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คยุกบั กบภ.
สวสัดผีูอ้่านทุกท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ เขา้สู่

เดอืนสุดทา้ยของปีงบประมาณ 2564 หลายท่านไดท้ างาน
เป็นเดอืนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ขอใหทุ้กท่าน
เกษยีณอย่างมคีวามสุข สุขภาพแขง็แรง ส าหรบัจดหมาย
ขา่วพาณิชยภ์ูมภิาคฉบบัเดอืนกนัยายน 2564 ขอน าเสนอ
เรื่อง “กระทรวงพาณิชยม์ุ่งสูพ่าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ขยาย
ให้บรกิาร Digital Signature” และ “แนวโน้มของโลกที่มี
ผลต่อรูปแบบการค้าและความต้องการของสินค้า” และ
คอลมัน์ใหม่ Public Mirror ความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่อกระทรวงพาณิชย ์
ตามด้วยดชันีราคาผู้บรโิภค ภาวะราคาและสถานการณ์
สนิคา้เกษตรทีส่ าคญั และปฏทินิกจิกรรมทีน่่าสนใจ

• กระทรวงพาณิชยม์ุง่สูพ่าณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ขยายใหบ้รกิาร 
Digital Signature
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▪ ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
▪ พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
▪ ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
▪ ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
▪ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์คุใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ
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วิสยัทศัน์กระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2562 - 2565
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• แนวโน้มของโลกทีม่ผีลต่อ
รปูแบบการคา้และความตอ้งการ
ของสนิคา้

• ดชันีราคาผูบ้รโิภค

• ภาวะราคาและสถานการณ์
สนิคา้เกษตรส าคญั 



กระทรวงพาณิชยม์ุ่งสู่พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
ขยายให้บริการ Digital Signature

ทีม่า : กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 2

กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับการ
ใหบ้รกิารประชาชนสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั ให้บรกิาร
ออกหนังสอืรบัรองและรบัรองส าเนาเอกสารนิตบิุคคล 
(DBD e-Service) โดยการลงลายมอืชื่อนายทะเบยีน
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ภาคธุรกจิ ลดการเดนิทาง ลดต้นทุน
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถ
ด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์
ทางเศรษฐกจิต่อทุกภาคสว่น 

ซึง่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดเ้ริม่น าร่องใหบ้รกิาร
ดงักล่าวมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 ไดอ้อกหนังสอื
รบัรองและรบัรองส าเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ไปแล้วกว่า 7.7 ล้านราย และขยายการให้บริการ
ไปยงัส านักงานพาณิชย์จงัหวดัทุกจงัหวดั เพื่อให้
ครอบคลุมการบริการทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมทัง้ในอนาคตจะสามารถใชล้ายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ในการใหบ้รกิารสว่นอื่นๆ ต่อไป

MOC FOCUS

หนังสือรบัรองนิติบุคคลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นหนังสอืรบัรอง
ความถูกตอ้งของขอ้ความทางทะเบยีน
ที่นิตบิุคคลได้ยื่นจดทะเบยีนไวก้บั
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ณ วนัทีอ่อก
หนงัสอืรบัรอง ซึง่รายการทางทะเบยีน
ดงักล่าวนิตบิุคคลสามารถจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้
หนั งสือรับรองนิ ติบุ คคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงมี ข้อมูลเป็น
ปัจจบุนัจนกว่านิติบุคคลจะมาย่ืน
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงข้อมูล
กบักรมฯ

ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ทีน่ายทะเบยีนไดร้บัรองในหนังสอื
รบัรองและส าเนาเอกสารต่างๆ 
ได้ผ่านกระบวนการด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขัน้ตอน 
จึงมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ
เอกสารทางราชการทัว่ไป มคีวาม
มัน่คงปลอดภัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล สามารถใช้เป็น
พยานหลกัฐานในกระบวนการ
ตามกฎหมายได้

การตรวจสอบหนังสือรบัรอง
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลบน
เอกสารทีอ่อกได ้3 วธิ ีไดแ้ก่ 

1. QR Code ซึ่ งระบบจะ
เชื่อมต่อไปที่หน้าตรวจสอบ
บนเวบ็ไซตก์รมฯ 

2 .  Micro Text ข้ อความ
ขนาดเลก็ ซึ่งไมส่ามารถอ่านได้
เมือ่มกีารถ่ายส าเนา  

3 .  Water Mark ล า ย น ้ า
สญัลกัษณ์ DBD

ผูป้ระกอบการสามารถขอรบั
บริการดงักล่าวได้ที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้าและส านักงาน
พาณิชย์จ ังหวัดทัว่ประเทศ
ตัง้แต่ว ันที่  1 ตุลาคม 2564 
เป็นตน้ไป สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เติมได้ที่ส่วนบรกิารขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกส ์กองขอ้มลูธุรกจิ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์
โทร 0 2547 5160
สายด่วน 1570
และ www.dbd.go.th

หนังสือรบัรองนิติบคุคล ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การตรวจสอบ การขอรบับริการ

เปิดให้บริการ Digital Signature 
ทัว่ประเทศ 1 ต.ค. 64



พลาสตกิชวีภาพ ยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตส์มยัใหม ่(เซนเซอร ์ระบบประจุไฟฟ้า แบตเตอรี)่ สนิคา้ดา้นสิง่แวดลอ้ม
เชน่ สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานหมนุเวยีน การจดัการน ้าเสยี เครือ่งมอืตรวจ/วเิคราะหต์่างๆ

Marketing Highlight แนวโน้มของโลกท่ีมีผลต่อรปูแบบการค้า
และความต้องการของสินค้า

รูปแบบการคา้ทัว่โลกมกีารเปลีย่นแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาตามปัจจยัต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบ โดยปัจจยัส าคญัประการหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เมกะเทรนด์ (Megatrends) ซึ่งหมายถึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก 
ท าใหเ้กดิผลกระทบและการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกจิ สงัคม ธุรกจิ วฒันธรรม และการด ารงชวีติ ซึ่งท าใหรู้ปแบบ
ของการคา้เปลีย่นแปลงไป และส่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ท าใหค้วามตอ้งการของสนิคา้เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 กอ็าจนบัเป็นเมกะเทรนดห์นึ่งทีส่ง่ผลกระทบต่อทกุประเทศทัว่โลก ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติความเป็นอยูอ่ยา่งที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในวงกวา้ง จนท าใหเ้กดิภาวะปกตใิหม่หรอื New Normal ทีเ่ป็นตวัเร่งใหก้ระแส
เมกะเทรนดต์่างๆ ทีม่อียูเ่ปลีย่นแปลงเรว็ขึน้ เกดิกจิกรรมหรอืธุรกจิใหม่เรว็ขึน้ โดยมแีนวโน้มความต้องการสินค้าเปล่ียนแปลง
ไปหลงัจากการกระตุ้นของโควิด-19 ดงันี้

Green Economy - การใส่ใจส่ิงแวดล้อม

สนิคา้ออรแ์กนิก อาหารและเครือ่งดืม่ฟังกช์ัน่ อาหารและโปรตนีจากพชื เครือ่งมอืและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

สนิคา้เทคโนโลย ีCloud Computing, AI/Machine Learning อุปกรณ์/เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์โทรศพัทม์อืถอื หุน่ยนต ์ซอฟตแ์วร ์ดจิทิลัคอนเทนต์

ของตกแต่งบา้น เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์อาหารสดแชเ่ยน็แชแ่ขง็ อาหารส าเรจ็รปูพรอ้มทาน 
เครือ่งเลน่เกมส ์โทรศพัทม์อืถอื โทรทศัน์ ล าโพง อุปกรณ์กฬีาในรม่ ไมด้อกไมป้ระดบั ผกัสวนครวั

ธุรกิจก่อสร้างและวสัดุอุปกรณ์ ธุรกิจเกี่ยวกับพืชพนัธุ์ไม้ รถจักรยาน รถยนต์ จกัรยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 
การลงทุนในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัเพือ่สนบัสนุนเมอืงอจัฉรยิะ

สนิคา้นวตักรรมเพือ่สุขภาพ การออกแบบบา้น เฟอรน์ิเจอร ์และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นบา้นส าหรบัผูส้งูอายุ ผลติภณัฑอ์าหาร
บ ารุงและชะลอวยั เครือ่งส าอางจากธรรมชาต ิเทคโนโลยดีแูลสุขภาพและแอพพลเิคชัน่ดแูลสุขภาพทางไกล

Stay-at-Home Economy - การใช้ชีวิตในบา้นมากขึน้

Healthcare Wellness - การใส่ใจสขุภาพ

Urbanization - การขยายความเป็นเมือง

Digital Technology - การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

Aging Economy - การเข้าสู่สงัคมสงูวยั

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 3



ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19
และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บริการของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

4

ผลกระทบ

คอลมัน์ Public Mirror เปรยีบเสมอืนกระจกท่ีสะท้อนความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของประชาชน
หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์ เกีย่วกบัการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวง เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มกบัภาครฐัในการใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาปรบัปรุง
การด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมากขึน้

โดยจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ฉบบัเดือนกนัยายน 2564 ได้ด าเนินการสอบถามความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เกีย่วกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการใหบ้รกิาร ดงัน้ี

Public Mirror

ควรมกีารประชาสมัพนัธ์เรื่องการให้บริการออนไลน์
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทาง
โซเชยีลมเีดยีซึง่สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัตอ้งเดนิทางมาทีส่ านักงาน 
ควรมีการปรับปรุงการให้บริการเป็นแบบออนไลน์
ตามวถิชีวีติแบบใหม ่New Normal 

เปิดให้มีการจองคิวล่วงหน้าโดยใช้ระบบคิวออนไลน์
เป็นหลกั เพื่อให้ได้คิวที่แน่นอนและลดการแออัดของ
ผูม้าตดิต่อขอใชบ้รกิาร รวมทัง้ลดเวลาในการใหบ้รกิาร
ใหส้ัน้ลงเทา่ทีจ่ าเป็น

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการคิวออนไลน์ที่มีจ ากดั ส่งผลกระทบใน
เรื่องระยะเวลาในการด าเนินการต่างๆ ของนิตบิุคคล 
บางครัง้ต้องเดินทางไปจดทะเบยีนข้ามเขต ท าให้มี
ตน้ทุนสงูขึน้

การจ ากัดจ านวนผู้ร ับบริการตามมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการตดิต่อราชการ

เ พ่ิมจ านวนคิวออนไลน์ และเปิดช่อง Walk-in
ส าหรบัผูท้ีม่าตดิต่อขอรบับรกิารทีส่ านักงานหรอืจดัใหม้ี
เจา้หน้าทีล่งพืน้ทีไ่ปใหบ้รกิารประชาชนในแต่ละอ าเภอ

จดัสถานท่ีส าหรบัรอรบับริการให้เหมาะสม พรอ้มกบั
สิง่อ านวยความสะดวก เช่น ที่นัง่ พดัลม น ้ าดื่ม กาแฟ 
หนงัสอื เป็นตน้

ผูป้ระกอบการมรีายไดน้้อยลงจากการแพร่ระบาดของ
โควดิ-19

ควรมมีาตรการช่วยเหลือด้านการตลาดแก่ผูป้ระกอบการ 
เชน่ การตลาดออนไลน์ 

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนกนัยายน 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.68 (YoY) เป็นการกลบัมาขยายตวัอกีครัง้หลงัจาก
ลดลงรอ้ยละ -0.02 ในเดอืนก่อนหน้า โดยมปัีจจยัส าคญัมาจากการสิ้นสุดของ
มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) 
ขณะทีร่าคาขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิยงัสงูกวา่ปีก่อนอยา่งต่อเนื่อง ราคาสนิคา้
กลุ่มอาหารสดส่วนใหญ่ยังต ่ากว่าปีก่อน โดยเฉพาะข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
เนื้อสุกร ไก่สด ผกั ผลไม้ ยกเว้น ไข่ไก่ ที่ยงัมรีาคาสูงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ส่วนราคาสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ยงัเคลื่อนไหวสอดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติ
และความตอ้งการบรโิภค 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนกนัยายน 2564 เท่ากบั 101.21 (ปีฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

1. เดือนสิงหาคม 2564 (MoM) สงูขึน้ 1.59
2. เดือนกนัยายน 2563 (YoY) สงูขึน้ 1.68
3. เฉล่ีย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2564 สงูขึน้ 0.83
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

0.03

19.67

1.68
-1.16

เงนิเฟ้อภาคเหนือเดอืน ก.ย. 64 เทยีบกบั ก.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
1.49 จากการขยายตวัของน ้ามนัเชือ้เพลงิ และการสิน้สุดมาตรการ
ลดคา่ไฟฟ้า ประปา การขยายตวัของกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ไข ่
เนื้อสตัว์ อาหารส าเรจ็รูป ขณะที่ราคาอาหารสดลดลง โดยเฉพาะ
ขา้ว ผกั ผลไม ้ที่ยงัมรีาคาต ่ากว่าปีก่อน ถงึแมพ้ื้นที่เพาะปลูกจะ
ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการขนส่ง เงินเฟ้อ
ภาคเหนือโดยรวมหดตัว สะท้อนจากจ านวนจดทะเบียนรถใหม ่
ภาษมีลูคา่เพิม่ รายไดท้อ่งเทีย่ว ขณะทีร่ายไดเ้กษตรกรขยายตวัดขีึน้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ

3.60

0.30
10.08

เงนิเฟ้อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเดอืน ก.ย. 64 เทยีบกบั ก.ย. ปี 63 
สูงขึ้นร้อยละ 1.33 จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา 
ประกอบกบัราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิที่สูงขึน้ร้อยละ 33.21 
และค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น ส่งผลให้หมวดอื่นๆ ที่ไม่ ใช่
อาหารและเครื่องดื่มสูงขึน้ตาม ขณะทีร่าคาอาหารสดลดลง จาก
การลดลงของราคาขา้วเหนียว และผกั ผลไม ้จากผลกระทบของ
การขนส่งที่มีการล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดง รายได้เกษตรกร
เพิม่ขึน้เลก็น้อย ขณะทีร่ายไดก้ารทอ่งเทีย่วกลบัมาตดิลบมากขึน้

เงนิเฟ้อภาคกลางเดอืน ก.ย. 64 เทยีบกบั ก.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
2.12 จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา ประกอบกบั
ราคาขายปลีกน ้ามนัเชื้อเพลิงสูงขึ้น ท าให้หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นตาม ขณะที่กลุ่มอาหารสด ปรบัตัว
ลดลงจากเดือนก่อน ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เนื้อสุกร ไก่ย่าง ผกั 
ผลไม้ ลดลงตามความต้องการบริโภคที่ชะลอตวัจากโควดิ-19
เงนิเฟ้อภาคกลางโดยรวมขยายตวั เงนิทุนจดทะเบียนโรงงาน
เพิม่ขึน้ แต่รายไดเ้กษตรกร รายไดก้ารทอ่งเทีย่วลดลง

เงนิเฟ้อภาคใต ้เดอืน ก.ย. 64 เทยีบกบั ก.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
0.67 จากการสิ้นสุดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ประปา ประกอบกบั
ราคาขายปลีกน ้ ามนัเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้
หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นตาม ราคาสนิค้า
อาหารสดส่วนใหญ่ต ่ากว่าปีก่อน โดยเฉพาะขา้วเจา้ ขา้วเหนียว 
เนื้อสุกร ไก่สด ผกั ผลไม้ ยกเว้น ไข่ไก่ ที่มีราคาสูง เงินเฟ้อ
ภาคใต้สูงมากที่สุดในทุกภูมิภาค จากตัวชี้วดัเศรษฐกิจ เช่น 
ภาษมีูลค่าเพิม่ รายไดเ้กษตรกร จ านวนจดทะเบยีนรถใหม่ และ
รายไดก้ารทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวัต่อเนื่อง

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้

-3.15

-0.24

-0.10

-0.94

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้

5

รวมทุกรายการ
อาหารและเครือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อืน่  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดืม่

เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุคคล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ระดบัราคาสินค้า เดือนกนัยายน 2564 เทียบกบัปีก่อน (ร้อยละ)
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สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนกนัยายน 2564
ราคา
เฉล่ีย
(ส.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(ก.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย./ส.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,903.75 9,925 9,381.25 9,875 9,800 9,745.31 - 1.60
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.01 2.08 2.10 2.12 2.10 2.10 +4.47

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 49.12 49.35 48.65 48.40 46.93 48.33 - 1.61
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 6.74 7.05 7.38 7.58 7.49 7.37 +9.35

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.72 9.15 8.67 8.25 8.75 8.70 +12.69

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์
ราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

เน่ืองจากค่าเงนิบาททีอ่่อนลงและพายุเฮอรเิคนไอดา้ในสหรฐัฯ สรา้งอุปสรรค
ในการน าเขา้ขา้วโพด ขณะที่ราคาขา้วโพดหน้าโรงงานในไทยปรบัตวัสูงสุด
ในรอบ 13 ปี โดยมสีาเหตุจากราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์อื่นเพิม่ขึ้น และการ
ปรบัราคาเพือ่จงูใจเกษตรกรใหล้งทะเบยีนในระบบตรวจสอบยอ้นกลบั

ปาลม์น ้ามนั      
ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัเดือนก่อน เน่ืองจาก

สตอ็กน ้ามนัพชืจากทัว่โลกลดลงจากการเกดิคลื่นความรอ้นและการระบาดของ
แมลงศตัรพูชื ท าใหส้ตอ็กน ้ามนัพชืของโลกลดลงต ่าสดุในรอบ 10 ปี ประกอบ
กบัประเทศอนิเดยีผูน้ าเขา้รายใหญ่มคีวามต้องการน ้ามนัเพิม่ขึ้นจากการลด
ภาษนี าเขา้ และสถานการณ์ผลผลติปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยลดลง

ข้าว
ราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลลิดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน เน่ืองจากปัญหา

การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าระวางเรอืทีส่งูขึน้ ท าใหต้น้ทุนค่าขนสง่ของ
ประเทศผู้น าเข้าสูงขึ้น และตลาดข้าวถุงในประเทศที่ชะลอตวัจากพฤติกรรม
การบรโิภคขา้วทีล่ดลง และมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ยางพารา
ราคายางพารามคีวามผนัผวนและปรบัตวัลดลง เน่ืองจากราคาตลาด

ล่วงหน้าต่างประเทศและราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัลดลง ประกอบกบัการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอรท์ าใหม้ตีน้ทุนคา่ขนสง่สงู และความตอ้งการใชย้างพารา
ในอุตสาหกรรมรถยนตล์ดลงเน่ืองจากสตอ็กยางพาราโลกปรบัตวัเพิม่ขึน้

มนัส าปะหลงั
ราคามนัส าปะหลงัสดปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน เน่ืองจากเป็นช่วง

ปลายฤดกูาลผลติ ท าใหป้รมิาณผลผลติออกสูต่ลาดลดลง และไมเ่พยีงพอต่อ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ โดยผลผลติที่ออกสูต่ลาดในช่วงน้ีจะถูกส่ง
เขา้สูโ่รงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดวา่ราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้
จะปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมาตรการผ่อนคลายลอ็กดาวน์ 
การเปิดหา้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารท าใหค้วามตอ้งการ
ใชข้า้วหอมมะลสิงูขึน้

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได ้
มแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากเป็นช่วงตน้ฤดกูาลผลติมนัส าปะหลงั
ปีการผลติ 2564/65 ผลผลิตยงัออกสู่ตลาดไม่มาก และ
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

ยางพารา -คาดวา่ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
ปรบัตวัลดลง จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกจิ
จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส าคญัของไทย ส่งผลต่อการน าเข้า
ยางพารา ถึงแม้ปริมาณยางพาราจะออกสู่ตลาดน้อยจาก
สถานการณ์ฝนตกชุกและขาดแคลนแรงงานกรดียาง

ปาล์มน ้ามนั - คาดว่าราคาปาล์มน ้ ามันจะปรบัตัวสูงขึ้น
เน่ืองจากสตอ็กน ้ามนัพชืลดลงทัว่โลกจากการเกดิคลื่นความรอ้น
การระบาดของแมลงศัตรูพืชในประเทศผู้ผลิตส าคัญ และ
การขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์โควดิ-19 ของประเทศ
ผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์- คาดว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ความชื้น
ไม่เกนิ 14.5% ที่เกษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัลดลง เน่ืองจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และคาดว่า
ผูป้ระกอบการจะน าเขา้วตัถุดบิอื่นมาทดแทนการผลติอาหาร
สตัว ์ทัง้น้ี หากผูป้ระกอบการยงัคงแขง่ขนัดา้นราคารบัซือ้เพื่อ
จูงใจเกษตรกรให้ลงทะเบียนขายผลผลิตให้บรษิัท จะท าให้
ราคาขา้วโพดสงูขึน้กวา่ทีค่าดการณ์ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6

หน่วย: บาท/ตนั (ข้าว) และ บาท/กก. (มนัส าปะหลงั, ยาง, ปาลม์, ข้าวโพด)



Event Calendar ปฏิทินกิจกรรม

15 พฤศจิกายน – 12 ธนัวาคม 2564

Guru Talk ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากกรูชูื่อดงั, Platform Sharing ตดิอาวุธการท าธุรกจิออนไลน์, 
Switch-On ใหค้ าปรกึษาเชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ, ประกวด Thailand e-Commerce Genius 2021
และ DBD Online Mega Sale สนิคา้ชุมชนคุณภาพกวา่ 300 แบรนด์

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

“มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021”

www.Thailand e-CommerceExpo.com 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

16 ธนัวาคม 2564

สมัมนา จากทมีวทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและความรูแ้บบอดัแน่นในเวท ีRCEP เพือ่เตรยีมความ
พรอ้ม เพิม่ศกัยภาพใหก้บัผูป้ระกอบการไทย กา้วไปสูป่ระตูการคา้ในต่างประเทศ

“สทิธปิระโยชน์ทางการคา้ RCEP กบัโอกาสทางการคา้การลงทุน”

Zoom Meeting

กรมการคา้ต่างประเทศ

วนัน้ี – 20 ธนัวาคม 2564

โปรโมทสนิคา้และแบรนดใ์นรปูแบบ E-Catalogue รวบรวมขอ้มลูสนิคา้ PR ผา่นชอ่งทางออนไลน์
และรว่มเจรจาธุรกจิออนไลน์ OBM

BCG Culture

Facebook : DitpDesignDitp

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ

20 และ 23 ธนัวาคม 2564

อบรมสรา้งระบบใหเ้ป็นระเบยีบ โดย อ.พรชยั Co-Founder เพจเพือ่นแทร้า้นอาหาร และวางกลยทุธ์
การท าโฆษณาดว้ย Facebook โดย อ.ธญัญนิ์ธ ิCEO บรษิทั สมอลเวลิด ์ฟอร ์คดิส ์จ ากดั

DBD Booster for Smart Restaurants

Zoom Meeting

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม
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