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ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 10
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณชิย์ภูมภิาค ปีที่ 6 ฉบบัที่ 10

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้
ขอน าเสนอเรือ่งโครงการ “รถ Mobile พาณชิย.์..ลดราคา !
ช่วยประชาชน” น าสนิคา้อุปโภค บรโิภคราคาประหยดัไป
จ าหน่ายใหก้บัประชาชนถงึในชุมชน ช่วยลดค่าครองชพี
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมา
ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 และได้รบัการตอบรบัที่ด ี
จากประชาชน ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน
มถิุนายน 2564 สรุปสถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคัญ 
และปิดท้ายด้วยเทรนด์ตลาดมาแรง “10 Trend
Facebook ทีจ่ าเป็นตอ้งรูใ้นปี 2021”

• โครงการ “รถ Mobile 
พาณชิย์...ลดราคา ! 
ชว่ยประชาชน”

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

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

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1
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โครงการ “รถ Mobile พาณิชย.์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน”

เดือนสิงหาคม 2564 
ด าเนินการ 23 จงัหวดั 

รถ Mobile จ านวน 320 คนั

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
จ านวนรถ Mobile 950 คนั ในพ้ืนท่ี 76 จงัหวดั

ทีม่า : กองบรหิารการพาณิชย์ภูมภิาค (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2564) 2

ภาคเหนือ
17 จงัหวดั152คนั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
20 จงัหวดั226 คนั

ภาคกลางและตะวนัออก
25 จงัหวดั355คนั

ภาคใต้
14 จงัหวดั217 คนั

เดือนกรกฎาคม 2564
ด าเนินการ 53 จงัหวดั 

รถ Mobile จ านวน 630 คนั

กระทรวงพาณิชย ์ด าเนินโครงการ “รถ Mobile 
พาณิชย.์.ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก” ในส่วนภูมิภาค 76 จงัหวดั เพื่อจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ในราคาต ่ากว่า
ท้องตลาด ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยรถ Mobile จะวิง่ไปจ าหน่าย
สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคในชุมชน ภายใต้การปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั 

ผลการจ าหน่ายสินค้า (ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564)

ประชาชนมาซ้ือสินค้า 
336,895 คน

มลูค่าการจ าหน่าย
42.092 ล้านบาท

ช่วยลดค่าครองชีพ
18.039 ล้านบาท



โครงการ “รถ Mobile พาณิชย.์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน”

สินค้าท่ีได้รบัความสนใจเป็นพิเศษ 
▪ ขา้วสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมีก่ึ่งส าเร็จรูป และน ้ามนัพชื 

เนื่องจากเป็นสนิคา้ที่น าไปประกอบอาหารในชีวติประจ าวัน 
และราคาถูกกว่าทอ้งตลาด

▪ สนิค้าชุมชนและผักผลไม้ เช่น หอม กระเทียม แก้วมังกร
ทุเรยีนกวน น ้าพรกิปลารา้ ไข่เคม็ 

▪ อุปกรณ์เพื่อการป้องกนัโควดิ-19 เช่น หน้ากากอนามยั เจล/
สเปรยแ์อลกอฮอล์ทีม่า : กองบรหิารการพาณิชย์ภูมภิาค (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2564) 3

ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค

ราคาสินค้าท่ีจ าหน่าย

สินค้าไฮไลท์ ราคาตลาด
(เฉลี่ย : บาท)

ราคาโครงการ 
(เฉลี่ย : บาท)

ส่วนลด 
(%)

ขา้วสาร 5 กก. 135 119 11.85

น ้ามนัพชื 1 ลติร 49.50 44 11.11

ไข่ไก่ เบอร ์2 110 84.50 23.18

น ้าตาลทรายขาว 24.5 22 10.20

บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป 6.50 5.75 11.54

ปลากระป๋อง 10 6 40.00

น ้ามนัพืช 17 %

ไข่ไก่ 16.4 %

ข้าวสาร 12.3 %

กระดาษทิชชู่ 7.4 %

อาหารกระป๋อง 6.2 %



อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.25 (YoY) เป็นการสูงขึ้นในอตัราชะลอตวัจากเดอืน
ก่อนหน้า จากราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สูงขึ้น ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลอื
ค่าไฟฟ้าและประปาจากรัฐบาล สนิคา้กลุ่มอาหารสดมกีารปรับราคาลดลง 
อาท ิขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ผกั ขณะที ่ไข่ไก่ เน้ือสกุร สงูขึน้ จากมาตรการปลด
แม่พนัธุ์ไก่ท าให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง และการเกิดโรคระบาดในสุกร ขณะที ่
สนิคา้และบริการอื่นๆ ราคาเคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความ
ต้องการการบรโิภคของประชาชน เมื่อหักอาหารสดและพลงังานออกแล้ว 
เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.52 

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.40 จากการสูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง 
คา่โดยสารเครื่องบนิ ผลติภณัฑป้์องกนัและบ ารุงผวิ เสือ้ชัน้ใน 
เสือ้ผา้สตร ีอาหารสตัวเ์ลีย้ง และคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

ดชันีราคาผู้บริโภคเดือนมิถนุายน 2564 เท่ากบั 99.93 (ปีฐาน 2562=100)

เม่ือเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนมิถนุายน 2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.38
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.36
ตามการสูงขึ้นของข้าวเจา้ ขนมปัง เสน้หมี ่ไข่ไก่ นม ผกั (ถัว่ฝักยาว 
แตงกวา มะเขอื) ผลไม ้(มงัคุด ทุเรยีน ลองกอง) น ้ามนัพชื เครื่องปรุง
รส ซอสหอยนางรม กะท ิอาหารเดลเิวอรี่ ปลากระป๋อง ขณะที่ เนื้อสุกร 
ปลาทู ปลานิล เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนมิถนุายน 2564

เทียบกบัเดือนมิถนุายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.25 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.29
จากการสงูขึน้ของเนื้อสุกร ปลาหมกึกลว้ย ปลานิล ไข่ นมข้นหวาน 
ผลไม ้(เงาะ มงัคุด ลองกอง) น ้ามนัพชื ซอีิว๊ เครื่องปรุงรส กบัข้าว
ส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง อาหารตามสัง่ ขณะที่ ข้าวเจ้า 
ขา้วเหนียว ผกั (ผกัช ีพรกิ ตน้หอม) น ้าดื่ม กาแฟผงส าเรจ็รูป ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 1.87 จากการสูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าโดยสารสาธารณะ โฟมล้างหน้า ค่าแต่งผม และเบยีร ์
ขณะที่ เส ือ้ยืดบุรุษ-สตรี ค่าไฟฟ้า ผงซักฟอก ค่าเช่าบ้าน 
หอ้งพกัโรงแรม อาหารสตัว ์การสือ่สาร ลดลง

1

1. เดือนพฤษภาคม 2564 (MoM) สงูขึ้น 0.38
2. เดือนมิถนุายน 2563 (YoY)                         สงูขึ้น 1.25
3. เฉล่ีย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 สงูขึ้น 0.89
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่

เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ
ยาสบูและเครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ 
ระดบัราคาสินค้า เดือนมิถนุายน 2564 (MoM)

เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)สูงขึ้นร้อยละ 0.89 โดยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้

■ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.12
จากการสงูขึน้ของ เนื้อสกุร ปลาหมกึกลว้ย ผกั (พรกิสด ถัว่ฟักยาว 
ต้นหอม) ผลไม้ (กล้วยน ้ าว้า ลองกอง องุ่น) น ้ ามันพืช ซีอิ๊ว 
ซอสหอยนางรม กบัขา้วส าเรจ็รูป ก๋วยเตีย๋ว ข้าวแกง อาหารตามสัง่ 
ขณะที่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไข่ไก่ นม น ้าดื่ม น ้าอัดลม กาแฟผง
ส าเรจ็รูป ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 1.40จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่แต่งผม 
ยาสฟัีน เบยีร์ สุรา ขณะที่ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าเช่าบ้าน 
เสื้อยืดบุรุษ-สตรี เส ื้อชัน้ใน ค่าทัศนาจร เครื่องถวายพระ 
คา่หอ้งพกัโรงแรม และการสือ่สาร ลดลง

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหว่างเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหว่างปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกนั
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5

เงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน 2564 เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถิุนายน 2563
สูงขึ้นในอัตราชะลอตัว ร้อยละ 1.45 (YoY) จากราคาน ้ ามัน
เชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ ประกอบกบัมาตรการลดคา่ไฟฟ้า ประปา สนิคา้
หมวดอื่นๆ สูงขึ้น อาทิ เนื้อสตัว์ ไข่ไก่ ผลไม ้เครื่องประกอบ
อาหาร อาหารส าเรจ็รูป เศรษฐกจิภาคกลางขยายตวั สะท้อนจาก
ภาษมีลูคา่เพิม่ จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่ทีเ่พิม่ขึ้น
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2564 เท่ากับ 

100.06 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.70
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.36 จาก

การสงูขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ผลติภณัฑ์ป้องกนัและบ ารุงผวิ สบู ่
ไข่ไก่ นม ผกั และเครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ เนื้อสุกร ปลาหมกึ 
กุง้ เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ผลไม ้ลดลง

- เทียบกบัมิถนุายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.45 ตามการ
สงูขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร ปลาทบัทมิ ปลาหมกึ ปลาทู 
ไข่ นมข้นหวาน ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร อาหารส าเร็จรูป
ขณะที ่ขา้วสาร คา่ไฟฟ้า เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง
- เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.13จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสุกร ปลาทู ปลาทบัทิม ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ขณะที ่
คา่ไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ ขา้วสาร ขนมปัง ไข่ไก่ นม ผกั ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน 2564 เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถิุนายน 2563สูงขึ้น
ในอตัราชะลอตวั รอ้ยละ 0.91 (YoY)จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิและ
มาตรการลดคา่ไฟฟ้า ประปา หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้น ขณะที ่
ขา้วเหนียว ผกั ลดลง เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือขยายตวัต ่าสดุ
ของประเทศ ภาษมีลูคา่เพิม่ และปรมิาณการจดทะเบยีนรถใหมเ่พิม่ขึน้
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2564 เท่ากบั 99.76 

และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.34
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.42 จาก

การสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ผัก เครื่องประกอบอาหาร ข้าวเจ้า 
เสน้ก๋วยเตีย๋ว ขณะที ่เนื้อสกุร เนื้อโค ปลานิล กาแฟผง ลดลง
- เทียบกบัมิถนุายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.91 ตามการ

สูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เน้ือสุกร เน้ือโค ปลาหมกึกล้วย ปลาทู 
ปลาสลดิแห้ง ผลไม้ ก๋วยเตีย๋ว อาหารตามสัง่ ขณะที่ ข้าวเหนียว 
ขา้วเจา้ ผกั ผลติภณัฑท์ าความสะอาดกาย กระดาษช าระ ลดลง
- เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563

(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.58จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร 
เนื้อโค ปลานิล ปลาทู หอยแครง ผัก เครื่องประกอบอาหาร ขณะที ่
คา่ไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ ผลติภณัฑซ์กัผา้ ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไข่ นม ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน 2564 เมื่อเทยีบกบัเดอืนมถิุนายน 2563
สงูขึน้ในอตัราชะลอตวั รอ้ยละ1.79 (YoY) จากราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้ 
และมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา สนิคา้หมวดอื่นๆ สูงขึ้น จาก
กลุ่มเนื้อสตัว์และอาหารส าเร็จรูป เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตวัสูง
กว่าภาคอื่นๆ สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ และจ านวนจดทะเบยีน
รถใหมท่ีเ่พิม่ขึน้
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2564 เท่ากบั 

99.72  และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.29
- เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.43

จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ ข้าวเจ้า ไข่ นม ผัก ผลไม ้
ขณะที ่คา่เลา่เรยีน เนื้อสกุร เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง
- เทียบกบัมิถนุายน 2563 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.79จากการ

สูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร ปลาช่อน กุ้ง ปลาหมึก 
หอยแครง ผัก ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ข้าวสาร 
คา่ไฟฟ้า ผลติภณัฑซ์กัลา้ง คา่เลา่เรยีน ลดลง
- เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.17จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสกุร ปลาช่อน ปลาดุก กุง้ ปลาหมกึ หอยแครง ปูมา้ ผกั เครื่อง
ประกอบอาหาร ขณะที่ ค่าไฟฟ้า ผลติภณัฑ์ซักล้าง ข้าวสาร ไข่ 
นม ผลไม ้เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนมถิุนายน 2564 เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถิุนายน 2563สูงขึ้น
ในอตัราชะลอตวั ร้อยละ 1.34 (YoY) จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ
และมาตรการลดคา่ไฟฟ้า ประปาหมวดเนื้อสตัว ์ไข่ ผลไม ้เครื่องประกอบ
อาหาร และอาหารส าเรจ็รูป สงูขึน้ เศรษฐกจิภาคเหนือปรบัตวัดขีึ้น 
สะทอ้นจากภาษมีลูคา่เพิม่ และจ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่ทีเ่พิม่ขึน้ 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนมิถุนายน 2564 เท่ากับ 
100.40 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.83
- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)สูงขึ้นร้อยละ 0.57 จากการ

สงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ผกั นมขน้หวาน นมผง และไข่ไก่ จากการ
ปลดระวางแมไ่ก่ ท าใหป้รมิาณไข่ไก่น้อยลง และต้นทุนค่าอาหารสตัว์
สงูขึน้ ขณะที ่เนื้อสกุร ปลาช่อน เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง
- เทียบกบัมิถนุายน 2563 (YoY)สูงขึ้นร้อยละ 1.34 ตามการ

สงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสกุร ไก่ย่าง ไก่สด ผลไม ้ไขไก่ ไข่เป็ด 
นมผง เครื่องประกอบอาหาร ขณะที ่ขา้วสาร ผกั ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น 
เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง
- เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 64) เทียบกับระยะเดียวกันของปี

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.89 จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสุกร ปลาทู เครื่องประกอบอาหาร ผลไม้ อาหารเดลเิวอรี่ ขณะที่
ขา้วสาร ผกั ไข่ไก่ นม เครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์



ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตวัสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัเดอืนก่อน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โดยในเดอืน
กรกฎาคมมีผลผลิตที่เก็บเกีย่วไดร้้อยละ 1.30 ของผลผลิตทัง้หมด ขณะที่ความต้องการใช้มเีพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของการ
สง่ออกสนิคา้ปศสุตัว์

ปาลม์น ้ามนั      
ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ าม ันปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

เดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าผลปาล์มจะยังคง
ออกสูต่ลาดลดลงจากทีค่าดการณ์ไว ้รวมทัง้ราคาน ้ามนัปาล์ม
ดบิของไทยมีแนวโน้มปรบัสูงขึ้นตามราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ
มาเลเซยีทีอ่ยู่ในเกณฑส์งู จงึมกีารแขง่ขนักนัรบัซื้อมากขึน้

ข้าว
ราคาเฉลี่ยขา้วเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้

ลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการมี
สต็อกเพียงพอต่อความต้องการใชแ้ล้ว ประกอบกบัตลาด
ปลายทางชะลอค าส ัง่ซื้อ จงึท าใหโ้รงสเีสนอราคารบัซื้อลดลง

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลี่ยยางพาราปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดอืนก่อน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ปรบัตวั
สูงขึ้นในเอเชียจากการกลายพันธุ์ ท าให้หลายประ เทศ
รวมถึ ง ไทยต้อ ง ใช้มาตรการล็อคดาว น์  ส่ง ผล ให้
ผูป้ระกอบการชะลอการซื้อขายยาง

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละ ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย

เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น โดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ในเดอืนกรกฎาคม สง่ผลดตี่อคณุภาพผลผลิต ท าให้มเีชื้อแป้ง
อยู่ในระดบัสูง ประกอบกบัค่าเงนิบาทที่มสีญัญาณอ่อนค่าลง 
เป็นผลดตี่อการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัไปยังประเทศ
คูค่า้ส าคญัของไทย โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดแล้ว 27.017
ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 85.41

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยขา้วเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกร
ขายได ้มแีนวโน้มชะลอตวั เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 สง่ผลให้
ก าลงัซื้อในประเทศและต่างประเทศลดลง ประกอบกบัการส่งออก
ชะลอตวั จากคา่ระวางเรอืทีป่รบัตวัสงูขึน้

มนัส าปะหลงั - คาดวา่ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
ปรบัตวัลดลง เนื่องจากผูส้่งออกมสีนิคา้ในสต็อกเพียงพอกบัความ
ตอ้งการจ านวนหนึ่งแลว้ จงึอาจเสนอราคารบัซื้อลดลง

ยางพารา - คาดวา่ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวทิยาพยากรณ์ว่าจะมฝีนตกหนักในหลาย
พื้นที่แหล่งปลูกยางพารา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรดียาง ท าให้
ปรมิาณยางออกสูต่ลาดน้อย สง่ผลใหร้าคาปรบัตวัสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ปาล์มน ้ามนัจะปรบัตวัสูงขึ้น
เนื่ อ งจากผลปาล์มน ้ าม ันที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง  ซึ่ ง
ผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ปรมิาณผลปาล์มจะมปีรมิาณน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ จึงแข่งขนักนัรบัซื้อผลปาล์มเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ภาคใตม้ฝีนตกชกุ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการตดัปาล์มและขนส่งปาล์ม
ออกจ าหน่าย 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์- คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ความชืน้ไมเ่กนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัสูงขึ้น เนื่องจาก
ความตอ้งการใชท้ีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายตวัของการส่งออกสนิคา้ปศุสตัว์
แมว้า่ผูป้ระกอบการจะมสีตอ็กขา้วโพดเลี้ยงสตัว์บางส่วน แต่ยงัไม่
เพยีงพอ ประกอบกบัราคาวตัถุดบิอาหารสตัวอ์ื่น ๆ อาทิ ถัว่เหลือง 
มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้จากความตอ้งการของประเทศจนี

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

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกรกฎาคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนกรกฎาคม (บาท)
ราคา
เฉลี่ย
(มิ.ย.)

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

%
ราคาเฉลี่ย
ก.ค./มิ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,862 10,519 10,383 10,244 10,134 10,320 - 4.99
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.91 1.95 1.96 1.99 1.98 1.97 3.14

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 55.71 50.12 48.48 48.10 47.11 48.54 -12.87
ผลปาลม์น ้ามนัทะลายนน.>15 กก. 5.68 6.00 6.21 6.57 6.31 6.27 10.39
ข้าวโพดเมลด็ความชื้น 14.5 % 8.07 8.08 8.55 8.62 7.90 8.29 2.73

6
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■ 10-11 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดแพร่ ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาขดีความสามารถ
ในการใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยีเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และการรบัรูด้า้นการตลาด 
ณ ส านกังานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัแพร ่มผีูเ้ขา้รว่มอบรม จ านวน 43 ราย

■ 8-16 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวดักาญจนบุรี
ร่วมกบัส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสมุทรสงคราม ด าเนินการตาม
นโยบายเซลส์แมนจงัหวดั เชื่อมโยงตลาดล าไยพันธุ์อีดอ จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ส.บุญมีฤทธิ ์จ.กาญจนบุรี ไปจ าหน่ายในจังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 200 กล่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากโควดิ-19

■ 12 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่
ตรวจสอบการจบัและจ าหน่ายปลากะพงของเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เมอืง 
จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจ าหน่ายปลากะพง
ปี 2564 โดย จ.ฉะเชงิเทรา มปีรมิาณปลากะพงเป้าหมายรวม 300 ตนั 
ยอดสะสมปลากะพงทีจ่บัแลว้ จ านวน 230.7964 ตนั เกษตรกร 48 ราย

■ 16-18กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง จดังานแสดง
สินค้าและจับคู่ เจรจาธุ รกิจการค้า (Lampang Online Business
Matching) ระหวา่งผูป้ระกอบการจงัหวดัล าปางกบัภมูภิาคอื่น ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ศนูย์การคา้เซน็ทรลัพลาซ่า ล าปาง โดยสนิคา้ที่มกีารลงนาม 
MOU ประกอบดว้ย ล าไย ขา้ว และกาแฟ

ภาคกลาง

■ 20 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดสิ งห์บุ รี 
รว่มกบั สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สงิห์บุรี จ ากดั 
ด าเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายมงัคุด
ปี 2564 จากจังหวดัระนอง ให้กบัผู้บริโภคในพื้นที่จ ังหวดัสงิห์บุร ี
ปรมิาณ 3,240 กโิลกรมั มลูคา่การจ าหน่าย 113,400 บาท

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 7-9 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าพูน จัดกจิกรรม
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เจาะตลาดออนไลน์ กา้วไกลตลาดสากล” ณ เดอะ
แกรนดจ์ามจุร ีรสีอรท์ จ.ล าพูน หวัขอ้การอบรม ประกอบดว้ย เจาะตลาด
จีนด้วยกลยุทธ์ Cross Border E-commerce การวเิคราะห์ตลาดดว้ย
Competitive Matrix และการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ 
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■ 8 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชยัภูมิ จัดกจิกรรม
จบัคูเ่จรจาธุรกจิการคา้ (Business Matching) ตามนโยบาย “เกษตรผลิต 
พาณิชย์ตลาด” ณ หน้าจวนผูว้่าราชการจงัหวดัชยัภูม ิมกีลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 ราย และมกีารลงนาม
สญัญาจบัคูธุ่รกจิ จ านวน 7 คู ่มลูคา่การซื้อขายรวม 28,556,800 บาท

■ 7 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัร้อยเอ็ด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จดัพิธีลงนามความร่วมมอื (Kick off) ณ บมจ. 
สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากดั จ.รอ้ยเอด็ เปิดตวัโครงการแกไ้ขปัญหาขา้ว
คา้งสต็อกจงัหวดัรอ้ยเอ็ด และแถลงข่าวความร่วมมอืในการส่งเสริม
การจ าหน่ายขา้วหอมมะลจิงัหวดัรอ้ยเอด็สูต่ลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยมกีารสัง่ซื้อและกระจายขา้วหอมมะลเิบือ้งตน้ จ านวน 113 ตนั 

■ 15 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภูเก็ต มอบป้าย
สญัลกัษณ์ธงฟ้าราคาประหยดั แกผู่แ้ทนภาคธุรกจิ ภาคเอกชน ภายใต้
โครงการธงฟ้าราคาประหยัด #ภูเก็ตไม่แพง เพื่อสนับสนุนภาคการ
ท่องเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ “Phuket Tourism Sandbox” ณ ศูนย์การคา้
ภเูกต็โกรเซอรี ่จ.ภเูกต็ 

■ 10 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดชุมพร ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายกุง้ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงกุ้งปี 2564 ณ กลุ่มชมรมเลี้ยงกุง้คุณภาพ
ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยจังหวดัชุมพรไดร้บัจัดสรรกุ้งเป้าหมาย 
จ านวน 110 ตนั เพื่อกระจายกุง้ออกสูต่ลาดภายในประเทศ

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 2 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตรงั น าคณะท างาน
ควบคมุตรวจสอบกระบวนการผลติสนิคา้สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์น าโดยผูว้่า
ราชการจังหวดัตรงั ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อขอใชต้ราสญัลักษณ์ GI
“หมูย่างเมอืงตรงั” ณ สินไชยหมูย่าง อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั เพื่อยกระดบั 
สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ และสง่เสรมิใหเ้กดิการใชต้รา GI ในเชงิพาณิชย์  

■ 9 กรกฎาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกับ
แมค็โครสาขาขอนแกน่ ด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงกุง้ ปี 2564 
โดยแมค็โครสาขาขอนแกน่ไดร้บัซื้อกุง้จากเกษตรกรในจงัหวดัมาจ าหน่าย 
ใหแ้กป่ระชาชน รวมถงึจดัพื้นที ่#พื้นทีฟ่รชีว่ยธุรกจิรา้นอาหาร แมค็โคร
คูค่ดิธุรกจิรา้นอาหาร ณ แมค็โคร สาขาขอนแกน่  
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