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คุยกับ กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิ าค ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 10
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และปิ ดท้ า ยด้ ว ยเทรนด์ ต ลาดมาแรง “10 Trend
Facebook ทีจ่ าเป็ นต้องรูใ้ นปี 2021”
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วิ สยั ทัศน์ กระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. 2562 - 2565
เศรษฐกิ จการค้าเติ บโตสู่เศรษฐกิ จยุคใหม่อย่างยังยื
่ นภายในปี 2565

พันธกิ จ
▪
▪
▪
▪
▪

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริหารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”

1

โครงการ “รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน”
กระทรวงพาณิชย์ ดาเนินโครงการ “รถ Mobile
พาณิ ชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิ จ
ฐานราก” ในส่ วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อจาหน่ ายสินค้า

ภาคเหนื อ

17 จังหวัด 152 คัน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
20 จังหวัด 226 คัน
ภาคกลางและตะวันออก
25 จังหวัด 355 คัน

อุปโภค บริโ ภค ที่จาเป็ น ในชีว ิตประจ าวัน ในราคาต่ า กว่า
ท้องตลาด ช่ วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่ วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรถ Mobile จะวิง่ ไปจาหน่ าย
สินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคในชุมชน ภายใต้การปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เป้ าหมายการดาเนิ นโครงการ
จานวนรถ Mobile 950 คัน ในพื้นที่ 76 จังหวัด

เดือนกรกฎาคม 2564
ดาเนิ นการ 53 จังหวัด
รถ Mobile จานวน 630 คัน

เดือนสิ งหาคม 2564
ดาเนิ นการ 23 จังหวัด
รถ Mobile จานวน 320 คัน

ผลการจาหน่ ายสิ นค้า (ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2564)
ภาคใต้
14 จังหวัด 217 คัน

ประชาชนมาซื้อสิ นค้า

มูลค่าการจาหน่ าย

336,895 คน

42.092 ล้านบาท

ทีม่ า : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

ช่วยลดค่าครองชีพ

18.039 ล้านบาท
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โครงการ “รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน”
ราคาสิ นค้าที่จาหน่ าย
สิ นค้าไฮไลท์

ราคาตลาด ราคาโครงการ
(เฉลี่ย : บาท) (เฉลี่ย : บาท)

ส่วนลด
(%)

ข้าวสาร 5 กก.

135

119

11.85

น้ ามันพืช 1 ลิตร

49.50

44

11.11

ไข่ไก่ เบอร์ 2

110

84.50

23.18

น้ าตาลทรายขาว

24.5

22

10.20

บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป

6.50

5.75

11.54

ปลากระป๋ อง

10

6

40.00

ผลการสารวจพฤติ กรรมผู้บริ โภค
น้ามันพืช 17 %
ไข่ไก่ 16.4 %

ข้าวสาร 12.3 %

กระดาษทิ ชชู่ 7.4 %
อาหารกระป๋อง 6.2 %
ทีม่ า : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

สิ นค้าที่ ได้รบั ความสนใจเป็ นพิ เศษ
▪ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋ อง บะหมีก่ ่งึ สาเร็จรูป และน้ ามันพืช
เนื่อ งจากเป็ นสิน ค้าที่นาไปประกอบอาหารในชีวติ ประจาวัน
และราคาถูกกว่าท้องตลาด
▪

สิน ค้า ชุ มชนและผักผลไม้ เช่ น หอม กระเทีย ม แก้ ว มังกร
ทุเรียนกวน น้ าพริกปลาร้า ไข่เค็ม

▪

อุปกรณ์เพื่อการป้ องกันโควิด-19 เช่น หน้ ากากอนามัย เจล/
สเปรย์แอลกอฮอล์
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ดัชนี ราคาผู้บริ โ ภคทัว่ ไปของประเทศ
เดือนมิ ถนุ ายน 2564

สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผู้บริโภคเดือนมิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 99.93 (ปี ฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกับ
1.ร้อเดื
อนพฤษภาคม 2564 (MoM)
ยละ
2. เดือนมิถนุ ายน 2563 (YoY)
3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564
ระดับราคาสินค้า เดือนมิถนุ ายน 2564 (MoM)
ร้อยละ

0.38
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
0.36
-อาหารสด
0.67
0.40
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่
เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า -0.12
เคหสถาน
0.00
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
0.21
พาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
1.00
1.95
-พลังงาน
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ -0.02
ยาสูบและเครื่องดืม่ มีแอลกอฮอล์
0.00

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
0.38
สูงขึ้น
1.25
สูงขึ้น
0.89

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

อัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปเดื อนมิ ถนุ ายน 2564 เที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของ
ปี ก่ อน สูงขึ้นร้อยละ 1.25 (YoY) เป็ นการสูงขึ้นในอัตราชะลอตัวจากเดือ น
ก่อนหน้ า จากราคาน้ ามันเชื้อ เพลิงที่สูงขึ้น ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือ
ค่าไฟฟ้ าและประปาจากรัฐบาล สินค้ากลุ่มอาหารสดมีการปรับราคาลดลง
อาทิ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผัก ขณะที่ ไข่ไก่ เนื้อสุกร สูงขึน้ จากมาตรการปลด
แม่พนั ธุ์ไก่ ท าให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง และการเกิด โรคระบาดในสุกร ขณะที่
สินค้าและบริการอื่นๆ ราคาเคลื่อนไหวสอดคล้อ งกับสถานการณ์และความ
ต้อ งการการบริโ ภคของประชาชน เมื่อ หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว
เงินเฟ้ อพืน้ ฐานขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.52
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ดัชนี ราคาผู้บริ โภค เดื อนมิ ถนุ ายน 2564 เที ย บกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) สูงขึ้ น ร้ อยละ 0.38
โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.36 ■ หมวดอื่ นๆ ไม่ ใช่ อาหารและเครื่ องดื่ มมี แอลกอฮอล์
ตามการสูงขึ้นของข้าวเจ้า ขนมปั ง เส้นหมี่ ไข่ไก่ นม ผัก (ถัว่ ฝั กยาว สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.40 จากการสู ง ขึ้ น ของน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง
แตงกวา มะเขือ) ผลไม้ (มังคุด ทุเรียน ลองกอง) น้ ามันพืช เครื่องปรุง ค่าโดยสารเครื่องบิน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว เสือ้ ชัน้ ใน
รส ซอสหอยนางรม กะทิ อาหารเดลิเวอรี่ ปลากระป๋ อง ขณะที่ เนื้อสุกร เสือ้ ผ้าสตรี อาหารสัตว์เลีย้ ง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปลาทู ปลานิล เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
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เที ยบกับเดือนมิ ถนุ ายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.25 โดยมีการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า ดังนี้

■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.29

จากการสูงขึน้ ของเนื้อสุกร ปลาหมึกกล้วย ปลานิล ไข่ นมข้นหวาน
ผลไม้ (เงาะ มังคุด ลองกอง) น้ ามันพืช ซีอวิ๊ เครื่องปรุงรส กับข้าว
ส าเร็ จรู ป ก๋ ว ยเตี๋ย ว ข้ าวแกง อาหารตามสัง่ ขณะที่ ข้ าวเจ้ า
ข้าวเหนียว ผัก (ผักชี พริก ต้นหอม) น้ าดื่ม กาแฟผงสาเร็จรูป ลดลง

หมวดอื่ นๆไม่ ใช่ อาหารและเครื่ องดื่ มมี แอลกอฮอล์
สู ง ขึ้ นร้ อยละ 1.87 จากการสู ง ขึ้ น ของน้ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง
ค่าโดยสารสาธารณะ โฟมล้างหน้ า ค่าแต่ งผม และเบีย ร์
ขณะที่ เสือ้ ยืดบุรุษ -สตรี ค่าไฟฟ้ า ผงซักฟอก ค่าเช่าบ้า น
ห้องพักโรงแรม อาหารสัตว์ การสือ่ สาร ลดลง
■
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เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ .ย.) ปี 2564 เที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.89 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
■ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.12 ■ หมวดอื่ นๆไม่ ใช่ อาหารและเครื่ องดื่ มมี แอลกอฮอล์
จากการสูงขึน้ ของ เนื้อสุกร ปลาหมึกกล้วย ผัก (พริกสด ถัวฟั
่ กยาว สูงขึ้นร้อยละ 1.40จากการสูงขึน้ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าแต่งผม
ต้ นหอม) ผลไม้ (กล้ว ยน้ าว้ า ลองกอง องุ่ น ) น้ ามันพืช ซี อ ิ๊ ว ยาสีฟัน เบียร์ สุรา ขณะที่ ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุ งต้ม ค่ าเช่ าบ้าน
ซอสหอยนางรม กับข้าวสาเร็จรูป ก๋วยเตีย๋ ว ข้าวแกง อาหารตามสัง่ เสื้อยืด บุรุ ษ -สตรี เสื้อ ชัน้ ใน ค่าทัศนาจร เครื่องถวายพระ
ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ ไก่ นม น้ าดื่ม น้ าอัด ลม กาแฟผง ค่าห้องพักโรงแรม และการสือ่ สาร ลดลง
สาเร็จรูป ลดลง

MoM = Month on Month เปรียบเทียบระหว่างเดือน, YoY = Year on Year เปรียบเทียบระหว่างปี , AoA = Average on Average เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน 4

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2564เมือ่ เทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้น
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ 1.34 (YoY) จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง
และมาตรการลดค่าไฟฟ้ า ประปาหมวดเนื้อสัตว์ ไข่ ผลไม้ เครื่องประกอบ
อาหาร และอาหารสาเร็จรูป สูงขึน้ เศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีข้นึ
สะท้อนจากภาษีมลู ค่าเพิม่ และจานวนจดทะเบียนรถใหม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้
- ดั ชนี ราคาผู้บริ โภคทั ว่ ไปเดื อนมิ ถ ุนายน 2564 เท่ ากั บ
100.40 และเดือนก่อนหน้ า เท่ ากับ 99.83
- เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.57 จากการ
สูงขึน้ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง ผัก นมข้นหวาน นมผง และไข่ไก่ จากการ
ปลดระวางแม่ไก่ ทาให้ปริมาณไข่ไก่น้อยลง และต้นทุนค่าอาหารสัตว์
สูงขึน้ ขณะที่ เนื้อสุกร ปลาช่อน เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
- เที ยบกับมิ ถนุ ายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.34 ตามการ
สูงขึน้ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื้อสุกร ไก่ย่าง ไก่สด ผลไม้ ไขไก่ ไข่เป็ ด
นมผง เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ข้าวสาร ผัก ค่าไฟฟ้ า ค่าเช่าบ้าน
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
- เฉลี่ ย 6 เดื อน (ม.ค.-มิ .ย. 64) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี
2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.89 จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง
เนื้ อสุกร ปลาทู เครื่องประกอบอาหาร ผลไม้ อาหารเดลิเวอรี่ ขณะที่
ข้าวสาร ผัก ไข่ไก่ นม เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2564เมือ่ เทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้น
ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ 0.91(YoY)จากการสูงขึน้ ของน้ ามันเชือ้ เพลิงและ
มาตรการลดค่าไฟฟ้ า ประปา หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้น ขณะที่
ข้าวเหนียว ผัก ลดลง เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวต่ าสุด
ของประเทศ ภาษีมลู ค่าเพิม่ และปริมาณการจดทะเบียนรถใหม่เพิม่ ขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนมิ ถนุ ายน 2564เท่ ากับ 99.76
และเดือนก่อนหน้ า เท่ ากับ 99.34
- เที ยบกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 0.42 จาก
การสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ผัก เครื่องประกอบอาหาร ข้าวเจ้า
เส้นก๋วยเตีย๋ ว ขณะที่ เนื้อสุกร เนื้อโค ปลานิล กาแฟผง ลดลง
- เที ยบกับมิ ถนุ ายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.91 ตามการ
สูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร เนื้อโค ปลาหมึกกล้วย ปลาทู
ปลาสลิดแห้ง ผลไม้ ก๋ วยเตีย๋ ว อาหารตามสัง่ ขณะที่ ข้าวเหนี ยว
ข้าวเจ้า ผัก ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดกาย กระดาษชาระ ลดลง
-เฉลี่ย 6เดือน (ม.ค.-มิ .ย. 64) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี 2563
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.58จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร
เนื้ อโค ปลานิล ปลาทู หอยแครง ผัก เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่
ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ นม ลดลง

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2564 เมือ่ เทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
สู งขึ้ นในอั ตราชะลอตัว ร้ อยละ 1.45 (YoY) จากราคาน้ ามัน
เชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้ า ประปา สินค้า
หมวดอื่นๆ สูงขึ้น อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ ไก่ ผลไม้ เครื่องประกอบ
อาหาร อาหารสาเร็จรูป เศรษฐกิจภาคกลางขยายตัว สะท้อนจาก
ภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวนจดทะเบียนรถใหม่ ทีเ่ พิม่ ขึ้น
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปเดื อนมิ ถ นุ ายน 2564 เท่ ากับ
100.06 และเดือนก่อนหน้ า เท่ ากับ 99.70
- เที ยบกับเดือนก่อนหน้ า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.36 จาก
การสูงขึน้ ของน้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบารุงผิว สบู่
ไข่ไก่ นม ผัก และเครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ เนื้อสุกร ปลาหมึก
กุง้ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ผลไม้ ลดลง
- เที ยบกับมิ ถนุ ายน 2563(YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.45 ตามการ
สูงขึน้ ของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร ปลาทับทิม ปลาหมึก ปลาทู
ไข่ นมข้นหวาน ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร อาหารส าเร็จรู ป
ขณะที่ ข้าวสาร ค่าไฟฟ้ า เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
- เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ .ย. 64) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี
2563(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.13จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง
เนื้อสุกร ปลาทู ปลาทับทิม ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่
ค่าไฟฟ้ า ก๊าซหุงต้ม ข้าวสาร ขนมปั ง ไข่ไก่ นม ผัก ลดลง
ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่
เงินเฟ้ อเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุ นายน 2563
สูงขึน้ ในอัตราชะลอตัว ร้อยละ1.79 (YoY) จากราคาน้ ามันทีส่ งู ขึน้
และมาตรการลดค่าไฟฟ้ า ประปา สินค้าหมวดอื่นๆ สูงขึ้น จาก
กลุ่มเนื้ อสัตว์และอาหารส าเร็จรูป เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวสูง
กว่าภาคอื่นๆ สะท้อนจากภาษีมลู ค่าเพิม่ และจานวนจดทะเบียน
รถใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้
- ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปเดื
่
อนมิ ถนุ ายน 2564 เท่ ากับ
99.72 และเดือนก่อนหน้ า เท่ ากับ 99.29
- เที ยบกับเดื อนก่ อนหน้ า (MoM) สู ง ขึ้ นร้ อยละ 0.43
จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ข้าวเจ้า ไข่ นม ผัก ผลไม้
ขณะที่ ค่าเล่าเรียน เนื้อสุกร เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
-เที ยบกับมิ ถนุ ายน 2563(YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.79จากการ
สูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง เนื้ อสุ กร ปลาช่ อน กุ้ ง ปลาหมึก
หอยแครง ผัก ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ข้าวสาร
ค่าไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง ค่าเล่าเรียน ลดลง
-เฉลี่ย 6เดือน (ม.ค.-มิ .ย. 64) เที ยบกับระยะเดี ยวกันของปี
2563(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.17จากการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง
เนื้อสุกร ปลาช่อน ปลาดุก กุง้ ปลาหมึก หอยแครง ปูมา้ ผัก เครื่อง
ประกอบอาหาร ขณะที่ ค่าไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ข้าวสาร ไข่
นม ผลไม้ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลง
ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนกรกฎาคม 2564
สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(มิ .ย.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทะลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

10,862
1.91
55.71
5.68
8.07

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนกรกฎาคม (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(ก.ค.)
10,519
1.95
50.12
6.00
8.08

ข้าว
ราคาเฉลี่ย ข้าวเปลือ กเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้
ลดลงเมื่อ เทีย บกับเดือ นก่อ น เนื่ อ งจากผู้ประกอบการมี
สต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้แล้ว ประกอบกับตลาด
ปลายทางชะลอคาสั ่งซื้อ จึงทาให้โรงสีเสนอราคารับซื้อลดลง
มันสาปะหลัง
ราคาเฉลีย่ มันสาปะหลังสดคละ ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลดีต่อคุณภาพผลผลิต ทาให้มเี ชื้อแป้ ง
อยู่ในระดับสูง ประกอบกับค่าเงินบาทที่มสี ญ
ั ญาณอ่ อนค่าลง
เป็ นผลดีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังไปยังประเทศ
คูค่ า้ สาคัญของไทย โดยขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 27.017
ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 85.41

10,383
1.96
48.48
6.21
8.55

10,244
1.99
48.10
6.57
8.62

10,134
1.98
47.11
6.31
7.90

10,320
1.97
48.54
6.27
8.29

%
ราคาเฉลี่ย
ก.ค./มิ .ย.
- 4.99
3.14
-12.87
10.39
2.73

คาดการณ์ สถานการณ์

ข้าว - คาดการณ์ ว่าราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่ เกษตรกร
ขายได้ มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
กาลังซื้อในประเทศและต่างประเทศลดลง ประกอบกับการส่งออก
ชะลอตัว จากค่าระวางเรือทีป่ รับตัวสูงขึน้
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง เนื่องจากผูส้ ่งออกมีสนิ ค้าในสต็อกเพียงพอกับความ
ต้องการจานวนหนึ่งแล้ว จึงอาจเสนอราคารับซื้อลดลง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้มแี นวโน้มปรับตัว
สูงขึน้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ ว่าจะมีฝนตกหนักในหลาย
พื้น ที่แ หล่ งปลูกยางพารา ซึ่ง เป็ น อุปสรรคต่อ การกรีดยาง ทาให้
ปริมาณยางออกสูต่ ลาดน้อย ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึน้

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรับตัว
สูง ขึ้น ในเอเชีย จากการกลายพัน ธุ์ ท าให้ห ลายประเทศ
รวมถึ ง ไ ทย ต้ อ ง ใช้ ม าตร การล็ อ คดาวน์ ส่ ง ผล ให้
ผูป้ ระกอบการชะลอการซื้อขายยาง

ปาล์มน้ามัน - คาดการณ์วา่ ราคาเฉลีย่ ปาล์มน้ ามันจะปรับตัวสูงขึ้น
เนื่ อ งจากผลปาล์ ม น้ ามัน ที่ อ อกสู่ ต ลาดมี ป ริ ม าณลดลง ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการคาดการณ์วา่ ปริมาณผลปาล์มจะมีปริมาณน้อยกว่าที่
คาดการณ์ ไ ว้ จึง แข่ง ขัน กัน รับซื้อ ผลปาล์ ม เพิ่ม ขึ้น ประกอบกับ
ภาคใต้มฝี นตกชุก ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการตัดปาล์มและขนส่งปาล์ม
ออกจาหน่าย

ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลี่ ยปาล์ ม น้ ามันปรับตัวเพิ่ มขึ้นเมื่อ เที ยบกับ
เดือนก่อน เนื่ องจากผู้ประกอบการคาดว่าผลปาล์ มจะยังคง
ออกสูต่ ลาดลดลงจากทีค่ าดการณ์ไว้ รวมทัง้ ราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบของไทยมีแนวโน้ มปรับสูงขึ้นตามราคาน้ ามันปาล์ มดิบ
มาเลเซียทีอ่ ยู่ในเกณฑ์สงู จึงมีการแข่งขันกันรับซื้อมากขึน้

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ - คาดการณ์วา่ ราคาเฉลีย่ ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชืน้ ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าปศุสตั ว์
แม้วา่ ผูป้ ระกอบการจะมีสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วน แต่ยงั ไม่
เพียงพอ ประกอบกับราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์อ่นื ๆ อาทิ ถัว่ เหลือง
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ จากความต้องการของประเทศจีน

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้ อย โดยในเดือน
กรกฎาคมมีผลผลิตที่เก็บเกีย่ วได้ร ้อยละ 1.30 ของผลผลิตทัง้ หมด ขณะที่ความต้องการใช้มเี พิ่ม ขึ้นตามการขยายตัวของการ
ส่งออกสินค้าปศุสตั ว์
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมการค้าภายใน/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 6

แวดวงพาณิชย์

ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

8-16 กรกฎาคม 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดกาญจนบุ รี
ร่วมกับสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดสมุทรสงคราม ดาเนินการตาม
นโยบายเซลส์แมนจังหวัด เชื่อมโยงตลาดลาไยพันธุ์ อีดอ จากกลุ่ ม
■ 7-9 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิ ชย์จ งั หวัดลาพูน จัดกิจกรรม
วิสาหกิจชุมชน ส.บุญมีฤทธิ ์ จ.กาญจนบุร ี ไปจ าหน่ ายในจังหวัด
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “เจาะตลาดออนไลน์ ก้าวไกลตลาดสากล” ณ เดอะ
สมุทรสงคราม จ านวน 200 กล่ อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ร ับ
แกรนด์จามจุร ี รีสอร์ท จ.ลาพูน หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย เจาะตลาด ผลกระทบจากโควิด-19
จีนด้วยกลยุทธ์ Cross Border E-commerce การวิเคราะห์ตลาดด้วย
Competitive Matrix และการเปิ ดร้านค้าออนไลน์
■

■ 12 กรกฎาคม 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดฉะเชิ งเทรา ลงพื้นที่

2564 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ งั หวัดแพร่ ร่ วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้สอ่ื โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการรับรูด้ า้ นการตลาด
ณ สานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จานวน 43 ราย
■ 10-11 กรกฎาคม

■ 16-18 กรกฎาคม 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดลาปาง จัดงานแสดง

สิ น ค้ า และจั บ คู่ เ จรจาธุ ร กิ จ การค้ า (Lampang Online Business
Matching) ระหว่างผูป้ ระกอบการจังหวัดลาปางกับภูมภิ าคอื่น ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาปาง โดยสินค้าที่มกี ารลงนาม
MOU ประกอบด้วย ลาไย ข้าว และกาแฟ

ตรวจสอบการจับและจาหน่ายปลากะพงของเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจ าหน่ ายปลากะพง
ปี 2564 โดย จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณปลากะพงเป้ าหมายรวม 300 ตัน
ยอดสะสมปลากะพงทีจ่ บั แล้ว จานวน 230.7964 ตัน เกษตรกร 48 ราย

20 กรกฎาคม 2564 ส านั ก งานพาณิ ชย์ จ ั ง หวั ด สิ งห์ บุ รี
ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สิงห์บุร ี จากัด
ดาเนิ นกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายมังคุด
ปี 2564 จากจังหวัดระนอง ให้กบั ผู้บริโภคในพื้นที่จ ังหวัดสิงห์ บุร ี
ปริมาณ 3,240 กิโลกรัม มูลค่าการจาหน่าย 113,400 บาท
7
■

ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ

7 กรกฎาคม 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ งั หวัดร้ อยเอ็ด ร่วมกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Kick off) ณ บมจ.
สยามโกลบอลเฮาส์ จากัด จ.ร้อยเอ็ด เปิ ดตัวโครงการแก้ไขปั ญหาข้าว
ค้างสต็อกจังหวัดร้อยเอ็ด และแถลงข่าวความร่วมมือในการส่ง เสริม
การจาหน่ายข้าวหอมมะลิจงั หวัดร้อยเอ็ดสูต่ ลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมีการสั ่งซื้อและกระจายข้าวหอมมะลิเบือ้ งต้น จานวน 113 ตัน
■

8 กรกฎาคม 2564 สานั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม
จับคูเ่ จรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ตามนโยบาย “เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด” ณ หน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ มีกลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 ราย และมีการลงนาม
สัญญาจับคูธ่ ุรกิจ จานวน 7 คู่ มูลค่าการซื้อขายรวม 28,556,800 บาท
■

9 กรกฎาคม 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ งั หวัดขอนแก่ น ร่วมกับ
แม็คโครสาขาขอนแก่น ดาเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ปี 2564
โดยแม็คโครสาขาขอนแก่นได้รบั ซื้อกุง้ จากเกษตรกรในจังหวัดมาจาหน่าย
ให้แก่ประชาชน รวมถึงจัดพื้นที่ #พื้นทีฟ่ รีชว่ ยธุรกิจร้านอาหาร แม็คโคร
คูค่ ดิ ธุรกิจร้านอาหาร ณ แม็คโคร สาขาขอนแก่น
■

ภาคใต้

■ 2 กรกฎาคม 2564 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดตรัง นาคณะทางาน
ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ นาโดยผูว้ ่า
ราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI
“หมูย่างเมืองตรัง” ณ สินไชยหมูย่าง อ.ย่ านตาขาว จ.ตรัง เพื่อยกระดับ
สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ตรา GI ในเชิงพาณิชย์

10 กรกฎาคม 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดชุ มพร ร่ วมกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายกุง้ ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุ้งปี 2564 ณ กลุ่ มชมรมเลี้ยงกุง้ คุณภาพ
ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยจังหวัดชุมพรได้ร บั จัดสรรกุ้งเป้ าหมาย
จานวน 110 ตัน เพื่อกระจายกุง้ ออกสูต่ ลาดภายในประเทศ
■

15 กรกฎาคม 2564 ส านั กงานพาณิ ชย์จ งั หวัดภูเก็ต มอบป้ าย
สัญลักษณ์ธงฟ้ าราคาประหยัด แก่ผแู้ ทนภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภายใต้
โครงการธงฟ้ าราคาประหยัด #ภูเก็ตไม่แพง เพื่อสนับสนุ นภาคการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต “Phuket Tourism Sandbox” ณ ศูนย์การค้า
ภูเก็ตโกรเซอรี่ จ.ภูเก็ต
8
■

...เทรนด์ตลาดมาแรง...

ทีม่ า : Social Media Master

กิ จกรรมภูมิภาค
ชื่องาน

ระยะเวลา

ช่องทาง/สถานที่จดั

ลักษณะงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หลักสูตร “International Trader”
โดย ณัฐพล เดชวิทกั ษ์
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อบรมออนไลน์
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หลักสูตร “การพัฒนาสินค้าชุมชน
เพื่อการส่งออก” โดย กรกต อารมย์ดี
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กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ์ 02-5475290

9

