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ปีที่ 6 ฉบบัที่ 3 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 เขา้สู่
เดือนสุดท้ายของปี 2563 ด้วยความรวดเร็ว ปีนี้
ผา่นอะไรมามากมาย โดยเฉพาะโควดิ-19 ทีอ่ยูก่บัเรา
มาเกือบครบรอบปีแล้ว กบภ. ขอเป็นก าลังใจให้
เจา้หน้าทีใ่นภมูภิาคทกุทา่นทีร่่วมท างานหนักกนัมา
ตลอดทัง้ปี ส าหรบัจดหมายขา่วฉบบันี้จะขอน าเสนอ
เรือ่ง “ทศิทางกระทรวงพาณิชย ์ปี 2564 ฝ่าโควดิ-19” 
ตามด้วยดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนพฤศจกิายน 2563 
สรปุสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญั และปิดทา้ยดว้ย
เทรนด์ตลาดมาแรง “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในอาเซยีน 
แรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภมูภิาคหลงัวกิฤตโควดิ-19”

• ทศิทางกระทรวงพาณิชย ์

ปี 2564 ฝ่าโควดิ-19
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ภายใต้ 14 แผนงาน

เกษตรผลติพาณิชยต์ลาดโดยใช้
ยุทธศาสตร ์“ตลาดน าการผลิต”

พฒันาศกัยภาพทางการตลาดใหก้บั
ภาคบริการ ทัง้กบัผูค้า้ปลกี / คา้สง่ /

สมารท์โชวหว่ย / โลจสิตกิส ์/ wellness / 
รา้นอาหาร / ดจิติอลคอนเทนท ์/ บรกิาร
การพมิพ ์เน้นการท าฐานขอ้มลูภาคบรกิาร 
ช่วยแกปั้ญหาและเพิม่ชอ่งทางการตลาด

ใหภ้าคบรกิาร

ใหค้วามส าคญั กระตุน้ทุกภาคสว่น
ใหใ้ชร้ะบบการค้าออนไลน์ สรา้ง
แพลตฟอรม์กลาง สรา้งทมีเซลลแ์มน
จงัหวดัใหเ้ป็นผูเ้ผยแพร่ความรูเ้รื่อง
การคา้ออนไลน์ใหก้บัผูผ้ลติและ
ภาคเศรษฐกจิฐานรากในจงัหวดั

ทีม่า : ศูนยข์า่วกระทรวงพาณชิย์

เดนิหน้าใหบ้รกิารประชาชน
แบบ One Stop Service 

ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว
โดยมบีรกิารทัง้หมด 85 บรกิาร

ร่วมกบัราชการและเอกชนทุกภาคสว่น
ในรปู กรอ.พาณิชย ์จดัท ายุทธศาสตร์
การค้าไทย 5 ปี เพื่อน ามาใชเ้ป็น

แผนยุทธศาสตรแ์ม่บทเพิม่มลูค่าการคา้
ทัง้ภายในและระหว่างประเทศในปี 64-68

แผนการใหบ้รกิารภาคธุรกจิและ
ประชาชนรวดเรว็เชงิรุก เน้นการ

ให้บริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์
และเพิม่ชอ่งทาง การรอ้งเรยีนผ่านสายด่วน 
1569 ใหส้ามารถเพิม่ชอ่งทางรอ้งเรยีน

ผ่านไลน์

ดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา 
 เรง่รดัการจดทะเบียน GI สนิคา้ทีม่ศีกัยภาพของไทยในภูมภิาคต่างๆ 
 สรา้งความตระหนักรูเ้รื่องทรพัยส์นิทางปัญญาใหป้ระชาชนเหน็ความส าคญัของ

ทรพัยส์นิทางปัญญามากขึน้ 
 สรา้งระบบเตอืน Early Warning เพื่อใหภ้าคการผลติเตรยีมการผลติสนิคา้ทีเ่ป็น

ทีต่อ้งการของคนไทย เมื่อสนิคา้เหล่านัน้หมดสทิธบิตัรแลว้ 
 ลดเวลาการจดทะเบียนทรพัยส์นิทางปัญญาใหเ้รว็ขึน้ 
 ให้ความคุ้มครองเชิงรกุกบัทรพัยส์นิทางปัญญาไทยในต่างประเทศทีถู่กละเมดิ 
 เริม่ตน้ไกล่เกล่ียข้อพิพาททางทรพัยส์นิทางปัญญาออนไลน์ในเดอืนกุมภาพนัธน์ี้ 
 ใหก้ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาทีอ่ยู่บนแพลตฟอรม์ต่างๆ

เดนิหน้าการค้าชายแดนและ
การคา้ขา้มแดนเชงิรุก ฝ่าวกิฤตโควดิ 
โดยจะไม่ปิดด่านโดยไมจ่ าเป็น และเร่ง
เปิดด่านทีปิ่ดทนัททีีส่ถานการณ์ดขีึน้

เดนิหน้าโครงการ
ประกนัรายได้เกษตรกรปีที ่2

1

แผนงานอาหารไทยอาหารโลก 
มุ่งเน้นการสง่ออกอาหารฮาลาล อาหาร
มงัสวริตัแิละอาหารแนวใหมท่ีก่ าลงัเป็น

เทรนดส์ าคญัของโลก

พฒันาศกัยภาพทางการตลาด
ใหก้บัภาคการผลติฐานราก ทัง้ SME
และ Micro SME อบรมใหค้วามรู ้

หาตลาด และเปิดโอกาสทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ น า Blockchain มาใช้
ในการตรวจสอบยอ้นกลบัเพื่อเพิม่ชอ่ง

ทางการจ าหน่าย

เรง่รดัการส่งออกในยุค New Normal 
โดยใชน้วตักรรมใหม่ทางการตลาดของ
กระทรวงพาณิชย ์ใชแ้พลตฟอรม์ทีม่ี
ศกัยภาพทัง้ของไทยและของโลก

ช่วยแกปั้ญหาเรื่องการสง่ออก เน้นการจดั 
Hybrid Exhibition, Mirror Mirror และอื่นๆ

เรง่เจรจาการค้าเพื่อขยาย
การคา้ไทยไปตลาดโลกในทุกรปูแบบ 
เร่งรดัการใหส้ตัยาบนั RCEP ใหม้ผีล
บงัคบัใชภ้ายในกลางปีนี้ และเริม่เปิด
เจรจา FTA กบั 5 กลุ่มประเทศส าคญั
เช่น EU UK EFTA สหภาพเศรษฐกจิ
ยเูรเซยี อาเซยีน-แคนนาดา และอื่นๆ 

วนัท่ี 7มกราคม 2564นายจริุนทร ์ลกัษณวิศิษฏ์ รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
ก าหนดทิศทางกระทรวงพาณิชย ์ปี 2564 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรนา (โควิด-19) เดินหน้าในเร่ืองส าคญัประกอบด้วยแผนงานต่อเน่ืองจากปีท่ีแล้วและแผนงานท่ีเร่ิมต้น
ใหม่ในปี 2564

โครงการ พาณิชยล์ดราคา!
ช่วยประชาชน ระดบัต าบล
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.41 (YoY) เป็นการหดตวัในอตัราต ่าสุดในรอบ 9 เดอืน 
จากการปรบัตวัสูงขึ้นของสนิค้ากลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผกัสดและเนือ้สตัว ์
ทีป่รบัสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 17.28 และ 10.56 ตามล าดบั ขณะที ่กลุ่มน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ปรบัตวัดขี ึน้และหดตวัน้อยสดุในรอบ 9 เดอืน ส าหรบัสนิคา้กลุ่มอื่นๆ ยงัทรงตวั
และเคลื่อนไหวเลก็น้อยตามการส่งเสรมิการขายของผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้ 
เมื่อหกัอาหารสดและพลังงาน เงนิเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.18 และเฉลี่ย 
11 เดอืน (ม.ค.-พ.ย.) เงนิเฟ้อทัว่ไปลดลงรอ้ยละ -0.90 (AoA) และเงนิเฟ้อพืน้ฐาน
สงูขึน้รอ้ยละ 0.29 (AoA)

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.07 
จากการสูงขึ้นของผงซักฟอก น ้ายารีดผ้า น ้ายาปรบัผ้านุ่ม 
อาหารสตัว์ ขณะที ่เสือ้เชิต้ กางเกงขายาวบุรุษ โฟมล้างหน้า 
ผลติภณัฑป้์องกนัและบ ารุงผวิ ลดลง ส าหรบัหมวดยาสบูและ
เครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์ไมเ่ปลีย่นแปลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากบั 102.19 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.04 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.23
ตามการลดลงของผักสด (ผักชี มะเขือเทศ ผักคะน้า) ผลไม ้ 
(สม้เขยีวหวาน มะละกอสกุ มะมว่ง) ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ขณะที่ ไขไ่ก ่
นมสด นมเปรีย้ว เครือ่งประกอบอาหาร (น ้ามนัพชื กะท ิกะปิ) ไกย่า่ง 
ปลาหมกึ ปลาทบัทมิ กาแฟผงส าเรจ็รปู น ้าผลไม ้สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2563

เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.41  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.70
จากการสูงขึ้นของผกัเกอืบทุกชนิด เนื่องจากราคาฐานในปีที่แล้ว
ลดลง เนื้อสกุร สงูขึน้จากการขยายตวัของตลาดส่งออก ไขไ่ก่ นมผง 
ผลไม้ (กล้วยน ้าว้า ฝรัง่ ทุเรียน องุ่น สบัปะรด) เครื่องประกอบ
อาหาร น ้าดื่ม น ้าผลไม ้ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ลดลง เนื่องจาก
ขา้วฤดกูาลใหมเ่ริม่ออกสูต่ลาดและปรมิาณการสง่ออกลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ-1.64
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าทศันาจร หอ้งพกัโรงแรม 
เสือ้ยดื เสือ้เชิ้ต เสือ้ชัน้ในสตร ีก๊าซหุงตม้ ค่าไฟฟ้า น ้ายาปรบั
ผ้านุ่ม ขณะที่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น
เลก็น้อย

1

1. เดือนตลุาคม 2563 (MoM) ลดลง                   - 0.04
2. เดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY)                  ลดลง                   - 0.41
3. เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2563               ลดลง                   - 0.90

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนพฤศจิกายน 2563

-0.14

เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2563 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 (AoA)ลดลงร้อยละ -0.90 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.22
ตามการสงูขึน้ของขา้วสาร เนื้อสุกร ปลาดุก ปลาท ูไขไ่ก่ นมเปรีย้ว 
ไข่เคม็ ผกั (ผกัช ีคะน้า ขงิ) เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ข้าวแกง ก๋วยเตีย๋ว กบัข้าวส าเร็จรูป อาหารตามสัง่ 
ขณะที ่ผลไม ้(มะมว่ง สม้เขยีวหวาน เงาะ) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.12
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหุงตม้ 
ขณะที่ เครื่องแบบนักเรียน เสื้อสตรี ยาสีฟัน ค่าแต่งผมชาย 
แชมพู ค่าเดนิทางเยีย่มญาต ิค่าธรรมเนียมการศกึษา และสุรา
สงูขึน้ 

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาเดยีวกนั
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5

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2563 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 2562 
ลดลง ร้อยละ -0.29 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที่
กลุ่มอาหารสด (เนื้อสตัว์ ผกั ผลไม้) สูงขึ้น เศรษฐกจิภาคกลาง
โดยรวมปรบัตวัดขีึน้ สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ รายได้เกษตรกร 
จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563 
เท่ากบั 102.15 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.23

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.08
จากการลดลงของเนื้อสตัว์ (หอยลาย ไก่สด ปลาช่อน) ผกั (ผกัช ี
คะน้า มะนาว) ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน ฝรัง่) ขณะที ่ไขไ่ก ่นม สงูขึน้

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2563 เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-0.29 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ประปา 
คา่ทศันาจร และขา้วสาร ขณะที ่เนื้อสตัว ์ไข ่นม ผกั ผลไม ้สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.02 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา 
ก๊าซหุงต้ม และผลไม ้ขณะที ่ขา้วเหนียว เนื้อสุกร ไก่ย่าง ปลานิล 
ไขไ่ก ่ผกั เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม อาหารตามสัง่ สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกบัพฤศจิกายน 2562 
ลดลงร้อยละ -0.77 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง และการ
ปรบัค่า Ft ค่าไฟฟ้า ขณะที่ เนื้อสุกร ผกั ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร  
สูงขึ้น เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยรวมดีขึ้น สะท้อนจาก 
ภาษมีลูคา่เพิม่ และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค สงูขึน้     

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 
102.48 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.42

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.06 จาก
การลดลงของ ขา้ว ผกั ผลไม ้ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไข ่นม สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-0.77 ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า และ
ขา้วสาร ขณะที ่เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร ผกั ผลไม้ สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.83 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม 
ขณะที ่ขา้วสาร เนื้อสตัว ์ไข ่นม เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดื่ม สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับพฤศจิกายน
2562 ลดลงร้อยละ -0.88 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง
การปรบัคา่ Ft คา่ไฟฟ้า และขา้วสาร เศรษฐกจิภาคใตโ้ดยรวมยงัคง
ชะลอตวั สะทอ้นจากภาษมีูลค่าเพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหมล่ดลง 
ขณะที ่รายไดเ้กษตรกรและความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัดขีึน้ 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563
เท่ากบั 101.23 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.11

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน  
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.12
จากการสงูขึน้ของ ไข ่นม ผลไม ้น ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้วสาร 
ผกั เนื้อสตัว ์ลดลง 
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 

2563 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-0.88ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าเช่าบ้าน ขา้วสาร ไข ่
นม ผลไม ้ขณะที ่ผกั เนื้อสตัว ์เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ 
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน

(ม.ค.-พ.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -1.56 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา
ก๊าซหงุตม้ ผกั ผลไม ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขณะที ่เครื่องประกอบอาหาร 
เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขา้วสาร สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2563 เมื่อเทยีบกบัพฤศจกิายน 2562 หดตวั 
รอ้ยละ -0.44 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม 
ค่าไฟฟ้า ข้าวสาร ค่าเดินทางทัศนาจรในประเทศและต่างประเทศ 
คา่เชา่บา้น ขณะที ่กลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผกั ผลไม ้เนื้อสตัว์ เครื่อง
ประกอบอาหาร สูงขึ้น เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมดีขึ้นต่อเนื่ อง 
สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค 
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากบั 

101.63 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.79
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.16 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะขา้วสาร ผกัสด เริม่ปรบัราคาลง เนื้อ
สกุร ไกส่ด ลดลง ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไขไ่ก ่สงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 

2563เทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.44
ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ข้าวสาร ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า 
คา่ทศันาจรทอ่งเทีย่ว ขณะที ่ผกั ผลไม ้เนื้อสกุร สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย. 63) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2562 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -0.58 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ไฟฟ้า

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัสูงขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลติลดลงในช่วงปลายฤดูเกบ็เกี่ยว ขณะทีค่วาม
ตอ้งการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ โดยกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งองิโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูก
ขา้วโพดเลีย้งสตัวปี์ 63/64 งวดที ่2 ส าหรบัเกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิการเกษตร โดยจะไดร้บัการชดเชยสูงสุดครวัเรอืนละ 
6,844.8 บาท จ านวน 88,449 ครวัเรอืน

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 
เนื่องจากอุทกภยัทางภาคใต้ท าใหป้รมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนั
ลดลง ขณะทีค่วามต้องการใช้น ้ามนัปาล์มเพื่อผลติไบโอดเีซล
ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัปรมิาณสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิ
คงเหลือทัง้ระบบลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือน พ.ย. มปีรมิาณ
สต๊อกลดลง 0.30 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 17.84 จากเดอืนก่อน

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้

เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่
มกีารน าขา้วเขา้โครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกของ
ภาครฐั ประกอบกบัเป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว ผลผลติจงึ
ออกสูต่ลาดน้อย ในขณะทีค่วามตอ้งการซือ้มอียู่อย่างต่อเนื่อง 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลีย่ยางพาราปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เนื่องจาก

ความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศและต่างประเทศ
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัฝนตกชุกและ
น ้าท่วมภาคใต้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการกรดียาง ผลผลติ
จงึออกสูต่ลาดน้อย

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลี่ยมนัส าปะหลงัสดคละปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากโรงงานผลติมนัส าปะหลงั
และลานมนัเสน้เปิดด าเนินการเพิม่ขึน้ เพื่อรบัซือ้มนัต้นฤดู
ทีเ่ริม่ออกสู่ตลาด ประกอบกบัความต้องการมนัแปรรูปจาก
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ โดยราคาส่งออกผลติภณัฑม์นัเสน้เพิม่
ขึน้อยู่ที ่270 ดอลลารส์หรฐัฯ จากเดมิ 255 ดอลลารส์หรฐัฯ 
ทัง้นี้ผลผลิตมนัส าปะหลงัจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน
ม.ค.-ม.ีค. 64 ปรมิาณ 18.47 ล้านตัน (ร้อยละ 61.81 ของ
ผลผลติทัง้หมด)

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิี่เกษตรกรขายได ้ 
มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากยงัอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี 
โดยคาดว่าปีนี้ผลผลติจะสงูกว่าปีทีผ่่านมา ประกอบกบัเงนิบาทมแีนวโน้ม
แขง็ค่าขึน้ สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัราคาสง่ออกขา้วไทยลดลง 

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
ปรบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลผลติยงัออกสู่ตลาดมาก โดยคาดว่า
ปรมิาณผลผลติทีจ่ะออกช่วง ม.ค.-ม.ีค. 64 มปีรมิาณ 18.47 ลา้นตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.81 ของผลผลติทัง้ปีการผลติ
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
ลดลง เนื่องจากค่าเงนิบาทมแีนวโน้มผนัผวนจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับสต๊อกยางพาราในภาพรวม
ปรบัตัวเพิ่มขึ้น โดยสต๊อกยางพาราในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้และ
ญี่ปุ่ นปรบัตวัเพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตามราคายางพาราอาจได้รบัปัจจยั
สนบัสนุนจากความตอ้งการใชถุ้งมอืยางเพิม่ขึน้ 
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัจะลดลง เนื่องจาก
ความต้องการใช้ด้านพลังงานมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชือ้โควดิ-19 รอบใหม่ ส่งผลให้จงัหวดัทีเ่ป็นพื้นทีเ่สีย่งมี
มาตรการลอ็คดาวน์
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสูงขึ้นเลก็น้อย 
เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตจึง
ออกสูต่ลาดน้อย ขณะทีค่วามต้องการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ 
ตามการเตบิโตของการสง่ออกเน้ือสตัว ์

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนธนัวาคม 2563

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนธนัวาคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(พ.ย.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ธ.ค./พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,403 11,115 11,059 11,205 11,362 11,185 7.52
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.85 2.05 2.08 2.06 2.03 2.06 11.35

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 55.24 59.98 55.75 55.89 54.11 56.43 2.15
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 6.65 6.86 7.13 6.85 6.65 6.87 3.31

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.68 7.79 7.95 7.86 8.02 7.91 2.99

6
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■ 17 ธันวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 (นครสวรรค ์พิจิตร ก าแพงเพชร และอุทยัธานี) จดัอบรม
เชิงปฏิบตัิการเพิ่มศกัยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการสนิค้าเกษตร
ปลอดภยั/อนิทรยี ์และผลติภณัฑช์ุมชน กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2
ณ โรงแรมพาราดโิซ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์มผีูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน 90คน

■ 21 ธันวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสาคร ลง
พื้นที่ส ารวจสถานการณ์การจ าหน่ายอาหารทะเลและสนิค้าอื่นๆ ใน
ตลาดสดมหาชยั อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร หลงัการแพร่ระบาดรอบใหม่
ของโควิด-19 ในจงัหวัดสมุทรสาคร ท าให้มีมาตรการเข้มงวดในการ
ป้องกนัการแพร่ระบาด ซึง่บรรยากาศในตลาดเป็นไปดว้ยความเงยีบเหงา

■ 10-11 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสิงห์บุรี จดังาน 
“สุขต้องชม สุขสมปีใหม่ สุขใจไหวพ้ระนอน” ณ ตลาดต้องชมวดัพระนอน
จกัรสหี ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ีมกีารจ าหน่ายสนิคา้ชุมชน กจิกรรมนาททีอง 
จ าหน่ายสนิคา้ราคาพเิศษ และการแสดงศลิปวฒันธรรม 

■ 12-13 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง จดังาน “ชอ้ป 
ชม ชิม แชร์” ณ ตลาดต้องชม ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
มกีจิกรรมนาททีอง ถ่ายรูปเชค็อนิ กดไลค์ กดแชร ์เพจตลาดทุ่งเกวยีน 
แจกถุงผา้/คปูองสว่นลด กระตุน้การใชจ้่ายและประชาสมัพนัธต์ลาด 

■ 16 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัน่าน ร่วมกบั บจก. 
ไปรษณีย์ไทย จดักจิกรรม “ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส้มสทีอง
จงัหวดัน่านสูผู่บ้รโิภค : สง่จ าหน่ายทัว่ไทย ผ่านช่องทางไปรษณียไ์ทย” 
ณ โรงคดัแยกผลผลติเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนผลผลติสนิคา้การเกษตร
ปลอดภยั อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน ปรมิาณสม้ 60 ตนั มลูค่า 2,100,000 บาท 

ภาคกลาง

■ 11-12 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสระบุรี จัด
กจิกรรมส่งเสรมิช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจ าหน่ายสนิค้าและ
บรกิารในชุมชน ณ ตลาดประชารฐัต้องชมตลาดหวัปล ีมกีิจกรรม
สนิคา้นาททีอง คปูองสว่นลด กด Like & Share Facebook รบัของ
รางวลั ประกวดภาพถ่ายชงิรางวลั

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์
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■ 12-13 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดับุรีรมัย ์จดังาน 
“ช๊อปชิงโชค ถนนคนเดินเซราะกราว” อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีกิจกรรม
กระตุ้นการซื้อสนิค้า เช่น กิจกรรมสอยดาว ตอบค าถามชิงรางวัล 
การแสดงดนตร ีเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงวนัหยุดยาว

■ 11-13 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุรินทร์ จดักจิกรรม 
ส่งเสรมิและเชื่อมโยงการจ าหน่ายสนิคา้ในตลาดต้องชม มกีจิกรรมลด
ราคาพเิศษ จบั แจก คปูองสว่นลด การแสดงดนตรสีด ณ ตลาดผา้ไหม
บา้นท่าสว่าง อ.เมอืง จ.สรุนิทร์

■ 10 ธันวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่
ตรวจสอบสถานการณ์ด้านราคายางพาราและปาล์มน ้ามนัในพื้นที่
อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา โดยราคารบัซือ้ผลปาลม์ทะลาย ราคา 7.20-7.30 
บาท/กก. และราคารบัซือ้ยางกอ้น ราคา 19-20 บาท/กก. 

■ 21 ธันวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดพัทลุง ลงพื้นที่
ตดิตามสถานการณ์การจ าหน่ายอาหารทะเล ในตลาดสดเขตเทศบาล
เมอืงพทัลุง จากการตรวจสอบพบว่าสนิค้ามปีรมิาณเพยีงพอและซื้อ
ขายเป็นปกติ ราคาทรงตวั โดยผู้ประกอบการรบัอาหารทะเลมาจาก 
จ.สตูล ตรงั และระนอง

■ 29 พฤศจกิายน – 10 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
ขอนแก่น จดักจิกรรมจดัแสดงและจ าหน่ายผา้ไหมและผลติภณัฑ์ไหม
ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง : Khon Kaen Silk Festival 
2020” ณ อาคารจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ชัว่คราว ในงานเทศกาลไหม
สากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
ผูป้ระกอบการผา้ไหมจากประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 21 ธนัวาคม 2563 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัระนอง ลงพื้นที่
ตรวจสอบสถานการณ์การจ าหน่ายหน้ากากอนามยัในพื้นที่ อ.เมอืง 
จ.ระนอง โดยพบว่าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล ์
มปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ และไดป้ระชาสมัพนัธป์ระกาศเรื่อง 
การก าหนดราคาและแจง้ขอ้มลูหน้ากากอนามยั
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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...
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