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คยุกบั กบภ.
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาค ปีที่ 6 ฉบบัที่ 11

ประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 จดหมายขา่วฉบบันี้ขอน าเสนอ
เรื่อง “การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุค
ออนไลน์” และ “ขายของออนไลน์ ท าไมต้องมีรีวิว..?” 
เนื่องจากการซื้อขายออนไลน์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง
ตามเทรนด์ของสังคมสมยัใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีและ
โซเชยีลมเีดยีมากขึ้น ประกอบกบัมโีควดิ-19 เป็นปัจจยั
กระตุ้นท าให้ธุรกิจทัง้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องปรบัตวั
เขา้สู่ช่องทางออนไลน์ ตามดว้ยดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน
กรกฎาคม 2564 สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคัญ 
และปิดท้ายด้วยเทรนด์ตลาดมาแรง “7 Trend ธุรกิจ 
Start up ทีต่อ้งจบัตา”

• การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้
ของผูบ้รโิภคในยคุออนไลน์

• ขายของออนไลน์ ท าไม
ตอ้งมรีวีวิ..?

หน้า 9เทรนดต์ลาดมาแรง / 
กิจกรรมภมิูภาค

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

“พาณิชยย์คุใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในยคุออนไลน์

ทีม่า : ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 2

อินฟลูเอนเซอร์
เป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อ 

โดยจากการส ารวจของ BrightLocal พบว่า 88% ของ
ลูกค้าเช่ือการรีวิวบนโลกออนไลน์มากพอๆ กบัการ
แนะน าจากคนรอบข้าง โดยการรวีวินัน้เกดิไดจ้ากหลาย
ช่องทาง เช่น ขอใหลู้กคา้รวีวิสนิคา้ของเราสัน้ๆ เพือ่แลก
กบัสทิธหิรอืส่วนลด หรอืหลายๆ แบรนด์เลือกที่จะจ้าง
อนิฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ใหร้วีวิสนิคา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของรปูแบบสนิคา้หรอืบรกิารของเราดว้ย

รีวิว

จากขอ้แรกที่เป็นเรื่องของการรวีวิที่หลาย
แบรนด์เลอืกใช้ Influencer Marketing โดยจากการส ารวจ
ของ Nielsen พบว่ากว่า 92% ของผู้ท าแบบส ารวจ
ค่อนข้างเช่ือถือในค าแนะน าหรือการรีวิวจากบุคคล
อ่ืนบนโลกออนไลน์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จกัก็ตาม 
หลายแบรนด์จึงเลือกที่จะพยายามส่งสินค้าให้กับเหล่า 
Influencer เพือ่ใหพ้ดูถงึแบรนดห์รอืสนิคา้ของตนเอง มทีัง้
สง่ใหท้ดลองใชฟ้รแีละแบบทีต่อ้งจา่ยเงนิเพือ่จา้งใหร้วีวิ

แม้ว่าสินค้าและบริการนัน้จะดีมากๆ
แต่ถ้าการเข้าถึง การช าระเงิน หรือขัน้ตอนในการ
ใช้บริการนัน้เต็มไปด้วยความยุ่งยาก กมี็แนวโน้ม
ท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าหรือบริการนัน้ 
ซึ่งในบางครัง้พวกเขาตัดสินใจไม่ไปต่อ เพราะว่ า 
“มนัยาก” และ “วุน่วาย” เกนิไป

ตัวตนของแบรนด์

จากนี้ไปผู้บริโภคจะให้ความส าคญักับ
ตวัตนและจุดยืนของแบรนด์มากขึ้น เพราะนอกจาก
ผู้บริโภคจะซ้ือเพราะต้องการใช้สินค้าแล้ว ในอีก
ทางหน่ึงแบรนด์นัน้ยงัเปรียบเสมือนส่ิงท่ีบ่งบอก
ตวัตนและความเช่ือของพวกเขาด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ในเรือ่งของความยัง่ยนื ความโปรง่ใส ฯลฯ

ขอ้นี้จะชดัทีสุ่ดในสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาค่อนข้างสูง หรอืเป็นสิง่ที่ไม่ไดซ้ื้อกนับ่อยๆ เช่น 
รถ บา้น ทรปิท่องเทีย่วต่างประเทศ สนิคา้เหล่านี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะสอบถามจากคนรอบตวั ขอความ
คิดเหน็จากคนรอบข้าง ค้นหาข้อมลูจากทัง้รีวิวท่ีเป็นผูใ้ช้จริง เพือ่น ามาใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซือ้

การซ้ือขายออนไลน์ มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ของสงัคมสมยัใหม่ที่เขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
โซเชียลมเีดียมากขึ้น ประกอบกบัมโีควดิ-19 เป็นปัจจยักระตุ้น ท าให้ธุรกิจทัง้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องพากนัปรบัตัว 
และสิง่ที่น่ากลวัที่สุดในการท าธุรกจิคงหนีไม่พน้ “คนไม่ซ้ือ” เพราะปัญหาต่างๆ ในการท าธุรกจิจะยงัคงสามารถแก้ไข 
และค่อยๆ ปรบัเปลี่ยนไปไดใ้นขณะทีส่นิคา้หรอืบรกิารของเรายงัขายได ้และม ี“กระแสเงินสด” มาใชใ้นการท าสิง่ต่างๆ

ในธุรกจิได้ต่อไป ซึ่งการที่เราจะสามารถท าให้คนซื้อของเราได้นัน้ สิง่ส าคญัก็คอืการเขา้ใจ “พฤติกรรมลูกค้า” 
(Consumer behavior) มาดกูนัวา่อะไรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในยคุปัจจุบนับา้ง 

ความง่าย

ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการตดัสินใจ



ขายของออนไลน์ ท าไมต้องมีรีวิว..?

ทีม่า : วารสารกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ปีที ่9 ฉบบัที ่57

ก่อนเราจะเสยีเงนิไปซื้ออะไรกต็าม หากดแูลว้รา้นคา้ทีเ่ราก าลงัสนใจมรีายละเอยีด
สินค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีรีวิวจากลูกค้าว่าสัง่ซื้อแล้วได้รับสินค้ามาในสภาพใด 
การจดัสง่ไวหรอืไม ่ตอบค าถามลกูคา้ดหีรอืไม ่ความเชือ่มัน่ต่อรา้นคา้กจ็ะไมเ่กดิขึน้

การมี “รีวิว” (Review) แสดงประกอบรายละเอยีดสนิคา้ในเวบ็ไซตห์รอืรา้นคา้บนแพลตฟอรม์ออนไลน์นัน้

จะช่วยเสรมิการพจิารณาของลกูคา้ทีก่ าลงัดรูา้นคา้อยู ่เพราะสิง่หนึ่งทีล่กูคา้ในยคุนี้มองหาเมื่อสนใจสนิคา้หรอืบรกิารก่อนจะ
ตดัสนิใจซื้อกค็อืรวีวิจากลกูคา้ก่อนหน้า เพราะประสบการณ์ในการ Shopping ถอืเป็นสิง่ส าคญัมาก หากเรามอบสนิคา้หรอื
บรกิารทีด่จีนลูกคา้พงึพอใจ เสยีงตอบรบัย่อมออกมาด ีแต่เมื่อใดกต็ามทีส่นิคา้หรอืบรกิารบกพร่อง Comment ในดา้นลบ
กย็อ่มเป็นสิง่ทีเ่ลีย่งไมไ่ด ้ซึง่ความส าคญัอื่นๆ ทีเ่ราจะไดร้บัจากการมรีวีวิสนิคา้หรอืรวีวิบรกิาร มดีงันี้

ความน่าเชือ่ถอื

ไดรั้บความคดิเหน็โดยตรงจากลูกค้า

ช่วยใหค้้นหาสินค้าเจอไดง้า่ยขึน้

รีววิดา้นลบบางคร้ังส่งผลด ี

สินค้ามรีีววิ คนยิง่สนใจ

ความคดิเห็นดีๆ ที่สามารถน าไปพฒันาปรบัปรุงสนิค้าและบรกิารได้ มักมาจาก
ลูกคา้โดยตรงหลงัจากไดท้ดลองใชส้นิคา้แลว้ ซึ่งเป็นประสบการณ์จากผูใ้ช้งานจรงิทีม่ ี
คุณคา่ ชว่ยใหเ้ราสามารถพฒันาสนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากทีสุ่ด

เครือ่งมอืคน้หาทีเ่ราคุน้เคยกนัดอียา่งกเูกิ้ล (Google) มกัดงึสนิคา้ทีม่คีนรวีวิมาแสดง
ใหน้ักท่องเวบ็ฯ เหน็ดว้ย ยิง่สนิคา้ของเราไดร้บัการรวีวิหรอืพดูถงึจากลูกคา้จ านวนมาก 
ยิง่เป็นตวัชีว้ดัถงึความน่าเชือ่ถอืและสรา้งความน่าสนใจใหก้บัสนิคา้ของเรามากขึน้ดว้ย

ความผดิพลาดเป็นสิง่ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ไดเ้สมอ หากเจา้ของรา้นรบัมอืกบัรวีวิทีต่ าหนิ
การใหบ้รกิารไดด้แีละแสดงออกถงึความจรงิใจในการรบัผดิชอบอยา่งเหมาะสม ลูกคา้ที่
เขา้มาอ่านรวีวิจะรูส้กึถงึความน่าเชื่อถอื ช่วยเพิม่การตดัสนิใจในการใชบ้รกิารมากขึน้ 
หากรา้นคา้มแีต่ค าชมอยา่งเดยีว มกัท าใหค้วามรูส้กึน่าสงสยัมากกวา่เกดิความไวว้างใจ

เมื่อลูกค้ารายใหม่เขา้มาเหน็รวีวิก่อนหน้านี้ จะเกดิแรงจูงใจและความกล้าที่จะ
แชร์ความเห็นเพิม่เติมทิ้งไว้ให้คนอื่นๆ ได้รบัรู้ต่อไป ยิง่สนิค้าชิ้นไหนมรีวีวิใหม่ๆ 
เพิม่เตมิสม ่าเสมอ คนมกัใหค้วามสนใจเพิม่ตามไปดว้ย
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.45 (YoY) เป็นการสูงขึน้ในอตัราชะลอตวัแมว้่าราคา
น ้ ามนัเชื้อเพลิงจะปรบัตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 29.35 แต่มีปัจจัยทอนจากกลุ่ม
อาหารสดที่ลดลงมากที่สุดในรอบ 36 เดือน ถึงร้อยละ -1.58 จากการลดลง
ของราคาขา้วเหนียว ขา้วเจา้ ไก่สด ผกั และมาตรการชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้า ประปา 
รอบ 3 (ก.ค.-ส.ค. 64) อย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่ เนื้อสุกร ปรับตัวสูงขึ้น 
จากความตอ้งการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงลอ็คดาวน์ และเกดิโรคระบาดในสุกร
ท าให้ผลผลิตน้อย ขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆ ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
สถานการณ์และความตอ้งการบรโิภค เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัทีร่อ้ยละ 0.14

■ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ -0.04 จากการลดลงของค่าไฟฟ้า ผ้าปูที่นอน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าโดยสารสาธารณะ ขณะที ่
น ้ามนัเชื้อเพลงิ ชุดชัน้ในสตร ีเสื้อเชิ้ตบุรุษ แชมพู ผา้อนามยั 
ครีมนวดผม เพิ่มขึ้น ส าหรับหมวดยาสูบและเครื่องดื่ มมี
แอลกอฮอล ์ราคาไมเ่ปลีย่นแปลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากบั 99.81 (ปีฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

ดชันีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2564 เปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.12
โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.26
ตามการลดลงของเนื้อสุกร ปลาทู ไก่สด ผัก (มะนาว ถัว่ฝักยาว
แตงกวา) ผลไม ้(เงาะ ลองกอง มงัคุด) น ้าอดัลม น ้าดื่ม ขณะที ่ขา้วเจา้ 
อาหารจากธญัพืช ไข่ไก่ นม พริกแกง ซีอิ๊ว น ้ ามนัพืช ก๋วยเตีย๋ว 
กบัขา้วส าเรจ็รปู สงูขึน้

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2564

เปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคม 2563 (YoY) สงูขึน้ร้อยละ 0.45 โดยมกีารเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ ดงันี้

■ หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.47
จากการลดลงของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผัก (พริกสด กะหล ่าปล ี
ขึ้นฉ่าย) น ้ าดื่ม กาแฟผงส าเร็จรูป น ้ าอัดลม ขณะที่ เนื้ อสุกร 
ปลาหมกึกลว้ย ปลานิล ไข่ไก่ ไข่เป็ด ผลไม ้(สม้เขยีวหวาน มงัคุด 
กลว้ยน ้าวา้) น ้ามนัพชื ซอีิว๊ ขา้วแกง อาหารตามสัง่ สงูขึน้

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 1.06 จากการสูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง 
คา่โดยสารสาธารณะ แชมพ ูครมีนวดผม ค่าแต่งผมบุรุษ-สตร ี
ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา คา่เชา่บา้น เสือ้ยดืสตร ีชุดชัน้ในสตร ี
กางเกงบุรุษ ค่าหอ้งพกัโรงแรม อาหารสตัว ์การสือ่สาร ลดลง
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1. เดือนมิถนุายน 2564 (MoM) ลดลง -0.12
2. เดือนกรกฎาคม 2563 (YoY) สงูขึน้ 0.45
3. เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2564 สงูขึน้ 0.83
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อืน่  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดืม่

เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ 
ระดบัราคาสินค้า เดือนกรกฎาคม 2564 เทียบกบัเดือนก่อนหน้า

เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2564 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)สงูขึน้ร้อยละ 0.83 โดยมกีารเปลีย่นแปลง 
ดงันี้■ หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.03

จากการสูงขึ้นของ เนื้อสุกร ปลาหมึกกล้วย ผลไม้ (กล้วยน ้ าว้า 
ลองกอง ทุเรยีน) น ้ามนัพชื ซอีิว๊ ซอสหอยนางรม กบัขา้วส าเรจ็รูป 
ก๋วยเตีย๋ว ขา้วแกง อาหารตามสัง่ ขณะที ่ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว นมสด 
นมผง นมถัว่เหลอืง ผกั (ผกัช ีผกักาดขาว มะเขอื) น ้าดื่ม น ้าอดัลม 
กาแฟผงส าเรจ็รปู ลดลง

■ หมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์
สงูขึน้ร้อยละ 1.36 จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าแต่งผม 
ครมีนวดผม ค่าโดยสารสาธารณะ เบยีร์ สุรา ขณะที่ ค่าไฟฟ้า 
ก๊าซหุงต้ม ค่าเช่าบ้าน เสื้อยืดบุรุษ -สตรี ชุดชัน้ในสตร ี
คา่ทศันาจร เครือ่งถวายพระ คา่หอ้งพกัโรงแรม ลดลง

3

MoM = Month on Month เปรยีบเทยีบระหวา่งเดอืน, YoY = Year on Year เปรยีบเทยีบระหวา่งปี, AoA = Average on Average เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ในชว่งเวลาเดยีวกนั
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เงนิเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2563
สูงขึ้นในอัตราชะลอตัว ร้อยละ 0.71 (YoY) จากราคาน ้ ามัน
เชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ ขณะที ่ค่าไฟฟ้า ประปา ลดลงตามมาตรการลด
คา่ครองชพี เนื้อสตัว ์ไขไ่ก่ อาหารส าเรจ็รปู เครือ่งประกอบอาหาร 
สูงขึน้ เศรษฐกจิภาคกลางขยายตวั สะทอ้นจากรายไดเ้กษตรกร 
รายไดก้ารทอ่งเทีย่ว ทีเ่พิม่ขึน้ แต่จ านวนจดทะเบยีนรถใหมล่ดลง
- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากบั 

99.91 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.06
- เปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 

-0.15 จากการลดลงของผกั ผลไม ้ค่าไฟฟ้า ผา้ปทูีน่อน เครื่องดื่ม  
เนื้อไก่ เนื้อสุกร เครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ น ้ ามนัเชื้อเพลิง 
ขา้วสาร ขนมปัง ไข ่นม แชมพ ูผา้อนามยั สงูขึน้
- เปรียบเทียบกบักรกฎาคม 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.71

ตามการสูงขึ้นของน ้ ามนัเชื้อเพลิง ไข่ เครื่องประกอบอาหาร 
เนื้อสุกร ปลาทู เนื้อไก่ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขณะที่ ค่ าไฟฟ้า 
ขา้วสาร ผกั ผลไม ้เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งดืม่ ลดลง
- เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 64) เปรียบเทียบกบัระยะเดียวกนั

ของปี 2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.06 จากการสูงขึ้นของน ้ามนั
เชือ้เพลงิ เนื้อสุกร เนื้อไก่ ปลาทบัทมิ ผลไม ้เครื่องประกอบอาหาร 
ขณะที ่ขา้วสาร ขนมปัง คา่ไฟฟ้า ประปา ก๊าซหุงตม้ นม ผกั ลดลง

เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อเทียบกับกรกฎาคม 2563 สูงขึ้น
ในอตัราชะลอตวั ร้อยละ 0.38 (YoY) จากการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง
และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ขณะที่ ค่าไฟฟ้า ประปา ลดลงตามมาตรการ
ลดคา่ครองชพี ขา้วเหนียว ผกั ผลไม ้ลดลง เศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือยงัชะลอตวั รายไดเ้กษตรกรและรายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลง

- ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากบั 99.70 
และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.76

- เทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.06 จากการ
ลดลงของผกั ผลไม ้เนื้อสุกร เนื้อไก่ ปลานิล กุง้ คา่ไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ 
เครื่องปรบัอากาศ ค่าเล่าเรยีน ขณะที่ น ้ามนัเชื้อเพลงิ ขา้วสาร ไข ่
นม ยาแกไ้ข ้สบู ่ยาสฟัีน เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้
- เทียบกบัมิถนุายน 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.38 ตามการ

สงูขึน้ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ เนื้อสุกร เนื้อโค ไขไ่ก่ นมถัว่เหลอืง เครื่อง
ประกอบอาหาร ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา ขา้วสาร ผกั ผลไม ้ลดลง
- เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563

(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.55จากการสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เนื้อสุกร 
ปลานิล เครือ่งประกอบอาหาร กบัขา้วส าเรจ็รปู ขณะที ่ค่าไฟฟ้า ประปา 
ก๊าซหุงตม้ ขา้วสาร ไข ่ผกั ผลไม ้เครือ่งดืม่ ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2564 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2563สูงขึน้
ในอตัราชะลอตวั ร้อยละ1.79 (YoY) จากราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิที่
สงูขึน้ ขณะที ่คา่ไฟฟ้า ประปา ลดลงตามมาตรการลดค่าครองชพี 
ขณะที่ กลุ่มเนื้อสตัว์ อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้น เศรษฐกจิภาคใต้
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ สะทอ้นจากจ านวนจดทะเบยีนรถใหมแ่ละรายได้
การทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ แต่รายไดเ้กษตรกรปรบัตวัลดลง

- ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากบั 
99.67  และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 99.72

- เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ -0.05
จากการลดลงของค่าไฟฟ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า ผลติภณัฑซ์กัผา้ ผกั 
เนื้อสุกร ปลากะพง กุง้ ขณะที ่น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไขไ่ก่ นม สงูขึน้
-เทียบกบักรกฎาคม 2563 (YoY)สงูขึ้นร้อยละ 1.14จากการ

สูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง เครื่องประกอบอาหาร เนื้อสุกร ยา 
ขณะที ่ขา้วสาร ขนมปัง ผกั ผลไม ้ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าเช่าบา้น 
เครือ่งดืม่ คา่ทีพ่กัโรงแรม ลดลง
- เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี

2563 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.16จากการสงูขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
เนื้อสุกร ไก่ยา่ง ปลาช่อน กุง้ ปลาหมกึ หอยแครง ปมูา้ ผกั เครื่อง
ประกอบอาหาร ขณะที ่ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น ก๊าซหุงตม้ ข้าวสาร 
ขนมปัง ไขไ่ก่ นม ผลไม ้เครือ่งดืม่ ลดลง

เงนิเฟ้อเดอืนกรกฎาคม 2564 เมื่อเทยีบกบักรกฎาคม 2564 สูงขึ้น
ในอตัราชะลอตวั ร้อยละ 0.46 (YoY) จากการสูงขึน้ของน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
ขณะที่  ค่ าไฟฟ้า ประปา ลดลงตามมาตรการลดค่ าครองชีพ
ข้าว ผกัสด ลดลง เศรษฐกิจภาคเหนือปรบัตัวดีขึ้น สะท้อนจาก
จ านวนจดทะเบยีนรถใหม ่และรายไดเ้กษตรกรทีข่ยายตวัมากขึน้

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ไปเดือนกรกฎาคม 2564 เท่ากับ 
100.23 และเดือนก่อนหน้า เท่ากบั 100.40

- เปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้า (MoM)ลดลงร้อยละ -0.17
จากการลดลงของผัก ผลไม้ ค่าไฟฟ้า ประปา เครื่องดื่ม ขณะที่
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ไข ่นม ขา้วสาร ไก่สด เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้
- เปรียบเทียบกบักรกฎาคม 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.46

ตามการสูงขึ้นของน ้ามนัเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ เนื้อสุกร 
ไก่ย่าง เครื่องประกอบอาหาร ไข่ นมผง ขา้วราดแกง ผลไม ้ขณะที่
คา่ไฟฟ้า ขา้วสาร ขนมจนี ผกั เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ลดลง
-เฉล่ีย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 64) เทียบกบัระยะเดียวกนัของปี 2563

(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.83 จากการสูงขึ้นของน ้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าโดยสารสาธารณะ เนื้อสุกร เนื้อโค เครื่องประกอบอาหาร ผลไม้
ขา้วราดแกง อาหารตามสัง่ ขณะที ่ขา้วสาร ผกั ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น 
ก๊าซหุงตม้ เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์นม ลดลง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์



ราคาเฉลีย่ขา้วโพดเมลด็ความชืน้ 14.5% ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เน่ืองจากผลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ริม่ออกสูต่ลาด
มากขึน้ในช่วงฤดเูกบ็เกีย่ว ขณะทีค่วามตอ้งการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัวภ์ายในประเทศยงัคงทรงตวั โดยขณะน้ีผลผลติออกสูต่ลาด
แลว้ 0.004 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 0.11

ปาลม์น ้ามนั      
ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน

เน่ืองจากผลปาล์มในแหล่งผลติส าคญัยงัคงออกสู่ตลาดน้อย
ผู้ประกอบการประเมินว่าผลผลิตในระยะต่อไปจะลดลง
กว่าทีค่าดการณ์ ประกอบกบัภาครฐัมแีนวโน้มทีจ่ะผ่อนปรน
มาตรการลอ็คดาวน์ จงึแขง่ขนักนัรบัซือ้มากขึน้ ส าหรบัการใช้
ในภาคบรโิภคและการส่งออกยงัมตี่อเน่ือง ส่งผลให้ราคา
ผลปาล์มและปาล์มน ้ามนัดบิปรบัสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัทศิทาง
ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิตลาดโลก

ข้าว
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้

ลดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลน
ตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าระวางเรอืทีส่งูขึน้ ประกอบกบัโควดิ-19
ส่งผลให้การขนส่งเกิดความล่าช้า เน่ืองจากการใช้แรงงาน
เพือ่การขนสง่ตอ้งเป็นไปอยา่งระมดัระวงั

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

ยางพารา
ราคาเฉลีย่ยางพาราปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน

เน่ืองจากปรมิาณออกสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกในแหล่งผลิต
และการขาดแคลนแรงงานกรดียาง ขณะทีค่วามตอ้งการยงัคง
มตี่อเน่ืองจากแนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์
ประกอบกบัราคายางในตลาดปรบัตวัสงูขึน้จากช่วงเดอืนที่ผ่านมา 
สง่ผลใหร้าคายางโดยเฉลีย่ปรบัตวัสงูขึน้

มนัส าปะหลงั
ราคาเฉลีย่มนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย

เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน เน่ืองจากปรมิาณผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย ขณะทีค่วามตอ้งการจากประเทศคู่คา้ยงัมอียา่ง
ต่อเน่ือง โดยขณะน้ีผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ 27.734 ลา้นตนั
คดิเป็นรอ้ยละ 87.68

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาเฉลีย่ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิี่เกษตรกร
ขายไดจ้ะปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากราคาสง่ออกขา้วหอมมะลิปรบัตวั
ลดลงจนอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนัได้ ส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามี
แนวโน้มตอ้งการน าเขา้ขา้วหอมมะลจิากไทยเพิม่ขึน้

มนัส าปะหลงั - คาดวา่ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้มแีนวโน้ม
สงูขึน้ เน่ืองจากปรมิาณผลผลติลดลงเพราะเป็นช่วงปลายฤดูกาล
เก็บเกี่ยว ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์มนัส าปะหลงัจากจีน
ซึง่เป็นประเทศคูค่า้ส าคญัยงัคงมอียา่งต่อเน่ือง

ยางพารา - คาดวา่ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ จากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ ภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่แหล่ง
ปลูกยางพารา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรดียาง ท าให้ปรมิาณยาง
ออกสูต่ลาดน้อย สง่ผลใหร้าคาปรบัตวัสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั - คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ปาลม์น ้ามนัจะปรบัตวัสงูขึน้
เน่ืองจากผลปาล์มน ้ามนัที่ออกสู่ตลาดมปีรมิาณลดลง โดยไตรมาส
สุดท้ายของปี 64 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรคาดว่าผลปาล์ม
จะออกสูต่ลาดรอ้ยละ 20.37 ลดลงจากไตรมาส 3 ทีร่อ้ยละ 24.95
ขณะที่ความต้องการใช้น ้ามนัปาล์มดบิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
หลงัภาครฐัผอ่นปรนมาตรการลอ็คดาวน์

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดการณ์วา่ราคาเฉลีย่ของขา้วโพดเลีย้งสตัว์
ความชื้นไม่เกนิ 14.5% ที่เกษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัลดลง เน่ืองจาก
ผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้ในช่วงฤดูเกบ็เกี่ยว ขณะที่ความต้องการใช้
เพือ่ผลติอาหารสตัวย์งัคงทรงตวัจากการน าเขา้วตัถุดบิทดแทนอื่น 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรม ธ.ก.ส.

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนสิงหาคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนสิงหาคม (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ส.ค./ก.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,320 10,005 9,941 9,854 9,815 9,903.75 - 4.03
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.97 1.99 2.00 2.00 2.06 2.01 2.03

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.54 47.75 48.98 49.83 49.90 49.12 1.19
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 6.27 6.80 6.58 6.74 6.83 6.74 7.50

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.29 7.42 8.00 7.75 7.72 7.72 - 6.88

6
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■5-8 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง จดังาน “มหกรรม
สนิค้าขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัล าปาง”  มกีารจ าหน่ายสนิค้า
เกษตร สนิค้าชุมชน และกิจกรรมลงนาม MOU ซื้อขายสนิค้าออนไลน์
ณ เซน็ทรลัพลาซ่า ล าปาง สรา้งมลูคา่การคา้ รวม 290,000 บาท

■ 30 สิงหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครนายก น า
คณะท างานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ลงพื้นที่ติดตาม
การซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไม ของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ ในพื้นที ่
อ.เมอืง จ.นครนายก น ้าหนกักุง้รวม 1.7 ตนั มลูค่ารวม 260,415 บาท 
ชดเชยสว่นต่างใหเ้กษตรกร 20 บาท/กก. เป็นเงนิ 34,722 บาท 

■ 21 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ ปี 2564 เพื่อรบัรองปรมิาณ คุณภาพ ขนาด น ้าหนกั 
ในการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
โดยระหวา่งวนัที ่12-21 ส.ค. 64 มปีรมิาณการซือ้ขายรวม 12.63 ตนั 

■ 21 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัน่าน ร่วมกับ บริษัท 
ประชารฐัรกัสามคัคน่ีาน (วสิาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากดั และ NAN FARM 
OUTLET ด าเนินการเชื่อมโยงล าไย (พนัธุ์อีดอ) จากแหล่งปลูกล าไย
แปลงใหญ่พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ปรมิาณ 7.32 ตนั เชื่อมโยง
แลกเปลีย่นกบัทุเรยีนจาก จ.ปัตตานี และยะลา 

ภาคกลาง

■ 27 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสระแก้ว ลงพื้นที่
ประเมนิศกัยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสม้โอ ณ สวนสระแก้ว อ.เมอืง
จ.สระแก้ว ซึ่งส านักงานพาณิชย์สระแก้ว ร่วมกบั ส านักงานส่งเสรมิ
การคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกยีว ผลกัดนัการส่งออกสม้โอสู่ตลาด
ญี่ปุ่ น โดย P.K. Siam Co.,Ltd. ผู้น าเขา้สนิค้าและอาหารไทย สนใจ
สัง่ซือ้สม้โอ จ านวน 8,000 ลกู คดิเป็นมลูคา่ 336,000 บาท

ภาคเหนือ

แวดวงพาณิชย์

■ 22 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ รว่มกบั บจก. 
ไปรษณียไ์ทย ด าเนินกจิกรรมรวบรวมผลผลติล าไย จากเกษตรกรในพืน้ที ่
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อกระจายล าไยในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริโภคผลไม้ในจังหวัด 
เปิดชอ่งทางจ าหน่ายออนไลน์ และจดัหาสถานทีจ่ าหน่ายภายในจงัหวดั
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■ 7-31 สิงหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัยโสธร ร่วมกับ
ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั สาขายโสธร จดักิจกรรม “ยโสธรรวมใจ 
ชมิ ช้อป ใช้ สูภ้ยัโควดิ” โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
น าสนิค้าและผลผลติทางการเกษตรมาจ าหน่าย เช่น ฝักบวั กล้วยหอม 
น ้าออ้ยคัน้สด ขา้วสาร สมนุไพร น ้าพรกิ พชืผกัสวนครวั เป็นตน้

■ 10-11 สิงหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัมุกดาหาร จัด
กจิกรรมจ าหน่ายสนิคา้ OTOP สนิคา้ชุมชน ณ หน้าส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัมกุดาหาร เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นจากสถานการณ์โควดิ-19
และมกีารน าสนิคา้จากการเชื่อมโยงสนิคา้เกษตรจากจงัหวดัต่างๆ เช่น 
มงัคุดชุมพร อนิทผาลมักาญจนบุร ีมาจ าหน่ายในงานดว้ย

■ 9 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั (สพจ.) พทัลุง ร่วมกบั
สพจ. นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร เชื่อมโยงมงัคุดจงัหวดัพทัลุง 
จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มงัคุด ต.บ้านนา อ.ศรนีครนิทร์ จ.พทัลุง 
จ านวน 3 ตนั ไปจ าหน่ายในพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค ์ก าแพงเพชร พจิติร 
และแลกเปลีย่นแตงโมพนัธุซ์อนยา่ จ านวน 2 ตนั จาก จ.ก าแพงเพชร 
มาจ าหน่ายในพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลุง 

■ 11 สิงหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จ ังหวัดชุมพร ลงพื้นที่
ตดิตามการด าเนินกจิกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไมอ้อกนอกแหล่งผลติ 
(มังคุด) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ท่ามะพลา จ.ชุมพร ซึ่งมีเกษตรกรสมคัรเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 
16 กลุม่ เป้าหมายผลผลติรวม 3,000 ตนั

ภาคใต้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

■ 30 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัตรงัน าคณะท างาน
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายกุ้ง
ในพืน้ที ่อ.สเิกา จ.ตรงั โดย จ.ตรงั ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร เพื่อแกไ้ขปัญหาราคากุ้งตกต ่า วงเงนิงบประมาณ
รวม 5,562,000 บาท ปรมิาณ กุง้เป้าหมาย 180 ตนั

■ 10 สงิหาคม 2564 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครราชสีมา จดัพธิี
ลงนามความรว่มมอืการรบัซือ้ผลผลติมนัเสน้สะอาด ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
ที่ได้รบัเครื่องสบัมนัส าปะหลงัขนาดเล็ก กบั สมาคมชาวไร่มนัส าปะหลงั
แห่งประเทศไทย ตามโครงการเพิม่ศกัยภาพการแปรรปูมนัส าปะหลงั ผ่านระบบ 
Zoom จ านวนผลผลติกวา่ 3,000 ตนั มลูคา่ประมาณ 22,500,000 บาท



...เทรนดต์ลาดมาแรง...

กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณิชยภ์มูภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6464/6463/6902 แฟกซ ์02-5475290
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ปี 2564 e-academy.ditp.go.th อบรมออนไลน์ กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร “เกษตรอนิทรยีเ์พือ่การสง่ออก” 
โดย ลุงบุญม ีสรุะโคตร

ปี 2564 e-academy.ditp.go.th อบรมออนไลน์ กรมสง่เสรมิการคา้
ระหวา่งประเทศ
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