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ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้
ขอน าเสนอเรื่อง “The Salesman – การตลาดสไตล์
เซลสแ์มนพาณิชย์” ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์) ที่มุ่งเน้นให้พาณิชย์จังหวัดมีบทบาท
เป็นเซลส์แมนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 ตามด้วย
ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนเมษายน 2564 สรปุสถานการณ์
สนิคา้เกษตรส าคญั และปิดทา้ยดว้ยเทรนดต์ลาดมาแรง 
“10 Social Media Trend ในปี 2021”

• The Salesman – การตลาด
สไตลเ์ซลสแ์มนพาณิชย์

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร
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The Salesman - การตลาดสไตลเ์ซลสแ์มนพาณิชย์

พาณิชยจ์งัหวดั..ในฐานะเซลส์แมนประเทศ ได้มกีาร
บูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น หอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชุมชนในพื้นที่ และ
ทูตพาณิชย์ทัว่โลก เพื่อด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อรองรับการจ าหน่ายสินค้าและ
พฒันาช่องทางการตลาดให้กบัเกษตรกร ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ
ของจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงพาณิชย์
ได้วางเป้าหมายให้เซลส์แมนจงัหวดัเช่ือมโยงการค้าให้ได้
มลูค่า 1,500 ล้านบาท ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2564 มีผลการ
ตกลงซ้ือขายแล้ว 1,341.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 
จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยแบ่งเป็น พชืไร ่มลูคา่ 612.96 ลา้นบาท 
ผักและผลไม้ มูลค่า 345.44 ล้านบาท สินค้าชุมชน มูลค่า 
191.07 ลา้นบาท และอืน่ๆ มลูคา่ 192.36 ลา้นบาท 

เซลสแ์มนพาณิชย.์.. 
เป็นหนึ่งในนโยบายการท างานทีร่องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ 

กระทรวงพาณชิย ์(นายจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ)์ ไดม้อบใหก้บั “พาณิชยจ์งัหวดั”
ในฐานะ “เซลสแ์มนจงัหวดั”และ “ทูตพาณิชย”์ ในฐานะ “เซลสแ์มนประเทศ”
ตามนโยบายขบัเคลื่อน 14 แผนงาน ภายใต้ทิศทางกระทรวงพาณิชย ์
ปี 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศและการแก้ไขปัญหา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
โดยแผนงานในปี 2564 ม ี3 ส่วน ประกอบดว้ย 

1) การเดนิหน้าใชย้ทุธศาสตร ์“ตลาดน าการผลติ”
2) การเร่งรดัการน ารายไดเ้ขา้ประเทศ มุ่งเน้นการใหค้วามส าคญักบั

ภาคบรกิารควบคู่ไปกบัการผลติ 
3) มุง่เน้นการท างานกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในรปูของ

กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกจิระดบัจงัหวดั (กรอ.พาณชิย)์ 

เพื่อช่วยเหลอืผู้ประกอบการและเกษตรกรในประเทศ ที่ได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิการคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นวงกวา้ง

2ทีม่า : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค

ผลการซ้ือขาย ปี 64
เกิดมลูค่า 1,341.83 ล้านบาท



The Salesman - การตลาดสไตลเ์ซลสแ์มนพาณิชย์

3ทีม่า : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค

เซลสแ์มนจงัหวดั   เซลสแ์มนประเทศ

เป็นการบรูณาการ การท างานรว่มกนัระหว่างส านักงานส่งเสรมิการคา้
ต่างประเทศ (สคต.) ฮ่องกง ที่น าผู้ประกอบการรบัซื้อมะม่วงจากฮ่องกง 
มาเจรจาการค้ากบักลุ่มเกษตรกรไทย โดยความร่วมมอืของส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัสระแก้วและปทุมธานี ซึ่งไดม้กีารจดัพธิลีงนามการซื้อขาย
Memorandum of Purchasing (MOP)  โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์
รว่มเป็นสกัขพียานเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Zoom) สามารถจ าหน่ายมะม่วงน ้าดอกไม้ของประเทศไทยให้กบั
ทางฮ่องกงได้ ปริมาณรวม 2,200 ตนั มูลค่ารวม 100 ล้านบาท 
โดยเป็นมะม่วงจากจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1,200 ตนั มลูค่า 55 ลา้นบาท 
และจงัหวดัสระแกว้ จ านวน 1,000 ตนั มลูค่า 45 ลา้นบาท

โดยการด าเนินงานในครัง้นี้เป็นการสรา้งความร่วมมอืในการจบัคู่
การคา้ในรูปแบบวถิใีหม่ซึ่งเกดิจากความร่วมมอืระหว่างทูตพาณิชยแ์ละ
พาณิชย์จงัหวดัในการน าผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรจากทัง้ 2 ฝัง่ 
มาจบัคู่เจรจา สามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้กบัผู้ประกอบการไทย
ในช่วงผลผลิตก าลงัออกสู่ตลาด เพ่ือกระจายไปสู่ตลาดโดยตรง...

ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดระนอง จดักิจกรรม “ตลาดนัดธงฟ้ารวมใจ
ช่วยผูป้ระสบภยั Covid-19 จงัหวดัระนอง” ระหว่างวนัที ่15-16 มถุินายน 2564 
ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อบจ.ระนอง มผีูป้ระกอบการเขา้ร่วม
จ าหน่ายสนิค้า 30 คูหา ภายในงานมกีารขายสินค้า ประกอบด้วยสนิค้า
อุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี (ขา้วสาร น ้าตาล น ้ามนัพชื) ไข่ไก่ 
ผักสด/ผลไม้ สินค้าอาหารทะเลแปรรูป สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP
มียอดจ าหน่ายตลอดงานรวม 301,000 บาท  

การจดังานในครัง้นี้ มีการจดักิจกรรมในรปูแบบ New normal โดยจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย ใน 3 รปูแบบ ไดแ้ก่

(1) Walk in โดยจ ากดัผูเ้ขา้รว่มงานไมเ่กนิ 200 คนต่อรอบ
(2) Drive Thru โดยการ Scan QR Code ผ่านโทรศพัทม์อืถอื 

เพื่อเลอืกซือ้สนิคา้ และมบีรกิารส่งสนิคา้ถงึรถโดยตรง      
(3) Delivery บรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้นโดยตรงผ่านรถจกัรยานยนต์

ขนส่งของชุมชน
ซ่ึงนอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กบัผู้ค้าท่ีร่วมงานแล้ว ยงัเป็น

การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านช่องทางต่างๆ และสร้างรายได้ต่อเน่ือง
ให้กบัชุมชนอย่างรถรบัจ้างในการส่งสินค้า และอ านวยความสะดวก
ให้กบัผูซ้ื้ออีกด้วย

ตลาดนัดธงฟ้าในรปูแบบ New Normal



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนเมษายน 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.41 (YoY) เป็นการขยายตัวครัง้แรกหลังจากติดลบ
ต่อเนื่อง 13 เดือน โดยมปัีจจัยมาจากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา 
ของภาครฐั รวมถงึราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 38.30 เมื่อเทยีบ
กบัฐานราคาที่ต ่าในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผกัและผลไม้ราคาปรบัตวัสูงขึ้นจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าใหป้รมิาณผลผลติลดลง ประกอบกบัความ
ตอ้งการบรโิภคทีม่ากขึน้ในช่วงวนัหยุดยาว และมาตรการกระตุ้นการใชจ้่ายของ
ภาครฐัทีช่ว่ยเพิม่ก าลงัซือ้ใหป้ระชาชน โดยเมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออกแลว้
เงนิเฟ้อพืน้ฐานยงัขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.30 (YoY) 

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 1.84 จากการสูงขึ้นของค่าไฟฟ้า ประปา
กางเกงสตร ีเครื่องแบบนักเรยีน ราคาน ้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที ่
เครือ่งถวายพระ อาหารสตัว ์หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนเมษายน 2564 เท่ากบั 100.48 (ปีฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2564 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 1.38 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.73
ตามการสูงขึน้ของเนื้อสุกร กุง้ขาว ปลานิล ผกั (ต้นหอม ผกักาดขาว 
ผักชี) ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน เงาะ องุ่น) น ้ าปลา ซอสหอยนางรม 
เครือ่งปรงุรส กบัขา้วส าเรจ็รปู ก๋วยเตีย๋ว ปลากระป๋อง ขณะที ่ขา้วเจา้ 
ขา้วเหนียว ขนมปัง ไขไ่ก ่นม เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนเมษายน 2564

เทียบกบัเดือนเมษายน 2563 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 3.41  โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.40
จากการสูงขึน้ของเนื้อสุกร ปลาหมกึกล้วย กุง้ ผกั (ต้นหอม ผกัช ี
คะน้า) ผลไม ้(กลว้ยน ้าวา้ ฝรัง่ องุน่) น ้ามนัพชื ซอีิว๊ เครื่องปรุงรส 
อาหารตามสัง่ อาหารเดลเิวอรี ่ขา้วราดแกง ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว 
ไข ่นมถัว่เหลอืง นมสด น ้าดื่ม น ้าอดัลม ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 5.34 จากการสงูขึน้ของค่าไฟฟ้า ประปา น ้ามนั
เชือ้เพลงิ ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าแต่งผมบุรุษ-สตร ียาสฟัีน 
เครื่องถวายพระ เครื่องโทรทศัน์  เบียร์ ไวน์ ขณะที่ เสื้อผ้า
บุรษุ สตร ีและหมวดการสือ่สาร ลดลง

1

1. เดือนมีนาคม 2564 (MoM) สงูขึ้น 1.38
2. เดือนเมษายน 2563 (YoY)                      สงูขึ้น 3.41
3. เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 สงูขึ้น 0.43
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ร้อยละ (MoM)
ระดบัราคาสินค้า เดือนเมษายน 2564

เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.43 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.07
จากการสูงขึ้นของ เนื้อสุกร ปลาหมกึกล้วย ผกั (พรกิสด ต้นหอม 
ขงิ) ผลไม ้(กลว้ยน ้าวา้ ลองกอง ทเุรยีน) น ้ามนัพชื หอยนางรม ซอีิว๊ 
กบัขา้วส าเรจ็รปู ก๋วยเตีย๋ว ขา้วแกง อาหารกลางวนั ขณะที ่ขา้วเจา้ 
ขา้วเหนียว ไขไ่ก ่นมถัว่เหลอืง นมสด น ้าดื่ม น ้าอดัลม ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.69 จากการสูงขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ยาสฟัีน 
ค่าแต่งผมบุรุษ-สตรี ยาสีฟัน สุรา เบียร์ ขณะที่ ค่ าไฟฟ้า 
ประปา ก๊าซหงุตม้ เสือ้ยดืบุรษุ-สตร ีคา่ทศันาจร เครือ่งถวายพระ 
คา่หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

3

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

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2564 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2563 สูงขึน้
รอ้ยละ 3.91 (YoY) จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา 
และราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ และการสงูขึน้ของราคาเนื้อสุกร 
ผกั ผลไม ้เครือ่งประกอบอาหาร เศรษฐกจิภาคกลางปรบัตวัดขีึน้ 
สะทอ้นจาก ภาษมีลูคา่เพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และรายได้
การทอ่งเทีย่ว ขณะทีร่ายไดเ้กษตรกรลดลงอยา่งต่อเนื่อง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 
100.68 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.13

- เดือนเมษายน 2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)
สงูขึน้ร้อยละ 1.56 จากการสงูขึน้ของผกั ผลไม ้คา่ไฟฟ้า ประปา 
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้วสาร ขนมอบ ไขไ่ก ่เสือ้ผา้บุรษุ ลดลง

- เดือนเมษายน 2564 เทียบกบัเมษายน 2563 (YoY) สูงขึ้น
ร้อยละ 3.91 ตามการสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร ปลาท ู
ปลาทบัทมิ ผกั ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ค่าไฟฟ้า ประปา
กบัขา้วส าเรจ็รปู ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไขไ่ก่ นมถัว่เหลอืง 
นมสด เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์เสือ้ผา้บุรษุ-สตร ีลดลง

- เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 
2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.65 จากการสงูขึน้ของเนื้อสุกร ปลาท ู
ปลาทบัทมิ น ้ามนัเชื้อเพลงิ ขณะที ่ขา้วเจ้า ขา้วเหนียว ขนมปัง 
ไขไ่ก ่นมถัว่เหลอืง นมสด คา่ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหงุตม้ ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2564 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2563สงูขึน้รอ้ยละ
3.04 (YoY) จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา และราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิสงูขึน้ ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ผลไม ้ไขไ่ก่ ลดลง เศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรบัตวัดขีึน้สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ ปรมิาณ
การจ าหน่ายรถยนต ์รายไดเ้กษตรกรและรายไดก้ารทอ่งเทีย่วปรบัตวัดขี ึน้ 
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2564 เท่ากบั 100.13

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.02
- เดือนเมษายน 2564 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)

สูงขึ้นร้อยละ 1.12 จากการสูงขึ้นของผกั ผลไม้ ค่าไฟฟ้า ประปา 
ผลติภณัฑซ์กัลา้ง เครือ่งประกอบอาหาร ขณะที ่ผลติภณัฑป้์องกนั
และบ ารงุผวิ คา่โดยสารเครือ่งบนิ ไขไ่ก ่นมสด นมขน้หวาน ลดลง

- เดือนมีนาคม 2564 เม่ือเทียบกบัมีนาคม 2563 (YoY) สูงขึ้น
ร้อยละ 3.04 ตามการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ประปา 
ผงซกัฟอก ก๊าซหงุตม้ เนื้อสกุร ปลาท ูผกั ขณะที ่ขา้วสาร ไขไ่ก่ นม
ถัว่เหลอืง นมสด นมขน้หวาน เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

- เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563
(AoA) สงูขึน้ร้อยละ 0.15 จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั เนื้อโค 
เนื้อสกุร ปลาท ูเครือ่งประกอบอาหาร ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา ลดลง

เงนิเฟ้อเดือนเมษายน 2564 เมื่อเทียบกบัเมษายน 2563สูงขึ้น
รอ้ยละ 3.62 (YoY) )จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา และ
ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิสงูขึน้ ราคาเนื้อสตัว์ ผกั สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคใต้
ดขี ึน้จากการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐั สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ จ านวน
จดทะเบยีนรถใหม ่รายไดเ้กษตรกรและรายไดก้ารทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้  

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2564 เท่ากบั 
100.06 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.00

- เดือนเมษายน  2564 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)
สูงขึ้นร้อยละ 1.07 จากการสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าไฟฟ้า 
ประปา ผงซกัฟอก ผกั ผลไม ้ขณะที ่ไขไ่ก ่นมสด เครื่องประกอบ
อาหาร เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง 
- เดือนเมษายน 2564 เม่ือเทียบกับเมษายน 2563 (YoY)

สูงขึ้นร้อยละ 3.62 จากการสูงขึ้นของเนื้อสุกร ปลาช่อน กุ้ง 
ปลาหมกึ หอยแครง ผกั เครื่องประกอบอาหาร น ้ามนัเชื้อเพลิง 
ค่าไฟฟ้า ประปา ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ขณะที่ ข้าวสาร 
ไขไ่ก ่นม ผลไม ้เครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง 
- เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.63 จากการสูงขึ้นของเนื้อสุกร
ปลาดุก กุง้ ปลาหมกึ หอยแครง ผกั เครื่องประกอบอาหาร น ้ามนั
เชือ้เพลงิ ขณะที ่ขา้ว ไขไ่ก ่นม ผลไม ้คา่ไฟฟ้า ประปา ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2564 เมื่อเทยีบกบัเมษายน 2563สงูขึน้ รอ้ยละ 
3.56 (YoY) จากการสิ้นสุดของมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา และ
น ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ ผัก อาหาร
ส าเรจ็รปู เครือ่งประกอบอาหาร ผลไม ้เศรษฐกจิภาคเหนือปรบัตวัดขีึน้ 
สอดคล้องกบัการขยายตวัของภาษีมูลค่าเพิม่ จ านวนจดทะเบยีน
รถใหม ่และรายไดก้ารทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้จากชว่งวนัหยุดยาว 

-ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนเมษายน 2564 เท่ากบั 100.82
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.28

- เดือนเมษายน  2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้น
ร้อยละ 1.55 โดยปัจจัยหลัก มาจากน ้ามนัเชื้อเพลิง การสิ้นสุด
มาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา การสูงขึน้ของผกั เนื้อสุกร เนื่องจาก
ผลผลติน้อย ขณะที ่ไขไ่ก ่ขา้วเจา้ ไกส่ด ลดลง
- เดือนเมษายน  2564 เทียบกบัเมษายน 2563 (YoY) สูงขึ้น

ร้อยละ 3.56 ตามการสูงขึ้นของค่าไฟฟ้า ประปา น ้ามนัเชื้อเพลิง 
เนื้อสกุร ผกั เครื่องประกอบอาหาร ผลไม ้ขณะที ่ขา้วสาร ไขไ่ก่ น ้าดื่ม 
น ้าอดัลม ลดลง

- เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 64) เทียบกับระยะเดียวกนัของปี 
2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.40 จากการสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสกุร เครือ่งประกอบอาหาร ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหงุตม้ ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน สถานการณ์ปัจจุบนัปรมิาณผลผลติทยอยออกสู่
ตลาด ขณะทีผู่ป้ระกอบการไดม้กีารน าเขา้วตัถุดบิอื่นเพือ่ผลติอาหารสตัวใ์นช่วงก่อนหน้า สง่ผลใหค้วามต้องการขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ในประเทศทรงตวั โดยในปีการผลติ 2563/64 ยงัคงมผีลผลติรุ่น 2 ออกสูต่ลาด ซึง่ออกสูต่ลาดแลว้จ านวน 0.496 ลา้นตนั คดิเป็น 86.86%

ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน 
เนื่ องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่
ผูป้ระกอบการชะลอการรบัซือ้ เพื่อรอสถานการณ์ดา้นราคา 
ประกอบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดต่างประเทศปรบั
ลดลง และระดบัสตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิของไทยปรบัตวัสงูขึน้

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้

ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากผูป้ระกอบการ
มีสต็อกเพียงพอแล้ว ประกอบกับ ปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มี
โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผู้ปลูกขา้ว ปัจจุบนัจ่ายเงนิ
ชดเชยให้กบัเกษตรกรแล้ว จ านวน 4.686 ล้านครวัเรอืน 
เป็นเงนิ 48,164.27 ลา้นบาท

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

โดยสถานการณ์ปัจจุบนัปรมิาณยางพาราจากการประมูล
สตอ็กยางพาราเก่าออกสูต่ลาดเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญั
ทีท่ าใหโ้รงงานกดราคารบัซือ้ยางพาราจากเกษตรกร

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลง เมื่อเทยีบ

กับเดือนก่อน เนื่ องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ลานมันเส้น
จึงทยอยปิดลานรบัซื้อเพราะไม่สามารถตากมนัเส้นได ้
ผลผลติมนัส าปะหลงัทีอ่อกสูต่ลาดสว่นใหญ่จงึถูกจ าหน่าย
ไปยังโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้
ราคาปรบัตวัลดลง

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกร
ขายได้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
โดยเฉพาะเสน้ทาง Far East ไปยงัสหรฐัอเมรกิา สง่ผลใหค้่าระวาง
ปรบัสูงขึ้น ประกอบกบัความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ เช่น 
รา้นอาหาร ลดลงจากนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโควดิ-19
จงึเป็นปัจจยักดดนัใหร้าคามแีนวโน้มลดลง 

มนัส าปะหลงั - คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้คุณภาพผลผลิต
ลดลง และลานมนัเสน้ปิดการรบัซือ้

ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สูงขึ้น เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง ท าให้
ปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดไม่มากนัก ขณะทีย่งัคงมคีวามต้องการ
ใชน้ ้ายางพาราในอุตสาหกรรม

ปาลม์น ้ามนั – คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัมแีนวโน้มทรงตวั
ในระดบัที่สูงกว่า กก.ละ 4 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลติที่ออกสู่
ตลาดลดลง จากการคาดการณ์ของ ศสก. ผลผลติเดือนมิ.ย.-ก.ค. 
มปีริมาณ 1.94 ล้านตัน และ 1.66 ล้านตัน ตามล าดบั ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการแขง่ขนักนัรบัซือ้ผลปาลม์   

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์- คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะลดลง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการได้น าเข้าวตัถุดิบอื่นเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้
ความตอ้งการในประเทศทรงตวั

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤษภาคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนพฤษภาคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(เม.ย.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ค./เม.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,807 11,682 11,617 11,370 11,324 11,498 - 2.62
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.13 1.99 1.94 1.90 1.90 1.93 -9.39

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 58.05 55.44 58.10 59.30 59.63 58.12 0.12
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 5.51 4.54 4.68 5.67 5.96 5.21 -5.44

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.05 7.68 7.66 7.60 7.68 7.66 -4.84

6
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■21-27 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบั
ศูนย์การคา้เซน็ทรลั พลาซ่า เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต จดังาน “Grab & Go 
Local Market กาดปันสุข” ณ ลานกจิกรรมศูนย์การค้าเซน็ทรลั พลาซ่า 
เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ เพื่อช่วยเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย และช่วยเหลอื
เกษตรกรและผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 

■ 31 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสาคร 
น าคณะท างานประจ าจุดรบัซือ้ปลากระพงตามโครงการเชือ่มโยงระบาย
จ าหน่ายปลากระพงจงัหวดัสมุทรสาคร ปี 2564 ลงพืน้ทีต่รวจสอบการจบั
และจ าหน่ายปลากะพง ของเกษตรกร ณ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
โดยมปีรมิาณปลากระพงเป้าหมายรวม  120 ตนั 

■ 13 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี ลงพื้นที่
ตรวจสอบการจบัและจ าหน่ายปลากะพง ณ บ่อเพาะเลี้ยงปลากะพง 
จ.จันทบุรี เพื่อจัดจ าหน่ายไปยังผู้ร ับซื้อในจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจ าหน่ายปลากะพง ปีการผลติ 2563/64
โดยมปีรมิาณปลากะพงเป้าหมายรวม 195 ตนั

■ 13 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ ร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแกไ้ขปัญหาราคาพชืผลการเกษตร “พรกิจนิดาพวง” 
ราคาตกต ่า โดยเชื่อมโยงผลผลติพรกิจนิดาพวง (รอบที ่1) จ านวน 4.18 ตนั 
ในราคาน าตลาด พรกิแดง 8 บาท/กก. และพรกิเขยีว 7 บาท/กก. ส่งมอบ 
ณ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบรูณ์ 

ภาคกลาง

■ 19 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ร่วมกับ บจก. วินเบส อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก
อนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุน
กจิกรรมดา้นสาธารณสขุในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 14 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ด าเนิน
กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายลิ้นจี่ ปี 2564 
“ลิน้จีแ่ม่ใจพะเยา (พนัธุฮ์งฮวย) หอม หวาน อร่อย ปลอดภยั หนึ่งปี...
มเีพยีงเดอืนเดยีว!!! โดยจดัสถานที่จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรไดเ้จอกบั
ผูบ้รโิภคโดยตรงและจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
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■ 20 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครพนม ร่วมกบั 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรด
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 โดยเชื่อมโยงและกระจายผลผลติสบัปะรด
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดันครพนม โดยสามารถระบายผลผลิต
ไปแลว้กว่า 32 ตนั

■ 7 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสกลนคร ร่วมกับ
ผูป้ระกอบการ Farm Outlet อุทยานบวั ลงพื้นที่เชื่อมโยงการจ าหน่าย
มะม่วงในพืน้ที ่อ.วารชิภูม ิจ.สกลนคร รวมถงึการกระจายผลผลติมะม่วง
ไปยงัสว่นราชการและประชาชนในจงัหวดั เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร กระตุ้น
การบรโิภคผลไมภ้ายในจงัหวดัและประชาสมัพนัธม์ะม่วงวารชิภูมใิหเ้ป็น
ทีรู่จ้กัมากขึน้

■ 29 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสงขลา ต้อนรับ
รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์
ลกัษณวศิษิฎ)์ ปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดนิเหนียว “หนึ่งเดยีวในไทย 
เชื่อมใจเกษตรกร สูภ้ยัโควดิ-19” กว่า 100 ตนั เพื่อกระจายสูผู่บ้รโิภคและ
ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19

■ 8 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช
เปิดจุดรบัซือ้พรกิเขยีวหวัมนั ตามโครงการเพิม่ช่องทางและเชื่อมโยง
การจ าหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 เพื่อ
ช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ท าใหไ้ม่สามารถ
สง่ออกผลผลติไปยงัประเทศมาเลเซยีได ้

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 3 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชุมพร ท าหน้าที่
เซลส์แมนจังหวัด เชื่อมโยงตลาดสับปะรดสวีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สบัปะรดสวีต าบลทุ่งระยะ โดยกระจายผลผลิตสบัปะรดไปยังร้านธงฟ้า
พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ จ านวน 9 รา้น และจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึง่ไดร้บัความสนใจจากผูบ้รโิภคทัง้ในจงัหวดัชุมพร และต่างจงัหวดั 

■ 28 พฤษภาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครราชสีมา 
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จดักจิกรรมโครงการคนโคราชไม่ทิ้งกนั 
ฝ่าวกิฤต โควดิ-19 อุดหนุนสนิคา้เกษตรจากเกษตรกรโดยตรง โดยจดั
ตลาดนดัเกษตรกร จ าหน่ายสนิคา้เกษตรเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากโควดิ-19 ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา



...เทรนดต์ลาดมาแรง...
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