
 
 
 

 

สรุปสถานการณ์ราคาสนิค้าและบริการ เดือนพฤศจิกายน 2561 
ภาพรวม 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 0.94 (YoY) เป็น
การขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17 แต่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวเป็นเดือนที่ 3 โดยมีสาเหตุสําคัญจากราคาในหมวด
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 24 แต่ในลักษณะชะลอตัวจากร้อยละ 8.11 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 
3.29 รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นของราคาในหมวดอาหารสดร้อยละ 0.33  จากฐานราคาที่ตํ่าของข้าว เน้ือสัตว์ และไข่ไก่     
ที่เป็นผลจากปริมาณผลผลิตที่มากในปีก่อน ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว  เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว  
ร้อยละ 0.69 รวมเฉลี่ย 11 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.13 และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71 
 การชะลอตัวของเงินเฟ้อสอดคล้องกับการชะลอตัวของดัชนีราคาผู้ผลิต ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวที่ร้อยละ 
0.9 ต่อเน่ืองจากร้อยละ 1.7 ในเดือนก่อน ตามการชะลอตัวของราคาในหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหมวด
ปิโตรเลียม ในขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.5 หลังจากหดตัวติดต่อกัน 2 เดือน ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 25611  รวมท้ังดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง ที่ขยายตัวร้อยละ1.3 (เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.2) เป็นการขยายตัวของทุกหมวด 
สอดคล้องกับปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นร้อยละ 13.8 จากเดือนก่อนที่ร้อยละ 8.8 (YoY) การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ขยายตัวจากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 7.1 และความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ขยายตัวดีขึ้นที่ระดับ 36.0 
รวมท้ังอัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่ยังขยายตัวในอัตราท่ีสูงกว่าเงินเฟ้อ (เดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.712) ส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปี
น่าจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการที่ร้อยละ 0.8 – 1.6 
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนพฤศจิกายน 2561 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.94 (YoY) เป็นการ
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17 โดย หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.04 ตามการ
สูงขึ้นของข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 4.12) เครื่องประกอบอาหาร (ร้อยละ 2.19) อาหารบริโภค-นอก
บ้าน และอาหารบริโภค-ในบ้าน (ร้อยละ 2.11 และ 0.94 ตามลําดับ  เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 1.66) 
เนื้อสัตว์และสัตว์น้ํา (ร้อยละ 1.01) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.07  ในขณะที่หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 
3.25 โดยเฉพาะผลไม้สด (ลดลงร้อยละ 3.36) ผักสด (ลดลงร้อยละ 0.05) ตามปริมาณผลผลิตที่สูงกว่าปีก่อน      
และหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.87 ตามการสูงขึ้นของหมวดน้ํามันเช้ือเพลิง (ร้อยละ 
4.78) หมวดการขนส่งสาธารณะ (ร้อยละ 0.35) หมวดเคหสถาน (ร้อยละ 0.53) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล (ร้อยละ 0.38) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ร้อยละ 0.31) และหมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมี
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 0.23) ในขณะที่หมวดการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.06  
 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.22 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)  
ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (AoA)  
 ดัชนีราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือน
ที่ 7 ตามการสูงขึ้นของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ตามการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเกษตร
สําคัญ อาทิ ข้าวเปลือก (ความต้องการของตลาดต่างประเทศมีอย่างต่อเน่ือง) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปริมาณผลผลิตและ
ความต้องการไม่สมดุล) มันสําปะหลังสด (ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ) รวมทั้ง สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ ที่มีความ
ต้องการบริโภคสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 9.8 ตามราคานํ้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซ
ธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ปลายข้าว 
                                                            
1 ขยายตัวร้อยละ 3.9  และ 2.27 ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2561 ตามลําดับ (ท่ีมา: สศก.) 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รําข้าว เน้ือสุกร) และกลุ่มนํ้ามันเช้ือเพลิง ในขณะที่เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นและเหล็กเส้น) 
ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคที่ยังมีต่อเน่ือง และกลุ่มเคร่ืองจักร (เครื่องสูบนํ้า คอมเพรสเซอร์ รถไถนา) 
ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน 
 เมื่อเทียบกับตุลาคม 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.9 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)        
ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (AoA) 
 
 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY) เป็นการขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17  จากการสูงขึ้นของ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลม     
ผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางนํ้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง        
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดํา เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ชีทไพล์เหล็ก ประตูเหล็กม้วน ตะปู) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวด
ซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) ตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้น และหมวดวัสดุ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ทรายถมท่ี ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย 
อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามผลผลิตที่ยังไม่สมดุลกับความต้องการ  
 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) เฉลี่ย 11 เดือน  
(ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 2.9 (AoA) 
 
แนวโน้มเงินเฟ้อ 

โดยรวม เงินเฟ้อในช่วง 11 เดือนแรกของปี ได้รับอิทธิพลสําคัญจากการเพ่ิมขึ้นของท้ังราคาพลังงานและ
ความต้องการบริโภค รวมทั้งผลด้านการผลิตของภาคเกษตรที่มีความผันผวนตามสภาพอากาศและแผนการ
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ส่งผลให้เงินเฟ้อส่วนใหญ่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ 
(ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 9) และคาดว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2561 จะยังอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ  
0.8 – 1.6 และอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลกําหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้         
โดยมีปัจจัยด้านราคาพลังงานและความต้องการบริโภคท่ียังมีแรงส่งต่อเน่ืองเป็นปัจจัยหลัก รวมท้ังราคาสินค้าเกษตร
สําคัญที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน  ซึ่งคาดว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะยังคงส่งผลต่อเน่ืองให้เงินเฟ้อในช่วง 
ไตรมาสแรกของปี 2562 เพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเน่ืองในลักษณะชะลอตัว  
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
3 ธันวาคม 2561 

 

 


