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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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เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE
28 สิงหาคม 2563 นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน
“เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เกิดมู ลค่า
การซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมกว่า 2,465 ล้านบาท มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานจานวน 85 คู่ ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของทีมเซลส์แมนจังหวัด ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุ กภาคส่วน
กิจกรรม “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ ยน
COUNTER TRADE” ดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ “เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนาการผลิต” โดยมี
พาณิชย์จงั หวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
เป็ นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในภูมภิ าคแต่ละจังหวัด มุ่งไปสู่
เป้ าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการเดินหน้าไปสู่เป้ าหมายรวมของวิสยั ทัศน์ใน
การสร้างไทยไปสู่การเป็ นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพของโลก

“พาณิ ชย์จงั หวัด” เป็ นรูปธรรมของการขับเคลื่อน
ทางการตลาดที่ชดั เจน ต้องจับมือเกษตรกร ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคส่วนราชการ และภาคส่วนอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อขยายตลาดและหาช่องทางการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถท า
หน้ าที่เซลส์แมนจังหวัดได้อย่างเป็ นรูปธรรมและบรรลุ
เป้ าหมาย
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พาณิชย์จงั หวัดในบทบาท “เซลส์แมนจังหวัด” ได้ตอบรับ
นโยบายเคาน์เตอร์เทรด และดาเนินการต่อเนื่องตัง้ แต่ เดือน
เมษายนจนถึงสิงหาคม 2563 ทาหน้าทีบ่ รรลุเป้ าหมายได้เป็ น
อย่างดี นอกจากนี้พาณิชย์จงั หวัดยังทาหน้าที่ในการอานวย
ความสะดวกทางการค้า การจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียน
GI รวมทัง้ การพัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านกิจกรรมการ
อบรมต่ างๆ รวมไปถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เช่ น
นโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายพาณิชย์ลดราคา!
ช่วยประชาชน รวมไปถึง นโยบายสมาร์ทโชห่วย นโยบาย
อาหารไทยอาหารโลก ทีพ่ าณิชย์จงั หวัดจะเป็ นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้เกิดขึน้ ในอนาคต
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ช่องทางการตลาดของพาณิชย์จงั หวัด ภายใต้บทบาทเซลส์แมนจังหวัด
ตลาดออฟไลน์ พาณิ ช ย์จ ัง หวัด มีบ ทบาทส าคัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมการจาหน่ ายสินค้าในจังหวัด โดยต้อง
ท างานร่ว มกับ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ภาคเอกชน และ
เกษตรกร เพื่อจัดกิจกรรมให้มชี ่องทางระบายสิน ค้าและ
บริการให้เ พิม่ มากขึ้น นอกจากนี้โมบายมาร์เก็ ต ยังคง
ต้ อ งเดิน หน้ า ต่ อ ไป เนื่ อ งจากสิน ค้ า บางชนิ ด บา ง
ช่วงเวลา อาจล้นตลาด ตลาดเคลื่อนที่จงึ มีความสาคัญ
ในการช่วยระบายสินค้าในจังหวัด รวมถึงการเปิ ดพื้นที่
ในรูปแบบตลาดนัด ตลาดสด ตลาดมุมเมือง เปิ ดพื้นที่
โมเดิรน์ เทรด สมาร์ทโชห่วยในทุกรูปแบบ เป็ นภารกิจที่
เซลส์แมนจังหวัดจะต้องดาเนินการ

คอนแทรคฟาร์มมิ่ ง หรือเกษตรพันธสัญญา ได้เริม่

ตลาดออนไลน์ พาณิชย์จงั หวัดจะต้องช่วยประสาน
ดาเนิ นการผ่า นแพลตฟอร์มต่ างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ระหว่ างประเทศ เพื่อ ให้ก ลายเป็ น New Normal ทาง
การค้าของประเทศและของโลก การทาการค้าออนไลน์
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ พัฒ นาคน การให้ ก ารอบรม
แลกเปลีย่ น การฝึกทักษะ พาณิชย์จงั หวัดต้องทาหน้าที่
เป็ น ตัว กลางน าองค์ค วามรู้ไ ปเผยแพร่ ใ นทุ ก รูป แบบ
ให้กบั ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมไปถึงหลักสูตรเข้มข้น
ในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ทต่ี อ้ งดาเนินการ

ด าเนิ น การที่จ ัง หวัด เชีย งใหม่ “อมก๋ อ ยโมเดล” เป็ น
ตัวอย่างที่พาณิชย์จ งั หวัดจะต้องขยายให้เกิดขึ้ น เพื่อ
สร้างหลักประกันให้กบั ผู้ผลิตและผู้ซ้อื มีความชัดเจนทัง้
เรื่อ งคุ ณ ภาพ ปริม าณ และราคา ทัง้ สองฝ่ ายจะต้ อ ง
ปฏิบตั ิตามสัญญา ผู้ผลิตมันใจได้
่
ว่าขายได้ ส่ วนผู้ซ้อื ก็
มัน่ ใจได้ ว่ า จะได้ ร ับ สิน ค้ า และบริก ารตามคุ ณ ภาพที่
กาหนดไว้อย่างแน่ นอน

เคาน์ เตอร์เทรด จากสถานการณ์ โควิด รูปแบบการ
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แลกเปลี่ยนสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดเงินสด
ขาดสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ การ
นาสินค้ามาแลกเปลีย่ นกัน หากแลกแล้วมูลค่าไม่เท่ากันก็
สามารถจ่ายส่วนที่เหลือเป็ นเงิน หรือนาสินค้าชนิดอื่นมา
3
เติมได้

ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดื อนกรกฎาคม 2563

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 101.99 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1.ร้อเดื
อนมิ ถนุ ายน 2563 (MoM)
ยละ
2. เดือนกรกฎาคม 2562 (YoY)
3. เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

ระดับราคาสิ นค้า เดือนกรกฎาคม 2563
ร้อยละ (MoM)
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
-อาหารสด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
-พลังงาน
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ -0.01
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

1

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
0.66
ลดลง
- 0.98
ลดลง
- 1.11

0.66
0.50
0.89
0.76
0.03
1.63

0.01
0.44
2.18

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ลดลงร้อยละ -0.98 (YoY) หดตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 โดยหดตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน จากการสิ้นสุดมาตรการเยียวยาของรัฐในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ า
ประปา ราคาพลังงานลดลง ขณะทีอ่ าหารสด กลับมาขยายตัวอีกครัง้ หลังลดลง
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 2 เดือน จากความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ในช่วงปิ ดเทอมและ
ธุรกิจร้านอาหารที่เริม่ ฟื้ นตัว เนื้อสุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ
จากการระบาดของโรคสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน อาหารนอกบ้านราคาสูงขึน้ และ
ของใช้สว่ นบุคคลราคาสูงขึน้ จากการสิน้ สุดโปรโมชัน่

0.02

ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนกรกฎาคม 2563 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า สูงขึน้ ร้อยละ 0.66 (MoM)
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.50 ■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.76
ตามการสูงขึ้นของข้าว ขนมอบ วุ้นเส้น เนื้อสัตว์ ไข่ นมผง ผลไม้ สินค้าทีม่ รี าคาสูงขึน้ คือ ไฟฟ้ า ประปา น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายา
(เงาะ ฝรัง่ กล้วยน้ าว้า ทุเรียน) เครื่องประกอบอาหาร ก๋วยเตีย๋ ว ยา รีดผ้า น้ ามันเชื้อเพลิง (ยกเว้น LPG และ NGV) เสื้อผ้าสตรี
ข้าวราดแกง และอาหารตามสัง่ ขณะที่ กาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฟมล้ า งหน้ า ผ้ า อนามั ย ยาแก้ ห วั ด และเบี ย ร์ ขณะที่
ค่าโดยสารเครือ่ งบิน เครือ่ งถวายพระ ค่าห้องพักโรงแรม ลดลง
ผักสด (ถัวฝั
่ กยาว ต้นหอม มะนาว แตงกวา ผักชี มะเขือ) ลดลง
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เที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.98 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -1.87 ■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 0.55
จากการลดลงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง จากการงดเก็บ จากการสูงขึ้นของข้าวเหนียว เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร
ค่าผ่านทางพิเศษระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2563 ก๊าซหุงต้ม เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ กับข้าวสาเร็จรูป ก๋วยเตีย๋ ว ทีป่ รับขึน้
เสื้ อ ผ้ า บุ รุ ษ กางเกงเด็ ก เครื่ อ งโทรศัพ ท์ ม ือ ถื อ ค่ า ทัศ นาจร ตามต้นทุนวัตถุดบิ ขณะที่ ไข่ นมถัวเหลื
่ อง ผัก (พริกสด มะนาว
ค่าห้องพักโรงแรม และเบียร์ ลดลง ขณะที่ โฟมล้างหน้ า ยาสีฟัน มะเขือเทศ กะหล่ าปลี) ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน เงาะ มะม่วง)
แชมพู ค่าโดยสารรถตูร้ ะหว่างจังหวัด ค่าโดยสารเครือ่ งบิน สูงขึน้
ลดลง จากผลผลิตทีอ่ อกมากในช่วงสภาพอากาศเหมาะสม

เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -1.11 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
3หมวดอาหารและเครื
่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -2.32
■

จากการลดลงของค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม น้ าประปา น้ ามันเชื้อเพลิง
ขณะที่ เครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้าสตรี น้ ายาระงับกลิน่ กาย แชมพู
ค่าแต่ งผมชาย ยาสีฟั น ค่าโดยสารประจ าทาง รถสองแถว รถตู้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงขึน้

■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน
้ ร้อยละ 1.00

ตามการสูงขึน้ ของข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ กับข้าวสาเร็จรูป และอาหารตามสัง่
ขณะที่ ผัก (พริกสด มะนาว ต้นหอม กะหล่ าปลี มะเขือเทศ)
ผลไม้ (เงาะ มะม่วง ลองกอง มังคุด) ลดลง

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

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2562 หดตัว
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ -0.58 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง
ก๊าซหุงต้ม ผัก ผลไม้ (เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด ผักบุ้ง) เป็ ด ไก่ ปรับราคา
ลดลง ขณะที่กลุ่ มอาหารสด ข้าว เนื้อสัตว์ สูงขึ้น รวมถึงค่ าไฟฟ้ า
ประปา สูงขึน้ จากการสิน้ สุดมาตรการช่วยเหลือ เศรษฐกิจภาคเหนือ
โดยรวมหดตัวในอัตราชะลอตัว เงินเฟ้ อเริม่ สูงขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนกรกฎาคม 2563 เท่ ากับ
101.73 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.01
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2563
เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.71 โดยปั จจัยหลัก
มาจากกลุ่มน้ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสุกร ผลไม้ (เงาะ ลองกอง กล้วยน้ าว้า)
ไก่สด ไข่ จากการเปิ ดภาคเรียนและผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2563
เที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.58 ตามการ
ลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าทัศนาจรลดลงจากผลกระทบ
ด้านการท่องเทีย่ วช่วงโควิด-19 ขณะทีข่ า้ วและกลุ่มอาหารสดสูงขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 7เดือน (ม.ค.ก.ค. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.64 จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า และประปา
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2562 ลดลง
ในอัตราชะลอตัวร้อยละ -0.83 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง
ขณะทีไฟฟ้ า ประปา ข้าว เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม เครื่องประกอบอาหาร
สูงขึ้น ทาให้เงินเฟ้ อมีแนวโน้ มดีข้นึ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหดตัว
น้อยลง รายได้เกษตรกรและรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวไทยสูงขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนกรกฎาคม 2563 เท่ ากับ
102.31 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.84
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2563
เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.46 จากการ
สูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้ อสัตว์ ไข่ นม ไฟฟ้ า ประปา และ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ขณะที่ ผัก ผลไม้ และข้าวเหนียว ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม2563
เมื่อเที ยบกับเดื อนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.83
ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ผัก ผลไม้ ไข่ นม อาหารบริโภค
นอกบ้าน ขณะที่ ข้าว เครือ่ งประกอบอาหาร และเครือ่ งดื่ม สูงขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 7เดือน (ม.ค.ก.ค. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.79 จากการลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ไฟฟ้ า ประปา และก๊าซหุงต้ม

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2562
ลดลงในอัตราชะลอตัวร้อยละ -1.04 (YoY) จากการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ท าให้หมวดอื่นๆ ลดลงตาม ขณะที่เนื้ อสัตว์ อาหาร
สาเร็จรูป สูงขึ้น เศรษฐกิจภาคกลางเริม่ ดีข้นึ จากการปลดล็อก
โควิด-19 รายได้เกษตรกรสูงขึน้ การลงทุนเริม่ มีทศิ ทางเป็ นบวก
- ดัช นี ราคาผู้ บ ริ โ ภคทั ว่ ไปเดื อ นกรกฎาคม 2563
เท่ากับ 101.82 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 101.22
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.59
จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา เนื้อสัตว์ ผลไม้
(กล้วยน้าว้า เงาะ ชมพู)่ ขณะทีผ่ กั (ถัวฝั
่ กยาว ต้นหอม ผักชี) ลดลง
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2563 เที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.04
ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ผัก ผลไม้ (พริกสด มะนาว
มะเขือ ส้มเขียวหวาน มะม่วง แตงโม) ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ สูงขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ย 7 เดือน
(ม.ค.-ก.ค. 63) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.37 จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง ไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม
ประปา ผัก ผลไม้ (พริกสด มะนาว มะม่วง แตงโม ส้มเขียวหวาน)
ขณะที่ ข้าว เนื้อสัตว์ เครือ่ งประกอบอาหาร และเครือ่ งดื่ม สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2562
ลดลงร้อยละ -1.74 (YoY) ตามการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสัตว์
ไข่ นม ผัก ผลไม้ ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้โดยรวมเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ
แบบค่อยเป็ นค่อยไป การลงทุนประกอบกิจการ จานวนจดทะเบียน
รถใหม่ และรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวไทยเริม่ ดีขน้ึ
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม 2563 เท่ ากับ
100.86 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 100.26
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.60
จากการสูงขึน้ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผลไม้ ไฟฟ้ า
ประปา และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดบ้าน ขณะที่ ข้าว ผัก ลดลง
-การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนกรกฎาคม
2563 เมื่อเที ยบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ
-1.74 ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องโทรศัพท์ม ือถือ
เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ ขณะที่ ข้าว เครื่องประกอบอาหาร
เครือ่ งดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์บารุงผิว สูงขึน้
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเฉลี
่
่ ย (ม.ค.ก.ค. 63) เที ยบกับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-1.83 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิ ง เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้
โทรศัพท์มอื ถือ ไฟฟ้ า ประปา และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนสิงหาคม 2563
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(ก.ค.)

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

14,638
1.63
37.90
3.11
8.14

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนสิ งหาคม (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(ส.ค.)
14,582
1.69
39.85
3.70
7.61

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิท่เี กษตรกรขายได้
ลดลงเล็ก น้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ เดือ นก่ อ น เนื่ อ งจากราคา
ส่งออกข้าวไทยทีส่ งู กว่าประเทศอื่น ประกอบกับค่าเงินบาท
ทีแ่ ข็งค่าขึน้ ทาให้ขา้ วไทยเสียความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลผลิต ทาให้
ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลานมัน ประกอบกับ ราคาส่ ง ออกในเดือ นก่ อ นปรับ ตัว
สูงขึ้นจาก 235 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 250 ดอลลาร์สหรัฐ
ทัง้ นี้ในเดือนสิงหาคมผลผลิตออกสู่ตลาด 0.50 ล้านตัน
คิดเป็ นร้อยละ 1.76 ของผลผลิตทัง้ ปี
ยางพารา
ราคาเฉลี่ย ยางพาราปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น จากเดือ นก่ อ น
เนื่องจากผลผลิตปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดน้ อยกว่า
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ประกอบกับได้รบั ปั จจัย
สนับ สนุ น จากมาตรการของภาครัฐ และราคาน้ ามัน ดิบ
ในตลาดปรับตัวสูงขึน้
ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ามันปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
เนื่องจากปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดลดลง ประกอบกับสภาพ
อากาศเอือ้ อานวยต่อคุณภาพของปาล์มน้ ามัน โดยผลผลิต
ทีอ่ อกสูต่ ลาดในเดือนนี้ 1.367 ล้านตัน คิดเป็ นน้ ามันปาล์มดิบ
0.246 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.99 และร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิม่ ขึ้นในช่วง
ฤดูเก็บเกีย่ วข้าวโพดเลีย้ งสัตว์รุ่นที่ 1 ขณะทีค่ วามต้องการ
ใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ แม้จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่ยงั คงเพิม่
ในอัตราทีน่ ้อยกว่าปริมาณผลผลิต

14,481
1.72
41.23
3.60
7.61

14,390
1.75
42.97
3.39
7.35

14,181
1.76
44.61
3.45
7.38

14,409
1.73
42.16
3.53
7.49

%
ราคาเฉลี่ย
ส.ค./ก.ค.
-1.56
6.13
11.24
13.50
-7.99

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและราคาข้าวเปลือกเจ้า
ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนื่ องจากการ
ขาดแคลนข้าวระดับคุณภาพ 5% ในตลาดโลก เพราะผลผลิตข้าว
ในตลาดโลกลดลงจากการที่ป ระเทศจีน เกิด น้ า ท่ ว มอย่ า งรุ น แรง
อินเดียเกิด น้ าท่ว มและการระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงที่สุด
ในเอเชีย และเวียดนามเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้มแี นวโน้ม
ทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูกาลผลิต
ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง และหัวมันสาปะหลังมีเชือ้ แป้ งต่า เนื่องจาก
มีฝนตกชุกและเป็ นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว สาหรับลานมั นเส้น
และโรงงานแป้ งมันสาปะหลังส่วนใหญ่เปิ ดดาเนินการ

ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวสูง ขึน้
เนื่องจากความต้อ งการใช้ภายในประเทศยังคงมีแนวโน้ ม เพิ่มขึ้ น
จากมาตรการสนับ สนุ นของภาครัฐ อีก ทัง้ ราคาน้ า มัน ดิบในตลาด
มีแ นวโน้ มสูงขึ้น และเงิน บาทมีแ นวโน้ มอ่ อนค่า ลง ขณะที่ ค าดว่ า
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุก ส่ง ผลให้ไม่ สามารถ
กรีดยางได้
ปาล์มน้ามัน - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ ามันจะปรับตัวสูงขึน้
เนื่องจากผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง และคาดว่าผลปาล์มจะมีคุณภาพดี
เนื่องจากได้รบั ปริมาณน้าฝนอย่างเพียงพอ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชืน้ ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
เนื่ อ งจากผลผลิต ออกสู่ ต ลาดน้ อ ยลง จากการที่ฝ นตกชุ ก อย่ า ง
ต่อเนื่อง เกษตรกรจึงชะลอการเก็บเกี่ยว ประกอบกับมาตรการของ
ภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ทาให้ยงั คงรักษาระดั บราคา
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ไว้ได้

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

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดสมุทรสงคราม
แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม”
■ 12-16 สิงหาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชี ยงใหม่ ร่วมกับ ณ วัดปากน้ า อ.อัมพวา จ.สมุ ทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการตลาดส้มโอ
ส านั กงานพาณิ ชย์ 17 จังหวัดภาคเหนื อ จัดงาน “กาดกลางกรุ ง ” ขาวใหญ่ และสินค้าชุมชน เช่น กาแฟน้าตาลมะพร้าว ปลากระพงสามน้า
เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ขยายช่องทางการตลาดสินค้า
และบริการทีม่ ศี กั ยภาพของภาคเหนือ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
■ 17 สิงหาคม

■ 25 สิงหาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดสระแก้ว จัดพิธม
ี อบ

สิงหาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดน่ าน จัดงาน
“ยกระดับสิ่งบ่ งชี้ทางภู มิศาสตร์ (GI) ผลไม้ และผลิ ตผลการเกษตร
ภาคเหนือ” ณ ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน
■ 12-16

เกียรติบตั ร “โครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว” ให้แก่ ตลาดสดเทศบาล
เมืองอรัญญประเทศ ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น และตลาดสด
เทศบาลตาบลคลองหาด ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับ
การค้ายุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา และส่งเสริมการพาณิชย์

■ 25 สิง หาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ัง หวัด นครนายก
26-30 สิงหาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดแพร่ จัดงาน
เชื่อมโยงลาไยจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยกระจายผลผลิตลาไยพันธุ์
“มหกรรมของดีเมืองแพร่” ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานคร
อีดอ จากจังหวัดเชียงราย โดยรวบรวมคาสังซื
่ อ้ จากหน่วยงานภาครัฐ
มีผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ เข้าร่ วมจ าหน่ ายสินค้า จ านวน 53 คูหา
และเอกชนในจังหวัดนครนายก ปริมาณรวม 2.45 ตัน
ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ สินค้าเกษตรและสมุนไพร เครื่องประดับ อาหาร
เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย และมีการสาธิตการย้อมผ้าหม้อห้อมภายในงาน
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■

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

■ 14 สิงหาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ จัดอบรมและ

ภาคใต้

■ 7 สิงหาคม 2563 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา เปิ ดงาน “เทีย
่ว

ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการด้านการ สงขลา กินปลากะพง 3 น้ า Seafood Festival” ณ เซ็นทรัลเฟสติว ัล
ส่งออก รองรับการเปิ ดสะพานแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์สนิ ปลากะพงขาว 3 น้า
พัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผูป้ ระกอบการและ ได้แก่ น้าเค็ม น้าจืด และน้ากร่อย รวมถึงสินค้าประมงและสินค้าชุมชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 55 ราย

21 สิงหาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดชายแดนใต้
■ 15 สิง หาคม 2563 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ัง หวัด นครราชสี ม า (นราธิ วาส ยะลา ปั ตตานี ) จัดงาน “ผลไม้ด ี ผลิตภัณฑ์เด่น ชายแดนใต้”
จัดกิจกรรมเปิ ดงานถนนคนเดิน “ดูดนิ ด่านเกวียน” โดยมีนายวีรศักดิ ์ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นประธาน จังหวัดชายแดนใต้ เพิม่ ช่องทางการตลาด และช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
เปิ ดงาน ณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
■

24 สิ ง หาคม 2563 ส านั ก งานพาณิ ชย์ จ ั ง หวั ด นครพนม
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเกษตรปลอดภัย Premium Product
เพื่อเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตนาสินค้ามาจาหน่ ายโดยตรงสู่
ผู้บริโภคภายในจังหวัด เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ โดยมีทีม
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาปรึกษา ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม
■

■ 22-23 สิงหาคม 2563 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดภูเก็ต จัดงาน
“หรอย ริม เล ณ หาดราไวย์” Phuket Tastival Seafood & Gastronomy
ครัง้ ที่ 2 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือหาดราไวย์ จ.ภูเก็ต มีการนา
อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และร้านอาหารท้องถิน่ มาจาหน่ าย
มีผสู้ นใจเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
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...สาระน่ ารู้...

กิจกรรมภูมิภาค
ชือ่ งาน

วันทีจ่ ดั งาน

สถานทีจ่ ดั งาน

ลักษณะงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

STYLE BANGKOK

21-25 ตุลาคม 2563

ไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ

งานแสดง
สินค้า

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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