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สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

เขา้สู่ปีงบประมาณใหม่แลว้ จดหมายขา่วพาณิชยภ์ูมภิา 
ฉบบัแรกของปีที ่7 ประจ าเดอืนตุลา ม 2564 ขอน าเสนอ
เรื่อง “กระทรวงพาณิชยข์ึน้ทะเบยีน GI  รบ 77 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ สนิ า้ GI รวม 170 รายการ” และ “สรา้งแบรนด์
ชุมชน เสรมิแกร่งใหเ้ศรษฐกจิฐานราก”  อลมัน์ Public
Mirror  วาม ิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามด้วยดชันี
รา าผู้บริโภ เดือนตุลา ม 2564 ภาวะรา าและ
สถานการณ์สนิ ้าเกษตรที่ส า ญั และปฏทินิกิจกรรม
ทีน่่าสนใจ

• กระทรวงพาณิชยข์ึน้ทะเบยีน GI   
 รบ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ
สนิ า้ GI รวม 170 รายการ
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▪ ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
▪ พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
▪ ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
▪ ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
▪ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์คุใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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•สรา้งแบรนดช์ุมชน เสรมิแกรง่
ใหเ้ศรษฐกจิฐานราก

• ดชันีรา าผูบ้รโิภ 

• ภาวะรา าและสถานการณ์
สนิ า้เกษตรส า ญั 



กระทรวงพาณิชยขึ์น้ทะเบียน GI ครบ 77 จงัหวดั
สินค้า GI รวม 170 รายการ

MOC FOCUS

สแกนคิวอารโ์ค้ดเพ่ือดสิูนค้า GI 
ทัง้หมด 170 รายการ ทัว่ประเทศ

GI THAILAND
ปี 2564

กระทรวงพาณิชย์ มุ่งมัน่ยกระดับเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย เร่งรัด
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical 
Indications : GI อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสิน ้า GI ถือเป็นอีก
กลไกส า ญัในการสรา้ง วามเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิฐานราก 
และสร้างมูล ่าเพิ่มให้กับสิน ้าชุมชนผ่านเอกลักษณ์
เฉพาะตวัของสนิ า้ 

โดยในปี 2564 กรมทรพัย์สินทางปัญญาได้ขึ้น
ทะเบียน GI ครบ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ มีสินค้า GI
รวมทัง้หมด 170 รายการ โดยสนิ า้ GI ใหมท่ีข่ ึน้ทะเบยีน
ในปี 2564 มจี านวน 18 รายการ ดงัน้ี

▪ ข้าวหอมเจก๊ชยันาท 
▪ ถัว่ลายเสือแม่ฮ่องสอน 
▪ ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร 
▪ กลองเอกราช (อ่างทอง) 
▪ เงาะทองผาภมิู (กาญจนบรีุ)
▪ เครื่องเคลือบเวียงกาหลง (เชียงราย)
▪ ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ (นครราชสีมา)
▪ มงัคดุในวงระนอง 
▪ ส้มจกุจะนะ (สงขลา)
▪ ข้าวหอมปทุมธานี 
▪ ปลาสลิดบางบอ่ (สมุทรปราการ)
▪ มงัคดุเขาคีรีวง (นครศรีธรรมราช)
▪ มะม่วงมนัหนองแซงสระบรีุ 
▪ เส่ือกกบา้นสร้าง (ปราจีนบรีุ)
▪ กาแฟถ า้สิงหช์มุพร 
▪ กระเทียมแม่ฮ่องสอน 
▪ ทุเรียนจนัท ์(จนัทบรีุ)
▪ พริกไทยตรงั

ทัง้นี้  กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าผลักดัน
การจัดท าระบบ วบ ุมมาตรฐานสิน ้า GI และส่งเสริม
ประชาสมัพนัธ์โดยเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อใหส้นิ ้า GI
สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภ ได้ในวงกว้าง สร้างรายได้สู่ชุมชน 
และสรา้ง วามเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนืทีม่า : กรมทรพัยส์นิทางปัญญา ขอ้มลู ณ วนัที ่9 ธนัวา ม 2564 2



สร้างแบรนดช์ุมชน 
เสริมแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากMarketing Highlights

“เศรษฐกิจฐานราก” เป็นแนว ิดและรูปแบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน โดย  านึงถึงทรพัยากร ศกัยภาพ 
และทุนในชุมชนทีม่อียู่เป็นส า ญั ท าใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ทัง้ในด้านการผลิต การแปรรูป การจดัจ าหน่าย และการบริโภ  
 รอบ ลุมเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น การเกษตร ร้าน ้าชุมชน 
การทอ่งเทีย่ว 

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า ไดศ้กึษาแนวทาง
ในการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนใหป้ระสบ วามส าเรจ็ โดยจะต้อง
ม ีวามเขา้ใจในผลติภณัฑ ์และการสรา้งแบรนด ์ซึง่เป็นหวัใจหลกั
ในการสรา้งผลติภณัฑช์ุมชนใหม้ตีวัตน โดยจะต้องท าการสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาและถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ /
อตัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างภาพจ าให้แก่ผู้พบเห็นและเกิด วาม
ประทบัใจ โดยมหีลกัการและแนว ดิ 5 ขอ้  ดงัน้ี

ชุมชนมีปัจจยัการผลิต ทรพัยากร แรงงาน ที่มี วามพร้อมอยู่แล้ว หากผู้น าชุมชนมีวิสยัทศัน์  วาม ิดก้าวหน้า 
เห็นทรพัยากรในท้องถิ่น น ามาปรบัเปลี่ยนให้เป็นผลิตภณัฑ์  ้นหา วามโดดเด่นในด้านเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์
ของทรพัยากรทีม่อียู ่เพือ่เพิม่มลู า่ กจ็ะมสีว่นส า ญัท าใหชุ้มชนมอีาชพีและรายไดเ้พิม่อกีทางหน่ึง

กระบวนการคิดการออกแบบ (Concept design) 
เน้นการสื่อสารการออกแบบ (Design) ของผลิตภณัฑ์ให้มีสไตล์ มีรสนิยม เพิ่มเสน่ห์ของชุมชน ใส่ วามสร้างสรร  ์
เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภ หรอืนกัทอ่งเทีย่วใหม้าสมัผสักบัผลติภณัฑแ์ละมาทอ่งเทีย่วในชุมชน

การสร้างแบรนด ์(Branding) 
มสี่วนส า ญัในการขบัเ ลื่อนสนิ ้าให้ประสบ วามส าเรจ็ ชุมชนที่ต้องการขายผลติภณัฑ์จะต้องนึกถึงการสรา้งแบรนด์
เป็นอนัดบัแรก เพือ่ใหเ้ป็นภาพจ าทีเ่กดิประทบัใจใหแ้ก่ผูพ้บเหน็ โดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการปรบัรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
ใหม้ ีวามสรา้งสรร  ์ใสร่สนิยม สือ่สารภาพทีอ่ยูใ่นแบรนดอ์ยา่งตรงไปตรงมา

บรรจภุณัฑสิ์นค้า (Packaging) 
จะต้องม ีวามแขง็แรง ทนทาน รูปทรงสวยงาม รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์จะต้องมรีูปภาพที่โดดเด่นสมดุ ล
กบัหบีห่อหรอืบรรุภณัฑ์ มสีสีนัสวยงามใช ู้่ส ี(Pantone) ซึ่งการออกแบบต้อง  านึงถงึ วามสะดวกในการใชง้าน (User 
Friendly) และม ีวามเป็นมาตรฐานสากล

ผูน้ าท่ีมีวิสยัทศัน์ (Leadership) 

3ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์าร า้

ธีมคอนเซป็ต ์(Theme) 
การสร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ์และการท่องเที่ยวในชุมชน จะต้อง  านึงถึงธีม อนเซ็ปต์ (Theme) เพื่อร้อยเรียงให้เป็น
เรื่องเดยีวกนัเริม่จากชุมชนหมู่บา้น ผลติภณัฑช์ุมชน และกจิกรรมทีส่รา้งสรร ์ DIY (Do it yourself) เพื่อใหน้ักท่องเทีย่ว
มสี่วนร่วมในกระบวนการผลติสนิ า้ ซึ่งจะท าใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้หน็ถงึ ุณ ่าของสนิ า้และจะสง่ผลใหชุ้มชนเป็นที่รูจ้กั 
เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในชุมชน



ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19
และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บริการของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ผลกระทบ

 อลมัน์ Public Mirror เปรยีบเสมอืนกระจกท่ีสะท้อนความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของประชาชน
หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์ เกีย่วกบัการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวง เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มกบัภา รฐัในการใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาปรบัปรุง
การด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนอง วามตอ้งการของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมากขึน้

โดยจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภา  ฉบับเดือนตุลา ม 2564 ได้ด าเนินการสอบถาม วามเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เกีย่วกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโ วดิ-19 
และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการใหบ้รกิาร ดงัน้ี

Public Mirror

 วรให ้วามส า ญักบัผูป้ระกอบการกลุ่มทีย่งัใชเ้ท โนโลยไีด้
ไม่ ล่องแ ล่ว วบ ู่ไปด้วย และให้  าแนะน าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อลด วามเหลื่อมล ้าที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เท โนโลยเีขา้มาใช้ในการให้บรกิาร ทัง้นี้  วามเหลื่อมล ้าใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ดจิทิลัและทกัษะดา้นดจิทิลัเป็นสิง่จ าเป็นที่
หน่วยงานรฐั วร  านึงถงึหากภา รฐัตอ้งการปรบัรูปแบบการ
ท างานและการใหบ้รกิารแบบเดมิมาเป็นรูปแบบออนไลน์ และ
 วรใหบ้รกิาร วบ ูก่นัทัง้แบบออนไลน์ และ Walk-in

ยงั งมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ยงัไม่สามารถ
เขา้ถงึหรอืมทีกัษะที่จะสามารถใชเ้ท โนโลยไีด้อย่าง
เตม็ที่

 วรย่อยขอ้มูลให้เขา้ใจง่าย สัน้ กระชบั ใช้ขอ้ วามเดยีวกนั
ในการสื่อสาร และจดัล าดบั วามส า ญัของเนื้อหาที่จะต้อง
สื่อสาร และลดการประชาสมัพนัธ์ สื่อสารผ่านสื่อรูปแบบเดมิ 
เช่น หนังสือราชการ วิทยุ ที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่ าง
รวดเรว็และเขา้ถงึผู ้นไดจ้ ากดั

ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบนัหน่วยงานภา รฐัยงัขาดการประสานงานและ
การน าเท โนโลยมีาใช ้เพื่อขบัเ ลื่อนการด าเนินงานไป
ในทศิทางเดยีวกนั และการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
ยงัม ีวามส า ญัต่อการใหบ้รกิารภา รฐัเป็นอย่างมาก

การสื่อสารของภา ราชการยังสื่อสารผ่านรูปแบบ
หนงัสอืราชการและเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจไดย้าก อาจท าให้
การต ีวามของผูร้บัสารไมต่รงกนั 

น าเท โนโลยมีาใชใ้นการท างาน โดยปัจจุบนัมโีซเชยีลมเีดยี
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถใช้บริการได้ฟรีและ
เขา้ถงึผู ้นจ านวนมากจงึ วรน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

การใหบ้รกิารผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น การจดทะเบยีน
นิตบิุ  ลทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration)  ่อนขา้ง
ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ประกอบการบางรายที่ไม่มีทักษะ
 วามช านาญในเรื่องเท โนโลย ียงัต้องเดนิทางมาขอ
  าปรกึษาทีส่ านกังาน

เพิม่ช่องทางการให้  าแนะน าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
โทรศพัท์ Line หรอื Facebook เพื่อ อยให ้ าแนะน าปรกึษาแก่
ผูป้ระกอบการแบบเรยีลไทม ์ชว่ยลดการเดนิทางและอ านวย วาม
สะดวกแก่ผูป้ระกอบการ 

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์
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Economics Factsheet ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตลุาคม 2564

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนตุลาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.38 (YoY) เป็นการกลบัมาขยายตวัต่อเนื่องจากเดอืน
ก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของรา าน ้ามนัเชื้อเพลงิตาม
สถานการณ์รา าพลังงานโลก ประกอบกับรา าสิน ้ากลุ่มผักสดสูงขึ้ น 
เนื่องจากพืน้ทีเ่พาะปลกูไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัในหลายพืน้ที ่
ส่งผลให้ปรมิาณผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อยลง อกีทัง้ยงัม ีวามต้องการบรโิภ 
มากขึน้ในช่วงเทศกาลกนิเจ ขณะที ่รา าบุหรีสู่งขึน้ จากการปรบัโ รงสรา้ง
ภาษีสรรพสามติ อย่างไรกต็าม สนิ ้าส า ญัหลายชนิดรา าลดลงเมื่อเทยีบ
กบัปีที่ผ่านมา เช่น ขา้วเจ้า ขา้วเหนียว เนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้ ส าหรบัรา า
สนิ า้และบรกิารอื่นๆ ยงั งเ ลือ่นไหวในทศิทางปกตติามกลไกตลาด

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนตลุาคม 2564 เท่ากบั 101.96 (ปีฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

1. เดือนกนัยายน 2564 (MoM) สงูขึน้ 0.74
2. เดือนตุลาคม 2563 (YoY) สงูขึน้ 2.38
3. เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2564 สงูขึน้ 0.99
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทุกรายการ
อาหารและเ รือ่งดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อืน่  ๆไมใ่ชอ่าหารและเ รื่องดืม่

เ รือ่งนุ่งหม่และรองเทา้
เ หสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารสว่นบุ  ล
พาหนะ การขนสง่ และการสือ่สาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสบูและเ รือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

ระดบัราคาสินค้า เดือนตลุาคม 2564 เทียบกบัปีก่อน (ร้อยละ)

0.64

22.60

2.38
-0.26

เงนิเฟ้อภา เหนือเดอืน ต. . 64 เทยีบกบั ต. . ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
2.68 จากการขยายตวัของน ้ามนัเชื้อเพลงิ กลุ่มของใชส้่วนบุ  ล 
ผลิตภัณฑ์ท า วามสะอาด ยา และการสูงขึ้นของรา าผกั จาก
สถานการณ์น ้าท่วมในหลายพืน้ที ่ผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย รวมถงึ
ต้นทุนในการขนส่งปรบัสูงขึ้น อกีทัง้ม ีวามต้องการบริโภ มาก
ในช่วงเทศกาลกนิเจ ขณะทีข่า้วเหนียวมรีา าลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เงนิเฟ้อภา เหนือขยายตวั มสีญัญาณดขีึน้จากดชันี วามเชื่อมัน่
ผูบ้รโิภ  และรายไดเ้กษตรกรขยายตวัดขีึน้

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ

4.15

0.35
11.61

เงนิเฟ้อภา ตะวนัออกเฉียงเหนือเดอืน ต. . 64 เทยีบกบั ต. . ปี 63 
สูงขึ้นร้อยละ 2.23 จากการสูงขึ้นของรา าน ้ามนัเชื้อเพลงิตาม
รา าน ้ามนัโลก ขณะที ่กลุ่มอาหารสดมรีา าลดลง จากการลดลง
ของขา้วเหนียว ทีม่สีดัส่วนการบรโิภ มากกว่าภา อื่นๆ รวมทัง้
ขา้วเจา้ เนื้อสุกร ไก่สด ขณะที่รา าผกัสูงขึ้นเนื่องจากอุทกภยั 
เงนิเฟ้อภา ตะวนัออกขยายตวั ่อนขา้งต ่า สอด ลอ้งกบัตวัชีว้ดั
ดชันี วามเชื่อมัน่ผูบ้รโิภ ที่ปรบัสูงขึ้นเลก็น้อย การลงทุนของ
โรงงานทีเ่ริม่ประกอบกจิการและรายไดก้ารท่องเทีย่วตดิลบน้อยลง
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

เงนิเฟ้อภา กลางเดอืน ต. . 64 เทยีบกบั ต. . ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
2.60 จากการสงูขึน้ของรา าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ตามรา าน ้ามนัโลก 
กลุ่มอาหารสดรา าลดลงต่อเนื่อง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
เนื้อสุกร จาก วามตอ้งการบรโิภ ทีช่ะลอตวั รา าผกัปรบัสงูขึน้
ในช่วงเทศกาลกินเจ และผลกระทบจากอุทกภัย เงนิเฟ้อภา 
กลางขยายตวั ภาวะเศรษฐกจิมทีศิทางเป็นบวกจากตวัชี้วดัการ
ลงทุนภา เอกชน เช่น จ านวนจดทะเบยีนรถใหม่ เงนิทุนโรงงาน
ทีเ่ริม่ประกอบกจิการ ดชันี วามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภ ภา กลางทรงตวั

เงนิเฟ้อภา ใต ้เดอืน ต. . 64 เทยีบกบั ต. . ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
3.08 จากการสงูขึน้ของรา าน ้ามนัเชือ้เพลงิตามรา าน ้ามนัโลก 
และผักสด ที่มีรา าสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับ
ปรมิาณผกัเขา้สู่ตลาดน้อยลงจากอุทกภยั เงนิเฟ้อภา ใต้สูงสุด
กวา่ทุกภูมภิา  สอด ลอ้งกบัตวัชีว้ดัเศรษฐกจิทีเ่ริม่มสีญัญาณดี
ขึ้นจากดัชนี วามเชื่อมัน่ผู้บริโภ  และการขยายตัวของ
ภาษีมูล ่าเพิม่ รายได้เกษตรกร จ านวนจดทะเบยีนรถบรรทุก 
เงนิทุกโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายไดก้ารทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวัต่อเนื่อง 

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์าร า้

-1.51

-0.33
-0.17

-0.93

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใต้
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Economics Factsheet ภาวะราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคญั
เดือนตลุาคม 2564

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนตลุาคม 2564 (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.ย.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย./ต.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,745.31 9,921 9,680 9,643 9,658 9,725.5 - 0.20
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.10 2.15 2.04 2.03 2.09 2.07 - 1.07

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.33 48.21 49.99 49.62 50.01 49.45 + 2.33
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 7.37 7.78 8.07 8.35 8.87 8.26 + 12.17

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.70 8.47 8.39 8.39 8.37 8.40 - 3.39

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์
รา าข้าวโพดเมล็ด วามชื้น 14.5% ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

เน่ืองจากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ท าให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยว 
ผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ขณะทีผู่ป้ระกอบการปรบัรา ารบัซือ้ใหสู้งขึน้เพื่อจงูใจ
ให ู้ ่า้ประสานกบัเกษตรกรลงทะเบยีนขายผลผลติเพือ่ตรวจสอบแหล่งผลติ

ปาลม์น ้ามนั      
รา าเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัเดือนก่อน เน่ืองจาก

 วามตอ้งการน ้ามนัปาลม์ของประเทศน าเขา้รายใหญ่ของโลกสงูขึน้ ปรมิาณ
ผลผลติปาลม์น ้ามนัเพิม่ขึน้เน่ืองจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย นโยบายภา รฐั
ช่วยผลกัดนัการสง่ออก และรา าน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ จากสถานการณ์
โ วดิ-19 ทีด่ขี ึน้ ท าให ้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัเพิม่ขึน้

ข้าว
รา าขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลลิดลงเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อน เน่ืองจากการ

สง่ออกไปประเทศ ู่ า้ยงัไม่กลบัสูภ่าวะปกตจิากปัญหาดา้นการขนสง่สนิ า้และ
 ่าระวางเรอืปรบัสูงขึน้ และสถานการณ์ขา้วไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 
และฝนตกชุกในชว่งฤดกูารเกบ็เกีย่วท าใหข้า้วมปัีญหาเรือ่ง วามชืน้สงู

ยางพารา
รา ายางพาราปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากเดอืนก่อน เน่ืองจากรา าน ้ามนัดิบ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท าให้รา ายางสงัเ ราะห์ซึ่งเป็นสิน ้าทดแทนยางพารา
ธรรมชาตปิรบัสงูขึน้  ่าเงนิบาทที่อ่อน ่าลง และนโยบายภา รฐัที่ช่วยดูดซบั
ผลผลติยางพาราภายในประเทศ ผา่นโ รงการสง่เสรมิการใชย้างพารา

มนัส าปะหลงั
รา ามนัส าปะหลงัสดปรบัตวัลดลงจากเดือนก่อน เน่ืองจากปัญหา

อุทกภยัในพืน้ทีเ่พาะปลกูส า ญั ท าใหเ้กษตรกรเรง่เกบ็เกีย่วหวัมนัสด สง่ผล
ต่อ วามชื้อและ ุณภาพแป้งในหวัมนัส าปะหลงั แม้จะเป็นช่วงต้นฤดูกาล
ผลติทีป่รมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย 

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว -  าดวา่รา าขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้
จะปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากสถานการณ์อุทกภยัท าใหผ้ลผลติ
ออกสูต่ลาดลดลง แต่ยงั งมแีรงกดดนัจากปัญหาการขนสง่
และ า่ระวางเรอืทีส่งูขึน้

มนัส าปะหลงั -  าดว่ารา ามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได ้
มแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากเป็นช่วงตน้ฤดกูาลผลติมนัส าปะหลงั
ปีการผลติ 2564/65 ผลผลติยงัออกสูต่ลาดไม่มาก ขณะที่
 วามตอ้งการใชม้นัส าปะหลงัเพือ่ผลติมนัเสน้ส่งออกสงู

ยางพารา - าดวา่รา ายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
ปรบัตวัลดลง เน่ืองจากเป็นช่วงฤดกูาลทีป่รมิาณผลผลติออกสู่
ตลาดประมาณรอ้ยละ 10.51 ของปรมิาณผลผลติทัง้ปี 2564
ปัญหาขาดแ ลนตู้ อนเทนเนอร์ในการขนส่งยางพารา และ
 วามตอ้งการใชย้างเพือ่ผลติยางรถยนตล์ดลง

ปาล์มน ้ามนั -  าดว่ารา าปาล์มน ้ ามันจะปรบัตัวสูงขึ้น
เน่ืองจากเศรษฐกจิทัว่โลกเริม่ฟ้ืนตวัจากโ วดิ-19 สง่ผลให ้วาม
ตอ้งการใชน้ ้ามนัเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามภาวะการ า้น ้ามนัปาล์ม
ภายในประเทศอาจชะลอตวัจากการใชพ้ลงังานทดแทน เน่ืองจาก
นโยบายรฐัทีป่รบัลดการใชน้ ้ามนัดเีซลจาก B7 และ B10 เป็น B6 

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์-  าดว่ารา าขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ วามชื้น
ไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะปรบัตวัลดลง เน่ืองจาก
เป็นช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงที่สุดในปีการผลิต 
2564/65  าดว่าจะมผลผลติประมาณ 1.31 ล้านตนั  ดิเป็น
ร้อยละ 27.34 ของปริมาณผลผลิตทัง้หมด ขณะที่ วาม
ตอ้งการใชท้รงตวั และอาจมกีารน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ
ในการท าอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการ า้ภายใน/ธนา ารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6

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



Event Calendar ปฏิทินกิจกรรม

9-13 ธนัวาคม 2564

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

15-19 ธนัวาคม 2564

1-31 ธนัวาคม 2564

8 ธนัวาคม 2564 – 8 มกราคม 2565

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

7

งานแสดงผา้ทออสีานพืน้บา้นทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภา ตะวนัออกเฉียงเหนือ การเจรจาจบั ูธุ่รกจิขยาย
ตลาดผา้ทออสีาน Young Designer กจิกรรมเสวนาให ้วามรูด้า้นการตลาดออนไลน์ นิทรรศการ
ผา้ทอ Workshop ท าของทีร่ะลกึ การแสดงแฟชัน่โชวแ์ละ อนเสริต์จากศลิปินชัน้น า

มหกรรมผา้ทออสีานสูส่ากล 2564 : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021

ฮอลล ์1 ศนูยป์ระชุมและแสดงสนิ า้นานาชาตขิอนแก่น (KICE)

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภา อสีาน

รวบรวมธุรกจิแฟรนไชสป์ระเภทต่างๆ ทีน่่าลงทุน ตัง้แต่หลกัพนัถงึหลกัลา้นบาท โดยมสีถาบนั
การเงนิมารว่มให ้ าปรกึษาแนะน า และใหส้นิเชื่ออตัราดอกเบีย้พเิศษในงาน

MOC แฟรนไชสส์รา้งอาชพี 2021

อมิแพ  เมอืงทองธานี

กรมพฒันาธุรกจิการ า้

ชม ลปิวดีโีอกจิกรรมอบรม “GI รกุ บุกตลาด Online” และท าแบบทดสอบเพื่อรบั Product Packshot
7 ภาพ  ลปิวดีโีอแนะน าสนิ า้ และสทิธปิระโยชน์ในการเขา้รว่มการจ าหน่ายสนิ า้ Online

GI รกุ บุกตลาด Online

Youtube Channel : GI Thailand OFFICIAL Channal

กรมทรพัยส์นิทางปัญญา

นิทรรศการแสดงผลงานของผูป้ระกอบการทีร่ว่มพฒันาสนิ า้กบันกัออกแบบมอือาชพีจากโ รงการ 
T-STYLE FOR LIFE 2021 และผลงานกจิกรรม CO-BRAND ทีน่กัออกแบบรุน่ใหมพ่ฒันาสนิ า้
รว่มกบัพนัธมติรชัน้น า จากโ รงการ DESIGNERS’ ROOM & TALENT THAI PROMOTION 2021

ANDAMAN ART & CRAFT SHOW 2021

กรมสง่เสรมิการ า้ระหวา่งประเทศ

THE LIVING ART GALLERY PHUKET


