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ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิ ติ
ส่งเสริ มการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”
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เทรนด์นวัตกรรมอาหาร 2564 วิถีการปรับตัวสู่โอกาสใหม่
ทิ ศ ทางกระทรวงพาณิ ชย์ ปี 2564 ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิ ศิษฏ์) ตามแผนงานอาหารไทย
อาหารโลก มุ่งเน้ นการส่ งออกอาหารฮาลาล อาหารมังสวิ รตั ิ และอาหารแนวใหม่
ที่กาลังเป็ นเทรนด์สาคัญของโลก โดยในปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ทัวโลกมี
่
มูลค่ าสูงถึง 5.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ ามกลางเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ประเทศไทยจะยังคงเป็ นผู้ส่ งออกอาหารชัน้ นาของโลกอยู่ได้หรือไม่
“นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์” อาจเป็ นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง
จากสถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤตไปทัวโลก
่
แต่อกี แง่มุมหนึ่ง โควิด-19 ก็ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ จาก
พฤติกรรมและการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป เมื่อผูค้ นหันมาใส่ใจ
ดูแลตัวเองมากขึ้น ทัง้ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย
และการมองหาสิ่งที่จะช่วยสร้างภูมคิ ุ้มกันให้ต ัวเอง
ซึ่ง “อาหาร” เป็ นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริโภคตระหนักและ
ให้ความสาคัญเพิม่ มากขึน้
การเลือกกินอาหารที่มปี ระโยชน์ ปรุงสุก สะอาด
ปลอดภัย จึงเป็ นปั จจัยเพิ่มเข้ามาในการเลือกซื้ อ
อาหาร รวมถึ ง ช่ อ งทางในการเลือ กซื้อ ผู้ ค นต่ า ง
หลีกเลีย่ งการเดินทางทีต่ อ้ งสัมผัสกับผูค้ นและมลภาวะ
อาหาร Delivery จึงได้ ร ับ ความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่างปรับวิถกี ารทา
ธุ รกิ จใหม่ ท ั ง้ แบบออนไลน์ และออฟไลน์ ส่ งผลให้
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของอุ ตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่ างไรก็ตาม หากมองในแง่ ของตลาดส่ งออก
อาหารระหว่างประเทศ จะเริม่ เห็นปั จจัยเรื่อง “ความ
เสี่ยง” ที่เข้ามามีน้ าหนักในหลายมิติ เช่น การระบาด
ของโควิด-19 ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าต่อเนื่อง การแข่งขัน
ในเวทีโลกท่ามกลางมาตรการปกป้ องทางการค้า ซึ่ง
หลายประเทศต่ างเร่งพลิกฟื้ นเศรษฐกิจโดยเน้ นการ
พึง่ พาเศรษฐกิจในประเทศของตัวเอง

ส่ งออกอาหารไทยต้ องปรับตัวหาโอกาสใหม่
วิสยั ทัศน์ ตามแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) รัฐบาลจะส่งเสริ มให้
ไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิ ตอาหารอนาคต (Future Food)
ในอาเซียนและระดับโลก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผลักดันการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าเกษตร โดยวางเป้ าหมาย
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
เช่ น อาหารสุ ขภาพที่ผลิตจากวัตถุ ดิ บอินทรีย์ อาหารและ
เครื่องดื่มฟั งก์ช นั อาหารจากกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ
ตลอดจนบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
ทีผ่ า่ นมา การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทย ถือว่ายังอยู่ใน
เกณฑ์ดอี ย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไทยเป็ นผู้ส่งออกอาหาร
อันดับที่ 11 ของโลก ครองส่วนแบ่งในตลาดโลกราว 2.51% และ
เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศผูส้ ่งออกอาหารรายใหญ่ในเอเชี ย
พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากจีนเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารส่งออกของไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
วัตถุ ดิบขัน้ ต้นเพื่อน าไปผลิตต่ อหรือแปรรูป ซึ่งปั จจุ บ ันเริ่มมี
สัญญาณปั ญหาการแข่งขันด้านราคากับประเทศที่สามารถผลิต
วัตถุดบิ อาหารได้ในต้นทุนทีต่ ่ากว่า ทาให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาด
สินค้าอาหารประเภทนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตอาหารไทย
จึงควรหันมาลงทุนกับการใช้ความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่ อยกระดับผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มอาหารส าเร็จรูป ที่เน้ นการ
แข่งขันด้านคุณภาพ ธุรกิจอาหารของไทยอาจจะมีโอกาสสร้างชื่อ
ในเวทีโลก ภายใต้แบรนด์สนิ ค้าของตนเองได้มากขึน้
ทีม่ า : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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เทรนด์นวัตกรรมอาหาร 2564 วิถีการปรับตัวสู่โอกาสใหม่
ศูนย์วิจ ยั เทรนด์และคอนเซปต์ แห่ งอนาคต หรื อ Baramizi Lab ได้ จดั ท าข้ อมูลเกี่ ยวกับ Future Food
Trend 2021 เผยแพร่ใน งานสัมมนา Future Food Economic Forum 2021 ซึ่ งได้มีการกล่าวถึงนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหารที่น่าสนใจไว้ทงั ้ หมด 9 เทรนด์ ดังนี้
Immunity Boosting - กิ นเพื่อเสริมภูมิค้มุ กัน
เช่ น Wellness Shots – น้ าผลไม้ เ ข้มข้ น แบบช็อ ต
Probiotics – เพิม่ ลงในอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องระบบการย่อย ที่
พบได้บ่อย คือ กลุ่มสินค้าประเภท นมเปรีย้ ว โยเกิรต์ กิมจิ และ
มิโสะ เป็ นต้น
Personalized Nutrition - โภชนาการเฉพาะบุคคล
เช่น Microbiome Data – เป็ นการใช้ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
มาจัดอาหารแบบเฉพาะบุคคลโดยเน้นเรื่องการลดน้าหนัก
Biomarker Data - ใช้ขอ้ มูลปฏิกริ ยิ าเคมีในเลือดไปวางแผน
กาหนดอาหาร ยา การออกกาลังกาย และพฤติกรรม

Well-Mental Eating - กิ นเพื่อสุขภาพจิ ตใจ
เช่น CBD-Infused – อาหารที่ผสมสารสกัดจากกัญชา
มีสรรพคุณช่วยให้รสู้ กึ สงบและลดความวิตกกังวล
Probiotic – นอกจากช่วยสร้างภู มิคุ้มกันแล้วยังช่วยเรื่อง
สุขภาพจิตใจได้ด้วย โดยนามาใช้ช่วยลดความเสีย่ งในการ
เป็ นโรคซึมเศร้าได้

Gastronomy Tourism หรือ Food Tourism
- ท่องเที่ยวสายกิ น
เช่น Food Festival – งานเทศกาลที่สร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ ให้นักท่องเทีย่ วได้คน้ พบวัฒนธรรมอาหารประจา
ท้องถิน่ นัน้ ๆ
Meal-Sharing Platform - แพลตฟอร์มทีจ่ ะช่วยเติมเต็มการ
ท่องเทีย่ วด้วยมือ้ อาหารในแบบพืน้ ถิน่
Elderly Food - อาหารการกิ นของวัยเก๋า
เช่น 3D Printed Food – ขึน้ รูปอาหารจากวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ น
มิตรต่ อการกลืนและการย่อยอาหารของผู้สูงอายุ แต่ ยงั ให้
รูปลักษณ์เหมือนกับอาหารปกติ
Elderly Snack – ขนมคบเคีย้ วทีล่ ดสารอาหารทีส่ ่งผลเสียต่อ
ร่างกาย หรือ เพิม่ สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ

Shared Kitchen - ครัวที่แชร์กนั มากขึน้
เช่น Cloud Kitchen - การให้บริการเช่าพืน้ ที่พร้อม
อุ ปกรณ์ ท าครัวแบบอุ ตสาหกรรมเพื่อใช้ประกอบธุ รกิจ
อาหาร
Co-Cooking Kitchen - พื้นที่สร้างสรรค์อาหารจานโปรด
โดยรวบรวมกลุ่มของผู้สนใจด้านเดียวกัน มีโอกาสฝึ กฝน
ทดลอง และรังสรรค์จานอาหารใหม่ ๆ ร่วมกัน
Biodiverse Dining
- กิ นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
เช่น Biodiverse Restaurant – ร้านอาหารแนวใหม่
ทีช่ จู ุดยืนในการรักษาความหลากหลายและช่วยให้การกิน
ของผูบ้ ริโภคเกิดความสมดุลมากขึน้
Supply Partnership – ร้ า นอาหารที่ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ผ ลิ ต
วัตถุดบิ สร้างสรรค์เมนูทม่ี คี วามแปลกใหม่และหลากหลาย
Food Waste Rescue - แก้ปัญหาขยะอาหาร
เช่น Transform - การนาขยะอาหารทีเ่ หลือใช้กลับมา
ปรุงอาหารอีกครัง้ เช่น การนาธัญพืชไปผลิตเบียร์ และนา
วัตถุดบิ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต ได้แก่ โปรตีน, ไฟเบอร์,
ไมโครนิวเทรียน นามาผลิตเป็ น Snack Bar
Fertilizer – การนาขยะอาหารที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้
ไปทาเป็ นปุ๋ ยเพื่อใช้ในวงการเกษตรกรรม

Newtrition - โภชนาการรูปโฉมใหม่
เช่น Plant-based Meat – อาหารโปรตีนทางเลือกที่
มีลกั ษณะคล้ายเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ผลิตจากเนื้อสัตว์
Bio-Based – ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามา
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เพื่อวัตถุ ประสงค์
เฉพาะอย่าง เช่น ลดการเกิด Carbon Footprint เป็ นต้น

ทีม่ า : สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดื อนมกราคม 2564

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 99.79 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา
1.ร้อเดื
อนธันวาคม 2563 (MoM)
ยละ
2. เดือนมกราคม 2563 (YoY)

การเปลี่ยนแปลง
ลดลง
- 0.34
สูงสุด
0.09

Highlights
ระดับราคาสิ นค้า เดือนมกราคม 2564

ร้อยละ (MoM)
รวมทุกรายการ
0.09
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ -0.38
-อาหารสด -0.84
0.43
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า -0.01
เคหสถาน -0.13
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
0.07
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
1.28
-พลังงาน
2.17
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ -0.10
0.01
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564 เที ยบกับเดือนเดี ยวกันของ
ปี ก่ อน ลดลงร้ อยละ -0.34 (YoY) เป็ นการหดตัวต่อเนื่ องจากร้อยละ -0.27
ในเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสาคัญจากราคาพลังงานทีย่ งั ต่ากว่าปี ก่อน จากการ
ปรับลดค่าไฟฟ้ าผันแปร (Ft) ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน รวมทัง้
ราคาข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวที่ยงั ลดลงต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2563
ตามปริมาณผลผลิตที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และไม่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง
เมื่อปี ก่อน ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศยังทรงตัว ส าหรับ
ราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ยังเคลื่อนไหวตามกลไกการตลาดของ
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามราคาสินค้าในบางกลุ่ม โดยเฉพาะผักสดและ
เครือ่ งประกอบอาหารยังปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากอุทกภัยในภาคใต้ และน้ ามันพืช
ปรับตัวตามราคาผลปาล์มสดทีส่ งู ขึน้ ตามความต้องการใช้ในประเทศ

1

ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดือนมกราคม 2564 เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า สูงขึน้ ร้อยละ 0.09 (MoM)
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.38 ■ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.43
ตามการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ นม ผัก (ต้นหอม แตงกวา จากการสูงขึน้ ของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด โฟมล้างหน้า
ผักชี) ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก) เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สบู่ ยาสีฟัน เบียร์ ไวน์ ขณะที่ เสือ้ ยืด ค่าไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า
และอาหารบริโภคนอกบ้าน (ยา ส้มตา) ขณะที่ เนื้ อสุกร ไก่ สด ค่าเช่าบ้าน เครือ่ งถวายพระ และค่าโดยสารเครือ่ งบิน ลดลง
หอยแมลงภู่ น้ามันพืช เครือ่ งปรุงรส อาหารกลางวัน สูงขึน้

2

เที ยบกับเดือนมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.34 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน
้ ร้อยละ 0.58 ■ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.83
จากการสูงขึน้ ของ เนื้อสุกร ผัก (พริกสด ผักบุ้ง) น้ ามันพืช ซอส จากการลดลงของน้ ามันเชือ้ เพลิง เสื้อยืด ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ า
หอยนางรม กะทิสาเร็จรูป กับข้าวสาเร็จรูป อาหารเช้า ก๋วยเตีย๋ ว น้ ายาล้างจาน ค่าทัศนาจร เครื่องถวายพระ และค่าห้องพั ก
ข้าวราดแกง ไก่ทอด พิซซ่า ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว นม ผลไม้ โรงแรม ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว โฟมล้างหน้ า
(ส้มเขียวหวาน มะม่วง) น้าดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดลง ค่าแต่งผมสตรี สุราและเบียร์ สูงขึน้
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คาดการณ์ เงิ นเฟ้ อปี 2564

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้ อในปี 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7–1.7 (ค่ากลางอยู่ท่ี 1.2) ซึง่ เป็ นอัตราที่
น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐาน
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เคลื่อนไหวในช่วง
3.5 – 4.5 %
- ราคาน้ามันดิบดูไบ
เคลื่อนไหวในช่วง
40 – 50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
- อัตราแลกเปลีย่ น
เคลื่อนไหวในช่วง
30.0 – 32.0 บาท/เหรียญสหรัฐ

MoM = Month on Month เปรียบเทียบระหว่างเดือน, YoY = Year on Year เปรียบเทียบระหว่างปี , AoA = Average on Average เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ในช่วงเวลาเดียวกัน 4

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนมกราคม 2564 เทียบกับมกราคม 2563 ลดลง ร้อยละ
-0.45 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ า
ค่าเช่าบ้าน ขณะที่ ผัก เนื้อสัตว์ อาหารสาเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร
สูงขึน้ เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัว สะท้อนจาก จานวนนักท่องเทีย่ วและ
รายได้การท่องเทีย่ วทีล่ ดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ดชั นีความ
เชื่อมันผู
่ ้บริโภค หดตัว อย่างไรก็ตามเริ่มมีการส่งสัญญาณดีข้นึ จาก
ภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวนจดทะเบียนรถใหม่ และรายได้เกษตรกร ทีส่ งู ขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564 เท่ากับ 99.90
และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.87
-การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564
เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 0.03 โดยปั จจัยหลัก
มาจากน้ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสุกร (จากความต้องการบริโภคในช่วงปี ใหม่
และวัตถุดบิ อาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึน้ ) อาหารสัตว์ เครื่องประกอบ
อาหาร ขณะที่ ค่าไฟฟ้ า ผัก ข้าวเหนียว ไข่ ผลไม้ ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564
เที ยบกับเดื อนมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.45 ตามการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ า ค่าทัศนาจร ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า ไก่สด ไข่ไก่ นม ผลไม้ ขณะที่ ผัก เนื้อสุกร เครื่องประกอบ
อาหาร และค่าโดยสาร สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนมกราคม 2564 เทียบกับมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ
-0.78 (YoY) จากการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผลไม้ น้ ามันเชือ้ เพลิง
ค่าไฟฟ้ า (จากการปรับค่า Ft) เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือชะลอตัว
ต่อเนื่อง การท่องเที่ยวยังคงหดตัว ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคลดลง
ทัง้ นี้เป็ นความเชื่อมันที
่ ่สะท้อนการบริโภคดีกว่าทุกภาค จากตัวชี้วดั
ด้านการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีข้นึ ทัง้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน
จดทะเบียนรถใหม่ และรายได้เกษตรกร
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564 เท่ ากับ 99.69
และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.67
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564
เที ยบกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) สู งขึ้ นร้ อยละ 0.02 จากการ
เพิม่ ขึน้ ของน้ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทูน่ึง เครือ่ งประกอบ
อาหาร ขณะที่ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ผัก ผลไม้ อาหารสัตว์เลี้ยง ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564
เที ยบกับมกราคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.78 ตามการลดลงของ
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้ า น้ ายาล้างจาน ค่าเช่าบ้าน ข้าว
เจ้า ข้าวเหนียว ขนมปั ง นม ไข่ไก่ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ขณะที่
เนื้อสุกร ปลาทูน่ึง เนื้อโค ผัก ผลไม้ สูงขึน้

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อเดือนมกราคม 2564 เทียบกับมกราคม 2563 ลดลง ร้อยละ
-0.16 (YoY) จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า (จากการ
ปรับลดค่า Ft) ส่งผลให้หมวดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภาคกลางที่ชะลอตัว สะท้อนจาก
ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่กลับมาหดตัว ดัชนีความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคลดลง
ทัง้ นี้มสี ญ
ั ญาณดีขน้ึ จากตัวชีว้ ดั ด้านการบริโภคภาคเอกชนทีด่ ขี น้ึ
เช่น จานวนจดทะเบียนรถใหม่ และรายได้เกษตรกรทีเ่ พิม่ ขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม 2564 เท่ ากับ
99.84 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.69
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดือนมกราคม
2564เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 0.15 จาก
การสูงขึน้ ของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทู ปลาดุก สบู่
ยาสีฟัน โฟมล้างหน้ า เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ข้าวเจ้า ผัก
ผลไม้ ไข่ นม เสือ้ ยืด กระโปรงเด็ก ค่าไฟฟ้ า อาหารสาเร็จรูป ลดลง
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนมกราคม
2564 เที ยบกับมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.16 ตามการ
ลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้ า ประปา ข้าวเจ้า ขนมปั ง
ข้าวเหนี ยว ขณะที่ เนื้ อสุกร ปลาทูน่ึ ง หมึกกล้วย ปลาทับทิม
ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ เครือ่ งประกอบอาหาร อาหารสาเร็จรูป สูงขึน้
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนมกราคม 2564 เทียบกับมกราคม 2563 ลดลง
ร้อยละ -0.44 (YoY) ตามการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า
(จากการปรับค่า Ft) ขณะที่ เนื้อสุกร ผัก เครื่องประกอบอาหาร และ
อาหารบางชนิด สูงขึน้ เศรษฐกิจภาคใต้ปรับตัวดีขน้ึ รายได้เกษตรกร
ดีขน้ึ ภาษีมูลค่าเพิม่ หดตัวน้อยลง จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
การท่องเทีย่ วกลับมาลดลงอีกครัง้ ทาให้ความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภคลดลง
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดือนมกราคม 2564 เท่ ากับ
99.40 และเดือนก่อนหน้ า เท่ากับ 99.34
- การเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม
2564 เที ยบกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) สู งขึ้ นร้อยละ 0.06
จากการสูงขึน้ ของน้ามันเชือ้ เพลิง เครือ่ งประกอบอาหาร ยาแก้ไอ
สบู่ น้ าหอม ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผัก
ผลไม้ ไก่สด ปลา กุง้ หอย เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ค่าไฟฟ้ า
เตารีด ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมกราคม
2564 เที ยบกับมกราคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.44 ตามการ
ลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิง โทรศัพท์มอื ถือ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
ขนมปั ง ไข่ นม ผลไม้ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ขณะที่ เนื้อสุกร
ปลาดุ ก กุ้ง ปลาหมึก หอยแครง เครื่องประกอบอาหาร ผัก
เครือ่ งแบบนักเรียน สูงขึน้
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

5

สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(ม.ค.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทะลาย นน. >15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

11,812
2.03
52.85
6.62
8.15

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนกุมภาพันธ์ (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(ก.พ.)
11,851
2.01
50.52
6.53
8.22

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิท่เี กษตรกรขายได้
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากยัง มีคาสังซื
่ อ้ จาก
ตลาดปลายทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจากปั จจัย
เงินบาททีอ่ ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวปรับตัวลดลง
ทาให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ แต่ปริ มาณการ
ส่งออกข้าวในช่วงนี้ยงั มีปริมาณไม่มาก เนื่องจากประสบ
ปั ญหาขาดตูค้ อนเทนเนอร์และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึน้
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
เพื่อการส่งออกยังมีอย่างต่อเนื่อง โดย F.O.B มันเส้น/แป้ งมัน
ราคาปรับตัวสูงขึน้ ราคาซือ้ ขายจริงมันเส้นอยู่ท่ี 8.05-8.11 บาท
(268-270 เหรียญสหรัฐฯ) และราคาซือ้ ขายจริงแป้ งมันอยู่ท่ี
14.41-14.57 บาท (480-485 เหรียญสหรัฐฯ) โดยขณะนี้
ผลผลิตออกสูต่ ลาดแล้ว 8.309 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 28.67
ยางพารา
ราคาเฉลีย่ ยางพาราปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ผลผลิตออกสูต่ ลาดเป็ นจานวนมาก ประกอบกับช่วงเทศกาล
ตรุษจีน เป็ นช่วงทีจ่ นี ชะลอการซือ้ เพราะหยุดต่อเนื่อง จึงไม่มี
การขนส่งสินค้า ประกอบกับปั ญหาการขาดตู้คอนเทนเนอร์
ในการขนส่งสินค้าทีเ่ ป็ นอุปสรรคสาคัญในการส่งออก

11,840
2..08
50.63
6.99
8.25

11,871
2.09
51.76
7.11
8.27

11,886
2.12
56.74
6.05
7.84

11,862
2.07
52.41
6.67
8.15

%
ราคาเฉลี่ย
ก.พ./ม.ค.
0.42
1.97
- 0.83
0.76
คงที่

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิท่ีเกษตรกร
ขายได้ มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากผูป้ ระกอบการมีสต็อกเพียงพอ
แล้ว ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ในการส่งออก

มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจากผู้ประกอบการมีความต้องการเก็ บสต็อก
ผลผลิตมันเส้นเพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศคู่คา้
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้มแี นวโน้มปรับตัว
สูงขึน้ เนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย จากการเริม่ เข้าสู่ช่วงยาง
ผลัดใบและอากาศร้อนทีอ่ าจทาให้ปริมาณผลผลิตยางปรับตัวลดลง
และประเทศผูผ้ ลิตยางพารา ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีฝน
ตกชุกในพืน้ ทีป่ ลูกยาง ส่วนจีนอยู่ในช่วงปิ ดกรีด

ปาล์ ม น้ า มัน - คาดการณ์ ว่ า ราคาเฉลี่ย ปาล์ ม น้ า มัน จะสู ง ขึ้น
เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ อยกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่
ความต้องการใช้ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสต็อกน้ามันปาล์ม
ดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ ส่งผลให้มี การรับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบเพิม่ ขึน้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ ของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ความชืน้ ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย
เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ทเ่ี ก็บเกี่ ยวในฤดูแล้งมี
จานวนน้อย ผูป้ ระกอบการจึงเสนอราคารับซือ้ สูงขึน้

ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ามันปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ถึงแม้ปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดเพิม่ ขึ้น แต่ยงั มีปริมาณน้อยกว่าช่วง
เดียวกันของปี 63 โรงงานสกัดจึงแข่งขันรับซือ้ ผลปาล์มอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาน้ามันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน โดยคาดว่า
ช่วงเวลาทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาดมากของปี 64 จะล่าช้ากว่าทีป่ ระเมินไว้ ประกอบกับปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิ บคงเหลือทัง้ ระบบ
อยู่ในระดับต่ากว่าปกติมาก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาเฉลีย่ ข้าวโพดเมล็ดความชืน้ 14.5% ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยสถานการณ์ปัจจุบนั ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่
ความต้องการใช้เพือ่ อุปโภคบริโภคและผลิตอาหารสัตว์ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผลผลิตออกสูต่ ลาดแล้ว 3.143 ล้านตัน คิดเป็ น
ร้อยละ 73.87%
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมการค้าภายใน/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรมธ.ก.ส.
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แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

■ 13 กุ มภาพันธ์ 2564 สานั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดตราด ร่วมกับ
■ 22 กุ มภาพันธ์ 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดเชี ยงใหม่ ร่ วมกับ

คณะทางานด้านการตลาดระดับจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทางานฯ
ครัง้ ที่ 1/2564 และเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
สูภ่ าคการท่องเทีย่ ว “AgroHoReCa” ระหว่างกลุ่มเกษตรกร/ผูป้ ระกอบการ และ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว (ATTA) ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัดงาน “บอกรักตราด@
เขาระกา” บริเวณเรือนจาชัวคราวเขาระก
่
า อ.เขาสมิง จ.ตราด มีการ
จัดกิจกรรมพาย SUP BOARD จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก
และกิจกรรมฟรีคอนเสิรต์ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วง COVID-19

25 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดสิ งห์บุรี ร่วมกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบชุดเครื่องสังฆทาน ณ ร้านค้า
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซือ้ ขายผลผลิตกระเทียม
ห้างสรรพสินค้า ในพืน้ ที่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบการปิ ดป้ าย
GAP ปี 2563/64 ระหว่ าง หจก. แจ็ค 32 กับ วิสาหกิจชุ มชนแปรรูป
ราคา วันหมดอายุ และประชาสัมพันธ์ประกาศ กกร. เรื่องการแสดงราคา
ผลผลิตกระเทียมบ้านใหม่เจริญสุข อ.งาว จ.ลาปาง ตกลงซือ้ ขายกระเทียม
สินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2563
คัดสดเบอร์ 1-2 ในราคาสูงกว่าตลาดไม่น้อยกว่า กก. ละ 15 บาท
■ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดลาปาง จัดกิจกรรม

■

■ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครปฐม

ลงพืน้ ที่
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การทาตลาดยุคดิจทิ ลั การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์” ประชาสัมพันธ์ “กฎเหล็ก...ร้านธงฟ้ า” ให้แก่ ร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีการคัดเลือกผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถ ในพืน้ ที่ อ.เมือง อ.นครชัยศรี และ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ไม่ให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบและจาหน่ายเกินราคา และปิ ดป้ ายแสดงราคาให้ชดั เจน7
สร้างสรรค์งานได้ดตี ่อยอดเพื่อประชาสัมพันธ์สนิ ค้าบนช่องทางต่างๆ ต่อไป
■ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนครสวรรค์ จัด

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ภาคใต้

■ 16-17 กุ มภาพันธ์ 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดนราธิ วาส
เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และไปรษณียบ์ ้านฝาง ลงพืน้ ที่กลุ่มวิสาหกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์” สร้าง
ชุมชนผูป้ ลูกมะม่วงบ้านหนองเชียงซุย อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผน ยอดขายโดยใช้ Line official Account ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง
ดาเนินโครงการกระจายมะม่วงน้ าดอกไม้ออกนอกแหล่งผลิต ทางเว็บไซต์ จ.นราธิวาส ต่อยอดจากปี 2560-2561 มีผปู้ ระกอบการทีข่ ายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเพจ Facebook เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 50 ราย
Thailandpostmart.com และวางจาหน่ายในทีท่ าการไปรษณียท์ วประเทศ
ั่
■ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่น ร่วมกับสภา

18-20 กุ มภาพันธ์ 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดอุ ดรธานี
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผ้า” ภายใต้
โครงการยกระดับผ้ าทออี สานสู่ สากล ณ โรงแรมสตาร์ เวลล์ บาหลี
จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาด้านการออกแบบ ตัดเย็บ ส่งเสริมตลาดด้วย
E-commerce และเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
■

กุมภาพันธ์ 2564 สานั กงานพาณิ ชย์จงั หวัดพัทลุง ร่วมกับ
ส านั กงานกองทุ นฟื้ นฟู และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพัทลุ ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส้มโชกุน โดยการกระจายผลผลิตส้มของ
เกษตรกรบ้านห้วยเรียน อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
COVID-19 และเพลีย้ ระบาด
■ 17

26-27 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยง ■ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดตรัง จัดงาน “ต้องชม
การซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมตลาดเก่าพิบูลมังสาหาร พาเที่ยว วิถีใหม่ @ตลาดต้องชมถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง” เพื่อ
(แก่งสะพือ) อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมช้อป ชิม ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจาหน่ ายสินค้าและบริการใน
ชม สินค้าเด่น จาหน่ายสินค้าราคาประหยัด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ชุมชน บริเวณตลาดต้องชมถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 8
■

...เทรนด์ตลาดมาแรง...

กิจกรรมภูมิภาค
ชื่องาน

วันที่จดั งาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

“มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 :
Amazing Central E-SAN Fair 2021”

31 มีนาคม –
4 เมษายน 2564

ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซ่า
ขอนแก่น

งานแสดง
สินค้ า

กลุม่ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ์ 02-5475290
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