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ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้
ขอน าเสนอเรือ่ง “เทรนดน์วตักรรมอาหาร 2564 วถิกีาร
ปรบัตวัสูโ่อกาสใหม”่ สอดคลอ้งกบัแผนงานอาหารไทย
อาหารโลก ภายใต้ทศิทางกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 
ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) ทีเ่น้น
การส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมงัสวริตั ิและอาหาร
แนวใหม่ที่ก าลงัเป็นเทรนด์ส าคญัของโลก ตามด้วย
ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนมกราคม 2564 สรุปสถานการณ์
สนิคา้เกษตรส าคญั และปิดทา้ยดว้ยเทรนด์ตลาดมาแรง 
“อาเซียน ตลาดส่งออกสนิค้าเกษตรแปรรูปอนัดบั 1
ของไทย” 

• เทรนดน์วตักรรมอาหาร 2564
วถิกีารปรบัตวัสูโ่อกาสใหม่

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
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เทรนดน์วตักรรมอาหาร 2564 วิถีการปรบัตวัสู่โอกาสใหม่

ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ตามนโยบายรองนายกรฐัมนตรีและ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายจริุนทร ์ลกัษณวิศิษฏ์) ตามแผนงานอาหารไทย
อาหารโลก มุ่งเน้นการส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมงัสวิรติั และอาหารแนวใหม่
ท่ีก าลงัเป็นเทรนดส์ าคญัของโลก โดยในปี 2562 ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ทัว่โลกมมีูลค่าสูงถึง 5.94 ล้านดอลลาร์สหรฐั ท่ามกลางเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้ ประเทศไทยจะยงัคงเป็นผู้ส่งออกอาหารชัน้น าของโลกอยู่ได้หรอืไม ่
“นวตักรรมความคดิสรา้งสรรค”์ อาจเป็นตวัช่วยอกีทางหนึ่ง

วิสยัทศัน์ตามแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม
แปรรปูอาหารระยะที ่1 (พ.ศ. 2562-2570) รฐับาลจะส่งเสริมให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคต (Future Food)
ในอาเซยีนและระดบัโลก ควบคู่ไปกบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก 
ยกระดบั SMEs และวิสาหกจิชุมชน ผลกัดนัการใช้เทคโนโลยี
และนวตักรรมสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้เกษตร โดยวางเป้าหมาย
สง่เสรมิผูป้ระกอบการในกลุ่มผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน 
เช่น อาหารสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์ อาหารและ
เครื่องดื่มฟังก์ชนั อาหารจากกระบวนการแปรรูปทางชวีภาพ 
ตลอดจนบรรจุภณัฑอ์าหารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

ส่งออกอาหารไทยต้องปรับตัวหาโอกาสใหม่
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อยา่งไรกต็าม สนิคา้อาหารสง่ออกของไทยสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่ม
วัตถุดิบขัน้ต้นเพื่อน าไปผลิตต่อหรือแปรรูป ซึ่งปัจจุบันเริ่มมี
สญัญาณปัญหาการแข่งขนัด้านราคากบัประเทศที่สามารถผลิต
วตัถุดบิอาหารไดใ้นตน้ทุนทีต่ ่ากว่า ท าใหไ้ทยเสยีส่วนแบ่งตลาด
สนิคา้อาหารประเภทนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ดงันัน้ ผูผ้ลิตอาหารไทย
จงึควรหนัมาลงทนุกบัการใช้ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
เพ่ือยกระดบัผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอาหารส าเร็จรูป ที่เน้นการ
แขง่ขนัดา้นคุณภาพ ธุรกจิอาหารของไทยอาจจะมโีอกาสสรา้งชื่อ
ในเวทโีลก ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตนเองไดม้ากขึน้ 

ทีผ่า่นมา การเตบิโตของอตุสาหกรรมอาหารไทย ถอืว่ายงัอยู่ใน
เกณฑ์ดอีย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหาร
อนัดบัท่ี 11 ของโลก ครองส่วนแบ่งในตลาดโลกราว 2.51% และ
เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 5 ประเทศผูส้่งออกอาหารรายใหญใ่นเอเชีย
พบว่า ไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 2 รองจากจีนเท่านัน้

จากสถานการณ์โควดิ-19 ก่อใหเ้กดิวกิฤตไปทัว่โลก 
แต่อกีแง่มุมหนึ่ง โควดิ-19 กไ็ดส้รา้งโอกาสใหม่ๆ จาก
พฤตกิรรมและการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป เมื่อผูค้นหนัมาใส่ใจ
ดูแลตวัเองมากขึ้น ทัง้ด้านสุขอนามยั ความปลอดภยั 
และการมองหาสิ่งที่จะช่วยสร้างภูมคิุ้มกันให้ตัวเอง 
ซึ่ง “อาหาร” เป็นอกีเรื่องหน่ึงที่ผู้บรโิภคตระหนักและ
ใหค้วามส าคญัเพิม่มากขึน้ 

การเลอืกกนิอาหารที่มปีระโยชน์ ปรุงสุก สะอาด 
ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามาในการเลือกซื้อ
อาหาร รวมถึงช่องทางในการเลือกซื้อ ผู้คนต่าง
หลกีเลีย่งการเดนิทางทีต่อ้งสมัผสักบัผูค้นและมลภาวะ 
อาหาร Delivery จึงได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่างปรบัวถิกีารท า
ธุรกิจใหม่ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศยงัมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของตลาดส่งออก
อาหารระหว่างประเทศ จะเริม่เห็นปัจจยัเรื่อง “ความ
เสี่ยง” ที่เข้ามามนี ้าหนักในหลายมติ ิเช่น การระบาด
ของโควดิ-19 ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าต่อเนื่อง การแข่งขนั
ในเวทโีลกท่ามกลางมาตรการปกป้องทางการค้า ซึ่ง
หลายประเทศต่างเร่งพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจโดยเน้นการ
พึง่พาเศรษฐกจิในประเทศของตวัเอง

ทีม่า : ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์



เทรนดน์วตักรรมอาหาร 2564 วิถีการปรบัตวัสู่โอกาสใหม่

ศูนย์วิจยัเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต หรือ Baramizi Lab ได้จดัท าข้อมูลเก่ียวกบั Future Food 
Trend 2021 เผยแพร่ใน งานสมัมนา Future Food Economic Forum 2021 ซ่ึงได้มีการกล่าวถึงนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมอาหารท่ีน่าสนใจไว้ทัง้หมด 9 เทรนด ์ดงัน้ี

ทีม่า : ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

เช่น Wellness Shots – น ้ าผลไม้เข้มข้นแบบช็อต  
Probiotics – เพิม่ลงในอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องระบบการย่อย ที่
พบไดบ้่อย คอื กลุ่มสนิคา้ประเภท นมเปรีย้ว โยเกริต์ กมิจ ิและ
มโิสะ เป็นตน้

เช่น Biodiverse Restaurant – รา้นอาหารแนวใหม่
ทีช่จูุดยนืในการรกัษาความหลากหลายและช่วยใหก้ารกนิ
ของผูบ้รโิภคเกดิความสมดุลมากขึน้
Supply Partnership – ร้านอาหารที่ร่วมมือกับผู้ผลิต
วตัถุดบิสรา้งสรรคเ์มนูทีม่คีวามแปลกใหม่และหลากหลาย

เช่น Transform - การน าขยะอาหารทีเ่หลอืใชก้ลบัมา
ปรุงอาหารอกีครัง้ เช่น การน าธญัพชืไปผลิตเบยีร์ และน า
วตัถุดบิทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ ไดแ้ก่ โปรตนี, ไฟเบอร,์ 
ไมโครนิวเทรยีน น ามาผลติเป็น Snack Bar 
Fertilizer – การน าขยะอาหารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ไปท าเป็นปุ๋ ยเพื่อใชใ้นวงการเกษตรกรรม

เช่น Plant-based Meat – อาหารโปรตนีทางเลอืกที่
มลีกัษณะคลา้ยเนื้อสตัวแ์ต่ไม่ไดผ้ลติจากเนื้อสตัว์
Bio-Based – ผลิตภณัฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทางชวีภาพเขา้มา
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลติ เพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะอย่าง เช่น ลดการเกดิ Carbon Footprint เป็นตน้

Immunity Boosting - กินเพื่อเสริมภมิูคุ้มกนั

เช่น Microbiome Data – เป็นการใชข้อ้มลูทางพนัธุกรรม 
มาจดัอาหารแบบเฉพาะบุคคลโดยเน้นเรื่องการลดน ้าหนกั
Biomarker Data - ใชข้อ้มูลปฏกิริยิาเคมใีนเลอืดไปวางแผน
ก าหนดอาหาร ยา การออกก าลงักาย และพฤตกิรรม

Personalized Nutrition - โภชนาการเฉพาะบคุคล

เช่น CBD-Infused – อาหารที่ผสมสารสกดัจากกญัชา 
มสีรรพคุณช่วยใหรู้ส้กึสงบและลดความวติกกงัวล
Probiotic – นอกจากช่วยสร้างภูมิคุ้มกนัแล้วยงัช่วยเรื่อง
สุขภาพจิตใจได้ด้วย โดยน ามาใช้ช่วยลดความเสีย่งในการ
เป็นโรคซมึเศรา้ได้

Well-Mental Eating - กินเพื่อสุขภาพจิตใจ

เช่น Food Festival – งานเทศกาลที่สร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ ใหน้ักท่องเทีย่วไดค้น้พบวฒันธรรมอาหารประจ า
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ
Meal-Sharing Platform - แพลตฟอรม์ทีจ่ะช่วยเตมิเตม็การ
ท่องเทีย่วดว้ยมือ้อาหารในแบบพืน้ถิน่

Gastronomy Tourism หรอื Food Tourism
- ท่องเท่ียวสายกิน

เช่น Cloud Kitchen - การให้บรกิารเช่าพืน้ที่พร้อม
อุปกรณ์ท าครัวแบบอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
อาหาร
Co-Cooking Kitchen - พื้นที่สร้างสรรค์อาหารจานโปรด
โดยรวบรวมกลุ่มของผู้สนใจด้านเดยีวกนั มีโอกาสฝึกฝน 
ทดลอง และรงัสรรคจ์านอาหารใหม่ ๆ ร่วมกนั

Shared Kitchen - ครวัท่ีแชรก์นัมากขึน้

เช่น 3D Printed Food – ขึน้รปูอาหารจากวตัถุดบิทีเ่ป็น
มิตรต่อการกลืนและการย่อยอาหารของผู้สูงอายุ แต่ยงัให้
รปูลกัษณ์เหมอืนกบัอาหารปกติ
Elderly Snack – ขนมคบเคีย้วทีล่ดสารอาหารทีส่่งผลเสยีต่อ
ร่างกาย หรอื เพิม่สารอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ

Elderly Food - อาหารการกินของวยัเก๋า

Biodiverse Dining 
- กินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

Food Waste Rescue - แก้ปัญหาขยะอาหาร

Newtrition - โภชนาการรปูโฉมใหม่
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.34 (YoY) เป็นการหดตวัต่อเนื่องจากร้อยละ -0.27
ในเดอืนกอ่นหน้า โดยมปัีจจยัส าคญัจากราคาพลงังานทีย่งัต ่ากว่าปีก่อน จากการ
ปรบัลดค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ซึ่งจะมผีลต่อเนื่องไปจนถงึเดือนเมษายน รวมทัง้
ราคาขา้วสารเจ้าและขา้วสารเหนียวที่ยงัลดลงต่อเนื่องมาตัง้แต่ปลายปี 2563 
ตามปรมิาณผลผลิตที่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ และไม่ได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง
เมื่อปีก่อน ประกอบกบัความต้องการของตลาดต่างประเทศยงัทรงตวั ส าหรบั
ราคาสนิคา้และบรกิารในหมวดอื่นๆ ยงัเคลื่อนไหวตามกลไกการตลาดของ
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามราคาสินค้าในบางกลุ่ม โดยเฉพาะผกัสดและ
เครือ่งประกอบอาหารยงัปรบัตวัสงูขึน้เนื่องจากอุทกภยัในภาคใต ้และน ้ามนัพชื
ปรบัตวัตามราคาผลปาลม์สดทีส่งูขึน้ตามความตอ้งการใชใ้นประเทศ

■ หมวดอ่ืน  ๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.43 
จากการสูงขึน้ของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิทุกชนิด โฟมล้างหน้า 
สบู่ ยาสฟัีน เบยีร ์ไวน์ ขณะที ่เสือ้ยดื ค่าไฟฟ้า ผลติภณัฑซ์กัผา้ 
คา่เชา่บา้น เครือ่งถวายพระ และคา่โดยสารเครือ่งบนิ ลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนมกราคม 2564 เท่ากบั 99.79 เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สงูขึน้ร้อยละ 0.09 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.38
ตามการลดลงของขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไข ่นม ผกั (ต้นหอม แตงกวา 
ผกัช)ี ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน มะละกอสกุ) เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์
และอาหารบริโภคนอกบ้าน (ย า ส้มต า) ขณะที่ เนื้อสุกร ไก่สด 
หอยแมลงภู่ น ้ามนัพชื เครือ่งปรงุรส อาหารกลางวนั สงูขึน้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมกราคม 2564 

เทียบกบัเดือนมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.34  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.58
จากการสูงขึน้ของ เนื้อสุกร ผกั (พรกิสด ผกับุ้ง) น ้ามนัพชื ซอส
หอยนางรม กะทสิ าเรจ็รูป กบัขา้วส าเรจ็รูป อาหารเชา้ ก๋วยเตีย๋ว 
ขา้วราดแกง ไกท่อด พซิซ่า ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว นม ผลไม ้
(สม้เขยีวหวาน มะมว่ง) น ้าดื่ม และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.83
จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เสื้อยดื ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า 
น ้ายาล้างจาน ค่าทศันาจร เครื่องถวายพระ และค่าห้องพัก
โรงแรม ขณะที่ ผลิตภณัฑ์ป้องกนัและบ ารุงผวิ โฟมล้างหน้า 
คา่แต่งผมสตร ีสรุาและเบยีร ์สงูขึน้
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1. เดือนธนัวาคม 2563 (MoM) ลดลง - 0.34
2. เดือนมกราคม 2563 (YoY)                    สงูสดุ 0.09

Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนมกราคม 2564

คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2564

กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่าเงนิเฟ้อในปี 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่างรอ้ยละ 0.7–1.7 (ค่ากลางอยู่ที ่1.2) ซึง่เป็นอตัราที่
น่าจะชว่ยสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเนื่อง ภายใตส้มมตฐิาน

- ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เคลื่อนไหวในชว่ง 3.5 – 4.5    %
- ราคาน ้ามนัดบิดไูบ เคลื่อนไหวในชว่ง 40 – 50      เหรยีญสหรฐัฯ/บารเ์รล
- อตัราแลกเปลีย่น เคลื่อนไหวในชว่ง          30.0 – 32.0 บาท/เหรยีญสหรฐั

3

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

เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2564 เทยีบกบัมกราคม 2563 ลดลง รอ้ยละ
-0.16 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าไฟฟ้า (จากการ
ปรบัลดคา่ Ft) สง่ผลใหห้มวดอืน่  ๆทีไ่มใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่มลดลง 
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภาคกลางที่ชะลอตัว สะท้อนจาก 
ภาษีมูลค่าเพิม่ที่กลบัมาหดตวั ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคลดลง 
ทัง้นี้มสีญัญาณดขีึน้จากตวัชีว้ดัดา้นการบรโิภคภาคเอกชนทีด่ขี ึน้ 
เชน่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และรายไดเ้กษตรกรทีเ่พิม่ขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 เท่ากบั
99.84 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.69

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 
2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สงูขึน้ร้อยละ 0.15 จาก
การสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทู ปลาดุก สบู่ 
ยาสฟัีน โฟมล้างหน้า เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ขา้วเจ้า ผกั 
ผลไม ้ไข ่นม เสือ้ยดื กระโปรงเดก็ คา่ไฟฟ้า อาหารส าเรจ็รปู ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 
2564 เทียบกบัมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.16 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ไฟฟ้า ประปา ขา้วเจา้ ขนมปัง 
ข้าวเหนียว ขณะที่ เนื้อสุกร ปลาทูนึ่ง หมึกกล้วย ปลาทับทิม 
ไขไ่ก ่ผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร อาหารส าเรจ็รปู สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2564 เทยีบกบัมกราคม 2563 ลดลงรอ้ยละ 
-0.78 (YoY)จากการลดลงของขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ผลไม ้น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
คา่ไฟฟ้า (จากการปรบัคา่ Ft ) เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือชะลอตวั
ต่อเนื่อง การท่องเที่ยวยงัคงหดตัว ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคลดลง 
ทัง้นี้เป็นความเชื่อมัน่ที่สะทอ้นการบรโิภคดกีว่าทุกภาค จากตวัชี้วดั
ด้านการบรโิภคภาคเอกชนที่ปรบัตวัดีขึ้นทัง้ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน
จดทะเบยีนรถใหม ่และรายไดเ้กษตรกร     

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 เท่ากบั 99.69 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.67

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564
เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการ
เพิม่ขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสกุร ไกส่ด ปลาทนูึ่ง เครือ่งประกอบ
อาหาร ขณะที ่ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ผกั ผลไม ้อาหารสตัวเ์ลี้ยง ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564
เทียบกบัมกราคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.78 ตามการลดลงของ
น ้ามนัเชื้อเพลงิ ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า น ้ายาล้างจาน ค่าเช่าบ้าน ขา้ว
เจ้า ขา้วเหนียว ขนมปัง นม ไข่ไก่ เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ขณะที ่
เนื้อสกุร ปลาทนูึ่ง เนื้อโค ผกั ผลไม ้สงูขึน้ 

เงนิเฟ้อเดือนมกราคม 2564 เทียบกบัมกราคม 2563 ลดลง
ร้อยละ -0.44 (YoY) ตามการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า 
(จากการปรบัค่า Ft) ขณะที ่เนื้อสุกร ผกั เครื่องประกอบอาหาร และ
อาหารบางชนิด สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคใตป้รบัตวัดขีึน้ รายได้เกษตรกร
ดขีึน้ ภาษมีูลค่าเพิม่หดตวัน้อยลง จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้
การทอ่งเทีย่วกลบัมาลดลงอกีครัง้ ท าใหค้วามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 เท่ากบั 
99.40 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.34

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม  
2564 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.06 
จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เครือ่งประกอบอาหาร ยาแกไ้อ 
สบู่ น ้าหอม ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ขณะที่ ขา้วเจ้า ขา้วเหนียว ผกั 
ผลไม ้ไก่สด ปลา กุง้ หอย เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ค่าไฟฟ้า 
เตารดี ผลติภณัฑซ์กัลา้ง  ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 
2564 เทียบกบัมกราคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.44 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง โทรศพัท์มอืถือ ขา้วเจ้า ข้าวเหนียว 
ขนมปัง ไข ่นม ผลไม ้เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ขณะที ่เนื้อสุกร 
ปลาดุก กุ้ง ปลาหมึก หอยแครง เครื่องประกอบอาหาร ผัก 
เครือ่งแบบนกัเรยีน สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 2564 เทยีบกบัมกราคม 2563 ลดลง รอ้ยละ
-0.45 (YoY) จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า 
ค่าเช่าบ้าน ขณะที ่ผกั เนื้อสตัว์ อาหารส าเรจ็รูป เครื่องประกอบอาหาร 
สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคเหนือชะลอตวั สะทอ้นจาก จ านวนนักท่องเทีย่วและ
รายไดก้ารท่องเทีย่วทีล่ดลงจากสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลใหด้ชันีความ
เชื่อมัน่ผู้บริโภค หดตัว อย่างไรก็ตามเริ่มมีการส่งสญัญาณดีขึ้นจาก
ภาษมีลูคา่เพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และรายไดเ้กษตรกร ทีส่งูขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 เท่ากบั 99.90 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.87

-การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม  2564 
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สงูขึน้ร้อยละ 0.03 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสกุร (จากความตอ้งการบรโิภคในช่วงปีใหม่
และวตัถุดบิอาหารสตัว์ปรบัราคาสูงขึน้) อาหารสตัว์ เครื่องประกอบ
อาหาร ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ผกั ขา้วเหนียว ไข ่ผลไม ้ลดลง

- การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมกราคม 2564 
เทียบกบัเดือนมกราคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.45 ตามการ
ลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหงุตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าทศันาจร ขา้วเหนียว 
ขา้วเจ้า ไก่สด ไข่ไก่ นม ผลไม้ ขณะที่ ผกั เนื้อสุกร เครื่องประกอบ
อาหาร และคา่โดยสาร สงูขึน้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ทรงตวัเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน โดยสถานการณ์ปัจจุบนัผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่
ความตอ้งการใชเ้พือ่อุปโภคบรโิภคและผลติอาหารสตัวย์งัคงมอีย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ 3.143 ลา้นตนั คดิเป็น
รอ้ยละ 73.87%

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน ถงึแมป้รมิาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดเพิม่ขึ้น แต่ยงัมปีรมิาณน้อยกว่าช่วง
เดยีวกนัของปี 63 โรงงานสกดัจงึแขง่ขนัรบัซือ้ผลปาลม์อย่างต่อเนื่อง ดา้นราคาน ้ามนัปาลม์ดบิไดป้รบัตัวสงูขึน้เช่นกนั โดยคาดว่า
ช่วงเวลาทีผ่ลผลติออกสูต่ลาดมากของปี 64 จะล่าชา้กว่าทีป่ระเมนิไว ้ประกอบกบัปรมิาณสตอ็กน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลอืทัง้ระบบ 
อยู่ในระดบัต ่ากว่าปกตมิาก

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้

เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากยงัมคี าสัง่ซือ้จาก
ตลาดปลายทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจากปัจจัย
เงนิบาททีอ่่อนค่าลง สง่ผลใหร้าคาสง่ออกขา้วปรบัตวัลดลง 
ท าให้สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้ แต่ปริมาณการ
ส่งออกขา้วในช่วงนี้ยงัมปีรมิาณไม่มาก เนื่องจากประสบ
ปัญหาขาดตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าระวางเรอืปรบัตวัสงูขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลีย่ยางพาราปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก

ผลผลติออกสูต่ลาดเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัช่วงเทศกาล
ตรุษจนี เป็นช่วงทีจ่นีชะลอการซือ้เพราะหยุดต่อเนื่อง จงึไม่มี
การขนส่งสนิคา้ ประกอบกบัปัญหาการขาดตู้คอนเทนเนอร์
ในการขนสง่สนิคา้ทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัในการสง่ออก

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบ

กบัเดอืนก่อน เนื่องจากความตอ้งการผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั
เพื่อการสง่ออกยงัมอีย่างต่อเนื่อง โดย F.O.B มนัเสน้/แป้งมนั
ราคาปรบัตวัสงูขึน้ ราคาซือ้ขายจรงิมนัเสน้อยู่ที่ 8.05-8.11 บาท
(268-270 เหรยีญสหรฐัฯ) และราคาซือ้ขายจรงิแป้งมนัอยู่ที่
14.41-14.57 บาท (480-485 เหรยีญสหรฐัฯ) โดยขณะนี้
ผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ 8.309 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 28.67

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกร
ขายได ้มแีนวโน้มชะลอตวั เนื่องจากผูป้ระกอบการมสีตอ็กเพยีงพอ
แลว้ ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นการสง่ออก

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการเก็บสต็อก
ผลผลติมนัเสน้เพื่อรองรบัการสง่ออกไปยงัประเทศคู่คา้ 

ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ เนื่องจากปรมิาณยางออกสู่ตลาดน้อย จากการเริม่เขา้สู่ช่วงยาง
ผลดัใบและอากาศรอ้นทีอ่าจท าใหป้รมิาณผลผลติยางปรบัตัวลดลง 
และประเทศผูผ้ลติยางพารา ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี มฝีน
ตกชุกในพืน้ทีป่ลกูยาง สว่นจนีอยู่ในช่วงปิดกรดี

ปาล์มน ้ามัน - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ ามันจะสู งขึ้น 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้อยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่
ความตอ้งการใชย้งัคงมอีย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัสตอ็กน ้ามนัปาลม์
ดิบคงเหลือทัง้ระบบอยู่ในระดบัต ่ากว่าปกติ ส่งผลให้มีการรบัซื้อ
น ้ามนัปาลม์ดบิเพิม่ขึน้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ความชืน้ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย 
เนื่องจากปรมิาณผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีเ่กบ็เกี่ยวในฤดูแลง้มี
จ านวนน้อย ผูป้ระกอบการจงึเสนอราคารบัซือ้สงูขึน้

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกมุภาพนัธ ์2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนกมุภาพนัธ์ (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.พ./ม.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,812 11,851 11,840 11,871 11,886 11,862 0.42
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.03 2.01 2..08 2.09 2.12 2.07 1.97

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 52.85 50.52 50.63 51.76 56.74 52.41 - 0.83
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน. >15 กก. 6.62 6.53 6.99 7.11 6.05 6.67 0.76

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.15 8.22 8.25 8.27 7.84 8.15 คงท่ี

6
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■23-25 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค์ จดั
อบรมเชงิปฏบิตักิาร “การท าตลาดยุคดจิทิลั การสรา้งตวัตนบนโลกออนไลน์”  
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์และมกีารคดัเลอืกผูป้ระกอบการทีส่ามารถ
สรา้งสรรคง์านไดด้ต่ีอยอดเพื่อประชาสมัพนัธส์นิคา้บนช่องทางต่างๆ  ต่อไป

■ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสิงหบ์ุรี ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งลงพื้นที่ตรวจสอบชุดเครื่องสงัฆทาน ณ รา้นค้า 
หา้งสรรพสนิคา้ ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ีเพื่อตรวจสอบการปิดป้าย
ราคา วนัหมดอายุ และประชาสมัพนัธป์ระกาศ กกร. เรื่องการแสดงราคา
สนิคา้และค่าบรกิาร พ.ศ. 2563

■ 27 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครปฐม  ลงพืน้ที่
ประชาสมัพนัธ์ “กฎเหล็ก...ร้านธงฟ้า” ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ในพืน้ที่ อ.เมอืง อ.นครชยัศร ีและ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ไม่ใหเ้กดิการ
เอารดัเอาเปรยีบและจ าหน่ายเกนิราคา และปิดป้ายแสดงราคาใหช้ดัเจน

■ 22 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง จดักจิกรรม
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) การซือ้ขายผลผลติกระเทยีม 
GAP ปี 2563/64 ระหว่าง หจก. แจ็ค 32 กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลติกระเทยีมบา้นใหมเ่จรญิสขุ อ.งาว จ.ล าปาง ตกลงซือ้ขายกระเทยีม
คดัสดเบอร ์1-2 ในราคาสงูกว่าตลาดไม่น้อยกว่า กก. ละ 15 บาท 

■ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะท างานด้านการตลาดระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ จดัประชุมคณะท างานฯ 
ครัง้ที ่1/2564 และเชื่อมโยงสนิคา้เกษตรและสนิคา้ชุมชนของจงัหวดัเชยีงใหม่
สูภ่าคการท่องเทีย่ว “AgroHoReCa” ระหว่างกลุ่มเกษตรกร/ผูป้ระกอบการ และ
สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว (ATTA) ณ ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่

ภาคกลาง

■ 13 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตราด ร่วมกบั
สมาคมธุรกจิการท่องเที่ยวจงัหวดัตราด จดังาน “บอกรกัตราด@
เขาระก า” บรเิวณเรอืนจ าชัว่คราวเขาระก า อ.เขาสมงิ จ.ตราด มกีาร
จดักจิกรรมพาย SUP BOARD จดทะเบยีนสมรสในวนัแห่งความรกั 
และกจิกรรมฟรคีอนเสริต์ เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในช่วง COVID-19

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์
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■ 26-27 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี 
ร่วมกบัเทศบาลเมืองพิบูลมงัสาหาร จดักิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยง
การซื้อขายสนิค้าและบริการในตลาดต้องชมตลาดเก่าพิบูลมงัสาหาร 
(แก่งสะพอื) อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี มกีารจดักจิกรรมช้อป ชมิ 
ชม สนิคา้เด่น จ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั และกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

■ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ “การพฒันาผลติภณัฑส์ร้างสรรคจ์ากผ้า” ภายใต้
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหล ี
จ.นครราชสมีา เพื่อพฒันาด้านการออกแบบ ตัดเย็บ ส่งเสริมตลาดด้วย 
E-commerce และเชื่อมโยงเครอืขา่ยผลติภณัฑผ์า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 26 กุมภาพนัธ ์2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตรงั จดังาน “ตอ้งชม 
พาเที่ยว วิถีใหม่ @ตลาดต้องชมถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง” เพื่อ
สง่เสรมิช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารใน
ชุมชน บรเิวณตลาดตอ้งชมถนนคนเดนิสถานีรถไฟตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั 

■ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพทัลุง ร่วมกบั
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพัทลุ ง 
จดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดสม้โชกุน โดยการกระจายผลผลติสม้ของ
เกษตรกรบา้นหว้ยเรยีน อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก 
COVID-19 และเพลีย้ระบาด 

■ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัสภา
เกษตรกรจงัหวดัขอนแก่น และไปรษณียบ์้านฝาง ลงพืน้ที่กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนผูป้ลกูมะม่วงบา้นหนองเชยีงซุย อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผน
ด าเนินโครงการกระจายมะม่วงน ้าดอกไมอ้อกนอกแหล่งผลติ ทางเวบ็ไซต์
Thailandpostmart.com และวางจ าหน่ายในทีท่ าการไปรษณียท์ัว่ประเทศ

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันราธิวาส
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดออนไลน์” สรา้ง
ยอดขายโดยใช้ Line official Account ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง 
จ.นราธวิาส ต่อยอดจากปี 2560-2561 มผีูป้ระกอบการทีข่ายสนิคา้
ออนไลน์ผ่านเพจ Facebook เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 50 ราย 



9
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

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

31 มีนาคม –
4 เมษายน 2564

ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา่

ขอนแก่น

งานแสดง
สินค้า

กลุม่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง


