
 

 
 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนกรกฎาคม 2561 
ภาพรวม 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.46 
(YoY) ต่อเนื่องจากร้อยละ 1.38 ในเดือนก่อน และเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน โดย
มีสาเหตุส าคัญจากการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของหมวดพลังงานที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 ที่ร้อยละ 
10.18   ในขณะที่หมวดอาหารสดหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ -1.61 ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและ
พลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ  0.79 รวมเฉลี่ย 7 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.04 และเงินเฟ้อพ้ืนฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70  

การเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 
และดัชนีราคาผู้ผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3  ชี้ว่าต้นทุนการผลิตเริ่มมีสัญญาณการปรับตัว ท าให้การ
เพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อในเดือนนี้นอกจากจะมาจากความต้องการและราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว ยังได้รับอิทธิพล
จากการปรับตัวของต้นทุนการผลิต ทั้งจากการผลิตในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอีกด้วย   
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนกรกฎาคม 2561 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.46 
(YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน จากการเพ่ิมขึ้นของหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่องท่ีร้อยละ 2.29 จากหมวดพลังงานที่ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 13.85  ตามการสูงขึ้น
ของน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 1.12  (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.54  หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น   
ร้อยละ 0.55 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.28  หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.86 (บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สุรา)  รวมทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   
ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ตามการปรับขึ้นของราคาข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 3.65 
(ข้าวสารเจ้า) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม กาแฟร้อน/เย็น ชาส าเร็จรูปพร้อมดื่ม 
น้ าหวาน) อาหารบริโภค-ในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าวส าเร็จรูป ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง อาหารเช้า) และ
หมวดเครื่องประกอบอาหาร (กะทิส าเร็จรูป น้ าปลา เครื่องปรุงรส) ขณะที่สินค้าบางรายการที่ปรับลดลง โดย
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -4.88 ยังมผีลผลิตผลไม้สดหลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกัน หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น้้า ลดลงร้อยละ -1.89 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ -0.58 และเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2561 เงินเฟ้อท่ัวไปลดลงร้อยละ -0.05 (MoM)  

 เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.04 (AoA) และเงินเฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้น
ร้อยละ 0.70 (AoA) 
 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3  ตามการสูงขึ้นของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ  1.1 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สูงขึ้นตาม
ราคาสินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้น ปลาและสัตว์น้ า  (ปลาดุก ปลานิล ปลาทูสด 
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ปลาลัง กุ้งแวนนาไม) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 12.6  ตามราคาน้ ามันปิโตรเลียมดิบ       
ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ตาม
ราคาสินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง) เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ กล่องกระดาษ จากต้นทุนวัตถุดิบและความ



ต้องการของตลาด กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ ามันและความ
ต้องการใช้ต่อเนื่อง กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ราคาวัตถุดิบปรับขึ้นตามราคาตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะและกลุ่มเครื่องจักร ราคาปรับสูงขึ้นตามต้นทุน
การผลิต และเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง (MoM)  
 เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ  - 0.1 (AoA)   
 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 13 จากการสูงขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นส าคัญ ร้อยละ 16.3 (เหล็กเส้นกลม     
ผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย  เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด า เหล็กแผ่นเรียบด า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ตะปู ) หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  พ้ืน-คานคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ 
คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์ และหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) และเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561        
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงข้ึนร้อยละ 0.6 (MoM) 
 เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น ร้อยละ 3.5 (AoA) 
แนวโน้มเงินเฟ้อ 

เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากการเพ่ิมขึ้นของความต้องการและราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็น
ส าคัญ ในขณะที่ต้นทุนการผลิต ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการผลิต และราคาพลังงานที่ ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้
แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อในระยะต่อไปจะมีองค์ประกอบที่มาจากด้านต้นทุนการผลิตมากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งเมื่อรวมกับแนวโน้มความต้องการด้านการบริโภคของประชาชน มาตรการกระตุ้นการลงทุนและ
การใช้จ่ายของภาครัฐ และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและโลก รวมทั้งเสถียรภาพด้านการจ้างงาน
และเงินที่ยังอยู่ในระดับที่ดี สอดคล้องกับผลการส ารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดที่ปรับตัวดีขึ้น คาดว่า
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะยังมีแนวโน้มที่ดี  ส่งผลให้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ
คาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 – 1.6  และเข้าสู่เป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่
รัฐบาลก าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได ้
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