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ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาค ปีที่ 6 ฉบบัที่ 6

ประจ าเดอืนมนีาคม 2564 จดหมายข่าวฉบบันี้ขอน าเสนอ
เรื่อง “ผลการส ารวจพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการซื้อสนิคา้
ชุมชน” ซึ่งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ไดส้ ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ชุมชนจากผูบ้รโิภค
กว่า 8,000 คน ทัว่ประเทศ เพื่อให้ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการสนิคา้ชุมชนในภูมภิาค ที่ได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์โควดิ-19 ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 สรุปสถานการณ์สนิคา้เกษตร
ส าคญั และปิดท้ายด้วยเทรนด์ตลาดมาแรง “5 เทรนด์
สนิคา้ฮอตในตลาดจนี”

• ผลการส ารวจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในการซือ้สนิคา้ชมุชน

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

▪ ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
▪ พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
▪ ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
▪ ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
▪ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหมอ่ย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนกมุภาพนัธ์ 2564
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ผลการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าชุมชน

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้

กมุภาพนัธ ์2564 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า ไดด้ าเนินการ
ส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ชุมชน ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนสนิค้าชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวง
พาณชิยไ์ดใ้ชก้ลไกขบัเคลื่อนผ่านนโยบายและโครงการหลายด้าน อาท ิโครงการ 
“เกษตรผลติ พาณชิยต์ลาด” เพือ่สรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหารใหก้บัประเทศและ
มุง่ไปสูต่ลาดโลก เร่งรดัการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะสนิคา้เกษตร และ 
OTOP/สนิคา้ชุมชน สง่เสรมิการจดทะเบยีนสนิคา้ GI สนับสนุนกลุ่ม OTOP/สนิคา้
ชุมชนใหเ้ขา้สูเ่ศรษฐกจิยุคใหม ่ฟ้ืนฟูธุรกจิโชห่วยในชุมชน และพฒันาชุมชนควบคู่
ธุรกจิผ่านวสิาหกจิเพือ่สงัคม อนัจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิในภมูภิาคเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

จากการส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ชุมชนจากประชาชน จ านวน 8,031 คน
ทัว่ประเทศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 72.51% เคยซือ้สนิคา้ชุมชน โดยส่วนใหญ่
ซือ้มาเพือ่ใชห้รอืบรโิภคเอง และรองลงมาคอืซือ้เป็นของขวญัของฝาก ชี้ให้เห็นว่า
คนสว่นใหญ่ของประเทศรูจ้กัสนิคา้ชุมชนเป็นอย่างด ีและสามารถเข้าถงึได้ง่าย และ
ผลส ารวจพบว่ากลุม่ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/พนักงานรฐั นักธุรกจิ/เจา้ของกจิการ 
และพนักงานบริษัทมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าชุมชนมากกว่าอาชีพอื่น 
นอกจากนี้ยงัเป็นทีน่่าสนใจว่า มูลค่าการซ้ือสินค้าชุมชนในสถานการณ์ปกติ 
มีมลูค่าสูงถึงประมาณ 3.4 แสนล้านบาท/ปี หรือประมาณ 2.17% ของ GDP

นอกจากนี้ยงัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสนิคา้ชุมชนจากร้านค้า
ชุมชน/โชห่วย/ศูนย์ OTOP มากที่สุดถงึ 52.08 % ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโอกาสการซื้อ
สนิค้าชุมชนมกัควบคู่ไปกับการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน ดังนัน้ หากมกีาร
สง่เสรมิการท่องเทีย่วในระดบัทอ้งถิน่ จะช่วยเพิม่รายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนได้

ส าหรบัความพงึพอใจโดยรวมของสนิค้าชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
45.01% พงึพอใจต่อสนิค้าชุมชน ส่วนผู้ที่ยังไม่พอใจ มคีวามคดิเห็นว่า สนิค้า
ชุมชนตอ้งมกีารพฒันาการตลาดทีน่่าสนใจ เป็นที่รู้จกัในวงกว้างมากขึ้น และตรง
กบักลุม่เป้าหมาย พฒันาคณุภาพสนิคา้ อาท ิความสะอาด รสชาต ิรูปแบบสนิคา้ 
ประโยชน์การใชง้าน ใหต้รงกบัความตอ้งการของผู้บรโิภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และมกีารขอมาตรฐานต่างๆ อาท ิมอก. ฮาลาล สิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร ์(GI) เป็นตน้ 
เพื่อให้สนิค้ามคีวามน่าเชื่อถอื เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
สนิคา้อุตสาหกรรมและสง่ออกได้ 2



ผลการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าชุมชน (ต่อ)

ของกนิ

52.08 % รา้นคา้ชุมชน/โชห่วย/ศนูย ์OTOP

18.77 % รา้นสะดวกซือ้

งานแสดงสนิคา้ OTOP 15.19 %

9.47 % Online

ช่องทางการซ้ือ

กลุ่มผูสู้งอายุ จะนิยมซื้อสนิคา้ชมุชนจากรา้นคา้ชมุชน/โชห่วย/ศนูย์ OTOP 
กลุ่มอายุต า่กว่า 29 ปี จะนิยมซื้อจากรา้นสะดวกซื้อและชอ่งทาง Online

ข้อสงัเกตุ

1

ประเภทสินค้าท่ีซ้ือ2
63.11  %

28.42 % ของใช้

8.48 % ของทีร่ะลกึ/ประดบัตกแต่ง 

ของกนิ

จ านวนเงินท่ีซ้ือในแต่ละครัง้3
45.97 %

36.44 % 201-500 บาท

14.25 % 501-1,000 บาท 

มากกวา่ 1,000 บาท3.34 %

100-200 บาท 

เหตุผลในการซ้ือ4

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้

28.63 % ราคายอ่มเยา 

17.82 % ตอ้งการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ โดยการกระจาย
รายไดใ้หชุ้มชน และสนบัสนุนสนิคา้จากชุมชน

13.47% คุณภาพของสนิคา้ อาท ิเป็นสนิคา้ออรแ์กนิก
สนิคา้มคีวามปลอดภยั มรีสชาตดิ ี

มผีลติภณัฑใ์หม่ ๆ  ทีน่่าสนใจ  

ตอ้งการทดลองสนิคา้ 

สนิคา้มคีวามเป็นอตัลกัษณ์ 

บรรจุภณัฑเ์ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

บรรจุภณัฑส์วยงาม 

มกีารจดัโปรโมชัน่
สนิคา้มชีื่อเสยีง 2.07 %

5.31 %

5.63 %

6.09 %

6.75 %

6.83%

7.40%

ส่ิงท่ีต้องพฒันาปรบัปรงุ5
30.95  %

24.25 % คุณภาพของสนิคา้ 

17.47 % มาตรฐานทีพ่งึม ีเช่น อย. มอก. 
มผช. GMP ฮาลาล HACCP 

15.10  % ราคา

12.23   %

การท าการตลาด 

กลุ่มของกินและของใช้ จะซื้อเพราะราคาย่อมเยา ตอ้งการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ และคณุภาพสนิคา้ 
กลุ่มของท่ีระลึก/ประดบัตกแต่ง จะซื้อเพราะราคาย่อมเยา มอีตัลกัษณ์ ตอ้งการชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการ และบรรจุภณัฑท์ีส่วยงาม

ข้อสงัเกตุ

3

ผูท่ี้อายุน้อยกว่า 29 ปี และอาศยัอยู่ในกรงุเทพฯ/
ปริมณฑล และภาคกลาง จะใหค้วามสนใจในการ
พฒันาดา้นการตลาดมากทีส่ดุ 
ขณะทีผ่ ูท่ี้มีอายุ 50 ปีขึน้ไป จะใหค้วามสนใจใน
มาตรฐานสนิคา้ และราคามากกวา่

ข้อสงัเกตุ
บรรจุภณัฑ ์



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -1.17 (YoY) เป็นการลดลงต่อเนื่ องเป็นเดือนที่ 12 
นับตัง้แต่มสีถานการณ์โควดิ-19 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากนโยบายลดค่าครองชพี
ของภาครฐั โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน ้าประปา (เดือน ก.พ.-ม.ีค. 64) 
ประกอบกบัราคาสนิคา้ในกลุม่อาหารสด โดยเฉพาะผกั ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ลดลง
ตามผลผลติทีเ่พิม่ขึน้และฐานราคาทีต่ ่ากว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสนิคา้และบรกิาร
ในหมวดอื่นๆ สว่นใหญ่ยงัทรงตวั ยกเวน้ ราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ มกีารปรบัราคา
สงูขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 13 เดอืน ตามราคาตลาดโลก ทัง้นี้ เมื่อหกัอาหารสด
และพลงังานออกแลว้ เงนิเฟ้อพืน้ฐานยงัขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.04 

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -1.10 จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา สบู ่
โฟมลา้งหน้า ผ้าอนามยั รองเท้ากฬีาสตร ีรองเท้าหนังบุรุษ 
ขณะที่ น ้ ามันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าโดยสาร
เครื่องบนิ เครื่องถวายพระ อาหารสตัวเ์ลีย้ง สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนกมุภาพนัธ ์2564 เท่ากบั 98.88 เม่ือเทียบกบั

ระยะเวลา การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกมุภาพนัธ ์2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.91 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.63
ตามการลดลงของผกัสด (พรกิ ผกับุง้ ผกักาดขาว) ข้าวเจา้ ข้าวเหนียว 
กุง้ ปลานิล ไก่สด ไข่ไก่ นมผง นมสด ขณะที่ ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน 
องุ่น กลว้ยหอม) น ้ามนัพชื ซอีิ๊ว อาหารเดลเิวอรี่ กบัข้าวส าเร็จรูป 
สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564

เทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -1.17 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ -0.43
จากการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผักสด (คะน้า ผักบุ้ง 
ผกักาดขาว) นมสด นมถัว่เหลอืง น ้าดื่ม กาแฟผง น ้าอดัลม ขณะที ่
น ้ ามันพชื ซอสหอยนางรม ซีอิ๊ว เน้ือสุกร ปลาหมึก ปลาทับทิม 
ผลไม้ (กล้วยน ้าว้า องุ่น ฝรัง่) กับข้าวส าเร็จรูป อาหารเดลเิวอรี ่
ก๋วยเตีย๋ว ขา้วราดแกง สงูขึน้

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -1.60 จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม
จากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ รวมทัง้ เสื้อยืดบุรุษ-สตร ี
ผา้ออ้มส าเรจ็รูป สบู ่ผา้อนามยั เครื่องถวายพระ และค่าห้องพกั
โรงแรม ขณะที่ น ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าโดยสารสาธารณะ สุราและ
เบยีร ์สงูขึน้

1

1. เดือนมกราคม 2564 (MoM) ลดลง                   - 0.91
2. เดือนกมุภาพนัธ ์2563 (YoY)                     ลดลง                   - 1.17
3. เฉล่ีย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 ลดลง                   - 0.75

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนกมุภาพนัธ ์2564

-4.68

เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 (AoA)ลดลงร้อยละ -0.75 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.07
ตามการสูงขึ้นของผักสด (พริก ขิง ต้นหอม) น ้ามนัพชื มะพร้าว 
(แห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม เนื้อสุกร ปลาหมกึ กับข้าวส าเร็จรูป 
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวกล่อง ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว นม ผลไม้
(สม้เขยีวหวาน มะมว่ง แตงโม) น ้าดื่ม กาแฟผง ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -1.21จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าไฟฟ้า 
ประปา ก๊าซหุงตม้ เสือ้ยดืบุรุษ-สตร ีค่าทศันาจร เครื่องถวาย
พระ ค่าห้องพกัโรงแรม ขณะที่ ยาสฟัีน ค่าแต่งผมบุรุษ-สตร ี
สรุา เบยีร ์สงูขึน้

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหว่างเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกนั

-4.62

0.00

0.04

-0.63
-1.48

-0.91

2

4

1.94

-1.10
-0.01

-0.24



5

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2563
ลดลง ร้อยละ -1.13 (YoY) จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา 
ก๊าซหุงตม้ ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไก่สด ไข่ไก่ ผกัสด เศรษฐกจิภาค
กลางโดยรวมปรบัตวัดขีึน้ สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ และจ านวน
จดทะเบยีนรถบรรทุกใหม ่ขณะที ่รายไดเ้กษตรกรหดตวัเลก็น้อย

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เท่ากบั 99.86 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.84

- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์
2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.98
จากการลดลงของผักสด หอมแดง ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ขณะที ่
น ้ามนัเชือ้เพลงิ เครื่องประกอบอาหาร สงูขึน้

-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์
2564 เทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-1.13 ตามการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม ข้าวสาร ผกั
ไข่ นม ขณะที ่เครื่องประกอบอาหาร ผลไม ้เนื้อสกุร สงูขึน้ 
- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉลี่ย 2 เดือน 

(ม.ค.-ก.พ. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -0.65 จากการลดลงของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ไฟฟ้า ประปา 
ก๊าซหุงต้ม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ขณะที่ เครื่องประกอบอาหาร 
เนื้อสกุร ปลาทู ปลาทบัทมิ ผลไม ้สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 เมือ่เทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2563 ลดลง
ร้อยละ -1.40 (YoY) จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ตามมาตรการรัฐ 
และการลดลงของข้าวสาร ไก่สด ผกั เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ยังชะลอตัว สะท้อนจาก จ านวนจดทะเบยีนรถใหม่และเงนิทุนเริ่ม
ประกอบกจิการโรงงาน ขณะที ่ภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดเ้กษตรกร สงูขึน้
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 

98.86 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.69
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพนัธ ์

2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.83 จาก
การลดลงของ ผกั ผลไม ้ขา้วสาร ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพนัธ ์
2564 เม่ือเทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 
-1.40 ตามการลดลงของคา่ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงตม้ ตามมาตรการรฐั 
ผกัผลไม ้ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ลดลง  ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้ 
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-

ก.พ. 64) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2563 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-1.09จากการลดลงของไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม ข้าวเจา้ ข้าวเหนียว 
ผลไม ้ขณะที ่ผกัสด เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสกุร ปลาทู สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2563
ลดลงร้อยละ -0.97 (YoY) ตามการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ตาม
มาตรการรัฐ และการปรับค่า Ft ค่าไฟฟ้า หมวดข้าว ไข่ นม ผัก 
ผลไม้ ลดลง เศรษฐกิจภาคใต้โดยรวมหดตัวในอัตราชะลอตัว 
สะท้อนจากจ านวนจดทะเบยีนรถใหม่และรายได้เกษตรกรที่เพิม่ขึ้น 
ขณะที ่ภาษมีลูคา่เพิม่หดตวั 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เท่ากบั 98.68  และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.40

-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์  
2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.72 
จากการลดลงของคา่ไฟฟ้า ประปา ผลติภณัฑซ์กัลา้ง ขา้วเจา้ ผกั  
ขณะที ่ผลไม ้น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ ์

2564เม่ือเทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ 
-0.97 จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ผลิตภัณฑ์ซักล้าง 
ขา้วเจา้ ผกั ผลไม ้ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้
- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉล่ีย 2 เดือน

(ม.ค.-ก.พ. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -0.71จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ข้าวสาร ไข่ นม 
ผลไม ้ขณะที ่ผกั เครื่องประกอบอาหาร สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 เมื่อเทยีบกบักุมภาพนัธ์ 2563ลดลง 
ร้อยละ -1.30 (YoY) จากการลดค่าไฟฟ้า ประปา ของภาครฐั และ
การลดค่า Ft ข้าวเจา้ ข้าวเหนียว เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์ลดลง 
เงินเฟ้อหดตัว แต่มีสญัญาณดีจากการปรับขึ้นของราคาน ้ามัน
เชื้อเพลงิ เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมดขีึ้น สะท้อนจากจ านวนจด
ทะเบยีนรถบรรทกุและรถจกัรยานยนตใ์หม ่รายไดเ้กษตรกรทีเ่พิม่ขึน้ 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 

99.01 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.90
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์  2564

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.89 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผกัสด เนื่องจากผลผลติทยอยเข้าสู่
ตลาด ขา้วเหนียว ไข่ไก่ ลดลง ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ผลไม ้สงูขึน้
- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

เทียบกบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563(YoY)ลดลงร้อยละ -0.45ตามการ
ลดลงของขา้วเหนียว ผกัสด คา่ไฟฟ้า ประปา ขณะที ่เนื้อสกุร เครื่อง
ประกอบอาหาร คา่โดยสารสาธารณะ สงูขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-

ก.พ. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลงร้อยละ
-0.87 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ไฟฟ้า

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์



ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากประสบพายุฤดูร้อนในพื้นที่ปลูกส าคญั
ในภาคเหนือ ท าใหผ้ลผลติบางสว่นไดร้บัความเสยีหายและมคีวามชื้นสูง ส่งผลให้คุณภาพลดลง ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 4.82
ลา้นตนั เพิม่ขึน้ 0.01 ลา้นตนั เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 

ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงเมือ่เทียบกบัเดอืนก่อน
เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัออกสูต่ลาดเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะ
ในแหล่งผลติส าคญั (สุราษฎร์ธานี กระบี ่ชุมพร) มปีรมิาณ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 60 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของเดอืนก่อน 
จงึสง่ผลใหร้าคาผลปาล์มและน ้ามนัปาล์มดบิปรบัลดลง

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้

ลดลงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากผูส้่งออกขา้ว
ยงัประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้การส่งออก
ขา้วไปยงัประเทศคูค่า้ล่าชา้กว่าก าหนดและมคี่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น 
ผูส้ง่ออกขา้วจึงรบัซื้อขา้วจากโรงสใีนราคาไม่สูง ท าให้โรงสี
ไมส่ามารถซื้อขา้วเปลอืกจากเกษตรกรในราคาทีส่งูได้

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจาก

ปรมิาณยางน้อยในช่วงพกักรดียางของเกษตรกร ประกอบกบั
การระบาดของโรคใบร่วง ขณะที่ความต้องการน ้ ายางพารา
ของตลาดในและต่างประเทศยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น เนื่องจากผูป้ระกอบการเร่งซื้อผลผลิต
เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความต้องการใชแ้ละเกบ็สต็อก โดย F.O.B 
มนัเส้น/แป้งมนั ราคาทรงตัว แต่ปรบัตัวสูงขึ้นในรูปของ
คา่เงนิบาท ราคาซื้อขายจรงิมนัเสน้อยู่ที่ 8.13-8.29 บาท 
(260-265 เหรยีญสหรฐัฯ) และราคาซื้อขายจรงิแป้งมนัอยู่ที่
15.01-15.17 บาท (480-485 เหรยีญสหรฐัฯ) โดยขณะนี้ผลผลติ
ออกสูต่ลาดแลว้ 12.144 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 39.35

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได ้
มแีนวโน้มชะลอตวั เนื่องจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการ
สง่ออก ท าใหก้ารสง่ออกขา้วไปยงัประเทศคูค่า้ล่าชา้ลง

มนัส าปะหลงั - คาดวา่ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
ปรบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นชว่งปลายฤดเูกบ็เกีย่ว ลานมนัและโรงงาน
แป้งมนัส าปะหลงัทยอยปิดการรบัซื้อ 

ยางพารา - คาดวา่ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ เนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย จากการเริม่เขา้สู่ช่วง
ยางผลดัใบและอากาศรอ้นที่อาจท าให้ปรมิาณผลผลิตยางปรับตวั
ลดลง ประกอบกบัการระบาดของโรคใบร่วง ขณะที่ความต้องการ
น ้ายางพารายงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัจะลดลง ตามการ
คาดการณ์ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ว่าผลผลิตมีแนวโน้ม
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ทัง้นี้ผูป้ระกอบการคาดการณ์
วา่ปรมิาณผลปาล์มจะออกสูต่ลาดมากในชว่งเดอืนเมษายนเป็นต้นไป 
ซึง่จะท าใหร้าคาผลปาล์มและน ้ามนัปาล์มดบิปรบัลดลงอีก 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไมเ่กนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสูงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้า
ปศุสตัว์ แมว้่าผูป้ระกอบการจะมสีต็อกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์บางส่วน 
แต่ยงัไมเ่พยีงพอ ประกอบกบัภาวะราคาขา้วสาลีปรบัตวัสูงขึ้น ท าให้
ผูป้ระกอบการลดการน าเขา้ขา้วสาลมีาใชเ้ป็นวตัถุดบิผลติอาหารสตัว์

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศูนย์วจิยัและพฒันานวตักรรมธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมีนาคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนมีนาคม (บาท)
ราคา
เฉลี่ย
(ก.พ.)

สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(มี.ค.)

%
ราคาเฉลี่ย
มี.ค./ก.พ.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,862 11,788 11,778 11,854 11,810 11,807 - 0.46
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.07 2.13 2.12 2.14 2.14 2.13 3.02

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 52.41 57.87 57.25 58.06 59.01 58.05 10.76
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลายนน.>15 กก. 6.67 5.15 5.78 5.49 5.61 5.51 - 17.43

ข้าวโพดเมลด็ความชื้น 14.5 % 8.15 7.88 8.02 8.22 8.09 8.05 - 1.20

6
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■17-19 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย จดัฝึกอบรม
การสร้างเครือข่ายการค้า-การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ 
ณ จงัหวดัเชยีงราย มกีารเสวนาหวัขอ้ “เรยีนรูเ้จาะลึก รูจ้รงิ การคา้ชายแดน
ไทย-เมยีนมา-ลาว-จนี” และการสรา้งเครอืขา่ยการคา้-การลงทุนชายแดนและ
ผา่นแดนภาคเหนือ (Thailand Northern Border Trade Net Working)

■ 27-28 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสุพรรณบุรี จัด
งาน “ต้องช้อป ต้องชม @ตลาดต้องชมวดัไผ่โรงววั” อ.สองพี่น้อง 
จ.สพุรรณบรุ ีในงานมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด และการแสดง
ศลิปวฒันธรรม เพื่อกระตุน้การใชจ้่าย และประชาสมัพนัธ์ตลาดตอ้งชม 

■ 2 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดักาญจนบุรี จดัอบรม
เชงิปฏบิตักิารคดัสรร "OTOP Trader จงัหวดักาญจนบุร”ี ณ โรงแรม
ผึ้งหวาน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีเพื่อสร้างตวักลาง
ในการจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ใหค้รอบคลุมทุกพื้นที ่ยกระดบัศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ OTOP และคณุภาพของสนิคา้ OTOP ใหม้มีาตรฐาน

■ 5-7 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพิจิตร จดังาน “มหกรรม
สนิคา้เกษตร มะม่วงคุณภาพด ีสม้โอดงั มะยงชดิเด่น และของดจีงัหวดั
พจิติร” บรเิวณหน้าส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตรถึงหน้าโรงเรยีน
พจิติรพทิยาคม อ.เมอืง จ.พจิติร มกีารประกวดสนิคา้เกษตร ประกวดการ
ตกแต่งรา้นคา้ และการออกรา้นของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 60 คหูา

ภาคกลาง

■ 24-26 มีนาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดสิงห์บุรี จัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล” 
ภายใต้โครงการส่งเสรมิพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวดั
ภาคกลางตอนบน ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อ.เมอืง จ.สงิห์บรุ ี

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 24-29 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพิษณุโลก ร่วมกบัทีม
เซลล์แมนจังหวัด จัดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2021” 
ณ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัพลาซ่าพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ใหก้บัเกษตรกร มกีารจ าหน่ายมะมว่งสด มะมว่งแปรรปู กจิกรรมนาททีอง 
หมอดมูะมว่ง การท าเมนูมะมว่งสดุพเิศษ และการประกวดมะมว่ง
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■ 17-19 มีนาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดอุดรธานี จัด
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการและการตลาด 
สนิคา้ตราสญัลกัษณ์อุดรธานี” ณ โรงแรมเจรญิโฮเตล็ อ.เมอืง จ.อุดรธานี 
เพื่อพฒันาและยกระดบัมาตรฐานสินคา้และผลิตภณัฑ์ตราสญัลักษณ์
สนิคา้จงัหวดัอุดรธานี (Udonthani Brand) ดว้ยนวตักรรมเชงิสรา้งสรรค์

■ 18 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครราชสีมา ร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดังาน “กนิขา้วโพดหวาน ชว่ยเกษตรกรโคราชเดอ้” 
ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากภาวะราคาตกต ่า มกีจิกรรมแจกฟรขีา้วโพดหวาน แข่งขนั
กนิขา้วโพดหวาน สาธติท าอาหารจากขา้วโพดหวาน และตลาดนดัซื้อขาย
ขา้วโพดหวาน สามารถจ าหน่ายขา้วโพดหวานไดป้ระมาณ 250 ตนั 

■ 21 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพงังา รว่มกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาสมัพนัธ์ “ตลาด Seafood Street เกาะเคีย่มใต้” มกีาร
จ าหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป ในบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมง 
มกีจิกรรมทานอาหารทะเล ชมดนตรแีละการแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น 
โดยจะจดัเป็นประจ าทุกวนัเสาร ์เวลา 15.00-21.00 น.

■ 9 มีนาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภูเก็ต ร่วมกบักรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสมัมนา 
“การยกระดบัสนิคา้หตัถอุตสาหกรรม (กลุ่มสิง่ทอ) สู่การใชป้ระโยชน์ 
FTA ผา่นการสรา้งมลูคา่เพิม่” ณ กลุ่มผา้มดัยอ้มสธีรรมชาต ิภษูาเลย์ 
และ บจก. ภเูกต็เป่าฮื้อ ฟารม์ จ.ภเูกต็

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 26-28 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชุมพร จดักจิกรรม
กระตุน้และเชือ่มโยงการซื้อขายสนิคา้และบรกิารในหมูบ่า้นท ามาคา้ขาย  
"เที่ยวเล-เปย์ @เกาะพิทักษ์" ณ  เกาะพิทักษ์  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  
เพื่อกระตุน้การท่องเทีย่วและส่งเสรมิช่องทางการตลาดในชุมชน มกีาร
ท าฐานกจิกรรมต่างๆ เช่น ท าผา้มดัย้อม ท าปลาเคม็ฝังทราย ท า EM 
BALL เพน้ท์เปลอืกหอย เป็นตน้ 

■ 8 มนีาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุบลราชธานี จดัอบรม
เชงิปฏบิตัิการพฒันาศกัยภาพด้านการค้าดจิิตอล ให้แก่ผูป้ระกอบการ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Digital marketing) หัวขอ้มาตรการน าเขา้-
สง่ออก กฎระเบียบทางการคา้ระหว่างประเทศ และการวางแผนธุรกิจตลาด
ต่างประเทศดว้ยการตลาดออนไลน ์ณ โรงแรมรเีจนท ์อ.เมือง จ.อบุลราชธานี
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กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณิชย์ภูมภิาค ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท์ 02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ์ 02-5475290

...เทรนดต์ลาดมาแรง...

กิจกรรมภมิูภาค  

ช่ืองาน วนัท่ีจดังาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

เทศกาลผลไม ้
ตลาดสุรนารี

1 เมษายน -
31 พฤษภาคม 2564

ตลาดสุรนาร ี
จ.นครราชสมีา

งานแสดงสนิคา้ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
นครราชสมีา


