
1 ตุลาคม 2563

จวนผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพังงา

งานแสดง
สินค้า

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดพังงา

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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