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ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

ทีมงาน กบภ.

คยุกบั กบภ.
สวสัดผีูอ้่านทุกท่าน จดหมายขา่วพาณิชยภ์ูมภิาค

ปีที ่7 ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2564 ขอน าเสนอ
เรื่อง “มาตรการบรหิารจดัการผลไมเ้ชงิรุก ปี 2565” ตาม
นโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
พาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และ “7 Trends
Social Media 2022”  เพื่ อ เตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานในปี 2565 ตามด้วยคอลมัน์ Public Mirror
ความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะของประชาชนหรอืผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีต่อกระทรวงพาณิชย์ ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน
พฤศจิกายน 2564 ภาวะราคาและสถานการณ์สินค้า
เกษตรทีส่ าคญั และปฏทินิกจิกรรมทีน่่าสนใจ

• มาตรการบรหิารจดัการผลไม้
เชงิรุก ปี 2565
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 ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
 พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
 ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
 ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ

หน้า 4

วิสยัทศัน์กระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2562 - 2565
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หน้า 3Marketing Highlights
• 7 Trends Social Media 2022

• ดชันีราคาผูบ้รโิภค

• ภาวะราคาและสถานการณ์
สนิคา้เกษตรส าคญั 



มาตรการบริหารจดัการผลไม้เชิงรกุ ปี 2565MOC FOCUS

เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2564 นายจุรนิทร์ ลกัษณวศิิษฏ์
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์ประกาศ 18 มาตรการดูแลผลไมปี้ 2565 เป็นมาตรการผลไมเ้ชงิรุก
รว่มกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีจ่ะเริม่ด าเนินการในไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปี 2565 ดงันี้

9. เซลลโ์ปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย
ผลไม้ในต่างประเทศ (จดังาน Thai 
Fruits Golden Months ในจนี) 

13. อบรมให้ความรู้เกษตรกร 
เรือ่งการคา้ออนไลน์และการสง่ออก
เบือ้งตน้ (เป้าหมาย 1,000 ราย)

15. กอ.รมน. ส่งก าลงัพลเข้ามาช่วย
เกบ็เก่ียวและขนย้ายผลไม้

8. ประสานห้างท้องถ่ินและปัม๊น ้ามนั
เปิดพื้นท่ีระบายผลไม้ให้เกษตรกร 
(เป้าหมาย 5,000 ตนั)

3. เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก 
สนบัสนุนดอกเบีย้ 3% และชว่ยผูส้ง่ออก 
กก. ละ 5 บาท (เป้าหมาย 80,000 ตนั)

16. ทีมเซลลแ์มนจงัหวดัและทีม
เซลลแ์มนประเทศชว่ยระบายผลไม้
ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

17.กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง บงัคบัใช้กฎหมายโดย
เคร่งครดั 

- พ.ร.บ. ว่าดว้ยราคาสนิคา้และ
บรกิาร : ลง้ปิดป้ายแสดงราคารบัซื้อ 
เวลา 08.00 น. ของทกุวนั และซือ้
ตามราคาป้าย

- พ.ร.บ. มาตราชัง่ตวงวดั : จบักมุ
การโกงน ้าหนกั/ดดัแปลงเครือ่งชัง่

- พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ : 
ป้องปรามพฤตกิารณ์การใชอ้ านาจ
ผกูขาดโดยไมช่อบทางการคา้ การฮัว้ 
และการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่มเ่ป็นรรรม

2. ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ ล้ง 
กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต 
กก. ละ 3 บาท (เป้าหมาย 80,000 ตนั)

10. เจรจาจบัคู่ซ้ือขายผลไม้ทางธรุกิจ
ออนไลน์ (OBM) เน้นตลาดใหม ่เชน่
อนิเดยี รสัเซยี ตะวนัออกกลาง

4. สนับสนุนให้ท าเกษตรพนัธสญัญา 
การท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า/สญัญา
ขอ้ตกลง (เป้าหมาย 30,000 ตนั)

11. ส่งเสริมการขายผลไม้ใน
ต่างประเทศในรปูแบบ Hybrid line 
(จดังาน THAIFEX – ANUGA Asia
สง่เสรมิการบรโิภคผลไมน้านาชาต)ิ

12. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธผ์ลไม้
ไทยในประเทศต่างๆ ท าคลปิวดิโีอ
และ Infographic 5 ภาษา 

14. ผ่อนปรนการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ระหว่างภาค โดยขอความรว่มมอืจาก
ผูว้่าราชการจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง

1. เร่งรดัตรวจและรบัรอง GAP 
(เป้าหมาย 120,000 แปลง) 

5. ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ
โหลดผลไมข้ึน้เครือ่งบนิในประเทศฟร ี
25 กก. ตัง้แต่ เม.ย. 65 เป็นตน้ไป

18 มาตรการบริหารจดัการผลไม้เชิงรกุ

ทีม่า :ศูนยข์า่วกระทรวงพาณชิย์ 2

7. สนับสนุนรถเร่ รถโมบาย ไปรบัซือ้
ผลไมแ้ละน าออกจ าหน่ายสูผู่บ้รโิภค
โดยตรง (เป้าหมาย 15,000 ตนั)

6. สนับสนุนกล่อง พร้อมค่าส่งผลไม้
จากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรสูผู่บ้รโิภค
โดยตรง (เป้าหมาย 300,000 กล่อง)

18. เร่งรดัการเปิดด่านชายแดน 
ทัง้ 9 ด่าน ใน 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (สงขลา สตลู ยะลา นรารวิาส)
เรง่เปิดด่านศลุกากรตากใบ อ.ตากใบ 
และด่านศลุกากรบเูก๊ะตา อ.แวง้ 
จ.นรารวิาส ทีต่อ้งปิดจากสถานการณ์
โควดิ-19



7 Trends Social Media 2022Marketing Highlights
“โซเชียลมีเดีย” ยงัเป็นอาวุรเด็ดส าคญัในการท าแคมเปญการตลาด แต่แพล็ตฟอร์มต่างๆ ก็มกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ในปี 2022 นกัการตลาดจงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอืกบัเทรนดผ์ูบ้รโิภคและรปูแบบของโซเชยีลมเีดยีทีเ่ปลีย่นแปลงไป

จบัตา TikTok จะกลายเป็นโซเชียลมีเดียท่ีส าคญัท่ีสดุในการท าการตลาด1
Facebook และ Instagram เคยเป็นอนัดบั 1 ของการตลาดโซเชยีลฯ แต่เมือ่มกีารลอ็กดาวน์ ท าให ้TikTok กลายเป็นโซเชยีลมเีดยีทีไ่ดร้บั
ความนิยม โดยในปี 2021 มีผู้ใช้ TikTok ถึง 689 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 45% ในเวลาไม่ถึงปี มผีูใ้ชง้านทัว่โลกเพิม่ขึน้ 1,157% ในปี 2018-
2020 ขณะทีผู่ใ้ช ้Instagram เตบิโตขึน้ 6% และการคน้หาของ Google พบว่าในปีทีผ่า่นมามกีารคน้หา TikTok เพิม่ขึน้ 173% ขณะทีก่าร
คน้หา Instagram Reels เพิม่ขึน้เพยีง 22% และ IG Story ลดลง 33% 

Google Search Trends แสดงความต้องการการค้นหาโฆษณาบน TikTok, Snapchat และ Pinterest โดยมี TikTok เป็นผู้น า 
ซึง่โฆษณาบนเครอืขา่ยเหล่านี้ก าลงัเป็นทีต่้องการอาจเป็นเพราะยงัไม่อิม่ตวัเมื่อเทยีบกบัเครอืข่ายขนาดใหญ่อย่าง Facebook หรอื 
Instagram ทีผู่ใ้ชเ้ริม่รูส้กึเบื่อหน่ายกบัโฆษณา นอกจากนี้ TikTok, Pinterest และ Snapchat ยงัสนับสนุนใหล้งโฆษณาอย่าง “พอด”ี 
กบัคอนเทนตท์ีโ่พสตโ์ดยผูใ้ชท้ัว่ไป ท าใหไ้ดช้มโฆษณาทีส่นุกมากขึน้และรบกวนผูใ้ชง้านน้อยลง

เทรนดข์องการใช้เมด็เงินโฆษณาไปกบัเครือข่ายขนาดเลก็2

eMarketer คาดว่าโซเชียลคอมเมิรซ์จะเติบโตมีมูลค่า 80 พนัล้านดอลลาร์ ภายในปี 2025 ซึ่งอาจเทยีบได้กบัการเติบโตของ
อคีอมเมริซ์ ทีม่อีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 18% ในปี 2020 นอกจากนี้ 81% ของนักชอ้ปยงัใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อคน้หาแบรนด์และศกึษา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  โดยนิยมสัง่ซือ้และช าระเงนิภายในแอพเดยีว ซึง่หลายแพลต็ฟอรม์กเ็ริม่ปรบัตวัใหม้รีะบบการช าระเงนิภายในตวัมากขึน้

นักช้อปมีแนวโน้มจะซ้ือสินค้าโดยตรงบนโซเชียลมีเดีย (Social Commerce)3

ในช่วงล็อกดาวน์ทีพ่นักงานไม่สามารถออกไปท างานได ้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกเ็ปลี่ยนไปเช่นกนั โดยผูบ้รโิภคไดร้ ับการตอบสนอง
ความตอ้งการอยา่งสะดวกรวดเรว็ผา่นโซเชยีลมเีดยี จากการส ารวจของ Nielsen พบว่าผู้บริโภค 64% ต้องการส่งข้อความทาง Facebook
มากกว่าโทรหาร้านค้า และขอ้มลูของ Gartner คาดว่าในปี 2023 ค าขอบรกิารลกูคา้ 60% จะไดร้บัการจดัการผา่นชอ่งทางดจิทิลั

แนวโน้มท่ีลูกค้าจะไม่คยุกบัคณุทางโทรศพัท์อีกแล้ว4

เทรนดข์อง ‘คลิปวิดีโอสัน้’ ท่ีก าลงัมาแรง5

แนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้ของ Influencer บนโซเชียลมีเดียต่างๆ6

Clubhouse เปิดตวัในเดอืนเมษายน 2020 และได้รบัความนิยมอย่างมากในช่วงต้นปี 2021 ขณะที ่Twitter เปิดตวัแพลตฟอร์มเสยีง
โซเชยีล Spaces อย่างรวดเรว็ ส่วน Facebook กพ็ยายามเข้าสู่รปูแบบแพลต็ฟอรม์ของการใช้ “เสียง” เช่นกนั ท าใหม้กีารจบัตา
เรือ่งเทรนดก์ารใชเ้สยีงผา่นสงัคมโซเชยีลมเีดยี ว่าจะมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ และคุม้คา่กบัการลงทนุหรอืไม ่

แนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้ของแพลต็ฟอรม์โซเชียลฯ ในรปูแบบเสียง และการลงทุนท่ีมากขึน้7

3

ยคุนี้เรยีกไดว้่าเป็นยคุเฟ่ืองฟูของ Creator ซึง่เป็นผลมาจากโรคระบาดทีท่ าใหผู้ค้นเริม่มองหาวริกีารสรา้งรายได้ใหม่ๆ ซึง่ Creator เป็น
กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด มทีัง้ทีเ่ป็นมอือาชพีและกลุ่มสมคัรเล่น ส่วนใหญ่มแีรงจูงใจมาจากการมสีปอนเซอรห์รอืร่วมงานกบั
แบรนดน์ัน่เอง โดยในสหรฐัอเมรกิามกีารคาดการณ์ว่า 72.5% ของนกัการตลาด จะใชป้ระโยชน์จากการตลาดแบบ Influencer Marketing

Vidyard เปิดเผยว่า 60% ของวิดีโอบนอินเทอรเ์น็ตในปี 2020 มีความยาวน้อยกว่า 2 นาที กอ่นหน้านี้นกัการตลาดคดิว่าวดิโีอแบบยาวจะ
ไดร้บัความนิยมจากการถอืก าเนิดของ IGTV, Facebook Watch และ YouTube แต่เมือ่ม ีTikTok, Stories และ Instagram กแ็ทบจะไมม่ใีคร
พูดถึง IGTV หรอื Facebook Watch อกีต่อไป แม้แต่ YouTube ก็เปิดตวั YouTube Shorts แสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้โซเชยีลมเีดียต้องการ
ความสนุกและการมสีว่นรว่ม นอกจากนี้ผลส ารวจของ Hootsuite พบว่าเกอืบ 40% ของรุรกจิมกีารใชว้ดิโีอสัน้เพือ่ขายสนิคา้และบรกิาร

ทีม่า : Marketingoops



ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของประชาชน/
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการแก้ไขปัญหาหรอืช่วยเหลือผูป้ระกอบการของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ผลกระทบ

คอลมัน์ Public Mirror เปรยีบเสมอืนกระจกท่ีสะท้อนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
และผู้เกี่ยวขอ้งได้เขา้มามสี่วนร่วมกบัภาครฐัในการให้ขอ้เสนอแนะที่จะน ามาใช้ในการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน
ใหม้ปีระสทิรภิาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมากขึน้

โดยจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ด าเนินการสอบถามความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เกี่ยวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19
และความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อการแก้ไขปัญหาหรอืช่วยเหลอืผู้ประกอบการ
ของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ดงันี้

Public Mirror

ผู้ประกอบการ/เกษตรกรไม่สามารถเปิดด าเนินการหรือ
จ าหน่ายสนิคา้ไดต้ามปกต ิตอ้งปรบัตวัเขา้สูช่อ่งทางออนไลน์
ทีม่กีารแขง่ขนัสงู ไมส่ามารถจ าหน่ายสนิคา้ผา่นช่องทางปกต ิ
เช่น ตลาด หน้าร้าน งานแสดงสินค้าต่างๆ ท าให้ช่องทาง
การตลาดน้อยลง ต้นทุนสูงขึน้ รายได้ลดลง บางรายต้องปิด
กจิการ และสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิในภาพรวม

ข้อเสนอแนะ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เช่น ไมอ่อก
จากบา้น นิยมซือ้สนิคา้ผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ต่างๆ ท าให้
การด าเนินรุรกิจในลักษณะเดิมอาจไม่ประสบความส าเร็จ
ในสถานการณ์ปัจจุบนั

ส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันาความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกบั
การด าเนินรุรกจิยุคใหม่ เช่น เทรนด์ตลาด แพลตฟอรม์การคา้
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขนั และ
ปรบัตวัไดต้ามสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ประชาชนมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ มกีารระมดัระวงัในการ
จบัจ่ายใชส้อย ก าลงัซือ้ลดลง สนิคา้หลายชนิดมกีารปรบัราคา
สงูขึน้สวนทางกบัรายไดท้ีล่ดลงและการว่างงาน

ควรสรา้งความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค ก ากบัดแูลราคาสนิคา้ ไม่ใหฉ้วย
โอกาสขึน้ราคา จดัจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก ช่วยลดค่าครองชพี 
ประชาสมัพนัรโ์ครงการเยยีวยาต่างๆ ใหป้ระชาชนไดร้บัรู้

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวงพาณิชย์

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 
กระตุ้นการบรโิภคภายในประเทศ ช่วยผลกัดนัให้ราคาสนิค้า
เกษตรในประเทศสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเสรมิสภาพคล่อง
ในการท ารุรกจิ เชน่ แหล่งเงนิทนุดอกเบีย้ต ่า

จดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทุกช่องทาง หาแนวทางสนับสนุน
ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 เช่น เพิม่ช่องทาง
การตลาด ช่วยลดต้นทุน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถจ าหน่าย
สนิคา้ไดใ้นราคาถกู สอดคลอ้งกบัก าลงัซื้อของประชาชน จงูใจให้
ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจทัง้ในระดับ
จงัหวดัไปจนถงึระดบัประเทศ 

ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกได้รบัผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมโรค เช่น ขัน้ตอนการน าเขา้ส่งออกทีเ่พิม่ขึ้น ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน ซึง่ปัญหาการส่งออกสนิคา้บางรายการส่ง
ผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ เชน่ ขา้ว ผลไม ้อาหารสตัว์

เกิดปัญหาการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ ท าให้ เกิด
ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งตามมา อาท ิการไม่แสดงราคาสนิคา้ สนิคา้
ไมต่รงปก สนิคา้ไมม่คีณุภาพ และการหลอกลวงของมจิฉาชพี

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเกี่ยวกบัการซื้อขาย
สนิคา้ออนไลน์ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติามกฎหมาย สรา้ง
จรรยาบรรณนักขายทีด่ ีใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนไม่ใหเ้ป็นเหยื่อ
ของมจิฉาชพี และกระตุน้ใหผู้บ้รโิภครกัษาสทิรขิองตวัเอง 4
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนพฤศจิกายน 2564 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.71 (YoY) เป็นการขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 
จากการสูงขึ้นของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศตามราคาน ้ามนัดิบโลกที่
ปรบัตวัเพิม่ขึ้น ประกอบกบัสนิคา้กลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผกั สูงขึน้เนื่องจาก
ผลกระทบจากน ้าท่วม เนื้อสุกร เพิม่ขึน้ตามการสงูขึน้ของวตัถุดบิอาหารสตัว ์
เครือ่งประกอบอาหารโดยเฉพาะน ้ามนัพชื ราคาสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตามราคา
ผลปาล์มที่สูงขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ 
เคลื่อนไหวในทิศทางปกติ อย่างไรก็ตาม สินค้าหลายชนิดมีราคาลดลง
เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา อาท ิขา้วสาร ไกส่ด ผลไมส้ด 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนพฤศจิกายน 2564 เท่ากบั 101.96 (ปีฐาน 2562=100)

เมื่อเทียบกบั การเปล่ียนแปลง            
ร้อยละ

สถิติอตัราเงินเฟ้อ

1. เดือนตลุาคม 2564 (MoM) สงูขึ้น 0.28
2. เดือนพฤศจิกายน 2563 (YoY) สงูขึ้น 2.71
3. เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2564 สงูขึ้น 1.15
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA)
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AOA) Highlights

รวมทกุรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล์

-อาหารสด
อื่น  ๆไมใ่ชอ่าหารและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งหม่และรองเทา้
เคหสถาน

การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

-พลงังาน
การบนัเทงิ การอา่น การศกึษาฯ
ยาสูบและเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์

ระดบัราคาสินค้า เดือนพฤศจิกายน 2564 เทียบกบัปีก่อน (ร้อยละ)

1.21

22.73

2.71

-0.21

เงนิเฟ้อภาคเหนือเดอืน พ.ย. 64 เทยีบกบั พ.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
3.11 สงูขึน้ต่อเนื่องจากเดอืนก่อนหน้าตามการขยายตวัของน ้ามนั
เชื้อเพลิงและกลุ่มผกัสดที่สูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากน ้าท่วม 
พืชผักบางชนิดยังโตไม่เต็มที่ท าให้มีปริมาณเข้าสู่ ตลาดน้อย 
และการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร เนื่องจากผู้เลี้ยงรายย่อยชะลอ
การเลี้ยงจากภาระตน้ทุนอาหารสตัว์ทีส่งูขึน้และโรคระบาดในสุกร 
รวมถงึราคาน ้ามนัพชืทีสู่งขึน้ตามราคาผลปาล์ม ขณะที่ ขา้วสาร 
ขา้วเหนียว ไกส่ด ไขไ่ก ่ผลไม ้มรีาคาต ่ากว่าปีทีผ่า่นมา

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคเหนือ

4.25

0.40
11.73

เงนิเฟ้อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเดอืน พ.ย. 64 เทยีบกบั พ.ย. ปี 63 
สูงขึ้นร้อยละ 2.37 จากการสูงขึ้นของราคาน ้ามนัเชื้อเพลิงตาม
ราคาน ้ามนัโลก ท าให้ค่าโดยสารสารารณะสูงขึ้น ขณะที่หมวด
อาหารและเครื่องดื่มลดลงจากราคาขา้วเหนียวทีล่ดลง เนื่องจาก
ปรมิาณผลผลติฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดมากขึน้และมสีดัส่วนการ
บรโิภคมากกว่าภาคอื่นๆ ท าใหเ้งนิเฟ้อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ลดลง รวมถึงการลดลงของขา้วเจ้า เนื้อสุกร และไก่สด ขณะที่
ราคาผกัสดและเครือ่งประกอบอาหาร เชน่ น ้ามนัพชื เครือ่งปรงุรส 
น ้าปลา สงูขึน้ 

เงนิเฟ้อภาคกลางเดอืน พ.ย. 64 เทยีบกบั พ.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
3.01 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าตามการสูงขึ้นของราคา
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ส่งผลใหห้มวดอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
สงูขึน้ ส าหรบัหมวดอาหารและเครื่องดื่มกป็รบัตวัสูงขึน้จากราคา
ผกัสดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมท าใหผ้ลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย 
ราคาเนื้อสุกรสูงขึน้ตามต้นทุนราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์ รวมถึง
น ้ามนัพชืที่สูงขึ้นตามราคาผลปาล์มสดที่เพิม่ขึ้น ท าใหเ้งนิเฟ้อ
ภาคกลางขยายตวั ขณะที ่ขา้วเจา้และขา้วเหนียว มรีาคาลดลง

เงนิเฟ้อภาคใต ้เดอืน พ.ย. 64 เทยีบกบั พ.ย. ปี 63 สงูขึน้รอ้ยละ 
3.28 จากการสูงขึน้ของราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิตามราคาน ้ามนัโลก 
และการสูงขึ้นของสินค้าส าคญัในกลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผกัสด 
เนื่องจากปรมิาณผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อยจากสถานการณ์น ้าท่วม
และผลผลิตรอบใหม่ยงัโตไม่เต็มที่ และเนื้อสุกรมีต้นทุนสูงขึ้น
ตามราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์ ประกอบกบัสินค้าในกลุ่มเครื่อง
ประกอบอาหารปรบัตวัสูงขึน้ เช่น น ้ามนัพชื ซอีิว๊ น ้าปลา กะปิ 
ขณะที ่ขา้วเจ้าและขา้วเหนียวมรีาคาลดลงเนื่องจากปรมิาณขา้ว
ฤดกูาลใหมอ่อกสูต่ลาด และไขไ่กม่รีาคาต ่ากว่าปีทีผ่า่นมา

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยทุรศาสตรก์ารคา้

-0.23
-0.12

-0.98

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลาง

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคใต้
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0.43
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สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564 (บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ต.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ต.ค./พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,725.5 9,586 9,357 9,206 9,225 9,343.5 - 3.92
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.07 2.13 2.17 2.19 2.22 2.17 + 5.19

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 49.45 51.41 51.51 51.92 52.99 51.95 + 5.07
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทะลาย นน.>15 กก. 8.26 9.18 8.83 8.14 8.51 8.66 + 4.90

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.40 8.40 8.76 8.84 8.86 8.71 + 3.75

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์
ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์มลด็ความชืน้ 14.5%ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน

เนื่องจากความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวเ์พื่อเป็นวตัถุดบิอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้
ตามการขยายตวัของการสง่ออกสนิคา้ปศุสตัว ์โดยเฉพาะการส่งออกเนื้อไก่ทีม่ ี
ปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 ในครึง่ปีแรก 

ปาลม์น ้ามนั      
ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามนัปรบัตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน เน่ืองจาก

ผลผลติปาล์มน ้ามนัของประเทศผู้ผลติส าคญั อาท ิอนิโดนีเซียและมาเลเซีย
มปีรมิาณออกสู่ตลาดลดลง ปรมิาณความต้องการน ้ามนัปาล์มในประเทศไทย
เพิม่ขึน้ทัง้ดา้นอาหารและการขนสง่จากการคลายลอ็กดาวน์ ปรมิาณน ้ามนัปาลม์
ในประเทศลดลงจากการเปลีย่นแปลงฤดกูาลท าใหผ้ลผลติลดลง

ข้าว
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจาก

เป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาด และตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิชะลอตัว
เนื่องจากผู้รบัซื้อรอดูสถานการณ์ผลผลติที่ใกล้ออกสู่ตลาด ประกอบกบัปัญหา
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรอืที่สงูขึน้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
สง่ออกขา้ว ผูส้ง่ออกจงึหยุดซือ้ขา้วจากโรงสแีละสง่ผลกระทบถงึเกษตรกร

ยางพารา
ราคายางพาราปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากราคาตลาดยางพารา

ล่วงหน้าโตเกียวที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลงเนื่ องจาก
น ้าท่วมภาคใต ้สตอ็กยางพาราต่างประเทศมแีนวโน้มลดลงท าใหค้วามต้องการ
ยางพาราจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ และการดดูซบัผลผลติตามนโยบายภาครฐั

มนัส าปะหลงั
ราคามนัส าปะหลงัสดสูงขึน้จากเดอืนก่อน ตามความต้องการน าเข้า

ของจนีทีอ่ยู่ในระดบัสงู โดยจนีน าเขา้แป้งมนัส าปะหลงัในเดอืน ม.ค.-ส.ค. 64 
จากทัว่โลก 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.38 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
โดยน าเขา้จากไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว -คาดว่าราคาขา้วเปลอืกเจา้หอมมะลทิีเ่กษตรกรขายได้
จะปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นผู้น าเข้า
ข้าวหอมมะลิรายใหญ่ของไทยเร่งน าเข้าข้าวหอมมะลิ
ฤดกูาลใหม่เพื่อใชใ้นช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจนี

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได ้
มแีนวโน้มสงูขึน้ เนื่องจากเป็นช่วงตน้ฤดกูาลผลติมนัส าปะหลงั
ปีการผลติ 2564/65 ผลผลติยงัออกสู่ตลาดไม่มาก ขณะที่
ความตอ้งการใชม้นัส าปะหลงัของจนียงัสงูต่อเนื่อง

ยางพารา -คาดว่าราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดม้แีนวโน้ม
สูงขึ้น เนื่องจากปรมิาณฝนในประเทศไทยใกล้เคียงค่าปกต ิ
ยกเว้นภาคใต้ฝัง่ตะวนัออกซึง่เป็นแหล่งผลติยางพาราส าคญั
ทีม่ปีรมิาณฝนสงูกว่าค่าปกตปิระมาณรอ้ยละ 10 ส่งผลต่อการ
กรดียาง ประกอบกบัโรคระบาดท าใหผ้ลผลติออกสูต่ลาดลดลง

ปาลม์น ้ามนั – คาดว่าราคาปาล์มน ้ามนัที่เกษตรกรขายได้
จะปรับตัวลดลง เนื่องจากมาตรการภาครัฐขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการโรงสกดัตรงึราคาน ้ามนัปาล์มดิบ เนื่องจากราคา
น ้ามนัปาลม์บรรจุขวดปรบัตวัสงูขึน้ เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะกลุ่มรา้นอาหารและผูบ้รโิภคในครวัเรอืน

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์-คาดว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ความชืน้
ไม่เกนิ 14.5% ทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ผลผลติออกสู่ตลาดลดลงจากเดอืนก่อนตามฤดูกาล ขณะที่
ความต้องการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวเ์พื่อผลติอาหารสตัวย์งัคง
เพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกสินค้าปศุสตัว์ที่ เพิ่มขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และความตอ้งการสตอ็กทีเ่พิม่ขึน้

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมการคา้ภายใน/รนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6

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



Event Calendar ปฏิทินกิจกรรม

6-10 มกราคม 2565

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

13 มกราคม 2565

ช่ืองาน

สถานท่ี/ช่องทาง

ผูจ้ดังาน

กิจกรรม

7

งานแสดงสนิคา้ดปีระจ าจงัหวดั ผลติภณัฑช์ุมชน สนิคา้เกษตรปลอดภยั/อนิทรยี ์กจิกรรมส่งเสรมิ
การขาย ชอ้ปสนุกลุน้รบัรางวลัต่างๆ และการแสดงมนิิคอนเสริต์จากศลิปิน

มนตเ์สน่หว์ถิ ีสุดยอดสนิคา้ดภีาคกลาง

ชัน้ G โซนรา้นทอง ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ

ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดันครปฐม และส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัภาคกลาง

กิจกรรม Webinar การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หวัข้อ การเปลี่ยนแปลงรุรกิจดิจทิัลสู่
การส่งออกดจิทิลั การส่งออกดว้ย E-commerce หลกัสูตร ASTE นโยบายการคา้ออนไลน์ของภาครฐั 
และรบัสทิรปิระโยชน์จาก Alibaba.com เช่น ส่วนลดค่าสมาชกิ ฟรคีอรส์อบรมระยะสัน้

DREAM BIG GO GLOBAL ขายสนิคา้ไทยไปทัว่โลก

ผ่านระบบ Zoom / www.thaitrade.com

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ รว่มกบั Alibaba.com และ Thaitrade.com


