
 

 
 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนสิงหาคม 2561 
ภาพรวม 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.62 (YoY) 
ต่อเนื่องจากร้อยละ 1.46 ในเดือนก่อน และเป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุ
ส าคัญจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารสด ที่ร้อยละ 0.31 หลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 เดือน รวมทั้งการสูงขึ้น
ต่อเนื่องของหมวดพลังงาน เป็นเดือนที่ 21 ที่ร้อยละ 9.05 ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อ
พ้ืนฐานขยายตัวร้อยละ  0.75  รวมเฉลี่ย 8 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.12 และเงินเฟ้อพ้ืนฐาน
สูงขึ้นร้อยละ 0.71 
 การสูงขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน และ 4 เดือนตามล าดับ และดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ชี้ว่าต้นทุนการผลิตเริ่มมีสัญญาณการปรับตัว ท าให้การสูงขึ้นของ
เงินเฟ้อในเดือนนี้นอกจากจะมาจากความต้องการและราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากการ
ปรับตัวของต้นทุนการผลิตของสินค้าบางชนิดทั้งจากการผลิตในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอีกด้วย  
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนสิงหาคม 2561 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ิมขึ้น 1.62 (YoY) เป็นการ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จาการสูงขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 
0.77 ได้แก่ หมวดข้าวแป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 4.26 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมจีน) ผักสด         
สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือ) เนื่องจากฝนตกชุกพืชผักเสียหาย  ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.44 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.14 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.65 
อาหารบริโภค-ในบ้าน และอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.71 และ 1.21 ตามล าดับ ขณะที่ผลไม้สด 
ลดลงร้อยละ -0.17 (มะม่วง กล้วยน้ าว้า เงาะ) เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ และหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า 
ลดลงร้อยละ -0.38  หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.10 ตามการสูงขึ้นของหมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 3.86 โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นถึงร้อยละ 12.03  หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  สูงขึ้น ร้อยละ 5.86 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (ค่าเช่าบ้ าน               
ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.44 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.59 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.27 และเมื่อ
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 เงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 0.26  
 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.12 (AoA) และเงินเฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้น
ร้อยละ 0.71 (AoA) 
 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 4  ตามการสูงขึ้นของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ  0.4 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สูงขึ้น
ตามราคาสินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาด
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
สูงขึ้นร้อยละ 11.5  ตามราคาราคาน้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก       
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หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ตามราคาสินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง) จากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง 
จากการปรับลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้า
เกี่ยวเนื่อง    กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก) ตามต้นทุนการผลิต 
และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง -0.1 (MoM)  
 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ  0.2 (AoA)   
 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 14 จากการสูงขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นส าคัญ สูงขึ้นร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า เหล็กแผ่นเรียบด า เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี ตะปู) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (เสาเข็มคอนกรีต   
อัดแรง พ้ืน-คานคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป ชีทไพล์
คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง  หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) ความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง และเมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) 
 เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น ร้อยละ 3.5 (AoA) 
แนวโน้มเงินเฟ้อ 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อที่เข้าสู่กรอบคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นเดือนที่ 6  แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีปัจจัยจาก
การเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงานและการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรบางชนิด แต่เครื่องชี้วัดต่างๆ โดยรวม
สะท้อนว่า การบริโภค และการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับการจ้างงาน การ
จัดเก็บรายได้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ในระดับที่เอ้ือต่อการ
บริโภค  สอดคล้องกับผลการส ารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ต้นทุนการผลิตของสินค้าบางชนิดเริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของราคา
พลังงาน (โดยเฉพาะการผลิตต้นน้ าและกลางน้ า ในขณะที่ปลายน้ ายังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก) รวมทั้งค่าเงิน
บาทยังมีโอกาสผันผวน ประกอบกับอัตราค่าจ้างเฉลี่ยเริ่มมีสัญญานขยายตัวได้ในอัตราที่ช้ากว่าเงินเฟ้อ ท า ให้
เงินเฟ้อในระยะต่อไปจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น แต่องค์ประกอบของเงินเฟ้อจะมีปัจจัยด้านต้นทุนมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการส าคัญที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย
ในช่วงที่ เหลือของปี รวมทั้งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและโลก น่าจะท าให้ความต้องการ
ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์
ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 – 1.6  และเข้าสู่เป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลก าหนด
ไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได ้
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
3 กันยายน 2561 

 
 


