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คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาค ปีที่ 6 ฉบบัที่ 7

ประจ าเดือนเมษายน 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้ ขอ
น าเสนอเรื่อง “แรงงานคืนถิ่นกับโอกาสในการพฒันา
เศรษฐกจิของชุมชน” จากสถานการณ์โควดิ-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิในวงกวา้ง ธุรกจิจ านวนมากที่ได้รบั
ผลกระทบ ท าให้เกิดคลื่นแรงงานคนืถิ่น ซึ่งอาจเป็น
โอกาสส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของ
ชุมชน ตามด้วยดชันีราคาผู้บริโภคเดอืนมนีาคม 2564
สรุปสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญั และปิดท้ายด้วย
เทรนด์ตลาดมาแรง “ข้อมูลที่ต้องรู้จาก Facebook
รบัมอืผูบ้รโิภคคนไทยในอนาคต”

•แรงงานคนืถิน่กบัโอกาสในการ
พฒันาเศรษฐกจิของชมุชน

หน้า 10เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

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

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1
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แรงงานคืนถ่ินกบัโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน

2ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย ดร. เสาวณี จนัทะพงษ์

สอดคล้องกับผลส ารวจด้านอาชีพผู้ย้ายถิ่น กลุ่มใหญ่สุดเป็น 
กลุม่อาชพีที่ใช้ทกัษะปานกลางและต ่า ได้แก่ อาชพีงานบรกิาร 2.8 
แสนคน และอาชีพพื้นฐาน 1.8 แสนคน รวมกันคดิเป็นร้อยละ 44 
ของคนย้ายถิ่นทัง้หมด จบการศกึษา ม. 6 และ ปวช. 2.7 แสนคน 
(ร้อยละ 27) ซึ่งคาดว่าแรงงานกลุ่มใหญ่นี้อาจจะเป็นแรงงานนอก
ระบบทีไ่มไ่ดร้บัความคุม้ครองและไมม่หีลกัประกนัทางสงัคมจากการ
ท างาน สะท้อนจากมุมมองข้อมูลด้านรายได้ ที่ประชากรย้ายถิ่น
มากกว่ารอ้ยละ 65 มรีายได ้300-500 บาทต่อวนั 

ก่อนวกิฤตโิควดิเศรษฐกจิไทยก็เตบิโตในอตัราต ่าอยู่แลว้ 
ตลาดแรงงานไม่ได้จ้างคนเพิม่มากนัก ปัญหาโควิด-19 ได้
ซ ้าเตมิปัญหาเชงิโครงสรา้งของตลาดแรงงานไทย สะทอ้นจาก
มุมมองด้านอายุและการศกึษา กลุ่มประชากรที่ย้ายถิ่นกลบั
ต่างจงัหวัด กลุ่มใหญ่สุดคอื แรงงานเยาวชนอายุ 15-24 ปี 
ประมาณ 3.2 แสนคน (31%) เนื่องจากส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
สาขาได้รบัผลกระทบจากวกิฤติโควิด-19 มากกว่ากลุ่มอายุ
อื่นๆ และเทรนดน์ี้กเ็กดิขึน้ทัว่โลกเช่นกนั

ผลส ารวจการย้ายถ่ินของประชากร ปี 63 ระบุว่าคนไทย
กว่า 68 ลา้นคน มผีู้ย้ายถิน่ 1.05 ลา้นคน คดิเป็นร้อยละ 1.5
เพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 60 จาก 6.6 แสนคนในปี 62 โดย กทม. ยัง
ครองแชมป์เมอืงทีม่คีนยา้ยออกและยา้ยเขา้สงูสดุ 

จากมุมมองย้ายถิ่นขาออก พบว่าคนย้ายออกจาก กทม. 
127,344 คน เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคอื ชลบุร ี55,906 คน 
เชยีงใหม ่50,702 คน ภูเกต็ 42,427 คน และระยอง 41,325 คน 
ซึง่เป็นจงัหวดัแหล่งงานและแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของประเทศ 
รวมกนัถงึ 3.2 แสนคน 

จากมุมมองการย้ายถิ่นขาเข้า จงัหวัดที่มคีนย้ายเข้าสูงสุด
ในแต่ละภาค คือ กทม. 84,375 คน เชียงใหม่ 52,344 คน 
นครราชสมีา 40,758 คน และนครศรธีรรมราช 35,821 คน ที่
เหลอืกระจายไปในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ เป็นผลจากการปิด
สถานประกอบการตามมาตรการลอ๊กดาวน์ครัง้แรกและครัง้ทีส่อง
ในปี 63 แรงงานกลุ่มท่ีได้รบัผลกระทบหนักคือแรงงานท่ี
ท างานในภาคบริการ โรงแรม และภตัตาคาร แรงงานท่ีเป็นคน
ต่างถ่ินต่างพากนักลบับ้านเกิด ไปตัง้หลกัพ่ึงพิงฐานเกษตร 
เน่ืองจากไม่สามารถแบกรบัค่าใช้จ่ายในเมืองได้ต่อไป



แรงงานคืนถ่ินกบัโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน (ต่อ)

จากรายงานดชันีความกา้วหน้าของคน ปี 62 ประเมนิการพฒันาด้านคนรายจงัหวดั ในหลากหลายด้าน เช่น สุขภาพที่ด ี
การศกึษา ชวีติการงาน รายได ้และการคมนาคมและสือ่สาร พบว่าคะแนนเตม็ 1.0 ประเทศไทยไดค้า่เฉลีย่อยู่ที ่0.6219 ถอืว่ามี
ศกัยภาพคอ่นขา้งด ีและไดค้ะแนนด้านการพฒันาที่อยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้มมากที่สุด จงัหวดัที่มคีวามก้าวหน้าสูงสุดคอื 
นนทบรุ ีกทม. ปทุมธานี ภูเกต็ และระยอง น้อยสดุคอื นราธวิาส ปัตตานี แมฮ่่องสอน สรุนิทร ์และบรุรีมัย ์

อตัราการว่างงานรายจงัหวดัของปี 63 พบว่า ปัญหาการว่างงานสงูขึน้เกอืบทุกจงัหวดัมากน้อยแตกต่างกนั จากร้อยละ 1.0 
ในปี 62 (3.7 แสนคน) เป็นรอ้ยละ 1.9 ในปี 63 (7.3 แสนคน) นับเป็นความทา้ทายของชุมชนทอ้งถิน่ในการเตรยีมพร้อมรองรบั
แรงงานยา้ยถิน่ขนาดใหญ่ อ้างองิจากบทความโดยคุณกฤษฎา บุญชยั “วกิฤตโิควดิกบัจุดเปลีย่นของชุมชนท้องถิ่น” ระบุว่า
แรงงานย้ายถ่ินกลบับา้นเป็นได้ทัง้แรงกดดนัและปัจจยัหนุนเสริมชุมชนท้องถ่ิน ในชุมชนท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวจะเผชิญ
กบัความผนัผวนของราคาและปัญหาภยัแล้งจะไม่สามารถเป็นหลงัอิงให้กบัแรงงานคืนถ่ินได้ ตรงกนัข้ามชุมชนท่ีมี
ฐานเข้มแขง็ ดแูลทรพัยากรธรรมชาติทัง้ดิน น ้า ป่าได้ดี และมีฐานการเงินชุมชนท่ีเข้มแขง็ แรงงานคืนถ่ินจะช่วยเพ่ิม
แรงงานสร้างความมัน่คงอาหารและเศรษฐกิจได้

3ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย ดร. เสาวณี จนัทะพงษ์



แรงงานคืนถ่ินกบัโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน (ต่อ)

ท้องถ่ินควรใช้จดุแขง็ท่ีมีและสร้างนวตักรรมให้ชุมชนเข้มแขง็ในยุค New Normal
โดยใชง้บพฒันาทีภ่าครฐัสง่ใหภ้ายใตโ้ครงการช่วยเหลอืลดผลกระทบวกิฤตโควดิ-19 ในการปรบัโครงสรา้ง
พฒันาทอ้งถิน่ สรา้งงานในระยะสัน้รองรบัแรงงานยา้ยคนืถิน่ ขณะเดยีวกนัก็เร่งพฒันาศกัยภาพเมอืงใน
ระยะยาว เช่น การลงทุนดา้นสาธารณสขุ การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและอาชพีโดยชุมชน การพฒันาแหล่งน ้า 
การพฒันาทกัษะและสร้างอาชพีแก่แรงงาน รวมถงึการพฒันาระบบสวสัดกิารแรงงานเป็นตาข่ายความ
ปลอดภยัทางสงัคมใหแ้รงงานกรณตีกงานเป็นเวลานาน

โดยต่อยอดกบัทุนเดิมด้านการเกษตร ทุนทางปัญญา ทุนวฒันธรรมและประเพณี ทุนภมิู
ปัญญาพ้ืนบ้าน และแหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์ การวางรูปแบบ “พฒันาเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ ทัง้กลุม่ 10 เมอืงหลกั และ 20 เมอืงตวัอย่าง เช่น ชยันาท เมอืงเมลด็
พนัธข์า้ว เชยีงราย เมอืงพฒันาดอยตงุ เชยีงใหม ่เมอืงหตัถกรรมสรา้งสรรค ์น่าน เมอืงเก่ามชีวีติ ยะลา 
ศูนย์กลางเศรษฐกจินก มหาสารคาม เมอืงแห่งการเรยีนรู้สู่การพฒันาชุมชน และขอนแก่น เมือง
อจัฉรยิะและภูมปัิญญาผา้ไหม ตามทศิทางทีร่ะบไุวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคมโดยมุ่งพฒันาชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองสงัคมสูงวัยและแนวโน้มการ
ขยายตวัของเมอืง โดยเพิม่ศกัยภาพชุมชนทอ้งถิน่ใหพ้ึง่พาและบรหิารจดัการตวัเองได ้และใหเ้ป็นเมอืง
เศรษฐกจิสเีขยีวเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย ดร. เสาวณี จนัทะพงษ์ 4



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.08 (YoY) เป็นการหดตวัในอตัราต ่าสดุในรอบ 13 เดอืน 
นับตัง้แต่มสีถานการณ์โควดิ-19 โดยมผีลมาจากราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิที่ปรบัตวั
สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 17.18 เนื่องจากโอเปกและชาตพินัธมติร (โอเปกพลสั) ลดก าลงั
การผลติลง ขณะทีก่ลุม่อาหารสดยงัคงหดตวัต่อเนื่อง จากการลดลงของ ข้าวสาร 
ไก่สด ไข่ไก่ และผกั สกุรมรีาคาสงูต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงฤดูร้อนและต้นทุนการ
ป้องกนัโรค ASF สว่นราคาอาหารส าเรจ็รูป เครื่องประกอบอาหาร และของใชส้ว่น
บคุคลยงัทรงตวัและเปลีย่นแปลงตามโปรโมชัน่ของหา้งโมเดริน์เทรด นอกจากนี้
มาตรการคนละครึง่และเราชนะ ท าใหก้ าลงัซือ้ของประชาชนและการคา้ขายคกึคกั

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.43 จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์
ซักผ้า ค่าแต่งผมชาย โฟมล้างหน้า ผ้าอนามัย ค่าโดยสาร
เครื่องบนิ เครื่องถวายพระ ขณะที่ เส ือ้ผ้าสตร ีโทรศพัท์มอืถือ 
ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2564 เท่ากบั 99.11 (ปีฐาน 2562=100)

เม่ือเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า สูงขึ้น ร้อยละ 0.23 (MoM)
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.08
ตามการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ นม ผลไม้ (มะม่วง ชมพู่
มะละกอสุก) อาหารเดลเิวอรี่ ขณะที่ เน้ือสุกร ปลาหมกึกล้วย ผัก 
(มะนาว คะน้า ถัว่ฝักยาว) น ้ามันพชื กะทิ ซีอิ๊ว กาแฟผงส าเร็จรูป 
น ้าอดัลม สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมีนาคม 2564

เทียบกบัเดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.08 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.26
จากการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ไก่ นม ผัก (ผักกาดขาว
มะเขือ ผักบุ้ง) น ้าดื่ม น ้าอัดลม ขณะที่ เน้ือสุกร ปลาหมกึกล้วย 
หอยแมลงภู่  ผลไม้ (กล้วยน ้ าว้า ฝรัง่ องุ่น) น ้ ามันพืช ซีอิ๊ว 
เครื่องปรุงรส กบัขา้วส าเรจ็รูป ก๋วยเตีย๋ว ขา้วราดแกง สูงขึน้

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.04 จากการสูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
โดยสารสาธารณะ เบยีร์ ขณะที่ เส ือ้ยืดบุรุษสตรี ค่าไฟฟ้า 
ประปา ก๊าซหุงต้ม ผ้าอ้อม สบู่ แชมพู ค่าห้องพกัโรงแรม 
เครื่องถวายพระ ลดลง

1

1. เดือนกมุภาพนัธ ์2564 (MoM) สงูขึ้น 0.23
2. เดือนมีนาคม 2563 (YoY)                         ลดลง                     - 0.08
3. ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2564 ลดลง                     - 0.53

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนมีนาคม 2564

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2564 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)ลดลงร้อยละ -0.53 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.03
จากการลดลงของข้าวเจา้ ข้าวเหนียว ไข่ไก่ นมถัว่เหลอืง นมสด 
ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน มะม่วง แตงโม) น ้าดื่ม น ้าอัดลม กาแฟผง 
ขณะที ่เนื้อสกุร ปลาหมกึกลว้ย ผกั (พรกิสด ฟักทอง ขงิ) น ้ามนัพชื 
ซอสหอยนางรม มะพรา้ว กบัขา้วส าเรจ็รูป ขา้วราดแกง สงูขึน้

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -0.81จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม
เสือ้ยดืบรุุษสตร ีคา่ทศันาจร เครื่องถวายพระ คา่หอ้งพกัโรงแรม 
เครื่องโทรศพัทม์อืถอื ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าแต่งผม ยาสฟัีน 
สรุา เบยีร ์สงูขึน้

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหว่างเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกนั
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6

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2563 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.07 (YoY) จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร 
ไก่สด เครื่องประกอบอาหาร อาหารส าเรจ็รูป สอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกจิทีย่งัขยายตวัดขีึน้ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐั 
เช่น คนละครึง่ เราชนะ ท าใหร้ายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนปรบัตวัดขีึ้น 
การลงทุนภาคเอกชน จ านวนจดทะเบยีนรถบรรทุกเพิม่ขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ
99.13 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 98.86

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 
2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.27
จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ แชมพู ครีมนวด สบู่ ขณะที ่
ไข่ไก่ นม ผกั ผลไม ้เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

-การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 
2564 เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 
0.07ตามการสงูขึน้ของเนื้อสกุร ไก่สด ปลาทบัทมิ เครื่องประกอบ
อาหาร น ้ามนัเชื้อเพลงิ ขณะที่ ข้าวสาร ไข่ไก่ นม ผัก ไฟฟ้า 
ประปา ก๊าซหุงตม้ ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก 

(ม.ค.-มี.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -0.40จากการลดลงของไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงตม้ ขา้ว ผกั

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2564 เมือ่เทยีบกบัมนีาคม 2563 ลดลงร้อยละ 
-0.17 (YoY)จากการลดลงของคา่ไฟฟ้า ประปา ตามมาตรการรฐั และราคา
ข้าวสาร ไก่สด ผัก ที่ปรับลดลง เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยงัชะลอตัว สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถยนต ์
รายไดเ้กษตรกรและรายไดก้ารท่องเทีย่ว 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 99.02 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 98.86
- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564

เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.16 จากการ
สงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้วสาร ผกั ผลไม้ ไข่ นม ลดลง

- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม2564
เม่ือเทียบกบัมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.17 ตามการ
ลดลงของข้าวสาร ผัก ผลไม้ ไข่ นม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์
คา่ไฟฟ้า ประปา ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ และเนื้อสกุร ปลาทู สงูขึน้ 
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก (ม.ค.-

มี.ค. 64) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2563 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.78จากการลดลงของไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม ข้าวเจา้ ข้าวเหนียว 
ผลไม ้ขณะที ่ผกัสด เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสกุร เนื้อโค สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2563 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.36 (YoY) ตามการสูงขึ้นของเนื้ อสัตว์ ผักสด เครื่อง
ประกอบอาหาร และราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิ เศรษฐกจิภาคใต้โดยรวม
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจ านวนจดทะเบียนรถใหม่ และรายได้
เกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้  และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 

99.00  และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 98.68
- การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม   

2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.32 
จากการสูงขึ้นของผัก เครื่องประกอบอาหาร น ้ามนัเชื้อเพลิง 
ขณะที ่ผลไม ้ขา้วสาร ปลานิล ปลาทู กุง้ ไข่ไก่ นม ลดลง
- การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 

2564 เม่ือเทียบกับมีนาคม 2563 (YoY) สู งขึ้นร้อยละ 
0.36 จากการสงูขึน้ของผกั เนื้อสกุร ปลาช่อน กุง้ ปลาหมกึ น ้ามนั
เชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้วสาร ไข่ นม ผลไม ้คา่ไฟฟ้า ประปา ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก 

(ม.ค.-มี.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลง
ร้อยละ -0.35จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ข้าวสาร ไข่ นม 
ผลไม้ ขณะที่ ผัก เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสุกร ปลาหมกึ กุ้ง 
หอยแครง อาหารเดลเิวอรี ่สงูขึน้

เงนิเฟ้อเดอืนมนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัมนีาคม 2563ลดลง ร้อยละ 
-0.12 (YoY) จากการลดค่าไฟฟ้า ประปา ของภาครฐั ข้าว ผกั และ
ค่าเช่าบา้น ขณะที่ราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิสูงขึ้น เศรษฐกิจภาคเหนือ
ยงัคงหดตวั สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถยนต ์
ลดลง แต่ยงัมเีครื่องชีว้ดัเศรษฐกจิบางตวัทีข่ยายตวั เช่น จ านวนจด
ทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์รถบรรทุก และรายไดเ้กษตรกรทีเ่พิม่ขึน้ 
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564 เท่ากบั 99.28 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.01
-การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม  2564

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.27 โดยปัจจยัหลกั 
มาจากกลุม่อาหารสด โดยเฉพาะผกัสด เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสุกร 
ผลไม ้น ้ามนัเชือ้เพลงิ สงูขึน้ ขณะที ่ไข่ไก่ ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมีนาคม 2564

เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 (YoY)ลดลงร้อยละ -0.12ตามการ
ลดลงของขา้วเหนียว ผกัสด เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ขณะที่ น ้ามนั
เชือ้เพลงิ เครื่องประกอบอาหาร ผลไม ้คา่โดยสารสาธารณะ สงูขึน้
-การเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปไตรมาสแรก (ม.ค.-

มี.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563 (AoA) ลดลงร้อยละ 
-0.62 จากการลดลงของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงตม้ ไฟฟ้า ขา้วเหนียว

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์



ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากมพีายุฤดูรอ้นในหลายพื้นที่เพาะปลูก 
ท าให้ผลผลิตที่เกบ็เกีย่วมคีวามชื้นสูง ประกอบกบัผูป้ระกอบการในพื้นที่มสีนิคา้ในสต็อกเพียงพอกบัความต้องการใช ้โดยขณะนี้
ผลผลติรุน่ 2 ออกสูต่ลาดแลว้ 0.184 ลา้นตนั คดิเป็น 32.83%

ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น เนื่องจากผลผลติปาล์มน ้ามนัออกสูต่ลาดเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในแหล่งผลติ
ส าคญั (สรุาษฎรธ์านี กระบี ่ชมุพร) มปีรมิาณเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของเดอืนก่อน ประกอบกบัราคาน ้ามนัดบิ
ในตลาดโลกลดลง เนื่องจากการระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม ่ท าใหห้ลายประเทศใชม้าตรการปิดประเทศอีกคร ัง้

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ทรงตัว

เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น เนื่องจากมกีารซื้อขายน้อย ประกอบกบั
ค าส ัง่ซื้อจากตลาดปลายทางชะลอตวัจากราคาส่งออกขา้วไทย
ทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ ซึง่กระทรวงพาณิชย์มแีผนผลกัดนัการขายขา้ว
แบบจีทูจี ไปยังอินโดนีเซีย บงักลาเทศ และจีนให้มากขึ้น
ภายใตM้OU โดยอนิโดนีเซยีและบงักลาเทศมกีรอบซื้อขา้วจาก
ไทยปีละ 1 ลา้นตนั ส่วนจีนม ีMOU ภายใต้กรอบความร่วมมอื
รถไฟความเรว็สงูทีก่ าหนดใหจ้นีซื้อขา้วจากไทย 2 ลา้นตนั 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราลดลงจากเดือนก่อน เนื่ องจาก

ผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยางพารา ตลาดกลางและ
โรงงานหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกบัปัญหาการ
ขาดแคลนชปิทีใ่ชใ้นรถยนต์ ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์หยุด
การผลติ สง่ผลต่อความตอ้งการใชย้างพาราในอุตสาหกรรม
ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลงเมือ่เทียบกบั

เดอืนก่อน เนื่องจากลานมนัและโรงงานแป้งมนับางส่วนหยุด
การผลิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท าให้ความต้องการซื้อ
หัวมันส าปะหลังสดลดลง ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ ว 
13.308 ลา้นตนั คดิเป็น 43.12% โดยประมาณการผลผลิต
ปี 63/64 อยู่ที่ 30.863 ล้านตนั เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.864 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นแต่ยังคงน้อยกว่าผลผลิตที่เคย
ไดร้บัในปีปกติ เนื่องจากภยัแล้งในช่วงต้นปี 63 ซึ่งเป็นช่วง
เริ่มปลูก ท าให้การเจริญเติบโตช่วงแรกไม่ดี อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและก าจดัโรคใบด่าง
ไดด้ ีจงึสง่ผลใหภ้าพรวมผลผลติเพิม่ขึน้ดว้ย

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลิที่เกษตรกรขายได้
มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากผู้ประกอบการมีสต็อกเพียงพอแล้ ว
ประกอบกบัปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นการสง่ออก

มนัส าปะหลงั - คาดวา่ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากลานมนัเส้นเริ่มทยอยปิดลานรบัซื้อ ผลผลิตส่วนใหญ่   
จะถูกสง่ไปจ าหน่ายทีโ่รงงานแป้งมนัส าปะหลงั สง่ผลใหร้าคาปรบัตวัลดลง

ยางพารา - คาดวา่ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดม้แีนวโน้มชะลอตวั 
เนื่องจากปริมาณยางพาราจากการประมูลสต็อกยางพาราเก่าออกสู่
ตลาดเพิม่ขึน้สง่ผลใหโ้รงงานกดราคารบัซื้อจากเกษตรกร

ปาล์มน ้ามนั - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัจะลดลง เนื่องจาก
เป็นช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในเดือน 
พ.ค. จะมผีลผลิตปาล์มน ้ามนัออกสู่ตลาดประมาณ 1.99 ล้านตัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัทัง้ปี

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์- คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไมเ่กนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน 
เนื่องจากเป็นชว่งเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวร์ุน่ที ่1 (เม.ย. - ม.ิย.) 
ปรมิาณผลผลติจงึออกสูต่ลาดน้อย ขณะทีค่วามตอ้งการใชเ้พื่อผลิต
อาหารสตัวย์งัคงมอีย่างต่อเนื่อง

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนเมษายน 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนเมษายน (บาท)
ราคา
เฉลี่ย
(มี.ค.)

สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(เม.ย.)

%
ราคาเฉลี่ย
เม.ย./มี.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,807 11,888 - 11,822 11,797 11,836 0.25
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.13 2.12 - 2.09 2.03 2.08 - 2.35

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 58.05 54.26 - 54.54 53.58 54.13 - 6.75
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลายนน.>15 กก. 5.51 5.02 - 4.64 4.59 4.75 - 13.79

ข้าวโพดเมลด็ความชื้น 14.5 % 8.05 7.95 - 7.90 7.93 7.93 - 1.49
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■9 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุทยัธานี เชื่อมโยงการ
จ าหน่าย “มะม่วงน ้าดอกไม”้ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยจ าหน่ายผา่นชอ่งทางออนไลน์ และ
ออฟไลน์ เชน่ ตลาดปันสขุ (ศาลากลางจงัหวดัอุทยัธานี) และจุดจ าหน่าย
ในจงัหวดัต่างๆ ปรมิาณจ าหน่ายสะสม 2.119 ตนั มลูคา่ 73,833 บาท

■ 30 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสระแก้ว ร่วมกบั
เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุนผูป้ลูกมะมว่งสง่ออกจงัหวดัสระแกว้ สนับสนุน
มะม่วงน ้าดอกไมข้องจงัหวดัสระแกว้ จ านวน 1,200 ลูก (100 กล่อง) 
ให้แก่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นชว่งสถานการณ์โควดิ-19

■ 23 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดตราด ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมผูป้ระกอบการรวบรวมรบัซื้อผลไม้
ในพื้นที ่จ.ตราด เพื่อตดิตามสถานการณ์การรบัซื้อและประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมตามโครงการบริหารจัดการผลไม ้ปี 2564 ได้แก่ กิจกรรม
เชือ่มโยงกระจายผลไมอ้อกนอกแหล่งผลิต กจิกรรมเสรมิสภาพคล่อง
การรบัซื้อผลไม ้และกจิกรรมรวบรวมผลไมเ้พื่อการสง่ออก

■ 8 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จดัอบรม
หลักสูตร “ถอดรหัสลับการตลาด เพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสในวิกฤต ิ
Covid-19” ณ โรงแรมอมิพเิรยีล แม่ฮ่องสอน รสีอร์ท อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเตรยีมความพร้อมรบัการ
เปลีย่นแปลงในโลกวถิชีวีติใหม ่(New Normal) 

ภาคกลาง

■ 10-11 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสระบุรี จดังาน 
“Happy & Variety @ Songkran Festival 2021” เพื่อกระตุ้นและ
เชือ่มโยงการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารในตลาดตอ้งชม ณ ตลาดตอ้งชม 
ตลาดหวัปล ีอ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุร ีในงานมกีจิกรรม Check in 
Like & Share แลกคปูองเงนิสด สาธติท าอาหาร นาททีอง

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 14 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ประสาน บมจ.
สยามแมค็โคร จดัหาอุปกรณ์เพื่อรองรบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ณ โรงพยาบาล
สนาม ศนูย์ประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาติจงัหวดัเชยีงใหม่ โดย บมจ.
สยามแมค็โคร สาขาแม่รมิ สาขาเชยีงใหม่ 1 และสาขาหางดง ไดบ้รจิาค
ทีน่อนปิกนิกจ านวน 300 ชดุ และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการดแูลผูป่้วย
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■ 11 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดยโสธร ร่วมกับ
ภาคเอกชนจดัการแข่งขนัคตีมวยไทยรอบชงิชนะเลิศ ในงาน “Happy 
Varity Songkran Festival 2012” 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมอืงยศ ณ ถนน
คนเดนิย่านเมอืงเกา่บา้นสงิห์ท่า อ.เมอืง จ.ยโสธร เพื่อสบืสานต่อยอด
ศลิปะมวยไทย และกระตุน้เศรษฐกจิ

■ 26 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกับ
MOC Biz Club ขอนแกน่ เปิด “Biz Club Shop” ณ บิก๊ซ ีขอนแกน่ สาขา 1
เพื่อให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการที่ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 น า
ผลติภณัฑม์าจ าหน่ายโดยไมม่คีา่ใชจ้่าย โดยมผีูป้ระกอบการน าสนิคา้มา
วางจ าหน่าย จ านวน 17 ราย

■ 26 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา รว่มกบัตวัแทน
กลุ่มเกษตรกร และตวัแทนผูส้ง่ออก ลงพื้นทีต่ดิตามสถานการณ์การผลติ
พรกิเขยีวมนัในพื้นที ่ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์โควดิ-19 ท าให้ผูป้ระกอบการชะลอและหยุดการรบัซื้อ 
เพื่อน าประเดน็มาหารอืแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาพรกิเขยีวมนัตกต ่า
รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

■ 11-12 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพทัลุง จัดงาน 
“Happy & Variety @ Songkran Festival 2021” ณ หลาดใต้โหนด
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง เพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินคา้และ
บริการในตลาดต้องชม มีการสาธิตท าผ้าบาติก ข้าวเหนียวสองดัง 
ขา้วหลาม ตม้ใบกระพอ้ กจิกรรมนาททีอง และการแสดงศลิปวฒันธรรม

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 30 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชุมพร ลงพื้นที่กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนสบัปะรดสวตี าบลทุ่งระยะ อ.สว ีจ.ชมุพร ท าหน้าทีเ่ซลล์แมน
จงัหวดั เชือ่มโยงการจ าหน่ายสบัปะรดสวผีา่นชอ่งทางต่างๆ เพื่อชว่ยเหลอื
เกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 โดยจดัจ าหน่าย
ผา่นชอ่งทางออนไลน์ และเชือ่มโยงกบัรา้นธงฟ้าพฒันาทอ้งถิน่

■ 3-7 เมษายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี ร่วมกับ
บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์จดังาน “เทศกาลมะม่วงและผลไมจ้งัหวดัอุดรธานี” 
ณ บิก๊ซ ีสาขาอุดรธานี เพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรและสรา้งความเชื่อมัน่ให้
ผลไมไ้ทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีกิจกรรมนาทีทอง แจกคูปอง
สว่นลด ประกวด Boy & Girl Mango Stars Challenge และสาธิตท าอาหาร
เมนูมะมว่ง สามารถจ าหน่ายมะมว่งได ้5.71 ตนั มลูคา่ 159,600 บาท
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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

“Young Exporter from Local 
to Global” (YELG ปี 3) 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

2 ก.ค. 64
(รบัสมคัรถงึ 
22 ม.ิย. 64)
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Facebook: nea.ditp

ฝึกอบรม สถาบนัพฒันา
ผูป้ระกอบการการคา้ยุค

ใหม ่(NEA)
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