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คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 4

ประจ าเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้
ขอน าเสนอเรื่อง “เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19” และ “ตลาดเป้าหมาย
ในการส่งออกอาหารฮาลาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงาน
อาหารไทยอาหารโลก ภายใต้ทิศทางกระทรวง
พาณิชย์ ปี 2564 ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายจุรนิทร ์
ลักษณวิศิษฏ์)  ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค
เดือนธันวาคม 2563 สรุปสถานการณ์สินค้า
เกษตรส าคญั และปิดทา้ยดว้ยเทรนด์ตลาดมาแรง 
“เทรนดภ์ตัตาคารและอาหารในปี 2564” 

• เจาะตลาดอาหารฮาลาลทา่มกลาง
สถานการณ์ COVID-19

• ตลาดเป้าหมายในการสง่ออก
อาหารฮาลาล

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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เจาะตลาดอาหารฮาลาล ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

กลุ่มอาหารฮาลาล
 ผกัและสารสกดัจากพชืผกั (ยกเวน้ทีม่พีษิ)
 เน้ือสตัวท์ีเ่ป็นฮาลาล เช่น เน้ือไก่ เนื้อววั เน้ือแกะ 

ทีถู่กเชอืดโดยมนุษยต์ามบญัญตัขิองศาสนาอสิลาม
 ผลติภณัฑอ์ื่นจากสตัวท์ีเ่ป็นฮาลาล เช่น นม ไข่
 ปลาและสตัวน์ ้าอื่นๆ (ยกเวน้ทีม่พีษิ)

กลุ่มอาหารฮารอม
 เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละสิง่มนึเมา
 สกุรและผลติภณัฑจ์ากสกุร
 เน้ือจากสตัวท์ีเ่ป็นฮารอม ตายเอง 

หรอืไม่ไดถู้กเชอืดตามบญัญตัศิาสนาอสิลาม
 เลอืด
 ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมจากรายการขา้งตน้

หา้มมวีตัถุดบิหรอืส่วนประกอบใดทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามบญัญตัขิองศาสนาอสิลาม (หรอืเรยีกว่า “ฮารอม”) และมี
กระบวนการเตรยีมวตัถุดบิ ผลติ บรรจุ เก็บรกัษา และขนส่ง รวมไปถงึอุปกรณ์การผลติ และสถานที่ผลิตที่สะอาด 
และไมใ่ชร้ว่มกบัการผลติสิง่ทีเ่ป็นฮารอม 

ปี 2561 ตลาดอาหารฮาลาลโลกมมีูลค่า 1,369 พนัล้านดอลลารส์หรฐั คดิเป็น 17% ของค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารและเครือ่งดื่มทัว่โลก โดยเป็นมลูค่าการน าเขา้อาหารของกลุ่มประเทศ OIC ประมาณ 15% ของมลูค่าตลาด 
ซึ่งยงัมโีอกาสเตบิโตอีกมาก โดยสถาบนัวจิยัด้านเศรษฐกจิโลกอสิลาม คาดว่ามูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลกจะ
เพิม่ขึน้ 603 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในช่วงปี 2561-2567 หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตล่ีย 6.3% ต่อปี 

ลักษณะส ำคัญของอำหำรฮำลำล

ทิศทางกระทรวงพาณิชย ์ปี 2564 ตามนโยบายรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์) ตามแผนงานอาหารไทยอาหารโลก มุ่งเน้นการส่งออกอาหารฮาลาล อาหาร
มงัสวิรติั และอาหารแนวใหม่ท่ีก าลงัเป็นเทรนดส์ าคญัของโลก ซึง่ตลาดอาหารฮาลาล มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
ขยบัจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ไปเป็นตลาดหลกั (Mass Market) ภายในระยะเวลาไม่กี่ศตวรรษ 
จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรมสุลมิโลก และกระแสการบรโิภคอาหารปลอดภยั สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่าได้

แนวโน้มตลำดอำหำรฮำลำลโลก

2ทีม่า : ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

กลุ่มประเทศ OIC คอื 
ประเทศสมาชกิองคก์าร
ความรว่มมอือสิลาม 
(Organization of 

Islamic Cooperation) 
มจี านวน 57 ประเทศ 

 จ านวนประชากรมุสลิมโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย Pew Research Center
คาดว่าจะเพิม่จาก 1.6 พนัลา้นคนในปี 2553 เป็น 2.8 พนัลา้นคน ในปี 2593 (เพิม่ขึน้ 73%) 
สงูกว่าอตัราการขยายตวัของจ านวนประชากรทุกศาสนาทีเ่หลอืรวมกนั
 ประเทศมุสลิมส่วนหนึ่งยงัมีความมัน่คงทางอาหารต ่า เช่น ประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาตอนเหนือ เนื่องจากสภาพภมูปิระเทศและอากาศไมอ่ านวยต่อ
การเพาะปลกูและปศุสตัว์
 การระบาดของ COVID-19 ท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลสิมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกซือ้

อาหารฮาลาลมากขึน้ เน่ืองจากเชื่อมัน่ในความสะอาด ปลอดภยั และตรวจสอบยอ้นกลบัได้

โอกำสทำงกำรตลำดอำหำรฮำลำล



ตลาดเป้าหมายในการส่งออกอาหารฮาลาล

กลุ่มสนิคา้ : อาหารแหง้ อาหารกระป๋อง ธญัพชื นม เนื้อสตัวแ์ช่แขง็ ผกั ผลไม้ ขา้ว อาหาร
แปรรปู น ้าตาลทราย เครื่องดื่ม อาหารเพื่อสขุภาพ ขนม ซอสและเครื่องปรุงรสแบบไทยตลาดท่ีเป็น

ประเทศมสุลิม 
(OIC)

ตลาดท่ีไม่ใช่
ประเทศมสุลิม 
(Non-OIC)

สหรฐัอเมรกิา เป็นประเทศผูส้่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่
ที่สุดของโลก (ส่วนแบ่งตลาด 8.91 %) ตามด้วยเนเธอรแ์ลนด์
เยอรมนี จนี และฝรัง่เศส โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอนัดบัท่ี 
11 ของโลก (ส่วนแบ่งตลาด 2.44 %) 

เป็นทีน่่าสงัเกตุว่าผูส้่งออกอาหารรายใหญ่ลว้นไมใ่ช่ประเทศ
มสุลมิ โดยไทยมผีูป้ระกอบการสนิคา้อาหารฮาลาลประมาณ 1.4 
แสนราย และ 95% ของผู้ส่งออกไม่ไดเ้ป็นผู้ประกอบการมุสลมิ 
สะท้อนใหเ้หน็ว่าตลาดอาหารฮาลาลเปิดกวา้งแก่ผูป้ระกอบการ
ทุกรายทีเ่หน็โอกาสในตลาดดงักล่าว

ภมิูภำค
ตะวันออกกลำง

กลุ่มสนิค้า : อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งส าเรจ็รูป อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน ขา้ว 
ธญัพชื ใบชา เมลด็กาแฟ น ้าตาลทราย น ้ามนัพชื อาหารแปรรปู อาหารเพื่อสขุภาพ

ภมิูภำค
แอฟริกำเหนือ

ทีม่า : ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

อนิเดียมปีระชากรมุสลิมมากถึง 195 ล้านคน และส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู สนิค้าที่มี
โอกาสสงู ไดแ้ก่ อาหารมงัสวริตั ิอาหารทีท่ าจากแป้งสาล ีอาหารส าเรจ็รปู

อินเดีย

มปีระชากรมุสลมิราว 25 ล้านคน และมอีตัราการขยายตวัของประชากรสงู ทัง้นี้ รฐับาล
จนีค่อนขา้งจบัตามองสนิคา้ทีม่สีญัลกัษณ์หรอืความเกีย่วขอ้งกบัศาสนา สนิคา้ทีม่โีอกาส
สงูจงึเป็นกลุ่มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาต ิเช่น ผกั ผลไม ้อาหารสด อาหารแช่แขง็

เป็นประเทศจุดหมายปลายทางอนัดบั 1 ในกลุ่ม Non-OIC ที่นักท่องเทีย่วมุสลมิให้ความสนใจ 
มาตรฐานฮาลาลในสงิคโปร์ไดร้บัการยอมรบัในหลายประเทศ และไทยเป็นแหล่งน าเขา้อาหาร
ส าคญัของสงิคโปร ์สนิคา้ทีม่โีอกาสสงูและมแีนวโน้มเตบิโตเป็นกลุ่มอาหารอนาคต เช่น อาหาร
ฟังกช์นั เตมิสว่นผสมเพื่อสขุภาพ เนื้อสตัวท์ีท่ าจากพชื ผลติจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นตน้

เป็นจุดหมายปลายทางอนัดบั 2 ในกลุ่ม Non-OIC ที่นักท่องเที่ยวมุสลิมให้ความสนใจ 
โดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ สนิคา้ทีม่โีอกาสสงูไดแ้ก่ กลุ่มอาหารทางการแพทย ์
อาหารเสรมิ การแพทยค์รบวงจร โดยมกีลุ่มลกูคา้หลกัเป็นมุสลมิอาหรบั

จีน

สิงคโปร์

ไทย

ตลาดเป้าหมายในการส่งออกฮาลาลของไทย
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.27 (YoY) เป็นการหดตวัในอตัราต ่าสุดในรอบ 10 เดอืน 
จากการลดลงของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ ประกอบกบัสนิคา้กลุ่มอาหารสดปรบัตวั
สูงขึน้ โดยเฉพาะเนื้อเป็ด ไก่ สตัว์น ้า และผกัสด ส าหรบัสนิคา้อืน่ๆ ยงัทรงตวั 
แม้จะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ด้วยมาตรการคนละครึง่ที่ขยาย
ระยะเวลาไปถงึเดอืน ม.ีค. 64 ท าใหป้ระชาชนมทีางเลอืกในการซื้อสนิคา้มากขึน้ 
โดยเงนิเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมพลงังานและอาหารสด) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (YoY)       

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทัง้ปี 2563 เทียบกบัปี 2564 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.85 อยูใ่นกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย ์เป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 5 ปี 
จากการลดลงของราคาน ้ามนัตามตลาดโลก และมาตรการลดคา่ครองชพีของรฐั

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.50 
จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑซ์กัผา้ ผลติภณัฑ์
ท าความสะอาด ค่าเช่าบ้าน ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและบ ารุงผิว 
น ้ายาระงบักลิ่นกาย สบู่ ขณะที่ เสื้อผ้าสตร ีและอาหารสตัว ์
ลดลง 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนธนัวาคม 2563 เท่ากบั 102.34 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนธนัวาคม 2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.15 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.45
ตามการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ ไก ่
ครีมเทียม นมถัว่เหลือง ผักสด (มะเขือ ผักบุ้ง คะน้า) ผลไม้
(ส้มเขยีวหวาน สบัปะรด ฝรัง่) น ้าดื่ม กาแฟผงส าเร็จรูป ขณะที ่
เครือ่งประกอบอาหาร และอาหารเดลเิวอรี ่สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนธนัวาคม 2563 

เทียบกบัเดือนธนัวาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.27  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.38
จากการสงูขึน้ของผกัสด (พรกิสด หวัหอมแดง ถัว่ฝักยาว) ผลไมส้ด 
(กลว้ยน ้าว้า ทุเรยีน องุน่) เนื้อสุกร เป็ด ไก่ สตัว์น ้า ไข ่นม เครื่อง
ประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ขณะที่ ข้าวเจ้ า 
ขา้วเหนียว ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ-1.24
จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าทศันาจร หอ้งพกัโรงแรม 
เสื้อยดืบุรุษ-สตร ีก๊าซหุงตม้ ค่าไฟฟ้า น ้ายาล้างจาน โฟมล้าง
หน้า ผ้าอ้อมส าเร็จรูป แป้งทาหน้า ขณะที่หมวดยาสูบและ
เครือ่งดื่มมแีอลกอฮอล ์สงูขึน้

1

1. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สงูขึ้น                   0.15
2. เดือนธนัวาคม 2562 (YoY)                  ลดลง                 - 0.27
3. เฉล่ีย ปี 2563 เทียบกบั ปี 2562  (AoA)            ลดลง                 - 0.85
4. ไตรมาส 4 ปี 2563 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า  (QoQ)  สงูขึ้น      0.10        
0.15Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนธนัวาคม 2563

เฉล่ียทัง้ปี 2563 เทียบกบัปี 2562  (AoA) ลดลงร้อยละ -0.85 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 1.23
ตามการสูงขึ้นของข้าวเหนียว เนื้อสุกร ปลาดุก ปลาทู ไข่ไก ่
นมเปรี้ยว ผักสด (ขิง ผักชี ถัว่ฝักยาว) เครื่องประกอบอาหาร 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กบัข้าวส าเร็จรูป ข้าวแกง ก๋วยเตีย๋ว 
อาหารตามสัง่ ขณะที ่ผลไม ้(มะมว่ง สม้เขยีวหวาน เงาะ) ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.05
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ไฟฟ้า น ้าประปา ก๊าซหุงตม้ 
ขณะที ่เครื่องแบบนักเรยีนอนุบาล เสื้อยดืสตร ีค่าแต่งผมชาย 
ยาสีฟัน น ้ ายาระงับกลิ่นกาย ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม
การศกึษา ขณะที ่สรุา สงูขึน้

3

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

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2563 เทยีบกบัธนัวาคม 2562 ลดลง รอ้ย
ละ -0.29 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะที ่กลุ่มอาหารสด 
(เนื้อสตัว์ ผกั ผลไม)้ เงนิเฟ้อภาคกลางลดลงน้อยสุดในทุกภูมภิาค 
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ย ังขยายตัวได้ดี การจัดเก็บ
ภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค สงูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563 เท่ากบั
102.31 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.15

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2563 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.16 
จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง เครื่องประกอบอาหาร ขณะที ่
ขา้วสาร ผกั ผลไม ้นม เนื้อสกุร กุง้ ปลาทบัทมิ สงูขึน้

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2563 เทียบกบัธนัวาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.10 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ประปา และขา้วสาร 
ขณะที ่เนื้อสกุร ผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ 

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ียปี 2563 
เทียบกบัปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.95 จากการลดลงของ
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม และผลไม ้ขณะที ่เนื้อ
สุกร ไก่ย่าง ไข่ นม ผัก เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์อาหารส าเรจ็รปู ขา้วแกง ก๋วยเตีย๋ว สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2563 เทยีบกบัธนัวาคม 2562 ลดลงรอ้ยละ 
-0.59 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ และการปรบัค่า Ft
ค่าไฟฟ้า ขณะที ่เนื้อสุกร ผกั เครื่องประกอบอาหาร สงูขึน้ เศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขยายตวัต่อเนื่อง สะทอ้นจากภาษมีลูค่าเพิม่ 
และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค สงูขึน้     

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563 เท่ากบั 102.67 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 102.48

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม2563
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.19 จากการ
สงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร ผลติภณัฑ์
ป้องกนัและบ ารงุผวิ คา่เชา่บา้น ผลติภณัฑท์ าความสะอาด

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563
เม่ือเทียบกบัธนัวาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.59 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ คา่ไฟฟ้า อาหารบรโิภคนอกบา้น

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ียปี 2563 เทียบ
กบัปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.80จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหงุตม้ ขณะที ่ขา้วสาร ขนมปัง เนื้อสกุร ปลา ไข ่นม 
ผกั ผลไม ้เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้ 

เงนิเฟ้อเดือนธนัวาคม 2563 เทยีบกบัธนัวาคม 2562 ลดลง
รอ้ยละ -0.47 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ การปรบัค่า 
Ft ค่าไฟฟ้า และข้าวสาร เศรษฐกิจภาคใต้โดยรวมปรบัตัวดีขึ้น
สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม และจ านวนจดทะเบียนรถใหม่ รายได้
เกษตรกร ปรบัตวัดขีึ้น ขณะที ่ปัญหาวาตภยัในหลายพื้นที่ท าให้
ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563 เท่ากบั 
101.66 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.23

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม  
2563 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.42 จาก
การสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั ไก่ย่าง ปลา กุง้ ปลาหมกึ หอย    

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 
2563 เม่ือเทียบกับธันวาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.47
ตามการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ขา้วสาร ไข ่นม หอ้งพกัโรงแรม 
คา่ทศันาจร ขณะที ่เนื้อสกุร ผกั เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ียปี 2563 

เทียบกบัปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -1.48 จากการลดลงของ
น ้ามนัเชื้อเพลงิ ผกั ผลไม ้ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม ค่าทศันาจร 
หอ้งพกัโรงแรม ค่าธรรมเนียมการศกึษา ขณะที่ เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์สงูขึน้ 

เงนิเฟ้อเดอืนธนัวาคม 2563 เทยีบกบัธนัวาคม 2562 หดตวั รอ้ยละ 
-0.35 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้  หมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ยกเว้น 
ขา้วสาร เงนิเฟ้อภาคเหนือหดตวัในอตัราชะลอตวั ส่งผลให้ดชันีความ
เชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลง จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่รายไดเ้กษตรกร ลดลง 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 

101.83 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 101.63
-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563 

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สงูขึน้ร้อยละ 0.20 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มผกัสด น ้ามนัเชือ้เพลงิ ยาสฟัีน แพมเพสิ ขณะที ่ไขไ่ก่ ผกั 
ผลไม ้เนื้อสกุร ไกส่ด คา่โดยสารเครือ่งบนิ ลดลง
- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนธนัวาคม 2563

เทียบกบัเดือนธนัวาคม 2562 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.35 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ขา้วสาร ขณะที่ เนื้อสุกร ผกั 
ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร คา่โดยสารเครือ่งบนิ สงูขึน้ 

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย ปี 2563 เทียบ
กับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ -0.56 จากการลดลงของน ้ามัน
เชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ไฟฟ้า ประปา ผลไม ้ขณะที ่ขา้วสาร เนื้อสุกร 
ไกส่ด เครือ่งประกอบอาหาร คา่โดยสารเครือ่งบนิ สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัสูงขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย เน่ืองจากเป็นช่วงสิน้สุดการเกบ็เกีย่วขา้วโพดฤดูฝน 
ผลผลติจงึออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้องการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัวย์งัคงเพิม่ขึน้หลงัจากมกีารเร่งส่งอ อกสนิค้าปศุสตัว์ตาม
ความตอ้งการของผูน้ าเขา้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยขณะนี้ผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ 3.017 ลา้นตนั คดิเป็น 70.91%

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 
เนื่องจากปริมาณการใช้พลงังานเพื่อเดินทางขนส่งลดลง 
จากความกงัวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19
อย่างไรกต็าม ปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนัลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จึงท าให้ราคาจ าหน่ายผลผลติลดลงเพยีงเล็กน้อย โดยใน

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากมีค าสัง่ซื้อจาก
ตลาดปลายทาง จากปัจจยัเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้
ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกใกล้เคียงกับ
ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ประกอบกับผลผลิตข้าว
ในตลาดลดลงเนื่องจากไม่ใช่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วจงึเสนอราคารบัซือ้ปรบัสงูขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลีย่ยางพาราปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก

ผลผลติออกสูต่ลาดมากตามฤดกูาล ขณะทีภ่าวะการคา้ชะลอตวั
โดยเกษตรกรขายเป็นน ้ายางสดแทนการขายเป็นยางแผ่นดบิ
มากขึน้ โรงงานจงึก าหนดโควตา้การรบัซือ้ในแต่ละวนั รวมทัง้
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นการสง่ออก ประกอบกบัค่าระวาง
เรอืทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการสว่นหนึ่งชะลอการรบัซือ้
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลงเลก็น้อย

เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลผลติออกสู่
ตลาดจ านวนมาก โดยในปีนี้ ผลผลติมนัส าปะหลงัจะออกสู่
ตลาดมากในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ีค. 64 ปรมิาณ 18.47 ลา้นตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.81 ของผลผลติทัง้หมด โดยเดอืน ม.ค. 
ผลผลติออกสูต่ลาด 5.35 ลา้นตนั (รอ้ยละ 17.89 ของผลผลติ
ทัง้หมด) ส าหรบัลานมันเส้นและโรงงานแป้งมนัส าปะหลัง
เปิดด าเนินการตามปกติ

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิี่เกษตรกรขายได ้ 
มแีนวโน้มทรงตวั เน่ืองจากผูส้ง่ออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้สง่ออก
สนิคา้จากการลอ็คดาวน์ท่าเรอืของประเทศคู่คา้ ท าใหก้ารสง่ออกขา้ว
ชะลอตวั สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชข้า้วเปลอืกชะลอตวัตามไปด้วย 
มนัส าปะหลงั – คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
ปรบัตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบ แม้ว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดจ านวนมาก แต่ยงัคงมคีวามตอ้งการสนิคา้เพื่อส่งออกผูป้ระกอบการ
จงึเสนอราคารบัซื้อที่สูง เพื่อใหไ้ด้สนิค้าตามคุณภาพและปรมิาณที่
ตอ้งการ
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ายางพาราขน้เพื่อผลติถุงมอืแพทย์
ทัง้ในและต่างประเทศยงัคงเพิม่ขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนและเกิดการกลายพันธุ์ อีกทัง้ราคา
น ้ามนัดิบมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ   
ในการลดปริมาณน ้ายางสดในระบบลง ช่วยผลักดันให้ราคายาง
ปรบัตวัสงู และมเีสถยีรภาพมากขึน้ 
ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ปรมิาณผลผลติทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัสถานการณ์โควดิ-19
ระลอกใหม่ทีเ่ริม่คลีค่ลายและมกีารผ่อนคลายมาตรการควบคุม จงึคาดว่า
จะสง่ผลต่อความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคขนสง่เพิม่ขึน้ ซึง่จะสนับสนุน
ใหร้าคาปาลม์น ้ามนัสงูขึน้ตามไปดว้ย
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไม่เกนิ 14.5% ที่เกษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสงูขึ้นเลก็น้อย 
เนื่องจากปริมาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการที่มีความ
ตอ้งการใชแ้ละเกบ็สตอ็กจงึเสนอราคารบัซือ้สงูขึน้

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนมกราคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ม.ค./ธ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,185 11,374 11,890 11,961 12,024 11,812 5.60
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.06 2.01 2.03 2.03 2.04 2.03 -1.46

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 56.43 52.63 53.50 53.91 51.38 52.85 -6.34
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 6.87 6.56 7.04 6.77 6.10 6.62 -3.64

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.91 8.01 8.13 8.20 8.25 8.15 3.03

เดอืนนี้ผลผลติปาลม์น ้ามนัทะลายมปีระมาณ 0.806 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.145 ลา้นตนั
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■27 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย ร่วมกบัสภา
เกษตรกรจงัหวดัเชยีงราย ด าเนินการกระจายสบัปะรดภูแลจงัหวดัเชยีงราย
ออกนอกแหล่งผลติ จ านวน 9.5 ตนั มลูค่า 107,000 บาท เพื่อเพิม่ช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายและช่วยเหลอืเกษตรกรจากสถานการณ์ Covid-19 

■ 4 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุรี ลงพื้นที่
ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีนนิตบิุคคลใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร
นาแปลงใหญ่ต าบลโคกล าพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเตรียมความ
พรอ้มก่อนการเขา้ร่วมโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่เชื่อมโยงตลาดและบรหิารจดัการตลาดใหต้รงตามวตัถุประสงค ์

■ 15 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสงคราม  
ร่วมกบัไปรษณียจ์งัหวดัสมุทรสงคราม จดังานแถลงขา่วและปล่อยรถ
ขนส่งสม้โอขาวใหญ่สมุทรสงครามเที่ยวปฐมฤกษ์ ที่ได้รบัค าสัง่ซื้อ
จากการเพิ่มช่องทางการระบายส้มโอทางออนไลน์และออฟไลน์ 
ณ สวนสม้โอยงยุทธ อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

■ 26 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง ลงพืน้ทีร่ณรงค์
ใชห้น้ากากผา้เพือ่ป้องกนัโรคไวรสัโควดิ-19 ณ ตลาดตอ้งชมกาดนดัฮมิวงั
บา้นสามคัค ีอ.เมอืง จ.ล าปาง เพื่อเป็นหน้ากากทางเลอืกแทนหน้ากาก
อนามยั น ากลบัมาใชซ้ ้าได ้และป้องกนัปัญหาหน้ากากอนามยัขาดตลาด

■ 30 ธนัวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
เชียงใหม่ จดักจิกรรมส่งเสรมิช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจ าหน่าย
สนิคา้และบรกิารในตลาดชุมชน ณ หมู่บา้นท ามาคา้ขาย “ชุมชนววัลาย”  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีวฒันธรรม
เครื่องเงนิเครื่องเขนิ และกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด สง่เสรมิการขาย

ภาคกลาง

■ 8-10มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จัดงาน “ตลาดน่าเดิน ช็อปเพลินสินค้าชุมชน” ณ ตลาดต้องชม
ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา มกีาร
จดัแสดงศลิปวฒันธรรม การสาธติท าขนม และแจกของรางวลัต่างๆ 

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์
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■ 27 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธานี ลงพืน้ที่
ส ารวจสถานการณ์การผลติและการตลาดพรกิ ในพื้นที่ อ.ม่วงสามสบิ 
จ.อุบลราชธานี ซึง่เกดิความเสยีหายจากพายุและช่วงอากาศหนาวท าให้
ผลผลติพรกิออกสู่ตลาดน้อย โดยราคาทีเ่กษตรกรขายได้ พรกิเขยีว 40 
บาท/กก. พรกิแดง 120-125 บาท/กก. ราคาขายปลกี 160-170 บาท/กก. 

■ 15 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัศรีสะเกษ จดัประกวด
ขา้วหอมมะลจิงัหวดัศรสีะเกษ ปีการเพาะปลูก 2563/64 ณ ห้องประชุม
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาได้พัฒนา
คุณภาพขา้วหอมมะลใิหม้คีุณภาพด ีเป็นไปตามมาตรฐานเชงิพาณิชย์

■ 11-12 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตรงั จดัอบรม
โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล 
ยุค New Normal” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมอืง จ.ตรงั 
เพื่อใหค้วามรูด้า้นการตลาดดจิทิลั เป็นแนวทางในการปรบัแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19

■ 7 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช จดั
กจิกรรมประกวดการแต่งกายดว้ยผา้ทอเมอืงนคร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั
พลาซ่า นครศรธีรรมราช เพื่อส่งเสรมิช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการ
จ าหน่ายผา้ทอของกลุ่มทอผา้บา้นตรอกแค ซึง่เป็นหมู่บา้นท ามาคา้ขาย 
ในงานมกีาร Live สด เพื่อประชาสมัพนัธ ์และกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด

■ 12 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัมุกดาหาร ลงพื้นที่
มอบหนงัสอือนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรไ์ทย (GI) 
“ผา้หมกัโคลนหนองสงู” พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ ์และ QR Code วดีโีอ
ประชาสมัพนัธ ์ใหก้บัผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ จ านวน 9 ราย ณ ทีท่ าการ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผา้ไหมบา้นภู อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 12 มกราคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัยะลา ลงพืน้ทีน่ าอาหาร
ปรุงสุกและน ้าดื่ม ไปแจกจ่ายให้กบัผู้ประสบอุทกภยัในพื้นที่ ต.ยุโป 
อ.เมอืง จ.ยะลา ตามโครงการ “พาณิชยช์่วยเหลอืประชาชน” โดยไดร้บั
เงนิสนบัสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานและภาคภีาคเอกชนในพืน้ที่
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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 หนว่ยงานรับผิดชอบ

THE BEST GI @SAKON 
โค ข้าว เมา่ คราม

12-21
มี.ค. 64

ศนูย์ราชการจงัหวดัสกลนคร จดัแสดงสนิค้า ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัสกลนคร

Pathum Creator การสร้าง
มลูคา่สนิค้าด้วยนวตักรรม

19 มี.ค. 64 ห้องคทัลยีา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท สมัมนา ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัปทมุธานี


