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สิงหาคม 2563 ฉบับนี้จะขอน าเสนอเรื่องการจัด
กจิกรรมเซลส์แมนจงัหวดั จดัซื้อขายแลกเปลี่ยน 
COUNTER TRADE ผลงานของพาณิชย์จังหวัด
ในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ที่สร้างมูลค่าการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนกว่า 2,465 ล้านบาท และ
ช่องทางการตลาดของพาณิชย์จังหวัดภายใต้
บทบาทเซลส์แมนจังหวัด ตามด้วยดัชนีราคา
ผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2563 สรุปสถานการณ์
สินค้าเกษตรส าคัญ และปิดท้ายด้วยสาระน่ารู ้
“ขนุนทอดกรอบ สนิคา้ดาวรุง่” 

• เซลสแ์มนจงัหวดั จดัซือ้ขาย
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เซลสแ์มนจงัหวดั จดัซ้ือขายแลกเปล่ียน COUNTER TRADE
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28 สงิหาคม 2563 นายจุรนิทร์ ลกัษณวศิิษฎ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ จดังาน 
“เซลส์แมนจงัหวดั จดัซ้ือขายแลกเปล่ียน COUNTER TRADE” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เกิดมูลค่า
การซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมกว่า 2,465 ล้านบาท มกีารเจรจาจบัคู่ธุรกจิภายในงานจ านวน 85 คู่ ซึ่งเกดิจากความ
รว่มมอืของทมีเซลสแ์มนจงัหวดั ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคการผลติ ภาคบรกิาร และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกภาคส่วน

กจิกรรม “เซลส์แมนจงัหวดั จดัซ้ือขายแลกเปล่ียน 
COUNTER TRADE” ด าเนินการตามวสิยัทศัน์ “เกษตรผลติ 
พาณิชยต์ลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร ์“ตลาดน าการผลติ” โดยมี
พาณิชย์จงัหวดั เกษตรจงัหวดั เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
เป็นกลไกขบัเคลื่อนส าคญัในภูมภิาคแต่ละจงัหวดั มุ่งไปสู่
เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการเดนิหน้าไปสู่เป้าหมายรวมของวสิยัทศัน์ใน
การสรา้งไทยไปสู่การเป็นศูนยก์ลางสนิค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพของโลก 

“พาณิชย์จงัหวดั” เป็นรูปธรรมของการขบัเคลื่อน
ทางการตลาดที่ชดัเจน ต้องจบัมอืเกษตรกร ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคส่วนราชการ และภาคส่วนอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อขยายตลาดและหาช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรบัผิดชอบ เพื่อให้สามารถท า
หน้าที่เซลส์แมนจงัหวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมาย

พาณชิยจ์งัหวดัในบทบาท “เซลสแ์มนจงัหวดั” ไดต้อบรบั
นโยบายเคาน์เตอรเ์ทรด และด าเนินการต่อเนื่องตัง้แต่เดอืน
เมษายนจนถงึสงิหาคม 2563 ท าหน้าทีบ่รรลุเป้าหมายไดเ้ป็น
อย่างด ีนอกจากนี้พาณิชยจ์งัหวดัยงัท าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ การจดทะเบยีนธุรกจิ การจดทะเบยีน
GI รวมทัง้การพฒันาคน พฒันาผลติภณัฑ ์ผ่านกจิกรรมการ
อบรมต่างๆ รวมไปถึงการขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาล เช่น 
นโยบายประกนัรายได้เกษตรกร นโยบายพาณิชย์ลดราคา!
ช่วยประชาชน รวมไปถึง นโยบายสมาร์ทโชห่วย นโยบาย
อาหารไทยอาหารโลก ทีพ่าณชิยจ์งัหวดัจะเป็นกลไกส าคญัใน
การขบัเคลื่อนใหเ้กดิขึน้ในอนาคต



ช่องทางการตลาดของพาณิชยจ์งัหวดั ภายใต้บทบาทเซลสแ์มนจงัหวดั
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ตลาดออฟไลน์  พาณิชย์จังหวัดมีบทบาทส าคัญ
เกี่ยวกบักจิกรรมการจ าหน่ายสนิค้าในจงัหวดั โดยต้อง
ท างานร่วมกับผู้ว่าราชการจงัหวัด ภาคเอกชน และ
เกษตรกร เพื่อจดักจิกรรมใหม้ชี่องทางระบายสนิคา้และ
บรกิารให้เพิม่มากขึ้น นอกจากนี้โมบายมาร์เก็ตยงัคง
ต้องเดินหน้าต่อไป เนื่ องจากสินค้าบางชนิด บา ง
ช่วงเวลา อาจล้นตลาด ตลาดเคลื่อนที่จงึมคีวามส าคญั
ในการช่วยระบายสนิค้าในจงัหวดั รวมถงึการเปิดพื้นที่
ในรูปแบบตลาดนัด ตลาดสด ตลาดมุมเมอืง เปิดพื้นที่
โมเดริน์เทรด สมารท์โชห่วยในทุกรปูแบบ เป็นภารกจิที่
เซลสแ์มนจงัหวดัจะตอ้งด าเนินการ

คอนแทรคฟาร์มม่ิง หรอืเกษตรพนัธสญัญา ได้เริม่
ด าเนินการที่จ ังหวัดเชียงใหม่ “อมก๋อยโมเดล” เป็น
ตัวอย่างที่พาณิชย์จงัหวัดจะต้องขยายให้เกิดขึ้น เพื่อ
สรา้งหลกัประกนัให้กบัผู้ผลติและผู้ซื้อ มคีวามชดัเจนทัง้
เรื่องคุณภาพ ปริมาณ และราคา ทัง้สองฝ่ายจะต้อง
ปฏบิตัิตามสญัญา ผู้ผลิตมัน่ใจได้ว่าขายได้ ส่วนผู้ซื้อก็
มัน่ใจได้ว่าจะได้ร ับสินค้าและบริการตามคุณภาพที่
ก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน

ตลาดออนไลน์ พาณิชยจ์งัหวดัจะต้องช่วยประสาน
ด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้กลายเป็น New Normal ทาง
การคา้ของประเทศและของโลก การท าการค้าออนไลน์ 
การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคน การให้การอบรม
แลกเปลีย่น การฝึกทกัษะ พาณิชยจ์งัหวดัต้องท าหน้าที่
เป็นตัวกลางน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ
ให้กบัผู้ผลติ ผู้ประกอบการ รวมไปถงึหลกัสูตรเขม้ข้น
ในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ทีต่อ้งด าเนินการ

เคาน์เตอร์เทรด จากสถานการณ์โควิด รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดเงนิสด 
ขาดสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ การ
น าสนิคา้มาแลกเปลีย่นกนั หากแลกแลว้มลูค่าไมเ่ท่ากนัก็
สามารถจ่ายส่วนที่เหลอืเป็นเงนิ หรอืน าสนิค้าชนิดอื่นมา
เตมิได ้



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ -0.98 (YoY) หดตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่5 โดยหดตวัลดลงเมื่อเทยีบ
กบัเดือนก่อน จากการสิ้นสุดมาตรการเยยีวยาของรฐัในการช่วยเหลอืค่าไฟฟ้า 
ประปา ราคาพลงังานลดลง ขณะทีอ่าหารสด กลบัมาขยายตวัอกีครัง้หลงัลดลง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดอืน จากความต้องการที่เพิม่ขึน้ในช่วงปิดเทอมและ
ธุรกจิร้านอาหารที่เริม่ฟ้ืนตวั เนื้อสุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพยีงพอ 
จากการระบาดของโรคสุกรในประเทศเพื่อนบา้น อาหารนอกบา้นราคาสงูขึน้ และ
ของใชส้ว่นบุคคลราคาสงูขึน้จากการสิน้สดุโปรโมชัน่ 

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.76
สนิคา้ทีม่รีาคาสงูขึน้คอื ไฟฟ้า ประปา น ้ายาลา้งหอ้งน ้า น ้ายา
รีดผ้า น ้ามนัเชื้อเพลิง (ยกเว้น LPG และ NGV) เสื้อผ้าสตร ี
โฟมล้างหน้า ผ้าอนามัย ยาแก้หวัด และเบียร์ ขณะที ่
คา่โดยสารเครือ่งบนิ เครือ่งถวายพระ คา่หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากบั 101.99 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.66 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.50
ตามการสูงขึ้นของขา้ว ขนมอบ วุ้นเสน้ เนื้อสตัว์ ไข่ นมผง ผลไม ้
(เงาะ ฝรัง่ กลว้ยน ้าวา้ ทุเรยีน) เครื่องประกอบอาหาร ก๋วยเตีย๋ว ย า 
ขา้วราดแกง และอาหารตามสัง่ ขณะที ่กาแฟ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
ผกัสด (ถัว่ฝักยาว ตน้หอม มะนาว แตงกวา ผกัช ีมะเขอื) ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2563

เทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.98 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -1.87
จากการลดลงของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าผ่านทาง จากการงดเก็บ
ค่าผ่านทางพเิศษระหว่างวนัที่ 24-29 กรกฎาคม 2563 ก๊าซหุงต้ม 
เสื้อผ้าบุรุษ กางเกงเด็ก เครื่องโทรศัพท์มือถือ ค่าทัศนาจร 
ค่าห้องพกัโรงแรม และเบียร์ ลดลง ขณะที่ โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน 
แชมพ ูคา่โดยสารรถตูร้ะหว่างจงัหวดั คา่โดยสารเครือ่งบนิ สงูขึน้

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้รอ้ยละ 0.55
จากการสูงขึ้นของขา้วเหนียว เนื้อสตัว์ เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์กบัขา้วส าเรจ็รปู ก๋วยเตีย๋ว ทีป่รบัขึน้
ตามตน้ทนุวตัถุดบิ ขณะที ่ไข ่นมถัว่เหลอืง ผกั (พรกิสด มะนาว 
มะเขอืเทศ กะหล ่าปลี) ผลไม้ (ส้มเขยีวหวาน เงาะ มะม่วง) 
ลดลง จากผลผลติทีอ่อกมากในชว่งสภาพอากาศเหมาะสม
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1. เดือนมิถนุายน 2563 (MoM) สงูขึ้น                     0.66
2. เดือนกรกฎาคม 2562 (YoY)                   ลดลง                   - 0.98
3. เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563               ลดลง                   - 1.11

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนกรกฎาคม 2563

0.76

2.18

เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -1.11 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -2.32
จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น ้าประปา น ้ามนัเชื้อเพลิง 
ขณะที ่เครื่องแบบนักเรยีน เสื้อผา้สตร ีน ้ายาระงบักลิน่กาย แชมพ ู
ค่าแต่งผมชาย ยาสีฟัน ค่าโดยสารประจ าทาง รถสองแถว รถตู้
คา่ธรรมเนียมการศกึษา สงูขึน้ 

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สงูขึน้รอ้ยละ 1.00
ตามการสูงขึน้ของขา้ว เนื้อสตัว์ ไข่ นม เครื่องประกอบอาหาร 
เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ กบัขา้วส าเรจ็รปู และอาหารตามสัง่ 
ขณะที่ ผกั (พรกิสด มะนาว ต้นหอม กะหล ่าปลี มะเขอืเทศ) 
ผลไม ้(เงาะ มะมว่ง ลองกอง มงัคดุ) ลดลง 

3

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

0.66
0.50

0.02

0.44

1.63

0.89

-0.01

0.03

0.01
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เงนิเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2562 
ลดลงในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ -1.04 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนั
เชื้อเพลิง ท าให้หมวดอื่นๆ ลดลงตาม ขณะที่เนื้อสตัว์ อาหาร
ส าเร็จรูป สูงขึ้น เศรษฐกจิภาคกลางเริม่ดีขึ้นจากการปลดล็อก
โควดิ-19 รายไดเ้กษตรกรสงูขึน้ การลงทนุเริม่มทีศิทางเป็นบวก 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563 
เท่ากบั 101.82 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.22

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.59
จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา เนื้อสตัว์ ผลไม ้
(กลว้ยน ้าวา้ เงาะ ชมพู)่ ขณะทีผ่กั (ถัว่ฝักยาว ตน้หอม ผกัช)ี ลดลง

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 
2563 เทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.04 
ตามการลดลงของน ้ามันเชื้อเพลิง ผกั ผลไม้ (พริกสด มะนาว
มะเขอื สม้เขยีวหวาน มะมว่ง แตงโม) ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว ์สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 เดือน 
(ม.ค.-ก.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.37จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
ประปา ผกั ผลไม ้(พรกิสด มะนาว มะม่วง แตงโม สม้เขยีวหวาน) 
ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร และเครือ่งดื่ม สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2562 ลดลง
ในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ -0.83 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ  
ขณะทไีฟฟ้า ประปา ขา้ว เนื้อสตัว์ เครื่องดื่ม เครื่องประกอบอาหาร
สูงขึ้น ท าให้เงนิเฟ้อมแีนวโน้มดีขึ้น ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมหดตวั
น้อยลง รายไดเ้กษตรกรและรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยสงูขึน้ 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ

102.31 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.84
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563

เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.46 จากการ
สูงขึ้นของน ้ามันเชื้อเพลิง เนื้อสัตว์ ไข่ นม ไฟฟ้า ประปา และ
ผลติภณัฑท์ าความสะอาด ขณะที ่ผกั ผลไม ้และขา้วเหนียว ลดลง 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม2563

เม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.83
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั ผลไม ้ไข ่นม อาหารบรโิภค
นอกบา้น ขณะที ่ขา้ว เครือ่งประกอบอาหาร และเครือ่งดื่ม สงูขึน้
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-

ก.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.79 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้า ประปา และก๊าซหุงตม้

เงนิเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2562
ลดลงรอ้ยละ -1.74 (YoY)ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสตัว ์
ไข่ นม ผกั ผลไม ้ภาวะเศรษฐกจิภาคใตโ้ดยรวมเริม่ปรบัตวัดีขึน้
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป การลงทนุประกอบกจิการ จ านวนจดทะเบยีน
รถใหม ่และรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเริม่ดขี ึน้ 
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากบั 

100.86 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.26
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.60
จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสตัว์ ไข่ นม ผลไม ้ไฟฟ้า 
ประปา และผลติภณัฑท์ าความสะอาดบา้น ขณะที ่ขา้ว ผกั ลดลง 

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม  
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-1.74 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง เครื่องโทรศพัท์มือถือ 
เนื้อสตัว์ ไข่ นม ผกั ผลไม้ ขณะที่ ขา้ว เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์และผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย (ม.ค.-

ก.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-1.83 จากการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
โทรศพัทม์อืถอื ไฟฟ้า ประปา และผลติภณัฑท์ าความสะอาด

เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2562 หดตวั
ในอตัราชะลอตวั รอ้ยละ -0.58 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ก๊าซหุงต้ม ผกั ผลไม้ (เงาะ ลิ้นจี่ มงัคุด ผกับุ้ง) เป็ด ไก่ ปรบัราคา
ลดลง ขณะที่กลุ่มอาหารสด ขา้ว เนื้อสตัว์ สูงขึ้น รวมถึงค่าไฟฟ้า 
ประปา สงูขึน้จากการสิน้สุดมาตรการช่วยเหลอื เศรษฐกจิภาคเหนือ
โดยรวมหดตวัในอตัราชะลอตวั เงนิเฟ้อเริม่สงูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากบั 
101.73 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.01

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม  2563 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สงูขึ้นร้อยละ 0.71 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสกุร ผลไม ้(เงาะ ลองกอง กลว้ยน ้าวา้) 
ไกส่ด ไข ่จากการเปิดภาคเรยีนและผลผลติออกสูต่ลาดน้อย 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2563
เทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.58ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ค่าทศันาจรลดลงจากผลกระทบ
ดา้นการทอ่งเทีย่วชว่งโควดิ-19 ขณะทีข่า้วและกลุ่มอาหารสดสงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-
ก.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.64 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ไฟฟ้า และประปา

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตัวลดลง
จากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดเพิม่ขึ้นในช่วง
ฤดเูกบ็เกีย่วขา้วโพดเลีย้งสตัวร์ุ่นที ่1 ขณะทีค่วามต้องการ
ใชเ้พื่อผลติอาหารสตัว ์แมจ้ะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้แต่ยงัคงเพิม่
ในอตัราทีน้่อยกว่าปรมิาณผลผลติ 

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน
เนื่องจากปรมิาณผลผลติทีอ่อกสูต่ลาดลดลง ประกอบกบัสภาพ
อากาศเอือ้อ านวยต่อคุณภาพของปาลม์น ้ามนั โดยผลผลติ
ทีอ่อกสูต่ลาดในเดอืนนี้ 1.367 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ
0.246 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 8.99 และรอ้ยละ 8.89 เมื่อเทยีบ
กบัเดอืนก่อน

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้

ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่ องจากราคา
สง่ออกขา้วไทยทีส่งูกว่าประเทศอื่น ประกอบกบัค่าเงนิบาท
ทีแ่ขง็ค่าขึน้ ท าใหข้า้วไทยเสยีความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นราคา 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

เนื่องจากผลผลติปรมิาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่า
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ประกอบกบัได้รบัปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการของภาครฐั และราคาน ้ามันดิบ
ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบ

กบัเดอืนก่อน เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงปลายฤดูกาลผลิต ท าให ้
ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ลานมัน ประกอบกับราคาส่งออกในเดือนก่อนปรับตัว
สูงขึ้นจาก 235 ดอลลาร์สหรฐั เป็น 250 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทัง้นี้ในเดือนสงิหาคมผลผลิตออกสู่ตลาด 0.50 ล้านตัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.76 ของผลผลติทัง้ปี 

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลแิละราคาขา้วเปลอืกเจา้
ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได ้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากการ
ขาดแคลนข้าวระดบัคุณภาพ 5% ในตลาดโลก เพราะผลผลิตข้าว  
ในตลาดโลกลดลงจากการที่ประเทศจีนเกิดน ้าท่วมอย่างรุนแรง 
อินเดียเกิดน ้าท่วมและการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงที่สุด   
ในเอเชยี และเวยีดนามเกดิการระบาดของโควดิ-19 ระลอก 2

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
ทรงตวัหรอืปรบัตวัลดลงเลก็น้อย เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลติ 
ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง และหวัมนัส าปะหลงัมเีชือ้แป้งต ่า เนื่องจาก
มฝีนตกชุกและเป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกี่ยว ส าหรบัลานมันเส้น
และโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัสว่นใหญ่เปิดด าเนินการ

ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสงูขึน้ 
เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
จากมาตรการสนับสนุนของภาครฐั อีกทัง้ราคาน ้ามนัดิบในตลาด     
มีแนวโน้มสูงขึ้น และเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ขณะที่คาดว่า
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุก ส่งผลให้ไม่สามารถ 
กรดียางได้

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัจะปรับตวัสงูขึน้ 
เน่ืองจากผลผลติออกสูต่ลาดลดลง และคาดว่าผลปาลม์จะมคีุณภาพดี
เน่ืองจากไดร้บัปรมิาณน ้าฝนอย่างเพยีงพอ 

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
เนื่ องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จากการที่ฝนตกชุกอย่า ง
ต่อเนื่อง เกษตรกรจงึชะลอการเกบ็เกี่ยว ประกอบกบัมาตรการของ
ภาครฐัที่ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร ท าให้ยงัคงรกัษาระดับราคา
ขา้วโพดเลีย้งสตัวไ์วไ้ด้

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรมธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนสิงหาคม 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนสิงหาคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ส.ค./ก.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,638 14,582 14,481 14,390 14,181 14,409 -1.56
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.63 1.69 1.72 1.75 1.76 1.73 6.13

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 37.90 39.85 41.23 42.97 44.61 42.16 11.24
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 3.11 3.70 3.60 3.39 3.45 3.53 13.50

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.14 7.61 7.61 7.35 7.38 7.49 -7.99

6
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แวดวงพาณิชย์

■ 12-16 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดน่าน จัดงาน 
“ยกระดับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตร
ภาคเหนือ” ณ ศนูยบ์รกิารนกัท่องเทีย่วเทศบาลเมอืงน่าน อ.เมอืง จ.น่าน

■ 25 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 
เชื่อมโยงล าไยจงัหวดัเชยีงราย เพื่อช่วยกระจายผลผลติล าไยพนัธุ์
อดีอ จากจงัหวดัเชยีงราย โดยรวบรวมค าสัง่ซือ้จากหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนในจงัหวดันครนายก ปรมิาณรวม 2.45 ตนั 

■25 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสระแก้ว จดัพธิมีอบ
เกยีรตบิตัร “โครงการส่งเสรมิตลาดสดตดิดาว” ใหแ้ก่ ตลาดสดเทศบาล
เมอืงอรญัญประเทศ ตลาดสดเทศบาลเมอืงวงัน ้าเยน็ และตลาดสด
เทศบาลต าบลคลองหาด ณ ศาลากลางจงัหวดัสระแก้ว เพื่อรองรบั
การคา้ยุคใหม่ ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา และสง่เสรมิการพาณิชย ์

ภาคเหนือ

■ 26-30 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดงาน 
“มหกรรมของดเีมอืงแพร่” ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล ์กรุงเทพมหานคร
มีผู้ประกอบการจังหวัดแพร่เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า จ านวน 53 คูหา 
ประกอบดว้ย เฟอรน์ิเจอร ์สนิคา้เกษตรและสมนุไพร เครื่องประดบั อาหาร 
เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย และมกีารสาธติการยอ้มผา้หมอ้หอ้มภายในงาน

■ 12-16 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบั
ส านักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงาน “กาดกลางกรุง” 
เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ-19 ขยายช่องทางการตลาดสนิคา้
และบรกิารทีม่ศีกัยภาพของภาคเหนือ ณ อมิแพค เมอืงทองธานี 

ภาคกลาง

■ 17 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสมุทรสงคราม
แถลงข่าวการจดังาน “เทศกาลสม้โอขาวใหญ่และของดสีมุทรสงคราม” 
ณ วดัปากน ้า อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการตลาดส้มโอ
ขาวใหญ่ และสนิคา้ชุมชน เช่น กาแฟน ้าตาลมะพรา้ว ปลากระพงสามน ้า
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■ 24 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม  
จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์สนิค้าเกษตรปลอดภัย Premium Product 
เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติน าสนิค้ามาจ าหน่ายโดยตรงสู่
ผู้บรโิภคภายในจงัหวดั เพื่อยกระดบัและสร้างภาพลกัษณ์ โดยมทีีม
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าแนะน าปรกึษา ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมอืง จ.นครพนม

■ 15 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
จดักจิกรรมเปิดงานถนนคนเดนิ “ดูดนิด่านเกวยีน” โดยมนีายวรีศกัดิ ์
หวงัศุภกจิโกศล รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดงาน ณ อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา

■ 7 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา เปิดงาน “เทีย่ว
สงขลา กินปลากะพง 3 น ้ า Seafood Festival” ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชาสมัพนัธส์นิปลากะพงขาว 3 น ้า 
ไดแ้ก่ น ้าเคม็ น ้าจดื และน ้ากร่อย รวมถงึสนิคา้ประมงและสนิคา้ชุมชน

■ 21 สิงหาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้ 
(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) จดังาน “ผลไมด้ ีผลติภณัฑเ์ด่น ชายแดนใต้” 
ณ เซน็ทรลัพลาซ่า รตันาธเิบศร์ นนทบุร ีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจการค้า
จงัหวดัชายแดนใต ้เพิม่ช่องทางการตลาด และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19

■ 14 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดับึงกาฬ จดัอบรมและ
ศกึษาดงูาน ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการดา้นการ
ส่งออก รองรบัการเปิดสะพานแห่งที่ 5 จงัหวดับึงกาฬ ตามโครงการ
พฒันาจงัหวดับงึกาฬ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประกอบดว้ยผูป้ระกอบการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 55 ราย

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 22-23 สงิหาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัภเูกต็ จดังาน 
“หรอย รมิ เล ณ หาดราไวย”์ Phuket Tastival Seafood & Gastronomy
ครัง้ที่ 2 ณ บรเิวณสะพานท่าเทยีบเรอืหาดราไวย์ จ.ภูเกต็ มกีารน า
อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และรา้นอาหารทอ้งถิน่มาจ าหน่าย 
มผีูส้นใจเขา้ร่วมงานกว่า 20,000 คน 
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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...

กิจกรรมภูมิภาค  

ชือ่งาน วนัทีจ่ดังาน สถานทีจ่ดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรบัผดิชอบ

STYLE BANGKOK 21-25 ตุลาคม 2563 ไบเทค บางนา 
กรงุเทพฯ

งานแสดง
สนิคา้

กรมสง่เสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ


