
 

 
 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนกนัยายน 2561 
ภาพรวม 
 อตัราเงินเฟ้อทั@วไปเดือนกนัยายน 2561 เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2560 เพิ@มขึDนในลกัษณะ
ชะลอตัวร้อยละ 1.33 (YoY) เทียบกบัร้อยละ 1.62 ในเดือนก่อน และเป็นการสูงขึ<นอย่างต่อเนื>อง

เป็นเดือนที> 15 ติดต่อกนั โดยมีสาเหตุสาํคญัจากราคาในหมวดพลงังานที>เพิ>มขึ<นต่อเนื>องเป็นเดือนที> 22 ที>
ร้อยละ 8.10 ในขณะที>ราคาในหมวดอาหารสดลดลงร้อยละ -1.16 ตามผลผลิตที>เพิ>มขึ<นจากสภาพ
อากาศและการปรับเปลี>ยนแผนการเพาะปลูกใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ซึ> งเมื>อหกัอาหารสดและพลงังานออก

แลว้  อัตราเงินเฟ้อพืDนฐานเพิ@มขึDน  ร้อยละ 0.80 เฉลี@ย 9 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั@วไปสูงขึDนร้อยละ 1.14 
และเงนิเฟ้อพืDนฐานสูงขึDนร้อยละ 0.72 
 การชะลอตวัของเงินเฟ้อดังกล่าว สอดคลอ้งกับการชะลอตวัของดัชนีราคาผูผ้ลิตและดัชนีราคา       
วสัดุก่อสร้างที>ขยายตวัในอตัราลดลงที>ร้อยละ 1.3 และ 1.5 ตามลาํดบั โดยสาเหตุสาํคญัของการชะลอตวั

ของดชันีราคาผูผ้ลิตมาจากการลดลงของราคาผลผลิตเกษตรกรรมที>ปรับลดลงร้อยละ -1.2 ในขณะที>การ
ชะลอตวัของดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมาจากราคาในหมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก  รวมทั<งหมวดซีเมนตที์>
ชะลอจาก   ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 2.1 ในเดือนก่อน มาเหลือเพียงร้อยละ 2.7 และ 0.5 ตามลาํดบั 

ในเดือนนี<  อยา่งไร     ก็ตามการลดลงของราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมและการชะลอตวัของหมวดเหลก็

และผลิตภณัฑเ์หลก็   เป็นปัจจยัระยะสั<นที>เป็นผลจากดา้นอุปทานทั<งในประเทศและโลกเป็นสาํคญั ในขณะ

ที>ปัจจยัดา้นอุปสงคโ์ดยรวมยงัคงมีเสถียรภาพ อีกทั<งรายไดเ้กษตรกรและอตัราค่าจา้งเฉลี>ย  ยงัขยายตวัไดดี้ใน
อตัราที>สูงกว่าเงินเฟ้อ ทาํให้แรงกดดนัต่อเงินเฟ้อโดยรวมในระยะนี< ลดลง และคาดว่าเงินเฟ้อในช่วงที>เหลือ

ของปีจะยงัคงมีลกัษณะเช่นนี< และเพิ>มขึ<นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกรอบคาดการณ์ที>กระทรวงพาณิชย์

ประมาณการ 

สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนกนัยายน 2561 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั@วไป) เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2560 เพิ>มขึ<นร้อยละ 1.33 
(YoY)   และเป็นการเพิ>มขึ<นเป็นเดือนที> 15 ติดต่อกนั โดยหมวดอาหารและเครื@องดื@มไม่มีแอลกอฮอล์ 
สูงขึ<นร้อยละ 0.35 ตามการสูงขึ<นของราคา ขา้ว แป้ง ผลิตภณัฑจ์ากแป้ง (ร้อยละ 4.48)  เครื>องประกอบ

อาหาร (ร้อยละ 1.98) เครื>องดื>มไม่มีแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 1.88) ไข่และผลิตภณัฑน์ม (ร้อยละ 0.18) 
อาหารบริโภค-ในบา้น   (ร้อยละ 0.91) และอาหารบริโภค-นอกบา้น (ร้อยละ 1.92) ขณะที>หมวดผกั
และผลไม้ ลดลงร้อยละ -6.69     ตามการลดลงของราคา ผกัสด (ร้อยละ -8.52) ผลไมส้ด (ร้อยละ -
3.84) ซึ> งเป็นผลจากสภาพอากาศและการปรับเปลี>ยนแผนการเพาะปลูก หมวดอื@น ๆ ไม่ใช่อาหารและ

เครื@องดื@ม สูงขึ<นร้อยละ 1.90 ตามการสูงขึ<นของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื>อสาร (ร้อยละ 3.86) 



หมวดเคหสถาน (ร้อยละ 0.67) และหมวดยาสูบและเครื>องดื>มมีแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 3.86)  ขณะที>
หมวดการสื>อสาร ลดลงร้อยละ -0.07  

 เมื>อเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 เงินเฟ้อทั>วไปสูงขึ<น 0.29 (MoM) และเฉลี@ย 9 เดือน 

(ม.ค.-ก.ย.)        ปี 2561 เงินเฟ้อทั>วไปสูงขึ<นร้อยละ 1.14 (AoA)  
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 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื>อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2560 ชะลอตวัร้อยละ 1.3 (YoY) แต่ยงั
ขยายตวัต่อเนื>องเป็นเดือนที> 5 โดยมีสาเหตุสาํคญัจากการหดตัวของหมวดผลผลติเกษตรกรรม ที>ลดลงร้อยละ -
1.2 โดยเฉพาะ ผลปาล์มสด  มะพ ร้าวผล  ยางพารา  พืชผัก  ผลไม้  และการชะลอตัวของหมวด

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที>ร้อยละ 1.2  โดยเฉพาะจากการลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑย์าง ไม ้กระดาษ และสิ>ง

ทอในขณะที>กลุ่มอื>นๆ          ยงัขยายตวัต่อเนื>อง อาทิ ผลิตภณัฑอ์าหาร (ขา้วสาร ปลายขา้ว รําขา้ว เนื<อสุกร 
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั เครื>องปรุงรส) ตามราคาวตัถุดิบ  กลุ่มนํ< ามนัเชื<อเพลิง จากการปรับลดกาํลงัการผลิต

ของประเทศผูผ้ลิตนํ< ามนั กลุ่มสินคา้เคมีภณัฑ์ ตามราคานํ< ามนัซึ> งเป็นสินคา้เกี>ยวเนื>อง และกลุ่มเครื>องจกัร 

(เครื>องสูบนํ< า คอมเพรสเซอร์   รถไถนา) ตามตน้ทุนการผลิต  สําหรับหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ขยายตวั
สูงขึ<นต่อเนื>องที>ร้อยละ 12.0 ตามราคาพลงังานโลก 

   เมื>อเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 ดชันีราคาผูผ้ลิตสูงขึ<นร้อยละ 0.2 (MoM) และเฉลี@ย 9 เดือน 

(ม.ค.-ก.ย.)        ปี 2561 สูงขึ<นร้อยละ  0.3 (AoA)   

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื>อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2560  ชะลอตวัร้อยละ 1.5 (YoY) 
แต่ยงัขยายตวัต่อเนื>องเป็นเดือนที> 15 โดยมีสาเหตุสาํคญัจากการชะลอตวัของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
จากร้อยละ 9.1 ในเดือนก่อน มาอยูที่>ร้อยละ 2.7 ในเดือนนี< สอดคลอ้งกบัราคาเหลก็ในภูมิภาคของเดือน
กนัยายน เช่นเดยีวกบั หมวดผลติภัณฑ์คอนกรีต และหมวดคอนกรีต ที>ชะลอตวัลงเลก็นอ้ยร้อยละ 1.5 และ
ร้อยละ 0.5 สอดคลอ้งการกบัการชะลอตวัของก่อสร้างในช่วงหนา้ฝน   

 เมื>อเทียบกบัเดือนสิงหาคม 2561 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างลดลงร้อยละ -0.3 (MoM) เฉลี@ย 9 
เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2561 สูงขึ<นร้อยละ 3.2 (AoA) 

แนวโน้มเงนิเฟ้อ 
เงินเฟ้อในช่วงที>ผ่านมาไดรั้บอิทธิพลสําคญัจากการเพิ>มขึ<นของทั<งความตอ้งการและราคาพลงังาน    

โดยราคาพลงังานมีแนวโนม้ผนัผวนและมีโอกาสเพิ>มขึ<นในช่วงที>เหลือของปี ในขณะที>ค่าเงินบาทมีโอกาส

อ่อนค่าตามแนวโนม้การปรับขึ<นอตัราดอกเบี<ยของหลายประเทศ ซึ> งอาจส่งผลสุทธิต่อดุลการชาํระเงิน สาํหรับ

ราคาสินคา้เกษตรยงัคงลดลง แต่รายไดเ้กษตรกรและอตัราค่าจา้งเฉลี>ยมีแนวโนม้เพิ>มขึ<นและเริ>มมีสญัญาณการ

ขยายตวัในอตัราที>สูงกวา่เงินเฟ้อ ในขณะที>ความเชื>อมั>นผูบ้ริโภคยงัมีแนวโนม้ที>ดีขึ<น ส่งผลดีต่อความตอ้งการ

ในระยะต่อไป ทาํใหค้าดวา่เงินเฟ้อในระยะต่อไปจะเพิ>มขึ<นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอตัราเงินเฟ้อทั>วไปเฉลี>ย

น่าจะเคลื>อนไหว ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชยที์>ร้อยละ 0.8–1.6  และอยู่ในกรอบเป้าหมาย

นโยบายการเงินระยะปานกลางที>รัฐบาลกาํหนดไวที้>ร้อยละ 2.5±1.5 ได ้

-------------------------------------------- 
สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์
1 ตุลาคม  2561 



                       


