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ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิ จการค้าของประเทศให้ มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมลา้ และยกระดับรายได้ของประเทศ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน เป็ นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิ ติ
ส่งเสริ มการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร
“พาณิ ชย์ยุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”
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MOC FOCUS

มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565

18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ 18 มาตรการดูแลผลไม้ปี 2565 เป็ นมาตรการผลไม้เชิงรุก
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการในไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปี 2565 ดังนี้
1. เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP
(เป้ าหมาย 120,000 แปลง)

8. ประสานห้างท้องถิ่ นและปัม๊ น้ามัน
เปิ ดพื้นที่ ระบายผลไม้ให้เกษตรกร
(เป้ าหมาย 5,000 ตัน)

15. กอ.รมน. ส่งกาลังพลเข้ามาช่วย
เก็บเกี่ยวและขนย้ายผลไม้

2. ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ ล้ง
กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิ ต
กก. ละ 3 บาท (เป้ าหมาย 80,000 ตัน)

9. เซลล์โปรโมชันส่
่ งเสริ มการขาย
ผลไม้ในต่างประเทศ (จัดงาน Thai
Fruits Golden Months ในจีน)

16. ที มเซลล์แมนจังหวัดและที ม
เซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้
ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

3. เสริ มสภาพคล่องผู้ส่งออก
สนับสนุนดอกเบีย้ 3% และช่วยผูส้ ง่ ออก
กก. ละ 5 บาท (เป้ าหมาย 80,000 ตัน)

10. เจรจาจับคู่ซื้อขายผลไม้ทางธุรกิ จ
ออนไลน์ (OBM) เน้นตลาดใหม่ เช่น
อินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง

4. สนับสนุนให้ทาเกษตรพันธสัญญา
การทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า/สัญญา
ข้อตกลง (เป้ าหมาย 30,000 ตัน)

11. ส่งเสริ มการขายผลไม้ใน
ต่างประเทศในรูปแบบ Hybrid line
(จัดงาน THAIFEX – ANUGA Asia
ส่งเสริมการบริโภคผลไม้นานาชาติ)

5. ส่งเสริ มการบริ โภคผลไม้ในประเทศ
โหลดผลไม้ขน้ึ เครือ่ งบินในประเทศฟรี
25 กก. ตัง้ แต่ เม.ย. 65 เป็ นต้นไป

12. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้
ไทยในประเทศต่างๆ ทาคลิปวิดโี อ
และ Infographic 5 ภาษา

6. สนับสนุนกล่อง พร้อมค่าส่งผลไม้
จากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรสูผ่ บู้ ริโภค
โดยตรง (เป้ าหมาย 300,000 กล่อง)

13. อบรมให้ความรู้เกษตรกร
เรือ่ งการค้าออนไลน์และการส่งออก
เบือ้ งต้น (เป้ าหมาย 1,000 ราย)

17.กระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด
- พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ : ล้งปิ ดป้ ายแสดงราคารับซื้อ
เวลา 08.00 น. ของทุกวัน และซือ้
ตามราคาป้ าย
- พ.ร.บ. มาตราชังตวงวั
่
ด : จับกุม
การโกงน้าหนัก/ดัดแปลงเครือ่ งชัง่
- พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า :
ป้ องปรามพฤติการณ์การใช้อานาจ
ผูกขาดโดยไม่ชอบทางการค้า การฮัว้
และการปฏิบตั ทิ างการค้าทีไ่ ม่เป็ นรรรม

7. สนับสนุนรถเร่ รถโมบาย ไปรับซือ้
ผลไม้และนาออกจาหน่ายสูผ่ บู้ ริโภค
โดยตรง (เป้ าหมาย 15,000 ตัน)

14. ผ่อนปรนการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างภาค โดยขอความร่วมมือจาก
ผูว้ ่าราชการจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง

ทีม่ า :ศูนย์ขา่ วกระทรวงพาณิชย์

18. เร่งรัดการเปิ ดด่านชายแดน
ทัง้ 9 ด่าน ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา นราริวาส)
เร่งเปิ ดด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ
และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อ.แว้ง
จ.นราริวาส ทีต่ อ้ งปิ ดจากสถานการณ์
โควิด-19
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Marketing Highlights 7 Trends Social Media 2022
“โซเชี ยลมีเดีย” ยังเป็ นอาวุรเด็ดสาคัญในการทาแคมเปญการตลาด แต่แพล็ตฟอร์มต่างๆ ก็มกี ารเปลี่ยนแปลงไปมาก
ในปี 2022 นักการตลาดจึงต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับเทรนด์ผบู้ ริโภคและรูปแบบของโซเชียลมีเดียทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1 จับตา TikTok จะกลายเป็ นโซเชียลมีเดียที่สาคัญที่สดุ ในการทาการตลาด
Facebook และ Instagram เคยเป็ นอันดับ 1 ของการตลาดโซเชียลฯ แต่เมือ่ มีการล็อกดาวน์ ทาให้ TikTok กลายเป็ นโซเชียลมีเดียทีไ่ ด้รบั
ความนิยม โดยในปี 2021 มีผ้ใู ช้ TikTok ถึง 689 ล้านคน เพิ่ มขึ้น 45% ในเวลาไม่ถึงปี มีผใู้ ช้งานทัวโลกเพิ
่
ม่ ขึน้ 1,157% ในปี 20182020 ขณะทีผ่ ใู้ ช้ Instagram เติบโตขึน้ 6% และการค้นหาของ Google พบว่าในปี ทผ่ี า่ นมามีการค้นหา TikTok เพิม่ ขึน้ 173% ขณะทีก่ าร
ค้นหา Instagram Reels เพิม่ ขึน้ เพียง 22% และ IG Story ลดลง 33%
2 เทรนด์ของการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกับเครือข่ายขนาดเล็ก
Google Search Trends แสดงความต้องการการค้นหาโฆษณาบน TikTok, Snapchat และ Pinterest โดยมี TikTok เป็ นผู้น า
ซึง่ โฆษณาบนเครือข่ายเหล่านี้กาลังเป็ นทีต่ ้องการอาจเป็ นเพราะยังไม่อมิ่ ตัวเมื่อเทียบกับเครือข่ายขนาดใหญ่ อย่าง Facebook หรือ
Instagram ทีผ่ ใู้ ช้เริม่ รูส้ กึ เบื่อหน่ ายกับโฆษณา นอกจากนี้ TikTok, Pinterest และ Snapchat ยังสนับสนุ นให้ลงโฆษณาอย่าง “พอดี”
กับคอนเทนต์ทโ่ี พสต์โดยผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ ทาให้ได้ชมโฆษณาทีส่ นุกมากขึน้ และรบกวนผูใ้ ช้งานน้อยลง
3 นักช้อปมีแนวโน้ มจะซื้อสินค้าโดยตรงบนโซเชียลมีเดีย (Social Commerce)
eMarketer คาดว่าโซเชี ยลคอมเมิ รซ์ จะเติ บโตมีมูลค่ า 80 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2025 ซึ่งอาจเทียบได้กบั การเติบโตของ
อีคอมเมิรซ์ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ 18% ในปี 2020 นอกจากนี้ 81% ของนักช้อปยังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาแบรนด์และศึกษา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยนิยมสังซื
่ อ้ และชาระเงินภายในแอพเดียว ซึง่ หลายแพล็ตฟอร์มก็เริม่ ปรับตัวให้มรี ะบบการชาระเงินภายในตัวมากขึน้
4 แนวโน้ มที่ลูกค้าจะไม่คยุ กับคุณทางโทรศัพท์อีกแล้ว
ในช่วงล็อกดาวน์ทพ่ี นักงานไม่สามารถออกไปทางานได้ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยผูบ้ ริโภคได้ร ับการตอบสนอง
ความต้องการอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย จากการสารวจของ Nielsen พบว่าผู้บริ โภค 64% ต้องการส่งข้อความทาง Facebook
มากกว่าโทรหาร้านค้า และข้อมูลของ Gartner คาดว่าในปี 2023 คาขอบริการลูกค้า 60% จะได้รบั การจัดการผ่านช่องทางดิจทิ ลั
5 เทรนด์ของ ‘คลิปวิดีโอสัน้ ’ ที่กาลังมาแรง
Vidyard เปิ ดเผยว่า 60% ของวิ ดีโอบนอิ นเทอร์เน็ตในปี 2020 มีความยาวน้ อยกว่า 2 นาที ก่อนหน้านี้นกั การตลาดคิดว่าวิดโี อแบบยาวจะ
ได้รบั ความนิยมจากการถือกาเนิดของ IGTV, Facebook Watch และ YouTube แต่เมือ่ มี TikTok, Stories และ Instagram ก็แทบจะไม่มใี คร
พูดถึง IGTV หรือ Facebook Watch อีกต่อไป แม้แต่ YouTube ก็เปิ ดตัว YouTube Shorts แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียต้องการ
ความสนุกและการมีสว่ นร่วม นอกจากนี้ผลสารวจของ Hootsuite พบว่าเกือบ 40% ของรุรกิจมีการใช้วดิ โี อสัน้ เพือ่ ขายสินค้าและบริการ
6 แนวโน้ มที่เพิ่มขึน้ ของ Influencer บนโซเชียลมีเดียต่างๆ
ยุคนี้เรียกได้ว่าเป็ นยุคเฟื่ องฟูของ Creator ซึง่ เป็ นผลมาจากโรคระบาดทีท่ าให้ผคู้ นเริม่ มองหาวิรกี ารสร้างรายได้ใหม่ๆ ซึง่ Creator เป็ น
กลุ่มคนที่ มีอิทธิ พลทางการตลาด มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นมืออาชีพและกลุ่มสมัครเล่น ส่วนใหญ่มแี รงจูงใจมาจากการมีสปอนเซอร์หรือร่วมงานกับ
แบรนด์นนเอง
ั ่ โดยในสหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์ว่า 72.5% ของนักการตลาด จะใช้ประโยชน์จากการตลาดแบบ Influencer Marketing
7 แนวโน้ มที่เพิ่มขึน้ ของแพล็ตฟอร์มโซเชียลฯ ในรูปแบบเสียง และการลงทุนที่มากขึน้
Clubhouse เปิ ดตัวในเดือนเมษายน 2020 และได้รบั ความนิยมอย่างมากในช่วงต้นปี 2021 ขณะที่ Twitter เปิ ดตัวแพลตฟอร์มเสียง
โซเชียล Spaces อย่างรวดเร็ว ส่วน Facebook ก็พยายามเข้าสู่รปู แบบแพล็ตฟอร์มของการใช้ “เสี ยง” เช่นกัน ทาให้มกี ารจับตา
เรือ่ งเทรนด์การใช้เสียงผ่านสังคมโซเชียลมีเดีย ว่าจะมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ และคุม้ ค่ากับการลงทุนหรือไม่
ทีม่ า : Marketingoops
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Public Mirror

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์

คอลัมน์ Public Mirror เปรียบเสมือนกระจกที่ สะท้ อนความคิ ดเห็นหรือข้ อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต่ อกระทรวงพาณิ ชย์ เกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของกระทรวง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ขอ้ เสนอแนะที่จะนามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มปี ระสิทริภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมากขึน้
โดยจดหมายข่ าวพาณิ ชย์ภู ม ิภ าค ฉบับเดือ นพฤศจิก ายน 2564 ได้ด าเนิ นการสอบถามความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่อการแก้ไขปั ญหาหรือช่วยเหลือผู้ ประกอบการ
ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ดังนี้

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิ ด-19 และความคิ ดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือผูป้ ระกอบการของสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด

ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ มีการระมัดระวังในการ
จับจ่ายใช้สอย กาลังซือ้ ลดลง สินค้าหลายชนิดมีการปรับราคา
สูงขึน้ สวนทางกับรายได้ทล่ี ดลงและการว่างงาน

ควรสร้างความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค กากับดูแลราคาสินค้า ไม่ให้ฉวย
โอกาสขึน้ ราคา จัดจาหน่ ายสินค้าราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพ
ประชาสัมพันร์โครงการเยียวยาต่างๆ ให้ประชาชนได้รบั รู้

ผู้ประกอบการ/เกษตรกรไม่ สามารถเปิ ดด าเนิ นการหรือ
จาหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ต้องปรับตัวเข้าสูช่ อ่ งทางออนไลน์
ทีม่ กี ารแข่งขันสูง ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางปกติ
เช่น ตลาด หน้ าร้าน งานแสดงสินค้าต่ างๆ ทาให้ช่องทาง
การตลาดน้อยลง ต้นทุนสูงขึน้ รายได้ลดลง บางรายต้องปิ ด
กิจการ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกช่องทาง หาแนวทางสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 เช่น เพิม่ ช่องทาง
การตลาด ช่วยลดต้นทุน เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสามารถจาหน่ าย
สินค้าได้ในราคาถูก สอดคล้องกับกาลังซื้อของประชาชน จูงใจให้
ประชาชนออกมาจับจ่ ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจทัง้ ในระดับ
จังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ

ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกได้ร บั ผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมโรค เช่น ขัน้ ตอนการนาเข้าส่งออกทีเ่ พิม่ ขึ้น ปั ญหา
ขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ปั ญหาการส่งออกสินค้าบางรายการส่ง
ผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ เช่น ข้าว ผลไม้ อาหารสัตว์

หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ช่วยผลักดันให้ราคาสินค้า
เกษตรในประเทศสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่ อ ง
ในการทารุรกิจ เช่น แหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต่า

พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ไม่ออก
จากบ้าน นิยมซือ้ สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทาให้
การด าเนิ นรุรกิจในลักษณะเดิมอาจไม่ประสบความส าเร็ จ
ในสถานการณ์ปัจจุบนั

ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเกี่ ยวกับ
การดาเนินรุรกิจยุคใหม่ เช่น เทรนด์ตลาด แพลตฟอร์มการค้า
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขัน และ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา

เกิดปั ญหาการจ าหน่ ายสินค้าออนไลน์ มากขึ้น เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ ท าให้ เกิด
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องตามมา อาทิ การไม่แสดงราคาสินค้า สินค้า
ไม่ตรงปก สินค้าไม่มคี ณ
ุ ภาพ และการหลอกลวงของมิจฉาชีพ

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้ อขาย
สินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สร้าง
จรรยาบรรณนักขายทีด่ ี ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนไม่ให้เป็ นเหยื่อ
ของมิจฉาชีพ และกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภครักษาสิทริของตัวเอง 4
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สถิ ติอตั ราเงิ นเฟ้ อ

ดัชนี ราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2564

ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเดือนพฤศจิ กายน 2564 เท่ากับ 101.96 (ปี ฐาน 2562=100)
เมื่อเทียบกับ
1.ร้อเดื
อนตุลาคม 2564 (MoM)
ยละ
2. เดือนพฤศจิ กายน 2563 (YoY)
3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2564

ระดับราคาสิ นค้า เดือนพฤศจิ กายน 2564 เทียบกับปี ก่อน (ร้อยละ)
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
-อาหารสด
อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
-พลังงาน
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

2.71
0.43
-0.21
4.25
-0.23
-0.12
0.40
11.73
22.73
-0.98
1.21

การเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น
0.28
สูงขึ้น
2.71
สูงขึ้น
1.15

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AoA)
เทีHighlights
ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (AOA)

อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนพฤศจิ กายน 2564 เที ยบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่ อน สูงขึ้นร้ อยละ 2.71 (YoY) เป็ นการขยายตัว ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3
จากการสูงขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศตามราคาน้ ามันดิบโลกที่
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น ประกอบกับสินค้ากลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผัก สูงขึน้ เนื่องจาก
ผลกระทบจากน้ าท่วม เนื้อสุกร เพิม่ ขึน้ ตามการสูงขึน้ ของวัตถุดบิ อาหารสัตว์
เครือ่ งประกอบอาหารโดยเฉพาะน้ามันพืช ราคาสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องตามราคา
ผลปาล์ ม ที่สูง ขึ้น ตามความต้ อ งการที่สูง ขึ้น ราคาสิน ค้า และบริ ก ารอื่น ๆ
เคลื่อ นไหวในทิศ ทางปกติ อย่ า งไรก็ต าม สิน ค้า หลายชนิ ด มีร าคาลดลง
เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา อาทิ ข้าวสาร ไก่สด ผลไม้สด

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคเหนื
่
อ

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคกลาง
่

เงินเฟ้ อภาคเหนือเดือน พ.ย. 64 เทียบกับ พ.ย. ปี 63 สูงขึน้ ร้อยละ
3.11 สูงขึน้ ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าตามการขยายตัวของน้ ามัน
เชื้อเพลิงและกลุ่มผักสดที่สูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากน้ าท่วม
พืชผักบางชนิ ดยังโตไม่ เต็มที่ท าให้มีปริมาณเข้าสู่ ตลาดน้ อย
และการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร เนื่ องจากผู้เลี้ยงรายย่ อยชะลอ
การเลี้ยงจากภาระต้นทุนอาหารสัตว์ทส่ี งู ขึน้ และโรคระบาดในสุกร
รวมถึงราคาน้ ามันพืชทีส่ ูงขึน้ ตามราคาผลปาล์ม ขณะที่ ข้าวสาร
ข้าวเหนียว ไก่สด ไข่ไก่ ผลไม้ มีราคาต่ากว่าปี ทผ่ี า่ นมา

เงินเฟ้ อภาคกลางเดือน พ.ย. 64 เทียบกับ พ.ย. ปี 63 สูงขึน้ ร้อยละ
3.01 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ าตามการสูงขึ้นของราคา
น้ ามันเชือ้ เพลิง ส่งผลให้หมวดอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึน้ สาหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มก็ปรับตัวสูงขึน้ จากราคา
ผักสดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้ าท่วมทาให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย
ราคาเนื้อสุกรสูงขึน้ ตามต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึง
น้ ามันพืชที่สูงขึ้นตามราคาผลปาล์มสดที่เพิม่ ขึ้น ทาให้เงินเฟ้ อ
ภาคกลางขยายตัว ขณะที่ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว มีราคาลดลง

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคตะวั
่
นออกเฉี ยงเหนื อ

ดัชนี ราคาผู้บริ โภคทัวไปของภาคใต้
่

เงินเฟ้ อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือน พ.ย. 64 เทียบกับ พ.ย. ปี 63
สูงขึ้นร้อยละ 2.37 จากการสูงขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ราคาน้ ามันโลก ทาให้ค่าโดยสารสารารณะสูงขึ้น ขณะที่หมวด
อาหารและเครื่องดื่มลดลงจากราคาข้าวเหนียวทีล่ ดลง เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดมากขึน้ และมีสดั ส่วนการ
บริโภคมากกว่าภาคอื่นๆ ทาให้เงินเฟ้ อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลดลง รวมถึงการลดลงของข้าวเจ้า เนื้อสุกร และไก่สด ขณะที่
ราคาผักสดและเครือ่ งประกอบอาหาร เช่น น้ามันพืช เครือ่ งปรุงรส
น้าปลา สูงขึน้

เงินเฟ้ อภาคใต้ เดือน พ.ย. 64 เทียบกับ พ.ย. ปี 63 สูงขึน้ ร้อยละ
3.28 จากการสูงขึน้ ของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงตามราคาน้ ามันโลก
และการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญในกลุ่ มอาหารสด ได้แก่ ผักสด
เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยจากสถานการณ์น้ าท่วม
และผลผลิตรอบใหม่ย งั โตไม่เต็มที่ และเนื้ อสุกรมีต้น ทุนสูงขึ้น
ตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกอบกับสินค้าในกลุ่ มเครื่อง
ประกอบอาหารปรับตัวสูงขึน้ เช่น น้ ามันพืช ซีอว๊ิ น้ าปลา กะปิ
ขณะที่ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าว
ฤดูกาลใหม่ออกสูต่ ลาด และไข่ไก่มรี าคาต่ากว่าปี ทผ่ี า่ นมา

ทีม่ า : สานักงานนโยบายและยุทรศาสตร์การค้า
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ภาวะราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญ
เดือนพฤศจิกายน 2564
หน่ วย: บาท/ตัน (ข้าว) และ บาท/กก. (มันสาปะหลัง, ยาง, ปาล์ม, ข้าวโพด)

สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(ต.ค.)

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือนพฤศจิ กายน 2564 (บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(พ.ย.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
9,586
9,357
9,725.5
หัวมันสาปะหลังสดคละ
2.07
2.13
2.17
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
49.45
51.41
51.51
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทะลาย นน.>15 กก.
8.26
9.18
8.83
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %
8.40
8.40
8.76
ข้าว
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่ อน เนื่ องจาก
เป็ นช่วงผลผลิตข้าวนาปี ออกสู่ตลาด และตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิชะลอตัว
เนื่องจากผู้รบั ซื้อรอดูสถานการณ์ ผลผลิตที่ใกล้ออกสู่ตลาด ประกอบกับปั ญหา
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่สงู ขึน้ ทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
ส่งออกข้าว ผูส้ ง่ ออกจึงหยุดซือ้ ข้าวจากโรงสีและส่งผลกระทบถึงเกษตรกร
มันสาปะหลัง
ราคามันสาปะหลังสดสูงขึน้ จากเดือนก่อน ตามความต้องการนาเข้า
ของจีนทีอ่ ยู่ในระดับสูง โดยจีนนาเข้าแป้ งมันสาปะหลังในเดือน ม.ค.-ส.ค. 64
จากทัวโลก
่
2.2 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.38 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยนาเข้าจากไทยเป็ นอันดับหนึ่ง
ยางพารา
ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากราคาตลาดยางพารา
ล่ วงหน้ าโตเกียวที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตยางพาราออกสู่ ตลาดลดลงเนื่ องจาก
น้าท่วมภาคใต้ สต็อกยางพาราต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงทาให้ความต้องการ
ยางพาราจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ และการดูดซับผลผลิตตามนโยบายภาครัฐ
ปาล์มน้ามัน
ราคาเฉลี่ยปาล์มน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่ อน เนื่องจาก
ผลผลิตปาล์มน้ ามันของประเทศผู้ผลิตสาคัญ อาทิ อินโดนีเซียและมาเลเซีย
มีปริมาณออกสู่ตลาดลดลง ปริมาณความต้องการน้ ามันปาล์มในประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านอาหารและการขนส่งจากการคลายล็อกดาวน์ ปริมาณน้ามันปาล์ม
ในประเทศลดลงจากการเปลีย่ นแปลงฤดูกาลทาให้ผลผลิตลดลง

9,206
2.19
51.92
8.14
8.84

9,225
2.22
52.99
8.51
8.86

9,343.5
2.17
51.95
8.66
8.71

%
ราคาเฉลี่ย
ต.ค./พ.ย.
- 3.92
+ 5.19
+ 5.07
+ 4.90
+ 3.75

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้
จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศฮ่องกงซึ่งเป็ น ผู้นาเข้า
ข้า วหอมมะลิร ายใหญ่ ข องไทยเร่ ง น าเข้า ข้า วหอมมะลิ
ฤดูกาลใหม่เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และตรุษจีน
มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้
มีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากเป็ นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสาปะหลัง
ปี การผลิต 2564/65 ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มาก ขณะที่
ความต้องการใช้มนั สาปะหลังของจีนยังสูงต่อเนื่อง
ยางพารา - คาดว่าราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้มแี นวโน้ม
สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนในประเทศไทยใกล้เคียงค่าปกติ
ยกเว้นภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกซึง่ เป็ นแหล่งผลิตยางพาราสาคัญ
ทีม่ ปี ริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่งผลต่อการ
กรีดยาง ประกอบกับโรคระบาดทาให้ผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง

ปาล์มน้ ามัน – คาดว่าราคาปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรขายได้
จะปรับตัวลดลง เนื่ องจากมาตรการภาครัฐขอความร่ วมมือ
ผู้ประกอบการโรงสกัดตรึงราคาน้ ามันปาล์มดิบ เนื่องจากราคา
น้ามันปาล์มบรรจุขวดปรับตัวสูงขึน้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและผูบ้ ริโภคในครัวเรือน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดว่าราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ความชืน้
ไม่เกิน 14.5% ทีเ่ กษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เมล็ดความชืน้ 14.5% ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนก่อนตามฤดูกาล ขณะที่
เนื่องจากความต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อเป็ นวัตถุดบิ อาหารสัตว์เพิม่ ขึน้ ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยงั คง
ตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าปศุสตั ว์ โดยเฉพาะการส่งออกเนื้อไก่ทม่ี ี เพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกสินค้าปศุ สตั ว์ท่ี เพิ่มขึ้น
ปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.1 ในครึง่ ปี แรก
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ และความต้องการสต็อกทีเ่ พิม่ ขึน้
6
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

6-10 มกราคม 2565
ชื่องาน
สถานที่/ช่องทาง

ผูจ้ ดั งาน
กิ จกรรม

มนต์เสน่หว์ ถิ ี สุดยอดสินค้าดีภาคกลาง
ชัน้ G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครปฐม และสานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคกลาง
งานแสดงสินค้าดีประจาจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริม
การขาย ช้อปสนุกลุน้ รับรางวัลต่างๆ และการแสดงมินิคอนเสิรต์ จากศิลปิ น

13 มกราคม 2565
ชื่องาน
สถานที่/ช่องทาง
ผูจ้ ดั งาน
กิ จกรรม

DREAM BIG GO GLOBAL ขายสินค้าไทยไปทัวโลก
่
ผ่านระบบ Zoom / www.thaitrade.com
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ Alibaba.com และ Thaitrade.com
กิจกรรม Webinar การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงรุรกิจดิจทิ ั ลสู่
การส่งออกดิจทิ ลั การส่งออกด้วย E-commerce หลักสูตร ASTE นโยบายการค้าออนไลน์ของภาครัฐ
และรับสิทริประโยชน์จาก Alibaba.com เช่น ส่วนลดค่าสมาชิก ฟรีคอร์สอบรมระยะสัน้
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