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ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 9
ประจ าเดือนมิถนุายน 2564

ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาค ปีที่ 6 ฉบบัที่ 9

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้
ขอน าเสนอเรื่อง โครงการ “จบัคูกู่เ้งนิ” สว่นภูมภิาค และ
ผลการ “จบัคูกู่เ้งนิ” ระหว่างสถาบนัการเงนิกบัรา้นอาหาร
ในสว่นภูมภิาค ซึ่งส านักงานพาณิชย์จงัหวดัทุกจงัหวดั
ไดช้่วยกนัผลกัดนักจิกรรมดงักลา่ว ท าให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารได้เข้าถึงแหล่งเงนิทุนในการน าไปต่อยอด
กจิการและรบัมอืกบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19
ตามดว้ยดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนพฤษภาคม 2564 สรุป
สถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญั และปิดท้ายด้วยเทรนด์
ตลาดมาแรง “เทรนด์อาหารเสรมิและวติามนิที่ผู้บรโิภค
ทัว่โลกตอ้งการซือ้”

• โครงการ “จบัคูกู่เ้งนิ” 
สว่นภูมภิาค

• ผลการ “จบัคูกู่เ้งนิ” ระหวา่ง
สถาบนัการเงนิกบัรา้นอาหาร
ในสว่นภูมภิาค

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

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

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหมอ่ย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
เดือนพฤษภาคม 2564

หน้า 4-5

วิสยัทศัน์กระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2562 - 2565
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โครงการ “จบัคู่กู้เงิน” ส่วนภมิูภาค

กระทรวงพาณิชย ์ด าเนินโครงการ “จบัคู่กู้เงิน” 
ระหวา่งสถาบนัการเงนิกบัร้านอาหารในส่วนภูมภิาค ระหว่าง
วนัที่ 7-30 มิถุนายน 2564 โดยส านักงานพาณิชย์จ ังหวัด 
ร่วมกับสถาบันการเงินที่มีส านักงานสาขาในพื้นที่ 5 แห่ง 
ประกอบดว้ย 

1. ธนาคารออมสนิ 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
3. ธนาคารกรุงไทย 
4. บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)
5. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (ธพว.) หรอื SME D Bank 
เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านอาหารได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง

เงนิกูข้องสถาบนัการเงนิ ซึง่ปัจจุบนัทัว่ประเทศมีร้านอาหารที่
อยู่ในระบบประมาณ 120,000 ราย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ประมาณ 16,000 ราย ส่วนที่เหลือจดทะเบียนในฐานะบุคคล
ธรรมดา โดยผูป้ระกอบการสามารถเดนิทางไปตดิต่อขอเขา้ร่วม
โครงการจับคู่กู้เงินของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่ส านั กงาน
พาณิชย์จ ังหวดั หรือส านักงานสาขาของธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการได้ทัว่ประเทศ ซึ่งร้านอาหารที่ย ื่นกู้ผ่านโครงการ
ดงักล่าว จะได้ดอกเบี้ยต ่าและปลอดหลกัทรพัย์ในบางกรณี 
รวมถงึเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลอืร้านอาหารในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์

ผลการ “จบัคู่กู้เงิน” 
ระหว่างสถาบนัการเงินและร้านอาหารในส่วนภมิูภาค

จ านวนผู้ขอสินเช่ือ 7,410 ราย

วงเงินท่ีขอสินเช่ือ 4,861 ล้านบาท

ได้รบัอนุมติัสินเช่ือ 1,937 ราย

วงเงินท่ีอนุมติั 2,071 ล้านบาท
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จ านวนผู้ขอสินเช่ือมากท่ีสดุ 5 ล าดบัแรก

ผลการ “จบัคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบนัการเงินกบัร้านอาหารในส่วนภมิูภาค

จงัหวดั
ผู้ขอสินเช่ือ

(ราย)
วงเงินขอสินเช่ือ 

(ล้านบาท)
ได้รบัอนุมติั 

(ราย)
วงเงินอนุมติั
(ล้านบาท)

ทัง้หมด 7,410 4,861.86 1,937 2,071.34

เหนือ 1,466 833.67 355 289.03

ตอ.เฉียงเหนือ 3,159 2,551.84 1,190 1,542.03

กลาง 1,417 679.58 152 100.48

ใต้ 1,368 796.79 240 139.81

ท่ี จงัหวดั ผู้ขอสินเช่ือ (ราย) วงเงินขอสินเช่ือ (ล้านบาท)

1 อดุรธานี 830 1,083.21

2 ขอนแก่น 522 564.40

3 เชียงใหม่ 453 246.01

4 ภเูกต็ 442 443.56

5 นครราชสีมา 417 311.50

จ านวนผู้ขอสินเช่ือรายธนาคาร

ผู้ขอสินเช่ือ (ราย) วงเงินขอสินเช่ือ (ล้านบาท) ได้รบัอนุมติั (ราย) วงเงินอนุมติั (ล้านบาท)

1,015 933.46 157 221.25

648 609.23 85 125.70

2,864 1,736.47 1,088 809.47

722 855.34 494 736.51

2,161 727.36 113 178.42

ทีม่า : กองบรหิารการพาณิชย์ภูมภิาค (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 2564) 3



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.44 (YoY) เป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราชะลอตวัจากเดอืนก่อน 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมาตรการช่วยเหลอืของภาครฐัในการลดค่าไฟฟ้าและ
คา่ประปา รวมทัง้น ้ามนัเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี ขณะที ่
สนิคา้กลุม่อาหารสด เช่น ขา้วสาร ผกัสด ปรบัลดลง จากการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง
ของโควิด-19 ระลอกใหม่ มกีารปิดตลาด และสถานประกอบการหลายแห่ง 
ท าใหก้ าลงัซือ้และปรมิาณการบรโิภคชะลอตวั ขณะที่สนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่นๆ
ยงัคงทรงตวัและเคลือ่นไหวตามการส่งเสรมิการตลาดของผู้ผลติและผู้จ าหน่าย 
โดยเมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออกแลว้เงนิเฟ้อพืน้ฐานจะสงูขึน้ร้อยละ 0.49

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -1.38 จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา 
ตามมาตรการลดค่าครองชพี เสือ้ยดื โฟมลา้งหน้า สบู่ น ้ายา
ระงับกลิน่กาย ขณะที่ น ้ ามันเชื้อเพลงิ ค่าโดยสารรถเมล ์
เครื่องถวายพระ อาหารสตัวเ์ลีย้ง สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากบั 99.55 (ปีฐาน 2562=100)

เม่ือเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลง ร้อยละ -0.93
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.25
ตามการลดลงของขา้วเหนียว วุ้นเสน้ เนื้อสุกร ปลาทู กุ้งขาว ผกั (พรกิ 
ต้นหอม คะน้า) และเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ ขณะที่ ไข่ไก่ นมผง 
ผลไม ้(เงาะ มงัคุด ทุเรยีน) ซอีิว๊ น ้ามนัพชื ซอสพรกิ อาหารเดลเิวอรี ่
สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2564

เทียบกบัเดือนเมษายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.44 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.13
จากการสูงขึ้นของเนื้อสุกร ปลาหมกึกล้วย ปลานิล ผลไม้ (เงาะ 
กลว้ยน ้าวา้ องุน่) น ้ามนัพชื ซอีิว๊ ซอสหอยนางรม กบัข้าวส าเร็จรูป 
ก๋วยเตีย๋ว ขา้วแกง อาหารตามสัง่ ขณะที่ ข้าวเจา้ ข้าวเหนียว ไข่ไก่ 
นมถัว่เหลอืง นมสด ผกั (พรกิ ผกัช ีมะเขอื) น ้าดื่ม และผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 3.89จากการสงูขึน้ของคา่ไฟฟ้า ประปา น ้ามนั
เชือ้เพลงิ คา่โดยสารสาธารณะ เบยีร ์ไวน์ ขณะที ่เส ือ้ยกทรง 
เสือ้ยดื สบู ่ผา้ออ้มส าเรจ็รูป น ้ายาบว้นปาก เครื่องถวายพระ 
คา่หอ้งพกัโรงแรม ลดลง
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1. เดือนเมษายน 2564 (MoM) ลดลง -0.93
2. เดือนพฤษภาคม 2563 (YoY)                      สงูขึ้น 2.44
3. เฉล่ีย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2564 สงูขึ้น 0.83
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ 
ระดบัราคาสินค้า เดือนพฤษภาคม 2564 (MoM)

เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2564 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.83 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08
จากการสูงขึ้นของ เนื้อสุกร ปลาหมกึกลว้ย ผกั (พริกสด ต้นหอม 
ขงิ) ผลไม้ (กล้วยน ้าว้า ลองกอง องุ่น) น ้ามนัพชื ซอสหอยนางรม 
ซอีิ๊ว) กบัข้าวส าเร็จรูป ก๋วยเตีย๋ว ข้าวแกง อาหารตามสัง่ ขณะที ่
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ไก่ นมถัว่เหลือง นมสด น ้ าดื่ม น ้าอัดลม 
กาแฟผงส าเรจ็รูป ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 1.31 จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ยาสฟัีน 
ค่าแต่งผมบุรุษ-สตรี ยาสีฟัน สุรา เบยีร์ ขณะที่ ค่าไฟฟ้า
ก๊าซหุงต้ม ค่าเช่าบ้าน เสื้อยืด ค่าทัศนาจร เครื่องถวายพระ 
คา่หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหว่างเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกนั
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เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัพฤษภาคม 2563
สูงขึ้น ร้อยละ 2.76 (YoY) จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า 
ประปา รอบแรก ที่ส ิ้นสุดเมื่อเดือน เม.ย. 64 และราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิที่สูงขึ้น และการสูงขึ้นของราคาเนื้อสตัว์ ผลไม ้เครื่อง
ประกอบอาหาร และอาหารส าเรจ็รูป เศรษฐกจิภาคกลางขยายตวั 
สะทอ้นจาก ภาษมีลูคา่เพิม่ และจ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากบั 

99.70 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.68
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.97 จาก

การลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ผัก เนื้อสุกร กุ้ง ปลาทู ขณะที่
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ผลไม ้ขา้วเจา้ เครื่องประกอบอาหาร ไข่ นม สงูขึน้

- เทียบกบัพฤษภาคม 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.76 ตาม
การสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสกุร ไก่ ปลาทู ผลไม ้ค่าไฟฟ้า 
ประปา เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์ขณะที ่
ขา้วสาร ขนมปัง ไข่ไก่ นม ผกั เสือ้ยดื คา่เลา่เรยีน ลดลง
- เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.07จากการสูงขึ้นของเนื้อสุกร ปลาทู 
ปลาทบัทมิ ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร น ้ามนัเชื้อเพลงิ ขณะที ่
ข้าวสาร ขนมปัง ไข่ไก่ นม ผกั ค่าไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงต้ม 
คา่เลา่เรยีน คา่ทศันาจร หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2564 เมือ่เทยีบกบัพฤษภาคม 2563 สูงขึน้
รอ้ยละ1.98 (YoY)จากการสิน้สดุของมาตรการลดคา่ไฟฟ้า ประปารอบแรก
ที่ส ิน้สุดเมื่อเดอืน เม.ย. 64 และราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สูงขึ้น ขณะที ่
ขา้วสารและผกั ลดลง จากปรมิาณข้าวนาปีที่เพิม่ขึ้นและการปิดตลาด
หลายแห่ง เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขยายตวัในอตัราต ่าสุด
ของประเทศ ภาษมีลูคา่เพิม่ และปรมิาณการจดทะเบยีนรถใหมเ่พิม่ขึน้
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 

99.34 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.13
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.79 จากการ

สูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลงิ ไข่ไก่ นมข้นหวาน เน้ือสุกร ปลานิล 
แหนม กุง้ เครื่องประกอบอาหาร ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา ผลติภณัฑ์
ซกัลา้ง ขา้วเหนียว ผกั ผลไม ้คา่โดยสารเครื่องบนิ ลดลง

- เทียบกบัพฤษภาคม 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.98 ตาม
การสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสุกร ปลาทู เนื้อโค ผลไม ้อาหาร
ตามสัง่ ขณะที ่ขา้วสาร ขนมปัง แป้งขา้วเจา้ ผกั ไข่ นม ลดลง
- เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563

(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.52จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร 
เนื้อโค ปลาทู ผกั ขณะที ่ขา้วสาร ไข่ นม ผลไม ้คา่ไฟฟ้า ประปา ลดลง

เงนิเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทียบกับพฤษภาคม 2563
สงูขึน้รอ้ยละ 2.76 (YoY) จากการสิน้สดุของมาตรการลดคา่ไฟฟ้า 
ประปา รอบแรก ทีส่ ิน้สดุเมือ่เดอืน เม.ย. 64 ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
สงูขึน้ ราคาเนื้อสตัว ์และอาหารส าเรจ็รูป สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคใต้
ขยายตัว สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิม่ และจ านวนจดทะเบยีน
รถใหมท่ีเ่พิม่ขึน้

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากบั 
99.29  และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.06

- เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.77
จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ประปา ผกั ข้าวเจา้ เนื้อสุกร ไก่สด 
ปลาดุก ปลาทู กุง้ หอยแครง ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ผลไม ้สงูขึน้
- เทียบกับพฤษภาคม 2563 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 2.76 จาก

การสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร ปลาช่อน กุ้ง ปลาหมกึ 
หอยแครง ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร อาหารตามสัง่ ก๋วยเตีย๋ว 
คา่ไฟฟ้า ประปา ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ผกั ไข่ นม ลดลง
- เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.05จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสกุร ปลาดุก กุง้ ปลาหมกึ หอยแครง ผกั เครื่องประกอบอาหาร 
ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ไก่ นม ผลไม้ ค่าไฟฟ้า ประปา 
ผลติภณัฑซ์กัลา้ง คา่เลา่เรยีน คา่ทศันาจร โรงแรม ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทยีบกบัพฤษภาคม 2563สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.46 (YoY) จากการสิน้สุดของมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา
รอบแรก ที่ส ิ้นสุดเมื่อเดือน เม.ย. 64 และน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สูงขึ้น 
ท าใหห้มวดอื่นๆ สงูตาม ขณะที ่ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ผกั ไข่ไก่ ลดลง 
เศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากเงนิเฟ้อ
ภาษมีลูคา่เพิม่ และจ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนพฤษภาคม 2564 เท่ากับ 
99.83 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.82
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.98 จากการ

ลดค่าไฟ ค่าประปา รอบ 2 ตามนโยบายรัฐ และการลดลงของผัก 
ผลไม ้เนื้อสกุร ขา้วสาร ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไข่ไก่ นม สงูขึน้
- เทียบกบัพฤษภาคม 2563 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 2.46 ตามการ

สูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เน้ือสุกร ไก่ย่าง ผลไม ้เครื่องประกอบ
อาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตีย๋ว ขณะที่ ข้าวสาร ผัก ไข่ไก่ ครีมเทียม 
เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ผลติภณัฑท์ าความสะอาด ลดลง

- เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 64) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 
2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.81 จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสกุร เครื่องประกอบอาหาร ผกั ผลไม ้ข้าวแกง ขณะที่ ข้าวสาร ไข่ไก่ 
นม คา่ไฟฟ้า คา่เช่าบา้น ก๊าซหุงตม้ น ้ายาปรบัผา้นุ่ม ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์รุ่นแรก 
มผีลผลติออกสูต่ลาดเพยีงรอ้ยละ 0.18 ของปรมิาณผลผลิตทัง้หมด ขณะที่ความต้องการใชเ้พื่อผลิตอาหารสตัว์ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิตขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในเดอืนนี้  ประมาณ 4.802 ล้านตนั ลดลง 0.003 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มปีรมิาณ 
4.805 ลา้นตนั

ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อน 
เนื่องจากผลผลิตในแหล่งผลิตส าคญั มปีรมิาณออกสู่ตลาด
ลดลง โรงสกดัแข่งขนักนัรบัซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกร
และภาคเอกชนคาดการณ์ว่าผลปาล์มมีแนวโน้มลดลงใน
ระยะต่อไป ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาล์มดบิปรบัตวัสูงขึ้นตาม
ราคาผลปาล์ม ประกอบกบักลุ่มพลงังานยงัมคีวามต้องการ
ใชอ้ย่างต่อเนื่อง

ข้าว
ราคาเฉลี่ยขา้วเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้

ลดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น เนื่องจากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า
มากกวา่ประเทศคูแ่ขง่ อกีทัง้สถานการณ์โควดิ-19 ที่ส่งผล
ใหก้ าลงัซื้อในประเทศและต่างประเทศลดลง และผลกระทบ
จากคา่ระวางเรอืทีส่งูขึน้ จากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กรดียางภาคใต้ อีกทัง้
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าระวางเรอือยู่ในเกณฑ์สูง
กระทบต่อการสง่ออกยาง 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบ

กบัเดอืนกอ่น เนื่องจากมฝีนตกในบางพื้นที่ ท าให้ผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาดมคีุณภาพลดลง ประกอบกบัเป็นช่วงปลาย
ฤดูกาลผลิต มผีู้ประกอบการรบัซื้อจ านวนน้อย ผลผลิต
สว่นใหญ่เขา้สูโ่รงงานแป้งมนัส าปะหลงั โดยขณะนี้ผลผลติ
ออกสูต่ลาดแลว้ 25.091 ลา้นตนั คดิเป็น 81.30 เปอรเ์ซน็ต์

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยขา้วเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกร
ขายได ้มแีนวโน้มลดลง เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
โดยเฉพาะเสน้ทาง Far East ไปยงัสหรฐัอเมรกิา จึงเป็นอุปสรรค
ในการขนส่งสนิคา้และท าให้ค่าระวางเรอืสูงขึ้น ประกอบกับความ
ต้องการใช้ของผู้ประกอบการในประเทศ เช่น ร้านอาหาร ลดลง
จากนโนบายควบคมุการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

มนัส าปะหลงั - คาดการณ์วา่ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได ้
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนื่องจากปัจจยัคา่เงนิบาททีม่สีญัญาณอ่อนคา่ลง 
เป็นผลดตี่อการสง่ออกมนัส าปะหลงัไปยงัต่างประเทศ

ยางพารา - คาดวา่ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนตกชุกในแหล่งผลิตภาคใต้และขาดแคลน
แรงงานกรดียาง ขณะทีค่วามตอ้งการยงัมอีย่างต่อเนื่อง 

ปาลม์น ้ามนั – คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัมแีนวโน้มลดลง 
เนื่องจากความตอ้งการใชใ้นประเทศมแีนวโน้มลดลง จากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ทีย่งัไมค่ลีค่ลาย 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์- คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ขณะทีผู่ป้ระกอบการอาหารสตัวย์ังมคีวาม
ตอ้งการใชอ้ย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์อื่นๆ 
อาท ิถัว่เหลอืง ปรบัตวัสงูขึน้ตามค าส ัง่ซื้อของประเทศจนี

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศูนย์วจิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมิถนุายน 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนมิถนุายน (บาท)
ราคา
เฉลี่ย
(พ.ค.)

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

%
ราคาเฉลี่ย
มิ.ย./พ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,498 10,946 10,903 10,736 10,863 10,862 -5.53
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.93 1.88 1.93 1.92 1.91 1.91 -1.04

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 58.12 57.79 56.95 54.59 53.51 55.71 -4.15
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลายนน.>15 กก. 5.21 6.19 6.05 4.99 5.49 5.68 9.02

ข้าวโพดเมลด็ความชื้น 14.5 % 7.66 7.86 8.26 8.15 8.01 8.07 5.35

6
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■1 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าปาง ส่งมอบผลผลิต
ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่บ้านบ่อสี่เหลี่ยม อ.งาว 
จ.ล าปาง จ านวน 325 กิโลกรมั ให้กบัผู้บริโภคที่ส ัง่ซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยกระจายผลผลติไปยงัสาขาของไปรษณีย์ไทยทัว่ประเทศ 

■ 1 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัราชบุรี ด าเนินการ
ตรวจรบัมะม่วง ตามกจิกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้นอกแหล่งผลิต
โครงการบรหิารจดัการผลไม ้ปี 2564 จาก จ.น่าน โดย บจก. มลัต ิฟรตุ 
อ.บา้นโป่ง ส ัง่ซื้อมะม่วงโชคอนันต์ จ านวน 14.67 ตนั และรา้นสมคดิ
ผลไม ้ตลาดศรเีมอืง ส ัง่ซื้อมะมว่งน ้าดอกไมส้ทีอง จ านวน 6.25 ตนั

■ 9 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตราด ด าเนินกจิกรรม
เชื่อมโยงตลาดผลไม้ (เงาะ) กบัส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปลายทาง 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19 ระบายผลผลิต
เพื่อป้องกนัปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต ่า โดยด าเนินการ
กระจายผลผลติไปแลว้ 7 ตนั มลูคา่รวม 322,000 บาท

■ 4 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าพนู รว่มกบัส านักงาน
สง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ จดักจิกรรม Online Business Matching
ระหวา่งผูน้ าเขา้ (Buyer)กบัผูป้ระกอบการจงัหวดัล าพูน ณ โรงแรมแกรนด์
จามจุรีรสีอร์ท จ.ล าพูน มผีูน้ าเขา้จาก 9 ประเทศ เข้าร่วมเจรจาการค้า 
จ านวน 26 ราย คาดวา่จะเกดิมลูคา่การคา้กวา่ 45 ลา้นบาท 

ภาคกลาง

■ 19-27 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดักาญจนบุรี 
จดังาน “ทุเรยีนทองผาภมูแิละผลไมจ้งัหวดักาญจนบรุ”ี ณ สวนไทรโยค 
รสีอรท์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ีในงานมกีารจ าหน่ายผลไมเ้มอืงกาญ 
เชน่ ทุเรยีนทองผาภมู ิเงาะ สม้โอ มงัคดุ อนิทผาลมั เมล่อน การสัง่ซื้อ
ทุเรยีนล่วงหน้า บฟุเฟ่ต์ทุรยีน และนิทรรศการดา้นการเกษตร

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 2 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ร่วมกบั
กรมการคา้ภายใน จดักจิกรรมขบัเคลื่อนการเชื่อมโยงกระเทียมภาคเหนือ 
โดยกรมการคา้ภายในประสาน บรษิทั มาตา เทรดดิ้ง จ ากดั เขา้มารบัซื้อ
ผลผลติกระเทยีมจากกลุ่มผูป้ลูกกระเทยีมแปลงใหญ่ อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน 
ปรมิาณ 2 ตนั รวมเป็นเงนิ 540,000 บาท
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■ 9 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัศรีสะเกษ ร่วมกบั
คณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลส์แมนจงัหวดั) จดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่งผูว้า่ราชการ จ.ศรสีะเกษ และ บจก. ไปรษณีย์ไทย 
ณ ไร่แสงสว่าง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซื้อขายทุเรยีนภูเขาไฟ ส่งตรง
สู่ผูบ้รโิภคทัว่ประเทศผ่านไปรษณีย์ไทย เบื้องต้นมยีอดสัง่ซื้อ จ านวน 
10 ตนั มลูคา่ 1.6 ลา้นบาท 

■ 3 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกเงาะในพื้นที่ อ.ปากคาด 
จ.บงึกาฬ ซึง่ผลผลติก าลงัออกสู่ตลาดและไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 
โดย กอ.รมน. ช่วยเก็บเกีย่วผลผลิต และ สพจ.บงึกาฬ จดัจุดจ าหน่าย
ณ บรเิวณหา้งโลตสั สาขาบงึกาฬ และศาลากลางจงัหวดับงึกาฬ 

■ 11 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชุมพร ตรวจสอบ
การซื้อขายปลากะพง ตามโครงการชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลากะพง
จงัหวดัชมุพร ปี 2564 ของกลุ่มผูเ้ลี้ยงปลางกะชงัจงัหวดัชุมพร ปรมิาณ
รวม 1,359.8 กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ 95 บาท มลูคา่รวม 129,181 บาท 
มกีารซื้อขายรวม 10 คร ัง้ ปรมิาณรวม 9.28 ตนั เป้าหมาย 100 ตนั 

■ 1 มถิุนายน 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี ร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดักจิกรรมเชื่อมโยงสนิคา้เกษตร เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชว่งโควดิ-19 โดยชว่ยเกษตรกรผูป้ลูกฟักทองจากจงัหวดัตรงั 
น าผลผลติมาจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จ านวน 3.5 ตนั

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 12 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดปัตตานี น า
คณะท างานระบายจ าหน่ายปลากะพง และตวัแทนเกษตรกรในพื้นที่ออก
ตรวจรบัรองการซื้อขายปลากะพง ณ ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงต าบลตะลุบนั
อ.สายบุร ีจ.ปัตตานี เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการในจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  โดยจังหวดัปัตตานีมีปรมิาณปลากะพงเป้าหมายรวม 
200 ตนั

■ 9 มิถุนายน 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัยโสธร จัดกิจกรรม 
“ร่วมลงขนั ชวนกนัไปท านา” และกจิกรรม “ลงแขกด านา” ณ วสิาหกิจ
ชมุชนหอมมะลอินิทรยี์ชวีภาพ อ.ค าเขื่อนแกว้ จ.ยโสธร เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ล้งขนัไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของ “หุ้นส่วนด านา” ซื้อขา้วอินทรยี์ล่วงหน้า 
มมีลูคา่การลงขนั 66,000 บาท และมกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงซื้อขาย
ขา้วอนิทรยี์ล่วงหน้า ปรมิาณ 504 ตนั มลูคา่ 10.21 ลา้นบาท



...เทรนดต์ลาดมาแรง...
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