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ทีมเซลสแ์มนจงัหวดั (คณะท างานด้านการตลาดระดบัจงัหวดั)
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ประชุมคณะท างานเพื่อหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การด า เ นินงานด้านการค้าและ
การตลาด หรือประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้

น าเสนอข้อมูลและขอ้คดิเหน็ของ
คณะท างานฯ ต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครฐัและภาคเอกชนจงัหวดัเพือ่แกไ้ข
ปัญหาและพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดั 
(กรอ. จงัหวดั)

รายงานผลการด าเนินการ
ใหป้ลดักระทรวงพาณิชยท์ราบ

องคป์ระกอบคณะท างาน

กระทรวงพาณิชย ์มนีโยบายให้ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็น
กลไกทีส่ าคญัต่อการขบัเคลื่อนและสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิของประเทศ มเีป้าหมายในการใหภ้าครฐัและเอกชน     
มบีทบาทเป็นทีมการตลาดของจงัหวดั (เซลสแ์มนจงัหวดั) เป็นศูนยก์ลางพบปะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ แก้ปัญหา 
และขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในภูมภิาคใหเ้ขม้แขง็ทัว่ประเทศ ส่งผลใหเ้กดิการยกระดบัการคา้และการตลาดใหก้บั
กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMEs) ทัว่ประเทศ เติบโตอย่างยัง่ยนื จงึได้มีการแต่งตัง้
คณะท างานด้านการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลสแ์มนจงัหวดั) เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายดงักล่าว โดยมอีงคป์ระกอบและ
อ านาจหน้าที ่ดงันี้

อ านาจหน้าท่ี

 พาณิชยจ์งัหวดั

ประธาน

คณะท างาน

ฝ่ายเลขา

 ผูแ้ทนส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

 ประธานหอการคา้จงัหวดั
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
 ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั
 ประธานสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วจงัหวดั
 ประธานเครอืขา่ยธุรกจิ MOC Biz Club จงัหวดั
 ประธาน Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)
 หวัหน้าส านกังานกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรสาขาจงัหวดั



กระทรวงพาณิชยเ์ปิดประชมุทีมเซลสแ์มนจงัหวดัทัว่ประเทศ
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กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ เปิดประชุมคณะท างานด้าน
การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลสแ์มนจงัหวดั) ครัง้ท่ี 1/2563 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีการหารือ แลกเปล่ียน  ความคิดเหน็
เก่ียวกบัการด าเนินงานด้านการค้าและการตลาด และสรปุข้อคิดเหน็เสนอต่อ กรอ. จงัหวดั ดงัน้ี

 จดัตลาดนัดเกษตรกร
 จดัตัง้ศนูยก์ระจายสินค้า/ตลาดกลางสินค้าเกษตร

Market Place ส่งเสริมตลาด

 เช่ือมโยงตลาดในพื้นท่ี และการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างจงัหวดั
 ส่งเสริมเช่ือมโยงการค้าชายแดน
 ส่งเสริมและพฒันาสินค้า
 จดักิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของจงัหวดั
 จดักิจกรรมเจรจาธรุกิจ
 ส่งเสริมการท่องเท่ียว

Business Matching เช่ือมโยงการค้า

 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์
 สร้างเวบ็เพจ Platform ของจงัหวดั/ประชาสมัพนัธสิ์นค้า
 จดัท าฐานข้อมลู/ศนูยข้์อมลูสารสนเทศระดบัจงัหวดัและภมิูภาค

Digital & Analytic ส่ือดิจิทลัและข้อมลู

 ยกระดบัราคาสินค้าเกษตร  OTOP SMEs
 ผลกัดนัเคร่ืองหมายรบัรองสินค้าของจงัหวดั

ETC อ่ืนๆ



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.70 (YoY) ปรบัตวัลดลงจากเดอืนทีแ่ลว้ หลงัจากปรบัตวั
ดีขึ้นต่อเนื่องมา 3 เดือน ตามการลดลงของกลุ่มพลังงานและการปรับค่า Ft
ระหว่างเดอืน ก.ย. – ธ.ค. 63 ทีเ่รยีกเกบ็ในอตัรา -12.43 สตางคต์่อหน่วย รวมทัง้
การลดลงของกลุ่มขา้วจากฐานราคาของปีที่ผ่านมาทีสู่งทีสุ่ดในรอบปี ส่งผลให้
กลุ่มอาหารสดชะลอตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีส่นิคา้อื่นๆ ส่วนใหญ่เคลือ่นไหวสอดคลอ้ง
กบัผลผลิตและความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงนิเฟ้อปรบัตัวดีขึ้น
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) เงนิเฟ้อทัว่ไปลดลงร้อยละ 
-0.99 (AoA) และเงนิเฟ้อพืน้ฐานสงูขึน้รอ้ยละ 0.32 (AoA) 

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.13 
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด และหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์ (เบียร์) ขณะที ่ผงซกัฟอก น ้าประปา 
น ้ายาปรบัผ้านุ่ม ค่าเช่าบ้าน ผลติภณัฑ์ป้องกันและบ ารุงผวิ 
น ้าหอม ค่าโดยสารเครื่องบิน สูงขึ้น ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่ม 
การสือ่สาร และบนัเทงิ ไมเ่ปลีย่นแปลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกนัยายน 2563 เท่ากบั 102.18 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกนัยายน 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ -0.11 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.08
ตามการลดลงของขา้วเหนียว เนื้อสุกร ไก่ย่าง กุ้งขาว ไข่ นม ผกั 
(มะเขอืเทศ ตน้หอม แตงกวา ผกัคะน้า มะเขอื) เครือ่งประกอบอาหาร 
(น ้ ามนัพืช ซอสหอยนางรม น ้าปลา) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์
ขณะที ่ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน มะม่วง กล้วยน ้าวา้ ฝรัง่) ขา้วกล่อง 
ก๋วยเตีย๋ว ขา้วราดแกง สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกนัยายน 2563

เทียบกบัเดือนกนัยายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.70  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.42
จากการสงูขึน้ของ เนื้อสกุร ไกส่ด ปลาหมกึกลว้ย ผกั (ผกัช ีตน้หอม 
มะเขอืเทศ กะหล ่าปล)ี เครื่องประกอบอาหาร (น ้ามนัพชื มะพรา้ว) 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขณะที ่ขา้วแกง ก๋วยเตีย๋ว ขา้วสาร ไขไ่ก ่
นม ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน มะมว่ง แตงโม เงาะ มะละกอสกุ) ลดลง  

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ-1.94
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ โทรศพัท์มอืถือ ก๊าซหุงต้ม 
ไฟฟ้า น ้ายาปรบัผา้นุ่ม ค่าทศันาจรในประเทศ หอ้งพกัโรงแรม   
ขณะที่ น ้ายาระงบักลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย เสื้อผ้าบุรุษ-สตร ี
และคา่โดยสารเครือ่งบนิ สงูขึน้
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1. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ลดลง                   - 0.11
2. เดือนกนัยายน 2562 (YoY)                     ลดลง                   - 0.70
3. เฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563               ลดลง                   - 0.99

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนกนัยายน 2563

-0.44

เฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -0.99 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.12
ตามการสูงขึ้นของขา้วสาร เนื้อสุกร ปลาดุก ปลาทู ปลานิล ไข่ไก ่
ไข่เป็ด นมเปรีย้ว เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์
กบัข้าวส าเร็จรูป ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสัง่ ขณะที่  ผัก 
(พรกิสด มะนาว ต้นหอม กะหล ่าปลี มะเขอื) ผลไม้ (มะม่วง เงาะ
สม้เขยีวหวาน ลองกอง มะละกอ) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.22
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหุงตม้ 
ขณะที่ เครื่องแบบนักเรียน ยาสีฟัน น ้ ายาระงับกลิ่นกาย 
ค่าแต่งผมชาย แชมพู ค่าโดยสารรถประจ าทาง (รถสองแถว 
รถตู)้ คา่เดนิทาง และคา่ธรรมเนียมการศกึษา สงูขึน้ 
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MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั
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เงนิเฟ้อเดอืนกนัยายน 2563 เมื่อเทยีบกบักนัยายน 2562 ลดลง
รอ้ยละ -0.61 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ท าใหห้มวดอื่น  ๆ
ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะที ่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้นในอตัราชะลอตัว เศรษฐกจิภาคกลางโดยรวมปรบัตัวดีขึ้น 
สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่
ภาคการทอ่งเทีย่ว และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 2563 เท่ากบั
102.04 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.16

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.12 
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ผกั (แตงกวา มะเขอื ต้นหอม 
ถัว่ฝักยาว) และนม ขณะที ่ผลไม ้(กลว้ยน ้าวา้ ฝรัง่) สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 
2563 เทียบกบัเดือนกนัยายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.61 
ตามการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ประปา
คา่ทศันาจร ผลไม ้ขณะที ่เนื้อสตัว ์ผกั เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน 
(ม.ค.-ก.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.18 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
ประปา ขณะที ่ขา้ว เนื้อสตัว ์ไข ่เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนกนัยายน 2563 เมื่อเทียบกบักนัยายน 2562 ลดลง
ร้อยละ -1.12 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง และการปรบั     
คา่ Ftขณะที ่ผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์
สูงขึ้น เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยรวมดีขึ้น สะท้อนจาก 
ภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค สงูขึน้     

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 
102.44 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.69

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2563
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.24 จากการ
ลดลงของ ขา้ว ผกั และน ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะที ่ไข ่นม ผลไม ้สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2563
เม่ือเทียบกบัเดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.12
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ค่าไฟฟ้า และขา้วสาร 
ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม และผลไม ้สงูขึน้ 

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-
ก.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.81 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ NGV LPG ผกั ผลไม้ ขณะที่
ขา้วสาร ขนมจนี เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม สงูขึน้

เงินเฟ้อเดือนกนัยายน 2563 เมื่อเทียบกับกันยายน 2562 
ลดลงในอตัราชะลอตวั รอ้ยละ -1.39 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามนั
เชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร เครื่องดื่ม 
สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคใต้โดยรวมหดตวั ภาษีมูลค่าเพิม่ตดิลบ ขณะที ่
รายไดเ้กษตรกรและความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัดขีึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 2563 เท่ากบั 
100.92 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.05

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน  
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.13
จากการลดลงของน ้ ามันเชื้อเพลิง ไข่ นม ผัก ผลไม้ ขณะที่
เนื้อสตัว ์(ไสก้รอก กนุเชยีง ปลา และอาหารทะเล) สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกนัยายน 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-1.39 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขา้วสาร ไข่ นม ผลไม ้
ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร ผกัสด เครือ่งดื่ม สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน

(ม.ค.-ก.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.70 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา
ก๊าซหงุตม้ ผกั ผลไม ้และผลติภณัฑซ์กัผา้ ขณะที ่เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้ว สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนกนัยายน 2563 เมื่อเทยีบกบักนัยายน 2562 หดตวั 
ร้อยละ -0.71 (YoY) จากการลดลงของน ้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงตม้ 
ค่าไฟฟ้า (จากการปรบัค่า Ft) ขณะที ่เนื้อสตัว์ ผกัสด อาหารส าเรจ็รูป 
สูงขึ้น เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจาก
ภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 

101.92 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.21
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน  2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.28 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากน ้ามนัเชื้อเพลงิ อาหารสด โดยเฉพาะผกัผลไม ้จากฝนตกชุก
ท าใหค้วามต้องการชะลอตวั เนื้อสุกรและไข่ไก่ เนื่องจากมีปรมิาณ
มากกว่าความตอ้งการ และคา่ไฟฟ้า (จากการปรบัคา่ Ft)

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกนัยายน2563
เทียบกบัเดือนกนัยายน 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.71 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ผลไม ้ขณะที ่ผกั เนื้อสกุร สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-
ก.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.59 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ไฟฟ้า ประปา ผกั 
ผลไม ้ขณะที ่ขา้วเหนียว เนื้อสกุร ไกส่ด ไขไ่ก ่สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรับตัวลดลง
เลก็น้อยจากเดอืนก่อน เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นแรก ขณะที่ความต้องการใช้
เพื่อผลติอาหารสตัวท์รงตวั ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 
พยากรณ์ผลผลติออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 63
ประมาณ 3.78 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 78.87 ของปริมาณ
ผลผลติทัง้ประเทศ

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกบัสต็อกน ้ามนั
ปาล์มดิบในประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อผลิต
พลงังานไบโอดเีซลภายในประเทศเพิม่ขึน้ โดยรฐับาลไดส้ัง่การ
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขม้งวดเรื่องการตรวจสอบการน าเขา้
สินค้าบริเวณด่านชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบน าเข้า
ปาลม์น ้ามนั จากการทีร่ะดบัราคาปาลม์น ้ามนัสงูขึน้

ข้าว
ราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้ลดลง

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากฝนตกหนัก ท าให้ข้าวมี
ความชื้นสูง อีกทัง้ความต้องการข้าวในต่างประเทศลดลง 
เนื่องจากประเทศคู่คา้สตอ็กขา้วไวจ้ านวนมากในช่วงโควดิ-19

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ตามมาตรการภาครัฐ ประกอบกับมีฝนตกหนักจาก
ปรากฏการณ์ลานีญาในหลายพืน้ที่ โดยเฉพาะบรเิวณภาคใต ้
เป็นอุปสรรคในการกรดียาง สง่ผลใหผ้ลผลติลดลง

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมันส าปะหลังสดคละปรับตัวลดลงเล็กน้อย                

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากฝนตกชุก ท าให้ผลผลิตมี
ความชืน้สงู โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดแลว้ 0.226 ล้านตนั 
คดิเป็น 0.78 % ด้านสถานการณ์ต่างประเทศ F.O.B. มนัเสน้ 
ราคาปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย 
โดยราคาขายจรงิอยู่ทีต่นัละ 255 - 260 เหรยีญสหรฐัฯ 

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลแิละราคาขา้วเปลอืก
เจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
เนื่ องจากผลผลิตข้าวนาปีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน จากปรากฏการณ์ลานีญาที่ส่งผลให้ปริมาณน ้า
เพยีงพอต่อการเพาะปลกูขา้ว  
มันส าปะหลัง – คาดว่าราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้มี
แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจากเป็นช่วงเริม่ต้นฤดูกาลผลติ 
ปี 63/64 ผลผลติยงัออกสูต่ลาดไม่มาก ผูป้ระกอบการทีม่คีวามต้องการ
จึงรับซื้อในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้สนิค้าตามคุณภาพและปริมาณ    
ที่ต้องการ อีกทัง้ยงัมีความต้องการจากตลาดจีนที่น าไปทดแทน
ขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีม่สีตอ็กลดลง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสงูขึน้ 
เนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา ท าให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ใน
ภาคใต ้ขณะทีค่วามตอ้งการใชภ้ายในประเทศยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ความต้องการใชถุ้งมอืยางเพิม่ขึน้ จากการแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ทัว่โลก ทีก่ลบัมารุนแรงอกีครัง้ แต่ยงัคงมปัีจจยักดดนั
จากค่าเงนิบาททีม่คีวามผนัผวนเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัจะปรบัตวัสูงขึ้น 
เนื่ องจากการค้าน ้ ามันปาล์มดิบคล่องตัวจากความต้องการใช้
ด้านพลังงานและภาคการท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐ
มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกน ้ ามันปาล์ม ทัง้นี้  สศก. พยากรณ์
ปริมาณผลปาล์มน ้ ามันเดือน พ.ย. 63 จะออกสู่ตลาดลดลงจาก      
เดือนก่อนจ านวน 157,026 ตัน ขณะที่สต็อกน ้ ามันปาล์มดิบ              
มแีนวโน้มลดลง อาจสง่ผลใหโ้รงสกดัมกีารแขง่ขนักนัรบัซือ้เพิม่ขึน้
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ความชื้นไม่ เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวลดลง
เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
ในช่วงฤดเูกบ็เกีย่วรุ่นแรก (ส.ค. - พ.ย.)

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนตลุาคม 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนตลุาคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.ย.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ต.ค./ก.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 13,238 12,378 12,194 11,747 11,416 11,933 - 9.86
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.76 1.78 1.69 1.73 1.74 1.74 - 1.14

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.15 49.93 50.70 51.59 55.84 52.02 8.04
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน. >15 กก. 4.20 4.51 4.72 5.17 5.66 5.02 19.52

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.60 7.52 7.49 7.55 7.29 7.46 - 1.84

6
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■ 14-18 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพิษณุโลก ร่วมกบั
บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั จดังาน “วนัโชหว่ยไทยชีช้อ่งรวย โชห่วยไทย 
วถิใีหม”่ ณ แมค็โคร สาขาพษิณุโลก โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัออกบธูใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ

■ 27 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
น าคณะท างานตรวจสต็อกยางพาราระดบัจงัหวดั ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ปรมิาณยางพาราคงเหลอืในสตอ็กของผูป้ระกอบการ ณ บมจ. อโีนเว 
รบัเบอร ์(ประเทศไทย) อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา มสีต๊อกยาง
ชนิดแท่ง จ านวน 16.80 ตนั 

■ 6 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดักาญจนบุรี ลงพื้นที่
พบผูป้ระกอบการรา้นอาหารทีไ่ดร้บัรางวลัรา้นอาหารไทยคุณภาพระดบั
สากล THAI SELECT AWARD 2020 จากกระทรวงพาณิชย์ ในพื้นที ่
อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีซึง่กาญจนบุรมีรีา้นทีไ่ดร้บัรางวลั จ านวน 19 รา้น

■ 29 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่
พบปะกลุ่มผูผ้ลติและแปรรปูกระเทยีมบา้นนาปลาจาด อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน 
เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่ายและเชื่อมโยงการตลาด กระเทยีมมดัจุก 
กระเทียมดอง กระเทียมแกะกลีบ และกระเทียมผง ผ่านช่องทางตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์

■ 19 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอทุยัธานี ลงพืน้ทีต่รวจ
ตดิตามสถานการณ์สบัปะรดตามนโยบาย “ตลาดน าการผลติ” ในพืน้ที่
อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี ซึง่ผลผลติจะเริม่ออกมากในช่วงเดอืน พ.ย.-ธ.ค.

ภาคกลาง

■ 17 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี ลงพืน้ทีพ่บ
ประธานหอการคา้จงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อหารอืแนวทางการส่งเสรมิการคา้
และการพฒันาถนนศรจีนัทใ์หเ้ป็นย่านการคา้อญัมณีและเครื่องประดบั 
ตามนโยบาย “จันทบุรี นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดบัโลก” พรอ้มส ารวจสถานการณ์การคา้ ณ ตลาดคา้พลอย
ซอยกระจ่าง และศนูยส์ง่เสรมิอญัมณีและเครื่องประดบั จ.จนัทบุรี

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์
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■ 27-31 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ร่วมกับ
กลุ่มคลสัเตอร์สิง่ทอจงัหวดัเลย น าผลติภณัฑ์ผ้าฝ้ายเมอืงเลย รวมถึง 
เครื่องประดบั และสนิคา้ OTOP มาจดัแสดงและจ าหน่ายในงาน “เสน้ฝ้าย 
สายไหม ผ้าถิน่ไทเลย” เพื่อสร้างการรบัรู้และสร้างมูลค่า ผ่านกจิกรรม 
Trade Show ควบคู่กบัการพฒันาตลาดออนไลน์ ณ บิก๊ซ ีสาขาเลย

■ 7 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร น าทีม
คณะท างานตดิตามการด าเนินงานการพฒันาผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP
จงัหวดัมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ
พฒันาผลติภณัฑ ์จ านวน 4 กลุ่ม ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.มุกดาหาร

■ 27 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี ร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง แถลงขา่ว “การขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาปาลม์
น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” ในรายการ “แหลงขา่วชาวใต”้ 
ถ่ายทอดสดทางสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จ.สรุาษฎรธ์านี

■ 7 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปัตตานี น าคณะท างาน
ระบายจ าหน่ายปลากะพงอ าเภอสายบุร ีลงพื้นที่ตรวจรบัรองการซื้อ
ขายปลากะพง ณ ฟารม์เลีย้งปลากะพง อ.สายบุร ีจ.ปัตตานี โดยราคา
หน้าฟารม์ 85 บาท/กก. รฐัจ่ายชดเชยใหเ้กษตรกรอกี 40 บาท/กก.  

■ 20 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ลงพืน้ทีม่อบ
ป้ายโลโกต้ลาดสดตดิดาว พรอ้มเกยีรตบิตัรใหก้บัตลาดสดทีผ่่านเกณฑ์
การประเมนิตลาดสดตดิดาว ปี 2563 จ านวน 4 แห่ง พรอ้มตรวจตดิตาม
ภาวะราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคในช่วงเทศกาลกนิเจ 

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 15 ตุลาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชมุพร น าคณะท างาน
ขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์ม ลงพื้นที่
ตรวจเยีย่มการรบัซือ้และคดัคุณภาพผลปาลม์น ้ามนัตามขอ้ตกลงร่วม
ของเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกดัปาล์ม ณ บจก. กลุ่มธรรมชาติ
ปาลม์น ้ามนั และ บจก.ศรเีจรญิปาลม์น ้ามนั อ.สว ีจ.ชุมพร 
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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...

กิจกรรมภูมิภาค  

ช่ืองาน วนัท่ีจดังาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

การพฒันาสินค้าท้องถ่ิน
สูต่ลาดสากล

17 พฤศจิกายน 2563 Coco View Hotel 
จ.สมทุรสงคราม

สมัมนา       
เชิงปฏิบตัิการ

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ร่วมกบั หอการค้าไทย


