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ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 12
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ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว   

เขา้สู่เดอืนสุดทา้ยของปีงบประมาณ 2563 หลายท่าน
ได้ท างานเป็นเดอืนสุดทา้ยก่อนเกษียณอายุราชการ 
ส าหรับจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบับเดือน
กนัยายน 2563 จะขอน าเสนอเรือ่งแนวทางการพฒันา
และยกระดับการปฏิบตัิงานของส านักงานพาณิชย์
จงัหวดั จากการระดมความเหน็ในการสมัมนา 4 ภาค
ทีผ่่านมา รางวลัการพฒันากระบวนการท างานใหเ้กดิ
นวัตกรรมและโครงการต้นแบบการส่งเสริมและ
พฒันาสนิคา้ชุมชน ตามด้วยดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน
สงิหาคม 2563 สรุปสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญั 
และปิดทา้ยดว้ย “โปรตนีจากพชื” เทรนดต์ลาดมาแรง  

• แนวทางการพฒันาและ     
ยกระดบัการปฏบิตังิานของ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

• รางวลัการพฒันากระบวนการ
ท างานใหเ้กดินวตักรรม และการ
สง่เสรมิและพฒันาสนิคา้ชุมชน

หน้า 9สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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แนวทางการพฒันาและยกระดบัการปฏิบติังานของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

2

เมื่อเดอืนกนัยายน 2563 กระทรวงพาณิชย์ ไดจ้ดักจิกรรมสมัมนา 4 ภาค ในพืน้ที ่4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
(ภาคเหนือ) นครพนม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) สุราษฎรธ์านี (ภาคใต)้ และชลบุร ี(ภาคกลาง) ซึง่มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
ระดมความคดิเหน็ในการพฒันาและยกระดบัการปฏบิตังิานของส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภายใต้นโยบาย One Roof ระหว่าง
ผูบ้รหิาร น าทมีโดยปลดักระทรวงพาณิชย ์รองปลดัฯ ผูต้รวจราชการ หน่วยงานสว่นกลาง (กบบ. สจบ. กบค. กตร. กพร. และ กบภ.) 
หน่วยงานสว่นภมูภิาค ไดแ้ก ่พาณิชยจ์งัหวดัและเจา้หน้าที ่76 จงัหวดั ซึง่ กบภ. ไดร้วบรวมผลการระดมความคดิเหน็ และสรุป
ประเดน็แนวทางการพฒันาไดด้งันี้

ด้านการปฏบิัตงิาน

 ดแูลสายด่วน 1569 แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนและแจ้งผลแก่ผู้ร้องอย่างรวดเรว็
 ตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายทัง้จงัหวดัต้นทางและปลายทาง
 แจ้งผู้ประกอบการท่ีขอต่ออายใุบอนุญาตค้าข้าวให้ตรวจสอบวนัหมดอายุของ

หนังสือรบัรองเครื่องวดัความช้ืนข้าว
 พาณิชยจ์งัหวดัต้องเป็น Sale man ส่งเสริมการตลาดในทุกมิติ
 ส่งเสริมร้าน Thai Select ตามแนวทางด าเนินงานท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณ
 ใช้เคร่ืองมือจากกรมต่างๆ ในการการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ
 บรูณาการการท างานร่วมกบัภาคเอกชน ภาครฐั และภาคประชาชนในพื้นท่ี
 จดัท าแผนงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้องกบัทัง้กระทรวงและพื้นท่ี
 เช่ือมโยงภารกิจของทุกกลุ่มงานใน สพจ. และควรมีการ KM ทุกเดือน
 มีระบบฐานข้อมลูผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สพจ.
 เช่ือมโยงฐานข้อมลูภาครฐัในระดบักรมเพ่ือไม่ให้กระทบงานบริการ 
 อ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีไม่พร้อมรบับริการค่าธรรมเนียมผ่านเคร่ือง EDC
 ปรบัปรงุการสืบค้นข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ให้ง่ายขึ้น

 เร่งด าเนินกิจกรรมตามแผนงานให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ 
 โครงการท่ีดีสามารถเสนอของบประมาณเป็นโครงการต่อเน่ืองได้
 กรมควรสนับสนุนงบประมาณในภารกิจท่ีเก่ียวข้อง

ด้านงบประมาณ

ด้านบุคลากร

 ผู้ตรวจราชการจะมีบทบาทเป็น One Stop Service ของ รมว.พณ. ในเขตตรวจราชการ
 จดัอบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี สพจ. เข้าร่วมศึกษาดงูานกิจกรรมท่ีกระทรวงจดัขึ้น
 แต่งตัง้ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญจากกรมต่างๆ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ สพจ. 
 ปรบัปรงุดแูลบา้นพกัราชการให้อยู่ในสภาพดี

“พาณิชยจ์งัหวดั”
ต้องเป็น “ปลดักระทรวงพาณิชย”์ ระดบัจงัหวดั และปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์



รางวลัการพฒันากระบวนการท างานให้เกิดนวตักรรม และการส่งเสริมและพฒันาสินค้าชมุชน

3ทีม่า : สถาบนักรมพระจนัทบุรนีฤนาถ

สถาบนักรมพระจนัทบุรนีฤนาถ จดัฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) 
ให้กับส านักงานพาณิชย์จงัหวดั (สพจ.) ซึ่งได้มกีารคดัเลอืกกระบวนงาน/โครงการต้นแบบและมอบรางวลัในงาน
สมัมนาเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากรเพื่อขบัเคลื่อนแผนปฏบิตัริาชการกระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2563
ณ โรงแรมเดอะซายน์ จงัหวดัชลบุร ีโดยกระบวนงาน/โครงการทีไ่ดร้บัคดัเลอืกมดีงัน้ี

รางวลักระบวนงานต้นแบบ 
“การพฒันากระบวนการท างานให้เกิดนวตักรรมดีเด่น”
หลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะ

ของบคุลากรเพ่ือสร้างนวตักรรม

รางวลัโครงการต้นแบบ 
“การส่งเสริมและพฒันาสินค้าชุมชนดีเด่น” 
หลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา

สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ฐานรากในการสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่สินค้าชุมชน

สพจ.เพชรบุรี (ยผ.) 
การรายงานผลการปฏบิตังิานของ
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบุรี

สพจ.ตราด (กศ.) 
การพฒันาแพลตฟอรม์การรายงาน
ขอ้มลูสถานการณ์การคา้ของสมาชกิ
ประจ า “อาสาสมคัรธงฟ้า 1569” 

สพจ.นราธิวาส มหาสารคาม พิจิตร 
และอ่างทอง (ทอ.) 
การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูดา้นการจดทะเบยีนธุรกจิดว้ย 
QR-Code และสือ่สารสารสนเทศผ่าน
เวบ็ไซต ์You Tube และ Application 
ส าหรบัผูป้ระกอบการกลุ่มพเิศษ 

สพจ.กระบี่
การสง่เสรมิและพฒันาสนิคา้จาก
ทางปาลม์ : ภมูปัิญญาแหง่กระบี่

สพจ.ยโสธร
การพฒันาเพิม่มลูค่า
แตงโมอนิทรยีย์โสธร

สพจ.ชลบรีุ
การสรา้งมลูค่าเพิม่ผา้ทอมอื
บา้นปึกอ่างศลิา

สพจ.สพุรรณบุรี
การยกระดบั “แหว้สพุรรณ” 
สนิคา้ GI

สพจ.ตรงั (สธ.) 
การใช ้Application Google Form 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนิน
โครงการของ สพจ.ตรงั



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ -0.50 (YoY) ปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยหดตวัน้อยทีสุ่ดในรอบ 
6 เดอืน และเป็นการหดตวัในอตัราทีล่ดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3 ตดิต่อกนั 
จากการเพิม่ขึน้ของกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผกัสดทีม่รีาคาสงูสดุในรอบ13 เดอืน 
เนื่องจากฝนตกชุก และความต้องการเนื้อสุกรยงัสูงต่อเนื่องทัง้ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ขณะทีก่ลุ่มพลงังานเริม่ทรงตวัแต่ยงัต ่ากว่าปีก่อน ส าหรบัสนิคา้
อุปโภค-บรโิภคอื่นๆ ยงัเคลื่อนไหวสอดคล้องกบัปรมิาณสนิค้า ความต้องการ 
และมาตรการสง่เสรมิการขาย สง่ผลใหเ้งนิเฟ้อพืน้ฐานทีห่กัอาหารสดและพลงังาน
ออกแลว้ สงูขึน้รอ้ยละ 0.30 (YoY) 

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.01 
จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง ยกเว้น น ้ามนัดีเซล NGV
และ LPG เครื่องถวายพระ ค่าหอ้งพกัโรงแรม และไวน์ ขณะที่
เสือ้ยกทรง กางเกงบุรษุ ปนูซเีมนต ์ผงซกัฟอก น ้ายาปรบัผา้นุ่ม 
สบู่  น ้ ายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว 
คา่โดยสารเครือ่งบนิ ลดลง 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากบั 102.29 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.29 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.76
ตามการสงูขึน้ของเนื้อสตัว ์ไขไ่ก่ นมผง ผกัสด (มะเขอืเทศ ตน้หอม 
แตงกวา ผกัคะน้า มะเขอื) ผลไม้สด (ส้มเขยีวหวาน มะม่วง ฝรัง่
กล้วยน ้าว้า) เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ขา้วแกง อาหารเดลิเวอรี ่
ขา้วราดแกง ขณะที ่ขา้วสาร น ้ามนัพขื กะท ิซอสพรกิ ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2563

เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.50  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้2
■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.62
จากการสูงขึ้นของข้าวเหนียว เนื้อสัตว์ ผักสด (ผกัชี มะเขือเทศ 
ตน้หอม ผกัคะน้า) เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์
กับข้าวส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด อาหารเช้า ขณะที่ ผลไม ้
(สม้เขยีวหวาน มะม่วง องุน่ ลองกอง มะละกอสุก แตงโม ชมพู่ ลดลง 
จากปรมิาณผลผลติสว่นเกนิในตลาดมาก

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ-1.73
จากการลดลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ค่าน ้าประปา 
น ้ายาปรบัผ้านุ่ม เสื้อผา้บุรุษ เสื้อยกทรง ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
ค่าโดยสารเรอื เครื่องโทรศพัท์มอืถือ ค่าทศันาจรต่างประเทศ 
คา่หอ้งพกัโรงแรม ขณะที ่ยาสฟัีน โฟมลา้งหน้า ค่าแต่งผมชาย 
แชมพ ูสงูขึน้ จากสนิคา้บางรายการทีห่มดโปรโมชัน่ 
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1. เดือนกรกฎาคม 2563 (MoM) สงูขึ้น                     0.29
2. เดือนสิงหาคม 2562 (YoY)                     ลดลง                   - 0.50
3. เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2563               ลดลง                   - 1.03

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนสิงหาคม 2563

-0.09

0.29

1.70

เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -1.03 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.08
ตามการสูงขึ้นของข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เครื่องประกอบอาหาร 
เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้วแกง กบัขา้วส าเรจ็รปู 
ก๋วยเตีย๋ว อาหารตามสัง่ ขณะที่ ผกัสด (พรกิสด มะนาว ต้นหอม 
กะหล ่าปล ีมะเขอื) และผลไม ้(มะม่วง ลองกอง สม้เขยีวหวาน เงาะ 
มงัคดุ) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.25
จากการลดลงของคา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหงุตม้ น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ขณะที ่เครื่องแบบนักเรยีน เสือ้ยดืสตร ียาสฟัีน ค่าแต่งผมชาย 
น ้ายาระงบักลิน่กาย แชมพ ูคา่โดยสารรถประจ าทาง (รถสองแถว 
รถตู้) ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าเดินทาง สูงขึ้น ส่วนหมวด
ยาสบูและเครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์ไมเ่ปลีย่นแปลง

3

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

-0.03

0.10
0.07

0.01

0.76

0.01

-0.02

0.05
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เงนิเฟ้อเดอืนสงิหาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2562 ลดลง
ในอตัราชะลอตวั รอ้ยละ -0.40 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ท าให้หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะที่ กลุ่ม
อาหารสดสงูขึน้ โดยเฉพาะผกัสดทีเ่สยีหายจากฝนตกชุก เนื้อสตัว ์
ผลไม ้อาหารส าเรจ็รปู สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคกลางโดยรวมปรบัตวัดขีึน้ 
ดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคสงูขึน้ รายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้ 

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากบั
102.16 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.82

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.33 
จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ยกเวน้ดเีซลและNGV) เนื้อสุกร 
ไขไ่ก ่นม ผกั ผลไม ้ขณะที ่ขา้วสาร เครือ่งประกอบอาหาร ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 
2563 เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.40 
ตามการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ประปา
คา่ทศันาจร ผลไม ้ขณะที ่เนื้อสตัว ์ผกั เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน 
(ม.ค.-ส.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.25 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
ประปา ผลไม ้ขณะที ่ขา้ว เนื้อสกุร ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหารสงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อเทียบกบัสิงหาคม 2562 ลดลง
ในอตัราชะลอตวัรอ้ยละ -0.61 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว์ ผกัสด สูงขึน้ เงนิเฟ้อปรบัตวัดขีึ้น สะทอ้นจาก 
ภาษ ีรายไดเ้กษตรกร ยอดขายรถใหม ่รายไดก้ารทอ่งเทีย่ว ปรบัสงูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากบั 102.69 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.31

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2563
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.37 จากการสงูขึน้
ของเนื้อสตัว ์ไข ่นม ผกั ผลไม ้ขณะที ่ขา้ว เครือ่งประกอบอาหาร ลดลง 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม2563

เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.61
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ผลติภณัฑ์ท าความ
สะอาด ไข ่นม ผลไม ้ขณะที ่ผกั เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้ 

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-
ส.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.77 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไฟฟ้า ประปา ผลติภณัฑ์ท า
ความสะอาด ผกั ผลไม้ ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว์ ไข่ นม เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้ 

เงนิเฟ้อเดอืนสงิหาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2562 ลดลง
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ -1.18 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามัน
เชื้อเพลงิ หมวดเคหสถาน ขณะที ่เนื้อสตัว์ เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคใตโ้ดยรวมยงัชะลอตวั 
ภาษมีลูคา่เพิม่ตดิลบ ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัดขีึน้ 

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากบั 
101.05 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.86

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.19
จากการสูงขึ้นของเนื้อสตัว์ ไข่ นม ผกั ผลไม้ ขณะที่ ข้าวสาร 
คา่เชา่บา้น ผลติภณัฑท์ าความสะอาด เครือ่งประกอบอาหาร ลดลง 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม  
2563 เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-1.18 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขา้วสาร ไข่ นม ผลไม ้
ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร ผกัสด เครือ่งดื่ม สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน

(ม.ค.-ส.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.75 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา
ก๊าซหงุตม้ ผกั ผลไม ้ขณะที ่เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ขา้ว สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนสงิหาคม 2563 เมื่อเทยีบกบัสงิหาคม 2562 หดตวัใน
อตัราชะลอตวั ร้อยละ -0.14 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง 
ก๊าซหุงตม้ ผลไม ้ขณะที ่ผกัสด ขา้ว เนื้อสตัว์ อาหารส าเรจ็รปู เครื่อง
ประกอบอาหาร สงูขึน้ เงนิเฟ้อภาคเหนือปรบัตวัดขีึน้ รายได้เกษตรกร 
จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค ปรบัสงูขึน้
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 

102.21 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.73
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม  2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สงูขึน้ร้อยละ 0.47 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากอาหารสด โดยเฉพาะผกัผลไม ้จากฝนตกชุกและน ้าท่วมในบาง
พืน้ที ่รวมทัง้เป็นช่วงปลายฤดูของผลไมบ้างชนิด เนื้อสุกร ไข่ไก ่
จากการเปิดภาคการศกึษา ขณะที ่ขา้ว น ้ามนัพชื ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2563
เทียบกบัเดือนสิงหาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.14 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ผลไมส้ด ขณะที ่ผกัสด สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.-
ส.ค. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.58 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ไฟฟ้า ประปา ผกั 
ผลไม ้ขณะที ่ขา้วเหนียว เนื้อสกุร ไกส่ด ไขไ่ก ่สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย
จากเดอืนก่อน เนื่องจากเกษตรกรชะลอการเกบ็เกีย่วจากฝนทีต่กชุก
ต่อเนื่อง จงึท าให้ผลผลติออกสู่ตลาดน้อยลง ทัง้นี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พยากรณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64
ณ กนัยายน 2563 ประมาณ 4.82 ล้านต้น เพิม่ขึน้ 0.158 ล้านตัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.40 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่ปีรมิาณ 4.66 ลา้นตนั

ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ ามันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาล์มดิบปรบัตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้
พลงังานทีม่ต่ีอเนื่อง ขณะทีผ่ลผลติปาล์มน ้ามนัลดลงจากเดอืนก่อน 
โดย สศก. คาดการณ์ปรมิาณผลปาลม์น ้ามนัเดอืนตุลาคม 63 จะออก
สู่ตลาดลดลงจากเดอืนก่อนร้อยละ 16 และราคาผลปาลม์มแีนวโน้ม
ปรบัสงูขึน้อกี

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายไดล้ดลง

เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากมกีารชะลอการซือ้ขาย เพื่อรองรบั
ผลผลติฤดูกาลใหม่ที่ก าลงัจะออกสู่ตลาดประกอบกบัมกีารระบาย
ขา้วออกจากยุง้ฉาง

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เน่ืองจาก

ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกชุกในพื้นที่กรดียาง 
ขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นตาม
มาตรการภาครัฐ ประกอบกับตลาดต่างประเทศเริ่มมีค าสัง่ซื้อ
ยางพาราจากไทย โดยเฉพาะตลาดใหญ่ อาทจินี และ สหรฐัอเมรกิา

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมันส าปะหลังสดคละปรับตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อย

เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลง ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูป้ระกอบการ
ลานมนั ขณะนี้ผลผลติปี 62/63 ออกสู่ตลาดแล้ว 26.999 ล้านตัน 
คดิเป็น 94.63% ราคามนัเส้นส่งออกยงัคงทรงตัวอยู่ที่ 252-255 
เหรยีญสหรฐัฯ

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและราคา
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ มีแนวโน้ม
ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากจะเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ช่วงปลายเดือนตุลาคม ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น 
ประกอบกบัโรงสยีังคงประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็น
ปัจจยัส าคญัในการกดดนัราคาขา้วในตลาด
มนัส าปะหลงั – คาดว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้
มแีนวโน้มทรงตวัหรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจากเป็นช่วง
เริม่ตน้ฤดกูาลผลติ ปี 63/64 ผลผลติยงัออกสูต่ลาดค่อนขา้งน้อย 
ในขณะทีค่วามต้องการผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัจากต่างประเทศ
ยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวั
สงูขึน้ เนื่องจากความต้องการใชภ้ายในประเทศยงัคงมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครฐั อกีทัง้
คาดว่าผลผลติจะออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุก ส่งผลให้
ไม่สามารถกรดียางได้ ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และราคาน ้ามันดิบที่ผันผวน อาจท าให้ราคา
ยางพาราปรบัตวัลดลง

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัจะปรบัตัว
สูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานไบโอดีเซลภายใน 
ประเทศที่เพิม่ขึน้ ขณะที่ปรมิาณสต็อกน ้ามนัปาล์มยงัคงอยู่ใน
ระดบัสงู อาจสง่ผลใหร้าคาปาลม์น ้ามนัลดลงไดเ้ช่นเดยีวกนั

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากปรมิาณผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวอ์อกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นแรก (สิงหาคม-พฤศจิกายน) 
ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เพื่อผลติอาหารสตัว์
คาดว่าทรงตวั ตามสภาวะการบรโิภคเนื้อไก่ทีท่รงตวั

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกนัยายน 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนกนัยายน (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ส.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(ก.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย./ส.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,409 13,957 13,412 12,958 12,623 13,238 - 8.13
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.73 1.74 1.75 1.78 1.77 1.76 1.73

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 42.16 48.55 47.23 47.89 48.95 48.15 14.21
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน. >15 กก. 3.53 3.88 4.07 4.22 4.64 4.20 18.98

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.49 7.70 7.52 7.70 7.50 7.60 1.47
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แวดวงพาณิชย์

■18-27 กนัยายน 2563 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่
ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) จดังาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคดิ 
“กนิด ีอยู่ด ีชวีติวถิใีหม่” ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิ
พระเกยีรต ิ7 รอบฯ จ.เชยีงใหม ่มกีารจดัแสดงและจ าหน่ายกว่า 750 คหูา 
และโซนจดัแสดงสนิคา้ภูมปัิญญา “Lanna Handicraft Festival”

■ 24 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัลพบุรี รบัโล่รางวลั
เกียรติยศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั ระดับดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางจงัหวดัลพบุร ีโดยเป็นรางวลั
ทีม่อบใหก้บัหน่วยงานทีม่อีงคก์รสู่ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ
ดา้นการเงนิ การคลงั

■ 8 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครปฐม ร่วมกบับิก๊ซ ี
จดังาน “บิก๊ซ ีฟู้ดแฟร ์ออรแ์กนิก” ณ บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาราช
ด าร ิซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการเชื่อมโยงการขายสนิคา้ กจิกรรมส่งเสรมิ
และพฒันาหมู่บา้นเกษตรอนิทรยี ์(Organic Village) หมู่บา้นหวัอ่าว 

ภาคเหนือ

■ 28 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพิษณุโลก จดัแข่งขนั
ท าอาหาร “โครงการประกวดสุดยอดส ารบัไทยเมืองสองแคว ประจ าปี 
2563” ณ โรงแรมเมอืงพระพศิณุโลกย์ เพื่อยกระดบัพษิณุโลกใหม้คีวาม
พรอ้มในการประเมนิเมอืง MICE City โดยมเีชฟ/ตวัแทนจากโรงแรมและ
รา้นอาหารเขา้ร่วมแขง่ขนัท าอาหารประเภทหมีซ่ัว่ผดัไทยและเมีย่งค า

■ 14-16 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัแพร่ จดัมหกรรม
สนิคา้เกษตรปลอดภยัเกษตรอนิทรยี ์ณ ตลาดตอ้งชมกาดสามวยั จ.แพร่ 
ภายในงานมีการจ าหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยั/เกษตรอนิทรีย์ เช่น 
กาแฟ น ้าผึง้ พชืผกั ผา้หมอ้หอ้มยอ้มสธีรรมชาต ิจ านวน 22 คหูา

ภาคกลาง

■ 11-12 กันยายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
จดักจิกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารในตลาด
ต้องชม ณ ตลาด 100 เสา อ.เมือง จ.ระยอง มีการตกแต่งปรบัปรุง
ภูมทิศัน์และกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกบั
นกัท่องเทีย่ว เช่น แจกคปูอง เล่นเกม ถ่ายภาพเชค็อนิ ลดราคาสนิคา้
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15 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัร้อยเอด็ จดักิจกรรม  
“การท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU)” ระหว่างผู้ประกอบการคา้ขา้ว 8 ราย 
กบักลุ่มเกษตรกรขา้วอนิทรยีแ์ละ GAP 54 กลุ่ม ตามโครงการเชื่อมโยง
การตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64
ณ ศนูยป์ระชุมสาเกต ฮออล ์จ.รอ้ยเอด็ ปรมิาณผลผลติรวม 6,550 ตนั 

■ 2-6 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธานี จดังาน 
“E-san Organic & Natural Shop” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า
อุดรธานี ในงานประกอบด้วย สนิค้าเกษตรอินทรยี์/เกษตรปลอดภยั/
สนิคา้ทีผ่ลติจากธรรมชาต ิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กว่า 80 รา้นคา้

■ 28 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพงังา 
จดังาน Food & Fish @ พงังา “สดจรงิ หรอยจงั เลพงังา” ณ จวนผูว้่า
ราชการจงัหวดัพงังา (หลงัเก่า) มกีารจ าหน่ายอาหารทะเลสด อาหาร
พื้นถิ่น ขนม ของที่ระลกึ รวมไปถึงสนิค้าราคาประหยดั เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิและช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19

■ 11-12 กันยายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา 
จัดงาน “ท่าสาปแต่ก่อน” เพื่อกระตุ้นตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป 
อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีการจ าหน่ายสนิค้าจากร้านค้าชุมชนกว่า 40 
รา้นคา้ การจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั และการแสดงพหุวฒันธรรม

■ 15-21 กนัยายน 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสินธุ์ จดังาน 
“มหกรรมสดุยอดของด ีGI @ กาฬสนิธุ”์ ณ ศนูยก์ารคา้พาราไดซพ์ารค์ 
กรุงเทพฯ เพื่อจ าหน่ายและประชาสมัพันธ์สินค้า GI สินค้า OTOP
ของฝาก ของทีร่ะลกึ และสนิคา้ทางวฒันธรรมของจงัหวดักาฬสนิธุ์

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 4-6 กันยายน 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 
จดักจิกรรมรณรงคบ์รโิภคผลไมน้ราธวิาส “ผลไมน้ราธวิาส พลาดไดไ้ง” 
ณ หา้งมาเธอรซ์ุปเปอรค์า้ส่ง จ.กระบี ่เพื่อขยายตลาดใหก้บัเกษตรกร
จงัหวดันราธวิาส และกระตุน้เศรษฐกจิหลงัสถานการณ์โควดิ-19
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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

...เทรนดต์ลาดมาแรง...

โปรตีนจากพชื
Plant Based Food

เมกะเทรนด์
อุตสาหกรรม
อาหารโลก

เจาะกลุ่มผู้บริโภค
มังสวิรัต/ิวีแกน/เจ 

ทีม่า : กองวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสตัวน์ ้า กรมประมง / กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ


