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ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจส�าคัญอย่างไร...?

ทิศทางการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

วางแผนธุรกิจอสังหาฯ กับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กมุภาพนัธ์ 2561

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :  

มีนาคม 2561

C O N T E N T S

Getting Around with TPSO

บรรณาธิการ : ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้�
ผู้จัดท�า : สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี ต.บ�งกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

แล้วเวลาก็ล่วงผ่านสู่ไตรมาส 2 ของปี 2561 อย่างรวดเร็ว ไตรมาสนี้ของปีถือเป็นช่วงเวลาที่ความเข้มข้นของการแข่งขันด้านธุรกิจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไป
อีกระดับ แต่ก่อนจะอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ในฉบับนี้ TPSO Journal ขอใช้พื้นที่นี้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�าปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดมา

ขยับมาสู่เรื่องราวของเศรษฐกิจ ข้อมูลที่น่าสนใจในคอลัมน์เด่นอย่าง Special Report เลือกน�าเสนอทิศทางการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในปี 2561  
ตลอดจนข้อมูลสัดส่วนการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ถือได้ว่าเราเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทมากรายหนึ่งของโลก เห็นได้จากปริมาณการส่งออก 
ไปยงัประเทศในกลุม่อาเซยีนถงึร้อยละ 37 แล้ว ไทยเรายงัส่งออกสนิค้ากลุม่ดงักล่าวสูส่หรฐัอเมรกิาถงึร้อยละ 23 ด้วยกนั นอกจากนี ้TPSO Journal ยงัเผยถงึตวัเลขดชัน ี
ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญในระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพื่อเป็นข้อมูลให ้
นักลงทุนน�าไปใช้วางแนวทางการด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้เผยถึงความส�าคัญของ 
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ให้ทุกท่าน 
ได้ท�าความเข้าใจกันในคอลัมน์ Special Talk

ตลอดจนบทความเรื่อง “ของขวัญกินได้” จาก ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ ที่ให้เกียรติมาเผยมุมมองที่น่าสนใจในการพัฒนาธุรกิจและการท่องเที่ยว 
ของประเทศด้วย “ของฝาก” ทีจ่ะช่วยมดัใจนกัท่องเทีย่วให้อยูห่มดัได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัท่องเทีย่วญีปุ่น่ทีม่วีฒันธรรมการซือ้ของฝากประเภทของกนิเพือ่ครอบครวั
และคนที่รัก ซึ่งตามสถิติที่ผ่านมา ระหว่างปี 2014 - 2017 มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 8 ต่อปี

ทั้งหมดนี้ คือเรื่องน่าสนใจเพียงส่วนหนึ่งของ TPSO Journal ฉบับต้อนรับหน้าร้อน ที่นักลงทุนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และน�าทางให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 

Special Talk

เมือ่วันจันทร์ที ่26 มนีาคม 2561 ข้าราชการ
และบุคลากรส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การค้า ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส. พิมพ์ชนก  
วอนขอพร ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์  
อดตี ผอ. สนค. นางไฉไล เตอืนวรีะเดช อดีต ผอ.  
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า และ 
นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ ข้าราชการ สนค.  
ที่ เข ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจ�าปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
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03Special Talk
โดย : กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอยู่หลายประเภท เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทีส่ามารถอธบิายถงึการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจทีเ่กิดข้ึนในช่วงเวลาหนึง่ๆ เช่น การวดัการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ ภาวะค่าครองชพี 
ด้านการผลติภาคอตุสาหกรรม ด้านการเกษตร และความสามารถในการแข่งขนั เป็นต้น ซึง่จะเหน็ได้ว่าในปัจจบุนัตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิมบีทบาทเป็นอย่างมากทีจ่ะท�าให้
รู้สถานการณ์ของเศรษฐกิจช่วงเวลานั้นๆ 

ปี 2558
ปี 2554

ปี 2547
ปี 2545

ปี 2542

ปี 2533
ปี 2528

ปี 2486

พัฒนาปรับปรุง
น�้าหนัก

เปลี่ยนปีฐาน
เป็นปี 2553

พัฒนาปรับปรุง
น�้าหนัก 

เปลี่ยนปีฐาน
เป็นปี 2548

พัฒนาปรับปรุง 
น�้าหนัก  

เปลี่ยนปีฐาน 
เป็นปี 2543

ปรบัปรงุการค�านวณ
จาก Relative 
Average : RA  
เป็น Average 
Relative : AR

พฒันาจดัท�าดชันี
โครงสร้างตาม

กจิกรรมการผลติ 
(CPA) และเปลีย่น 
ปีฐานเป็นปี 2538

พัฒนาปรับปรุง
น�้าหนัก 

เปลี่ยนปีฐาน
เป็นปี 2528

จัดท�าดัชนี
ราคาผู้ผลิต

โครงสร้างตาม
ขั้นตอนการผลิต 

(SOP) ปีฐาน 2519

เริ่มจากดัชนี
ราคาขายส่ง
ของประเทศ 
ปีฐาน 2481

การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจ�าเป็นอย่างไร
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมมีกิจกรรมการผลิต

สินค้าที่เกิดขึ้นหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึ่งส่งผลให้เกิด
การผลิตสินค้าใหม่ๆ และเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ใหญ่ข้ึนตามล�าดับ รวมถึง
ทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการย่อมมีความหลากหลายมากขึ้นด้วย  
ดังนั้น เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านการผลิตสินค้าและบริการเปลี่ยนตามไปด้วย ในการจัดท�าตัวชี้วัด 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มทางเศรษฐกิจได ้
เป็นอย่างดี 

การจัดท�าดัชนีราคา (Price Index)
ดัชนีราคาที่ส�าคัญๆ มีอยู ่หลายประเภท เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค  

(Consumer Price Index : CPI) เป็นเครือ่งมอืชีว้ดัการเปลีย่นแปลงทางด้านราคา
ของสินค้าและบริการที่ใช้ในการบริโภค และวัดค่าครองชีพ (Cost of Living) ของ
ประชาชนในประเทศทางด้านการใช้จ่าย ดชันรีาคาผูผ้ลติ (Producer Price Index 
: PPI) เป็นตวัชีว้ดัทางด้านการผลติของประเทศหรอืด้านรายได้ของผู้ประกอบการ 
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index : CMI)  
เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉล่ียทางด้านต้นทุน
ส่วนหนึ่งของภาคการก่อสร้างต่างๆ 

วิวัฒนาการ “ดัชนีราคาผู้ผลิต” Producer Price Index
จาก “ดัชนีราคาขายส่งของประเทศไทย” ที่มีการจัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี 2486 

โดยใช้ปีฐาน 2481 เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าที่มีการ 
ซือ้ขายจ�านวนมากในช่วงแรกของการตลาด หรอืจดุแรกของโรงงานหรอืผูผ้ลตินัน้เอง 
แต่เนื่องจากเป็นการจัดเก็บราคาขายส่ง บางรายการใกล้เคียงกับราคาขายปลีก  
ซึง่ไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ จงึท�าให้เกดิแนวคดิในการจดัท�าดชันรีาคาสนิค้าทีผู่ผ้ลติ 
ได้รับจริงๆ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ดัชนีราคาผู้ผลิต” ในปี 2528 อย่างเป็นทางการ 
เป็นครั้งแรก โดยใช้โครงสร้าง SOP ปีฐาน 2519 (2519 = 100) ส�าหรับปี 2542 
มีการพัฒนาจัดท�าเป็นโครงสร้าง CPA ปีฐาน 2538 (2538 = 100) ปัจจุบัน  
ดัชนีราคาผู้ผลิตใช้ปีฐาน 2553 และพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนปีฐานในครั้งถัดไป  
เป็นปีฐาน 2558 ในปี 2563 

*CPA : Classification of Products by Activity

*SOP : Stage of Processing
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ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุง่ห่มของโลก ทัง้ทางด้านการเป็นฐานการผลติทีค่รบวงจรตัง้แต่ต้นน�า้ 
กลางน�า้ จนถงึปลายน�า้ เป็นประเทศทีม่กีารส่งออกสิง่ทอและผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง
ในระดบัต้นๆ ของโลก ในด้านผูป้ระกอบการประเทศไทยมผีูป้ระกอบการทีม่คีวามรู ้
และความช�านาญเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากอยูใ่นแวดวงของอตุสาหกรรมนีม้าอย่าง
ยาวนาน และยังเป็นที่รู้จักได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพและฝีมือจากลูกค้า
แบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งวงการแฟชั่นและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ของไทยมีความก้าวหน้าอย่างสูง สะท้อนจากการที่ผู้ประกอบการไทยทั้งรุ่นใหม่
และรุ่นเก่าต่างหันมาสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองแทนการรับจ้างผลิตเพียง 
อย่างเดยีวเหมอืนเช่นในอดตีทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นทางรอดและเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่
ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทส้าคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก ทั้งทางด้านการเป็นฐานการผลิตที่ครบวงจรต้ังแต่ต้นน้้า กลางน้้า 
จนถึงปลายน้้า เป็นประเทศที่มีการส่งออกสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระดับต้นๆ ของโลก ในด้านผู้ประกอบการประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีความรู้และความ
ช้านาญเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนาน และยังเป็นที่รู้จักได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพและฝีมือจากลูกค้าแบรนด์ดังจากทั่ว
ทุกมุมโลก อีกทั้งวงการแฟชั่นและการออกแบบเครื่องแต่งกายของไทยมีความก้าวหน้าอย่างสูง สะท้อนจากการที่ผู้ประกอบการไทยทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าต่างหันมาสร้าง
ตราสินค้าเป็นของตนเองแทนการรับจ้างผลิตเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นทางรอดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มในยุคไทยแลนด์ 4.0  

Special  Report

อุตสาหกรรมต้นน ้า เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของโครงสร้างอุตสาหกรรม 
สิ่งทอมีสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ โดยมากเป็นการน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ออสเตรเลียและเวียดนาม       
เส้นใยสังเคราะห์ มีลักษณะที่เน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive)
ประเทศไทยมีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ เรยอน 
ไนลอน และอะครลีิก โดยที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอมากที่สุด ประมาณร้อยละ 70 ของเส้นใยสังเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ทิศทางการค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

อุตสาหกรรมกลางน ้า เป็นขั้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากขั้นต้นน้้ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การทอ การถัก ผ้าม้วนไม่ทอ การฟอก ย้อมพิมพ์และ
ตกแต่ง ในขั้นนี้จะเน้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือเน้นใช้แรงงานก็ได้โดย
ผลิตภัณฑ์ในขั้นนี้จะน้าไปเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายและ
เครื่องนุ่งห่มส้าเร็จรูปในขั้นต่อไป

อุตสาหกรรมปลายน ้า เป็นขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลิต
สินค้าจ้าพวกเสื้อผ้าส้าเร็จรูป โดยใช้แรงงานเป็นหลัก ใช้เงินลงทุนน้อย        
ซ่ึงปัจจุบันไทยได้สูญเสียความได้เปรียบด้านแรงงานและค่าจ้าง เมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง (จีน อินเดีย และ ประเทศในกลุ่ม CLMV) และในอดีตผู้ผลิตของไทยเป็น
ผู้รับจ้างผลิตมากกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์

ภาพรวมการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

จ้านวนโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

          
                      (   ) 

2557 2558 2559 2560 
                  166 163 166 163 
     /       1,304 1,276 1,270 1,268 
        /       (Nonwovens) 223 228 231 231 
                         2,204 2,182 2,173 2,160 

    3,897 3,849 3,840 3,822 
 

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบสิ่งทอชนิดต่างๆ 
ขึ้นเป็นเส้นด้ายส้าหรับทอผ้า การผลิตผ้าผืน และการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ อาทิ ไนลอน 
โพลีเอสเตอร์ อะครีลิค และเรยอน ซ่ึงในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตใน
ด้านผลผลิต คือ กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ โดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น 
เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคอมโพสิต ซึ่ง BOI ได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการเส้นใยที่มีสมบัติพิเศษ ซ่ึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพตามนโยบายรัฐบาล
ได้รับอนุมัติการลงทุน ส่งผลให้การผลิตในกลุ่มนี้มีผลผลิตที่ขยายตัว

แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลักคือ เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากผ้าทอ และเครื่องแต่งกาย
ที่ผลิตจากการถักนิตติ้งและโครเชต์ ทั้งนี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมีการผลิต
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ไทยสิ้นสุดการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP 
จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ประกอบกับอุปสรรคด้านจ้านวนแรงงานและ
ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้กิจการบางส่วนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และมีแรงงานจ้านวนมาก
ในต้นทุนที่ต่้ากว่าไทย ท้าให้ในปี 2560 ที่ผ่านมาผลผลิตเครื่องแต่งกายหดตัวลง
ร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

จ้านวนโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายไทย ระหว่างปี 2557 
ถึง 2560 สะท้อนว่ามีจ้านวนโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปลายน้้ามีจ้านวนโรงงานสะสมลดลงในทุกปี คิดเป็นจ้านวนโรงงานที่
ลดลงทั้งสิ้น 44 โรงงาน เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ประกอบการไทยและภาคส่วน      
ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงการปรับตัวในเรื่องต้นทุนค่าแรงของไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น 
และการถูกตัดสิทธิ์ GSP ท้าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียน

ท่ีมา: ปรับปรุงจากฐานขอ้มูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: จ านวนโรงงานขา้งตน้มิไดร้วมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ตาข่าย แห เชือก หรืออวน เป็นตน้

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย สามารถจ้าแนกกิจกรรมการผลิต
ในขั้นต่างๆของห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ผลิตสินค้า
ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ถือเป็นความ
ได้เปรียบคู่แข่งในระดับหนึ่ง โดยมีลักษณะและกิจกรรมการผลิตต่างๆ ดังนี้

โดย กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย

จ�านวนโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปลายน�้า เป็นขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลิต
สินค้าจ�าพวกเสื้อผ้าส�าเร็จรูป โดยใช้แรงงานเป็นหลัก ใช้เงินลงทุนน้อย ซึ่งปัจจุบัน
ไทยได้สูญเสียความได้เปรียบด้านแรงงานและค่าจ้าง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง (จีน 
อินเดีย และประเทศในกลุ่ม CLMV) และในอดีตผู้ผลิตของไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต
มากกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์

ภาพรวมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

กลุ่มส่ิงทอกลุ่มส่ิงทอ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทย สามารถจ�าแนกกิจกรรมการผลิต
ในขั้นต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ผลิตสินค้า
ทีเ่กีย่วข้องในทกุขัน้ตอนตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ ถอืเป็นความได้เปรยีบ
คู่แข่งในระดับหนึ่ง โดยมีลักษณะและกิจกรรมการผลิตต่างๆ ดังนี้

อุตสาหกรรมต้นน�้า เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของโครงสร้างอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มีสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ โดยมากเป็นการน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และเวียดนาม เส้นใย
สังเคราะห์ มีลักษณะที่เน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive)
ประเทศไทยมีการผลิตเส้นใยสังเคราะห์อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ เรยอน
ไนลอน และอะคริลิก โดยที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
สิ่งทอมากที่สุด ประมาณร้อยละ 70 ของเส้นใยสังเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมกลางน�้า เป็นข้ันที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากข้ันต้นน�ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การทอ การถัก ผ้าม้วนไม่ทอ การฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่ง 
ในขั้นนี้จะเน้นใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรือเน้นใช้แรงงานก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ในขั้นนี้ 
จะน�า้ไปเป็นวตัถดุบิในการตดัเยบ็เครือ่งแต่งกายและเครือ่งนุง่ห่มส�าเรจ็รปูในขัน้ต่อไป 

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบ 
สิ่งทอชนิดต่างๆ ขึ้นเป็นเส้นด้ายส�าหรับทอผ้า การผลิตผ้าผืน และการผลิตเส้นใย
ประดิษฐ์ อาทิ ไนลอน โพลีเอสเตอร์ อะคริลิก และเรยอน ซึ่งในปี 2560  
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตในด้านผลผลิต คือ กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์ โดย 
ขยายตวัอยูท่ีร้่อยละ 2.4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า เนือ่งจากมกีารผลติเส้นใย
สังเคราะห์ชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคอมโพสิต 
ซึ่ง BOI ได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเส้นใยที่มีสมบัติพิเศษ ซึ่งเป็น 
หนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพตามนโยบายรัฐบาลได้รับอนุมัติการลงทุน ส่งผล
ให้การผลิตในกลุ่มนี้มีผลผลิตที่ขยายตัว 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแต่งกาย

แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากผ้าทอ และเครื่อง
แต่งกายทีผ่ลติจากการถกันติติง้และโครเชต์ ทัง้นี ้ในกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแต่งกาย
มีการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ไทยสิ้นสุดการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
หรือ GSP จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ประกอบกับอุปสรรคด้านจ�านวน
แรงงานและต้นทนุการผลิตเพิม่สูงขึน้ ท�าให้กิจการบางส่วนย้ายฐานการผลติไปยงั
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  
และมีแรงงานจ�านวนมากในต้นทุนที่ต�่่ากว่าไทย ท�าให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา 
ผลผลิตเครื่องแต่งกายหดตัวลงร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์
จ�านวนโรงงานสะสมราย (โรง)

2557 2558 2559 2560

เส้นใยและปันด้าย 166 163 166 163

ผ้าทอ/ผ้าถัก 1,304 1,276 1,270 1,268

ผ้าไม่ทอ/ผ้าไม่ถัก (Nonwovens) 223 228 231 231

เคร่ืองแต่งกายส�าเร็จรูป 2,204 2,182 2,173 2,160

รวม 3,897 3,849 3,840 3,822
ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : จ�านวนโรงงานข้างต้นมิได้รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ตาข่าย แห เชือก 

หรืออวน เป็นต้น

จ�านวนโรงงานผู้ผลิตในอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งแต่งกายไทย ระหว่าง
ปี 2557 ถึง 2560 สะท้อนว่ามีจ�านวนโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน�้ามีจ�านวนโรงงานสะสมลดลงในทุกปี คิดเป็นจ�านวน
โรงงานที่ลดลงทั้งส้ิน 44 โรงงาน เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ประกอบการไทยและ 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องตระหนักถึงการปรับตัวในเรื่องต้นทุนค่าแรงของไทยที่ 
ปรบัตวัสงูขึน้และการถกูตดัสทิธิ ์GSP ท้าให้เกดิการย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศ
ในอาเซียน

ต้นน�า้

เส้นใย

ป่ันด้าย
- ทอผ้า

- ถกัผ้า

Nonwovens
ผ้าไม่ทอ/ไม่ถัก

อุตสาหกรรมฟอก ย้อมพิมพ์ ตกแต่งสิ่งทอ

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย/เครื่องนุ่งห่ม

- เส้นใยธรรมชาติ
  (ไหม, ฝ้าย ฯลฯ)

- เส้นใยสังเคราะห์
  (โพลิเอสเทอร์, โพลิโพรพิลีน ฯลฯ)

กลางน�า้

ปลายน�า้
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ภาพรวมการค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย
สถานการณ์การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปี โดยเฉลี่ยมี

ทศิทางหดตวัลงจากปัจจยัทางเศรษฐกจิของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป แต่หากพจิารณา
เฉพาะปี 2560 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีทิศทางที่สดใส เนื่องจาก
การส่งออกขยายตวัจากความต้องการสนิค้าในช่วงต้นน�า้และกลางน�า้ของประเทศ
ผู้ผลิตเคร่ืองแต่งกายส�าเร็จรูปที่เพิ่มข้ึน และตลาดหลักยังคงเป็นประเทศที่เป็น 
ฐานการผลิตเครื่องแต่งกายส�าเร็จรูปของโลก

ตลาดที่ส�าคัญของไทยอันดับแรกจากการส่งออกทั้งหมด คือ กลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งมูลค่าส่งออกสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
37.0 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 
ร้อยละ 23.0 และหากนับเป็นรายประเทศ สหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนเป็นล�าดับ 
ทีห่นึง่ของการส่งออกสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มของไทย ล�าดบัถดัมา คอื สหภาพยโุรป 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.0 จากการส่งออกทั้งหมด

มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2556 - 2560
มูลค่าการน�าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2556 - 2560

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการ 
ส่งออกทีห่ดตวัลง เนือ่งจากสถานการณ์ทางการค้าในตลาดโลกทีซ่บเซาในช่วงก่อน
ปี 2557 ตลอดจนการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP จากสหภาพยุโรปและ
แคนาดาในช่วงต้นปี 2558 ท�าให้กระทบต่อยอดการส่งออก ประกอบกับการถูก
ตัดสิทธิ์อีกครั้งจากตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ยิ่งท�าให้สถานการณ์โดยรวม
ซบเซาลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าปลายน�้า และหากพิจารณามูลค่าการส่งออก
เฉพาะในปี 2560 ที่ผ่านมา การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาด
โลกขยายตัวอีกครั้ง เนื่องจากความต้องการสินค้าในช่วงต้นน�้าและกลางน�้า เช่น 
เส้นด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าไม่ทอ/ไม่ถัก (Nonwovens) ผ้าผืน และผ้าถัก 
แบบนิตติ้งหรือแบบโครเชต์

ภาพรวมการค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย

       ทิศทางการค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ปี 2561 แนวโน้มการส่งออก มีแนวโน้มสดใสตามทิศทางการส่งออกในเดือนแรกของปีท่ีขยายตวัจากช่วงเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ท่ีถึงร้อยละ 17.2 หรือมีมูลค่า 584 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีการส่งออกเดือนมกราคมปี 2560 อยูท่ี่ 498 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จากเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและระดบัความตอ้งการจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน แนวโน้มตลาดภายในประเทศ น่าจะมีแนวโน้มท่ีสดใสเช่นเดียวกนั      
ตามเศรษฐกิจโลก อีกทั้งรัฐบาลยงัไดอ้ดัฉีดเม็ดเงินเขา้สู่ระบบจ านวนมากทั้งผ่านนโยบายกระตุน้การบริโภค การข้ึนค่าแรงขั้นต ่าในช่วงเดือนเมษายน และการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 

      ทางรอดของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายในปี 2561
1) การสร้างตราสินค้า (Branding) ของตนเองจะส่งผลในการแข่งขนัระยะยาวและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือทดแทนการรับจา้งการผลิต 2) การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตของไทยอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง หากมีการคิดคน้วิจยัเส้นใยชนิดใหม่ๆ 
ป้อนเขา้สู่ตลาดเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมไดเ้ป็นอยา่งดี 3) ท าการตลาดในกลุ่ม Niche Market ไทยเป็นฐานการผลิตในอดีตน่าจะหนัมาให้ความส าคญักบั
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเด็ก 4) การพัฒนาตนเองและการปรับตัว ให้ทนัต่อโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ตอ้งเรียนรู้ระบบ
การบริหารจดัการใหม่ๆ เรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัรวมถึงการติดตามทิศทางธุรกิจให้ตรงตามกระแสของตลาด

     สถานการณ์การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ในช่วง 5 ปี โดยเฉล่ียมี
ทิศทางหดตวัลงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่หาก
พิจาณาเฉพาะปี 2560 การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีทิศทางท่ีสดใส 
เน่ืองจากการส่งออกขยายตวั จากความตอ้งการสินคา้ในช่วงตน้น ้ าและกลาง
น ้ าของประเทศผูผ้ลิตเคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูปท่ีเพ่ิมข้ึน และตลาดหลกัยงัคง
เป็นประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตเคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูปของโลก 

  

ตลาดท่ีส าคญัของไทยอนัดับแรกจากการส่งออกทั้งหมด คือ กลุ่มประเทศ
อาเซียน คิดเป็นสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สัดส่วน
อยู่ท่ีร้อยละ 23.0 และหากนบัเป็นรายประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนเป็น
ล าดบัท่ีหน่ึงของการส่งออก ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ล าดบัถดัมา คือ 
สหภาพยโุรป โดยไทยส่งออกในสดัส่วนร้อยละ 21.0 

ดา้นการน าเขา้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกาปี 2560 พบว่า คู่คา้ราย
ใหญ่ท่ีสุดคือ จีน ร้อยละ 35.0 รองลงมา เวียดนาม ร้อยละ 11.0 และไทยอนัดบั 
19 ร้อยละ 1.0 

การน าเขา้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าเฉล่ีย 4.63 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หดตวัเฉล่ียร้อยละ 0.87 ส่วนการน าเขา้เฉพาะในปี 2560 
มีมูลค่า 4.74 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้ฝ้ายและดา้ยท่ี
ท าจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ ซ่ึงมีมูลค่ารวมกนักว่า 1.88 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางการผลิตภายในประเทศและการส่งออกท่ีหดตวัลงโดยเฉล่ีย 
ส่วนการน าเขา้เคร่ืองนุ่งห่มในปี 2560 มีมูลค่า 1.33 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
คู่คา้หลกั คือ จีน ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา และอาเซียน

4,246 4,250 3,842 3,737 4,057 

3,220 3,245 3,004 2,790 2,743 

7,466 7,495 6,846 6,527 6,800 

-

10,000 

2556 2557 2558 2559 2560

ม ูล
ค่า

กา
รส่

งอ
อก

รา
ยปี

 (ล้
าน

ดอ
ลล

าร์
สห

รัฐ
ฯ)

 มูลค่าการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยปี 2556 - 2560
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 มูลค่าการน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยปี 2556 - 2560

สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกท่ีหด
ตวัลงเน่ืองจากสถานการณ์ทางการคา้ในตลาดโลกท่ีมีความซบเซาในก่อนปี 2557 
ตลอดจนการถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP จากสหภาพยโุรปและแคนาดา
ในช่วงตน้ปี 2558 ท าให้กระทบต่อยอดการส่งออก ประกอบกบัการถูกตดัสิทธ์ิ
อีกคร้ังจากตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ยิ่งท  าให้สถานการณ์โดยรวมซบเซาลง 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าปลายน ้ า และหากพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะในปี 
2560 ท่ีผ่านมาไทยสามารถส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไปยงัตลาดโลกท่ี
ขยายตวัอีกคร้ัง เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้ในช่วงตน้น ้ าและกลางน ้ า เช่น เส้นดา้ย
และเส้นใยประดิษฐ์ ผา้ไม่ทอ   ไม่ถกั (Nonwovens) ผา้ผืน และผา้ถกัแบบนิ
ตต้ิงหรือแบบโครเชต ์

ภาพรวมการค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย

       ทิศทางการค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ปี 2561 แนวโน้มการส่งออก มีแนวโน้มสดใสตามทิศทางการส่งออกในเดือนแรกของปีท่ีขยายตวัจากช่วงเวลา
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ท่ีถึงร้อยละ 17.2 หรือมีมูลค่า 584 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีการส่งออกเดือนมกราคมปี 2560 อยูท่ี่ 498 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จากเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและระดบัความตอ้งการจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน แนวโน้มตลาดภายในประเทศ น่าจะมีแนวโน้มท่ีสดใสเช่นเดียวกนั      
ตามเศรษฐกิจโลก อีกทั้งรัฐบาลยงัไดอ้ดัฉีดเม็ดเงินเขา้สู่ระบบจ านวนมากทั้งผ่านนโยบายกระตุน้การบริโภค การข้ึนค่าแรงขั้นต ่าในช่วงเดือนเมษายน และการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 

      ทางรอดของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายในปี 2561
1) การสร้างตราสินค้า (Branding) ของตนเองจะส่งผลในการแข่งขนัระยะยาวและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือทดแทนการรับจา้งการผลิต 2) การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตของไทยอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง หากมีการคิดคน้วิจยัเส้นใยชนิดใหม่ๆ 
ป้อนเขา้สู่ตลาดเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมไดเ้ป็นอยา่งดี 3) ท าการตลาดในกลุ่ม Niche Market ไทยเป็นฐานการผลิตในอดีตน่าจะหนัมาให้ความส าคญักบั
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเด็ก 4) การพัฒนาตนเองและการปรับตัว ให้ทนัต่อโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ตอ้งเรียนรู้ระบบ
การบริหารจดัการใหม่ๆ เรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัรวมถึงการติดตามทิศทางธุรกิจให้ตรงตามกระแสของตลาด

     สถานการณ์การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ในช่วง 5 ปี โดยเฉล่ียมี
ทิศทางหดตวัลงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่หาก
พิจาณาเฉพาะปี 2560 การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีทิศทางท่ีสดใส 
เน่ืองจากการส่งออกขยายตวั จากความตอ้งการสินคา้ในช่วงตน้น ้ าและกลาง
น ้ าของประเทศผูผ้ลิตเคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูปท่ีเพ่ิมข้ึน และตลาดหลกัยงัคง
เป็นประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตเคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูปของโลก 

  

ตลาดท่ีส าคญัของไทยอนัดับแรกจากการส่งออกทั้งหมด คือ กลุ่มประเทศ
อาเซียน คิดเป็นสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สัดส่วน
อยู่ท่ีร้อยละ 23.0 และหากนบัเป็นรายประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนเป็น
ล าดบัท่ีหน่ึงของการส่งออก ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ล าดบัถดัมา คือ 
สหภาพยโุรป โดยไทยส่งออกในสดัส่วนร้อยละ 21.0 

ดา้นการน าเขา้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกาปี 2560 พบว่า คู่คา้ราย
ใหญ่ท่ีสุดคือ จีน ร้อยละ 35.0 รองลงมา เวียดนาม ร้อยละ 11.0 และไทยอนัดบั 
19 ร้อยละ 1.0 

การน าเขา้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าเฉล่ีย 4.63 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หดตวัเฉล่ียร้อยละ 0.87 ส่วนการน าเขา้เฉพาะในปี 2560 
มีมูลค่า 4.74 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้ฝ้ายและดา้ยท่ี
ท าจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ ซ่ึงมีมูลค่ารวมกนักว่า 1.88 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางการผลิตภายในประเทศและการส่งออกท่ีหดตวัลงโดยเฉล่ีย 
ส่วนการน าเขา้เคร่ืองนุ่งห่มในปี 2560 มีมูลค่า 1.33 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
คู่คา้หลกั คือ จีน ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา และอาเซียน

4,246 4,250 3,842 3,737 4,057 

3,220 3,245 3,004 2,790 2,743 

7,466 7,495 6,846 6,527 6,800 

-

10,000 

2556 2557 2558 2559 2560

ม ูล
ค่า

กา
รส่

งอ
อก

รา
ยปี

 (ล้
าน

ดอ
ลล

าร์
สห

รัฐ
ฯ)

 มูลค่าการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยปี 2556 - 2560

สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
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 มูลค่าการน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยปี 2556 - 2560

สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกท่ีหด
ตวัลงเน่ืองจากสถานการณ์ทางการคา้ในตลาดโลกท่ีมีความซบเซาในก่อนปี 2557 
ตลอดจนการถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP จากสหภาพยโุรปและแคนาดา
ในช่วงตน้ปี 2558 ท าให้กระทบต่อยอดการส่งออก ประกอบกบัการถูกตดัสิทธ์ิ
อีกคร้ังจากตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ยิ่งท  าให้สถานการณ์โดยรวมซบเซาลง 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าปลายน ้ า และหากพิจารณามูลค่าการส่งออกเฉพาะในปี 
2560 ท่ีผ่านมาไทยสามารถส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไปยงัตลาดโลกท่ี
ขยายตวัอีกคร้ัง เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้ในช่วงตน้น ้ าและกลางน ้ า เช่น เส้นดา้ย
และเส้นใยประดิษฐ์ ผา้ไม่ทอ   ไม่ถกั (Nonwovens) ผา้ผืน และผา้ถกัแบบนิ
ตต้ิงหรือแบบโครเชต ์

สัดส่วนตลาดส่งออกที่ส�าคัญของไทย ปี 2560

การน�าเข้าส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่มไทยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา มมีลูค่าเฉลีย่ 4.6 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการน�าเข้าเฉพาะในปี 2560 มีมูลค่า 4.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าวัตถุดิบต้นน�้าและเครื่องแต่งกาย
ส�าเร็จรูป ซึ่งการน�าเข้าสิ่งทอในปี 2560 มีมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ส่วนใหญ่น�าเข้ามาเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้า โดยเฉพาะเส้นใยประดิษฐ์ เป็นสินค้า 
ที่ประเทศไทยผลิตได้น้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการ และการน�าเข้าเครื่อง
นุง่ห่มมมีลูค่า 1.3 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ส่วนใหญ่เป็นเครือ่งแต่งกายทีม่ชีือ่เสยีง 
จากต่างประเทศ

ด้านการน�าเข้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกาปี 2560 พบว่า  
คู่ค้ารายใหญ่ที่สุดคือจีน ร้อยละ 35.0 รองลงมา เวียดนาม ร้อยละ 11.0 และไทย
อันดับ 19 ร้อยละ 1.0

ทิศทางการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2561 แนวโน้มการส่งออกมีแนวโน้มสดใสตามทิศทางการส่งออกในเดือนแรกของปีที่ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อนหน้า อยู่ที่ร้อยละ 17.2 หรือมีมูลค่า 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกเดือนมกราคม ปี 2560 อยู่ที่ 498 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเศรษฐกิจโลก 
ทีมี่แนวโน้มปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งและระดบัความต้องการจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ แนวโน้มตลาดภายในประเทศน่าจะมแีนวโน้มทีส่ดใสเช่นเดยีวกันตามเศรษฐกิจโลก  
อีกทัง้รฐับาลยงัได้อดัฉดีเมด็เงนิเข้าสูร่ะบบจ�านวนมากทัง้ผ่านนโยบายกระตุน้การบรโิภค การขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่ในช่วงเดอืนเมษายน และการลงทนุขนาดใหญ่ของประเทศ 

การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2561
1) การสร้างตราสินค้า (Branding) ของตนเองจะส่งผลในการแข่งขันระยะยาว และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อทดแทนการรับจ้างการผลิต 

2) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สิง่ทอเทคนคิ (Technical Textile) เนือ่งจากต้นทนุการผลติของไทยอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู หากมกีารคดิค้นวจิยัเส้นใยชนดิใหม่ๆ  
ป้อนเข้าสู่ตลาดจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี 

3) ท�าการตลาดในกลุ่ม Niche Market ไทยเป็นฐานการผลิตในอดีตน่าจะหันมาให้ความส�าคัญกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเครื่องนุ่งห่มเด็ก

4) การพัฒนาตนเองและการปรับตัวให้ทันต่อโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการใหม่ๆ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย รวมถึงการติดตามทิศทางธุรกิจให้ตรงตามกระแสของตลาด

สัดส่วนการน�าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา ปี 2560
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Special Report06
โดย : กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

วางแผนธุรกิจอสังหาฯ

กับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอกีหนึง่กลไกส�าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศให้เจรญิเตบิโต เนือ่งจากอตุสาหกรรมก่อสร้างมคีวามส�าคญัในระบบ

เศรษฐกิจเฉล่ีย 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และมีความเชื่อมโยงส�าคัญกับด้านอื่นๆ ทั้งด้านการจ้างงาน  
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และธุรกิจต่างๆ อีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่ีปรึกษา 
การก่อสร้าง ธุรกิจส�ารวจและวิจัยอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายหรือให้เช่าเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ งานก่อสร้างที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้อุตสาหกรรม
ก่อสร้างเติบโตและเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ งานก่อสร้างของภาครัฐ  และงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 55 : 45 ตามล�าดับ

การก่อสร้างภาครฐั  ขยายตวัจากการขบัเคลือ่นของภาครฐัทีใ่ห้ความ
ส�าคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะด้านคมนาคมที่ได้มีการ
ขับเคลือ่นอย่างชดัเจน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง เช่น รถไฟทางคู่  
และรถไฟฟ้าสายต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานทางถนน โครงสร้างพื้นฐานทางน�้า
และทางอากาศ โดยมีเม็ดเงินการลงทุนกระจายลงสู่ภูมิภาคต่างๆ 

การก่อสร้างภาคเอกชน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการก่อสร้างของภาคเอกชน 
มีความส�าคัญมากเช่นเดียวกัน เน่ืองจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจ 
ที่นักลงทุนให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ของการน่าลงทุน ท�าให้เป็นธุรกิจที่มี
มายาวนาน สามารถสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนมากมาย ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถท�าให้นักลงทุนประสบปัญหาธุรกิจถึงขั้นล้มละลาย สัดส่วนการ
ก่อสร้างของภาคเอกชน ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารเพื่อการ
พาณชิย์ (ห้างสรรพสนิค้า) โรงแรม ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีข่ยายตวั 

ตามพื้นที่การลงทุนภาครัฐ และพื้นที่ที่มีการขยายตัวของการท่องเที่ยว อีกทั้ง
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น จากความชัดเจนของโครงการพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท�าให้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงาน 
ส�านักงาน ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เป็นแรงหนุนให้เกิดธุรกิจกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจบุนัปรมิาณงานก่อสร้างในประเทศขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง  สามารถ
สร้างงานและสร้างเงินให้กับผู้รับเหมาทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่รับงานต่อจาก
รายใหญ่ (Sub-contractors) ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมามีปริมาณงานมากมาย 
ทั้งที่อยู่ในมือ (Backlog) และที่ก�าลังจะเริ่มประมูล อีกท้ังกลุ่มแรงงานก็ม ี
งานท�าอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากมาย สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับ
ประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกอาชีพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

เครื่องมือในการวางแผนของนักลงทุน 
หากจะพิจารณาสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจ เราจะพบว่าปัญหา 

ทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ ทีเ่ราได้ยนิกนัจนตดิหวู่า ภาวะฟองสบูแ่ตก ส่วนหนึง่เกดิจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่คงทนถาวร 
ที่มีคุณภาพสูง และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้กับ
นักลงทุนใหม่ๆ ที่มองเห็นเม็ดเงินจากก�าไร แต่หากขาดการวางแผนที่ดีและ 
สายป่านการเงินไม่ยาวพอ ก็มักจะประสบปัญหา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนของก�าลังซื้อก็ตาม ธนาคาร 
ต่างๆ ยังคงปล่อยสินเช่ือให้กับนักลงทุน เน่ืองจากเห็นว่าแม้จะเกิดหนี้เสีย  
แต่ธนาคารยังมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ยังมีโอกาสที่จะท�าก�าไรได้
แน่นอนในอนาคต 

การลงทุนท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี นักลงทุนจะต้อง
ศึกษาและพิจารณาข้อมูลหลายๆ ด้าน เพ่ือเป็นตัวช่วยในการลงทุน ได้แก่  
ท�าเลทีต่ัง้อสงัหารมิทรพัย์  พืน้ทีก่่อสร้างทีไ่ด้รบัอนญุาตในเขตพืน้ทีต่่างๆ อตัรา
ดอกเบี้ย ดัชนีราคาที่ดินเปล่า ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนี
ราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน และข้อมูลที่ส�าคัญที่นักลงทุนจะต้องศึกษา 
ในปัจจุบัน คือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ  

อกีหนึง่ข้อมลูทีส่ามารถจะเป็นตัวช่วยทีเ่ราจะแนะน�าว่าท่านไม่ควรพลาด 
คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ที่จัดท�าโดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ 
การค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

เดือน 2559 2560 2561

มกราคม 102.1 104.6 107.5

กุมภาพันธ์ 102.4 104.5 107.5

มีนาคม 103.0 104.6

เมษายน 104.7 104.4

พฤษภาคม 105.7 103.4

มิถุนายน 104.2 103.5

กรกฎาคม 102.2 103.9

สิงหาคม 102.4 105.7

กันยายน 103.0 107.3

ตุลาคม 102.5 106.8

พฤศจิกายน 102.9 106.6

ธันวาคม 103.6 106.7

Construction Materials Price Index
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Construction Materials Price Index)

เป็นตวัเลขสถติทิีส่ะท้อนให้เหน็การเปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้าง 
และท�าให้รู้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา มีราคา 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างช่วยได้อย่างไร 

การประเมินภาวะธุรกิจการก่อสร้าง นอกจากจะพิจารณาข้อมูล 
ส่วนอืน่ๆ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว อกีส่วนหนึง่ทีน่กัลงทนุควรพจิารณา คอื ด้านต้นทนุ 
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ มากมาย ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ค่าแรง  
ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 

การประเมินค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้างจะผันแปรไปตามต้นทุนการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะราคาวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันพบว่าค่าวัสดุก่อสร้างที่เป็น
วัตถุดิบหลักของการก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต และซีเมนต์ มีสัดส่วน 
มากถึง 60% ของต้นทุนรวม ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง 
ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ล้วนมีความส�าคัญส�าหรับการวางแผนการจัดซื้อ 
การบริหารสต๊อก เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างช่วยท่านได้  

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง มีโครงสร้างสินค้าทั้งหมด 9 หมวด ซึ่งแต่ละ
หมวดมีน�้าหนักความส�าคัญแตกต่างกันไป สินค้าหมวดที่มีน�้าหนักความส�าคัญ
มาก หากมกีารเปลีย่นแปลง จะมผีลต่อดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เช่น หมวดเหลก็
และผลิตภัณฑ์เหล็ก มนี�า้หนกัความส�าคญัมากทีส่ดุ 23.04% อกีทัง้ราคามคีวาม
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยผันผวนไปตามราคาตลาดโลก ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต และหมวดปูนซีเมนต์ น�้าหนักความส�าคัญ 15.94% และ 12.49% 
ตามล�าดบั ทศิทางราคาจะเปลีย่นแปลงไปตามราคาวตัถดุบิ ความต้องการของ
ตลาด และการแข่งขัน นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลราคาและสถานการณ์
การก่อสร้าง จากตัวเลขดัชนีที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริง ดัชนีที่เกิดขึ้น 
มีทิศทางเป็นอย่างไร เช่น หากค่าดัชนีลดลง สะท้อนว่า ณ เวลานั้นราคาวัสดุ
ก่อสร้างลดลง นักลงทุนหรือผู้รับเหมาอาจจะเร่งด�าเนินการเปิดโครงการหรือ
ก่อสร้างในช่วงที่ราคาวัสดุก่อสร้างต�่า แต่ถ้าหากดัชนีลดลงต่อเนื่อง อาจจะ 
ไม่ต้องสต๊อกสินค้าไว้มาก หรือหากค่าดัชนีสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าราคาวัสดุ
ก่อสร้างขยับสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าหมายถึงต้นทุนการก่อสร้างจะต้องสูงขึ้น 
ตามไปด้วย นกัลงทนุหรือผู้รับเหมาอาจชะลอการซ้ือเพ่ือดทูศิทาง หากจะวเิคราะห์ 
ต่อไปก็คือ หากต้นทุนการก่อสร้างสูงข้ึน จะส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ 
ขยับตาม นักลงทุนจะหันมาลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งก�าไร

ดังนั้น นักลงทุนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามสถานการณ์ราคา 
วัสดุก่อสร้างว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อวางแผนตามที่
กล่าวมาแล้ว  

มาถึงตรงนี้สามารถพูดได้ว่า ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างสามารถสะท้อนทิศทางของราคาวัสดุก่อสร้างได้อย่างแม่นย�า ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดกับนักลงทุน 

ประโยชน์ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือและสัญญาณเตือนด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ 
การก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวด

อัตราการขยายตัวดัชนีราคา
หมวดสินค้าที่ส�าคัญ

วิเคราะห์และประเมิน
งบประมาณการ

ก่อสร้าง

วิเคราะห์ทิศทางของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง

วิเคราะห์ภาวะและ
แนวโน้มการ

เจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ภาคการก่อสร้าง

หมดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
17.40

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา

12.59

หมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้

6.36
หมวดซีเมนต์

12.49

หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
15.94

หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก

23.04

หมวดสุขภัณฑ์
2.07

หมวดวัสดุฉาบผิว
3.53

หมวดกระเบื้อง
6.58

ม.ค.-60    มี.ค.-60    พ.ค.-60   ก.ค.-60   ก.ย.-60   พ.ย.-60   ม.ค.-61

ปนูซเีมนต์

20-30

ผลติภณัฑ์คอนกรตี

เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้ดี จากเครื่องชี้วัดส�าคัญหลายๆ ตัว ยังเป็นไปในทิศทางที่ชี้ว่าอุปสงค์ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ
อุปสงค์ในภาคนอกเกษตรที่เกิดจากการลงทุนต่างๆ ของประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออกและ 
การลงทนุใหม่จากต่างประเทศในระยะต่อไปจะเป็นตวักระตุน้อปุสงค์ในประเทศให้เพิม่มากขึน้ รวมทัง้ภาคบรกิารและการส่งออกทีย่งัขยายตวัได้สงูอย่างต่อเนือ่ง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ระดับราคาสินค้า เดือนมีนาคม 2561 (MoM)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 101.12 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM)

1.2 เดือนมีนาคม 2561 (YoY)

1.3 เฉลี่ย 3 เดือน 2561 (AoA)
(ม.ค. - มี.ค. 2561) / (ม.ค. - มี.ค. 2560)

ลดลง

สูงขึ้น

สูงขึ้น

-0.09

0.79

0.64

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจโดยรวมยังขยำยตัวได้ดี จำกเคร่ืองชี้วัดส ำคัญหลำยๆตัวยังเป็นไปในทิศทำงที่ชี้ว่ำอุปสงค์ยังเป็นตัว

ขับเคลื่อนเงินเฟ้อโดยเฉพำะอุปสงค์ในภำคนอกเกษตรที่เกิดจำกกำรลงทุนต่ำง ๆ ของประเทศ ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในภำคตะวันออกและกำรลงทุนใหม่จำกต่ำงประเทศในระยะต่อไปจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศให้
เพ่ิมมำกขึ้น รวมท้ังภำคบริกำรและกำรส่งออกที่ยังขยำยตัวได้สูงอย่ำงต่อเนื่อง

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนมีนำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เดือน ก.พ. 61 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือน
มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น 0.79% (YoY) ต่อเนื่องจาก 0.42% (YoY) ในเดือนก่อนหน้า 
เป็นการสูงขึ้นของกลุ่มพลังงาน ร้อยละ 3.79 ที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 
ขณะที่กลุ่มอาหารสดลดลงในอัตราที่ชะลอตัวเหลือลดลงร้อยละ 0.66          
จากผลผลิตผักบางชนิดรุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาดรวมทั้งฤดูกาลของผลไม้       
เมื่อเทียบดัชนีเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.09 (MoM) รวม 3 เดือน
แรกของปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 0.64 (เงินเฟ้อพื้นฐาน
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานแล้ว สูงข้ึนร้อยละ 0.63) (YoY)

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ที่ท ำให้เงินเฟ้อเดือนมีนำคม 2561 
ลดลงจำก เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.09 (MoM) (กุมภำพันธ์ 2561 ลดลง
ร้อยละ 0.23) มีรำยละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.28 จำกกำรลดลงของ

กลุ่มอำหำรสด ร้อยละ 0.63 ได้แก่ ไก่สด เนื้อสุกร ไข่ ผลผลิตมีปริมาณสะสมมากขึ้น
ประกอบกับเริ่มปิดเทอมท าให้ความต้องการลดลง รวมทั้งการลดลงของผักและผลไม้ 
ร้อยละ 2.32 (แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะระจีน สับปะรด มะม่วง ชมพู่ ) และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.02 (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต กาแฟผงส าเร็จรูป 
น้ าอัดลม) รวมทั้งอาหารโทรสั่ง (delivery) ขณะที่มีสินค้าบางรายการที่สูงขึ้น ได้แก่
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.14 (น้ ามันพืช กะทิส าเร็จรูป ซีอิ้ว) และ   
ข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 1.57 รวมทั้งปลาและสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ปลานิล 
ปลากะพง กุ้งนาง หอยลาย ปูม้า)

➢ หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.03 จำกหมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้ำ ร้อยละ 0.21 (เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก) หมวดเคหสถำน ร้อยละ 0.10     
(ค่าเช่าบ้าน ปูนซีเมนต์ ค่าแรงช่างไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม )   
หมวดค่ายา สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไข้หวัด) หมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (เบียร์ สุรา) รวมทั้งค่ารถรับส่งนักเรียน 
และก๊าซยานพาหนะ LPG ขณะที่มีสินค้าและบริการบางรายการที่ลดลง ได้แก่     
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.24 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85
ก๊าซ NGV) ส่งผลให้หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรส่ือสำร ลดลงร้อยละ 0.08 และ
การลดลงของอาหารสัตว์เล้ียง และแทปเล็ต
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมีนำคม 2561 เท่ำกับ 101.12 เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.  เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ลดลง -0.09
2.  เดือนมีนำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.79
3. เฉลี่ย 3 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ม.ีค. 2561) /(ม.ค. – มี.ค. 2560) 
สูงขึ้น 0.64

(2558=100)

0.63 101.12

(%) YoY

0.79

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจโดยรวมยังขยำยตัวได้ดี จำกเคร่ืองชี้วัดส ำคัญหลำยๆตัวยังเป็นไปในทิศทำงที่ชี้ว่ำอุปสงค์ยังเป็นตัว

ขับเคลื่อนเงินเฟ้อโดยเฉพำะอุปสงค์ในภำคนอกเกษตรที่เกิดจำกกำรลงทุนต่ำง ๆ ของประเทศ ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในภำคตะวันออกและกำรลงทุนใหม่จำกต่ำงประเทศในระยะต่อไปจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศให้
เพ่ิมมำกขึ้น รวมท้ังภำคบริกำรและกำรส่งออกที่ยังขยำยตัวได้สูงอย่ำงต่อเนื่อง

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนมีนำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เดือน ก.พ. 61 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือน
มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น 0.79% (YoY) ต่อเนื่องจาก 0.42% (YoY) ในเดือนก่อนหน้า 
เป็นการสูงข้ึนของกลุ่มพลังงาน ร้อยละ 3.79 ที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 
ขณะที่กลุ่มอาหารสดลดลงในอัตราที่ชะลอตัวเหลือลดลงร้อยละ 0.66          
จากผลผลิตผักบางชนิดรุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาดรวมทั้งฤดูกาลของผลไม้       
เมื่อเทียบดัชนีเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.09 (MoM) รวม 3 เดือน
แรกของปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 0.64 (เงินเฟ้อพื้นฐาน
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานแล้ว สูงข้ึนร้อยละ 0.63) (YoY)

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ที่ท ำให้เงินเฟ้อเดือนมีนำคม 2561 
ลดลงจำก เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.09 (MoM) (กุมภำพันธ์ 2561 ลดลง
ร้อยละ 0.23) มีรำยละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.28 จำกกำรลดลงของ

กลุ่มอำหำรสด ร้อยละ 0.63 ได้แก่ ไก่สด เนื้อสุกร ไข่ ผลผลิตมีปริมาณสะสมมากข้ึน
ประกอบกับเริ่มปิดเทอมท าให้ความต้องการลดลง รวมทั้งการลดลงของผักและผลไม้ 
ร้อยละ 2.32 (แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะระจีน สับปะรด มะม่วง ชมพู่ ) และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.02 (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต กาแฟผงส าเร็จรูป 
น้ าอัดลม) รวมทั้งอาหารโทรสั่ง (delivery) ขณะที่มีสินค้าบางรายการที่สูงขึ้น ได้แก่
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.14 (น้ ามันพืช กะทิส าเร็จรูป ซีอิ้ว) และ   
ข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 1.57 รวมทั้งปลาและสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ปลานิล 
ปลากะพง กุ้งนาง หอยลาย ปูม้า)

➢ หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.03 จำกหมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้ำ ร้อยละ 0.21 (เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก) หมวดเคหสถำน ร้อยละ 0.10     
(ค่าเช่าบ้าน ปูนซีเมนต์ ค่าแรงช่างไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม )   
หมวดค่ายา สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไข้หวัด) หมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (เบียร์ สุรา) รวมทั้งค่ารถรับส่งนักเรียน 
และก๊าซยานพาหนะ LPG ขณะที่มีสินค้าและบริการบางรายการที่ลดลง ได้แก่     
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.24 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85
ก๊าซ NGV) ส่งผลให้หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ 0.08 และ
การลดลงของอาหารสัตว์เล้ียง และแทปเล็ต
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมีนำคม 2561 เท่ำกับ 101.12 เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.  เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ลดลง -0.09
2.  เดือนมีนำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.79
3. เฉลี่ย 3 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ม.ีค. 2561) /(ม.ค. – ม.ีค. 2560) 
สูงขึ้น 0.64

(2558=100)

0.63 101.12

(%) YoY

0.79

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจโดยรวมยังขยำยตัวได้ดี จำกเคร่ืองชี้วัดส ำคัญหลำยๆตัวยังเป็นไปในทิศทำงที่ชี้ว่ำอุปสงค์ยังเป็นตัว

ขับเคลื่อนเงินเฟ้อโดยเฉพำะอุปสงค์ในภำคนอกเกษตรที่เกิดจำกกำรลงทุนต่ำง ๆ ของประเทศ ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในภำคตะวันออกและกำรลงทุนใหม่จำกต่ำงประเทศในระยะต่อไปจะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศให้
เพ่ิมมำกขึ้น รวมท้ังภำคบริกำรและกำรส่งออกที่ยังขยำยตัวได้สูงอย่ำงต่อเนื่อง

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนมีนำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เดือน ก.พ. 61 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือน
มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น 0.79% (YoY) ต่อเนื่องจาก 0.42% (YoY) ในเดือนก่อนหน้า 
เป็นการสูงขึ้นของกลุ่มพลังงาน ร้อยละ 3.79 ที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 
ขณะที่กลุ่มอาหารสดลดลงในอัตราที่ชะลอตัวเหลือลดลงร้อยละ 0.66          
จากผลผลิตผักบางชนิดรุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาดรวมทั้งฤดูกาลของผลไม้       
เมื่อเทียบดัชนีเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.09 (MoM) รวม 3 เดือน
แรกของปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 0.64 (เงินเฟ้อพื้นฐาน
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานแล้ว สูงข้ึนร้อยละ 0.63) (YoY)

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ที่ท ำให้เงินเฟ้อเดือนมีนำคม 2561 
ลดลงจำก เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.09 (MoM) (กุมภำพันธ์ 2561 ลดลง
ร้อยละ 0.23) มีรำยละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.28 จำกกำรลดลงของ

กลุ่มอำหำรสด ร้อยละ 0.63 ได้แก่ ไก่สด เนื้อสุกร ไข่ ผลผลิตมีปริมาณสะสมมากขึ้น
ประกอบกับเริ่มปิดเทอมท าให้ความต้องการลดลง รวมทั้งการลดลงของผักและผลไม้ 
ร้อยละ 2.32 (แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะระจีน สับปะรด มะม่วง ชมพู่ ) และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.02 (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต กาแฟผงส าเร็จรูป 
น้ าอัดลม) รวมทั้งอาหารโทรสั่ง (delivery) ขณะที่มีสินค้าบางรายการที่สูงขึ้น ได้แก่
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.14 (น้ ามันพืช กะทิส าเร็จรูป ซีอิ้ว) และ   
ข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 1.57 รวมทั้งปลาและสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ปลานิล 
ปลากะพง กุ้งนาง หอยลาย ปูม้า)

➢ หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.03 จำกหมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้ำ ร้อยละ 0.21 (เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก) หมวดเคหสถำน ร้อยละ 0.10     
(ค่าเช่าบ้าน ปูนซีเมนต์ ค่าแรงช่างไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม )   
หมวดค่ายา สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไข้หวัด) หมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (เบียร์ สุรา) รวมทั้งค่ารถรับส่งนักเรียน 
และก๊าซยานพาหนะ LPG ขณะที่มีสินค้าและบริการบางรายการที่ลดลง ได้แก่     
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.24 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85
ก๊าซ NGV) ส่งผลให้หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ 0.08 และ
การลดลงของอาหารสัตว์เล้ียง และแทปเล็ต
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมีนำคม 2561 เท่ำกับ 101.12 เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.  เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ลดลง -0.09
2.  เดือนมีนำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.79
3. เฉลี่ย 3 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – มี.ค. 2561) /(ม.ค. – มี.ค. 2560) 
สูงขึ้น 0.64

(2558=100)

0.63 101.12

(%) YoY

0.79
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือน

มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 (YoY) ต่อเนื่องจากร้อยละ 0.42 (YoY)  
ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นของกลุ่มพลังงานร้อยละ 3.79 ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็นเดือนที ่16 ขณะทีก่ลุ่มอาหารสดลดลงในอตัราทีช่ะลอตัวเหลอืลดลงร้อยละ 0.66  
จากผลผลิตผักบางชนดิรุน่ใหม่ทยอยออกสู่ตลาดรวมทัง้ฤดูกาลของผลไม้ เมือ่เทยีบ
ดัชนีเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.09 (MoM) รวม 3 เดือนแรกของ 
ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 0.64 (เงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อหัก
อาหารสดและพลังงานแล้ว สูงขึ้นร้อยละ 0.63) (YoY)

ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงส�าคัญๆ ที่ท�าให้เงินเฟ้อเดือนมีนาคม 
2561 ลดลงจากเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 ร้อยละ 0.09 (MoM) (กมุภาพนัธ์ 2561 
ลดลงร้อยละ 0.23) มีรายละเอียด ดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.28 จาก
การลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.63 ได้แก่ ไก่สด เนื้อสุกร ไข่ ผลผลิต 
มปีรมิาณสะสมมากขึน้ ประกอบกบัเริม่ปิดเทอมท�าให้ความต้องการลดลง รวมทัง้
การลดลงของผักและผลไม้ ร้อยละ 2.32 (แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะระจีน 
สับปะรด มะม่วง ชมพู่) และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.02 (เครื่องดื่ม 
รสช็อกโกแลต กาแฟผงส�าเร็จรูป น�้าอัดลม) รวมทั้งอาหารโทรสั่ง (Delivery)  
ขณะทีม่สีนิค้าบางรายการทีส่งูขึน้ ได้แก่ เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ร้อยละ 0.14 
(น�้ามันพืช กะทิส�าเร็จรูป ซีอิ๊ว) และข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 1.57 รวมทั้งปลา
และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ปลานิล ปลากะพง กุ้งนาง หอยลาย ปูม้า)

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.03 จากหมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.21 (เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก) หมวดเคหสถาน 
ร้อยละ 0.10 (ค่าเช่าบ้าน ปูนซีเมนต์ ค่าแรงช่างไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก  
น�้ายาปรับผ้านุ่ม) หมวดค่ายา สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้
ไข้หวัด) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (เบียร์ สุรา) 
รวมทั้งค่ารถรับส่งนักเรียนและก๊าซยานพาหนะ LPG ขณะที่มีสินค้าและบริการ
บางรายการที่ลดลง ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.24 (เบนซิน 95 ดีเซล 
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ก๊าซ NGV) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและ 
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.08 และการลดลงของอาหารสัตว์เลี้ยงและแท็บเล็ต
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ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ (XPI-MPI)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนมีนำคม 2561     
(ปี2553 = 100) เท่ำกับ 101.6 เทียบกับเดือนมีนำคม 2560 ลดลงร้อยละ 1.4 
(YoY) ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 1.0 
จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และดัชนี
ราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 (YoY) เนื่องจากสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติเริ่มคลี่คลายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่งผลให้
ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าส าคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด และอาหารทะเล จากความต้องการของ
ตลาดที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลเสถียรภาพ
ด้านราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งผลท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 
2561 ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากราคา
สินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทองค า และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.0 
สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และแร่โลหะ (ตะกั่ว 
สังกะสี ดีบุก) ปรับตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 
0.4 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หัวมันส าปะหลังสด ยางพารา 
พืชผัก ปลาและสัตว์น้ า

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 100.3 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ นอกจากนี้  เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศส าหรับใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนของเดิม 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงข้ึนจาก ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ ตามแนวโน้มราคา
น้ ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจาก 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 92.4 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.2 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรง
หนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันปรับลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่ อ งจั ก รกลและส่ วนประกอบ เครื่ อ ง จั ก ร ไฟฟ้ าและส่ วนประกอบ
เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)
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YoY = 2.7

0
1
2
3
4
5

70

80

90

100

ก.พ
.60

ม.ีค
.60

เม.
ย.6

0

พ.
ค.6

0

ม.ิย
.60

ก.ค
.60

ส.ค
.60

ก.ย
.60

ต.ค
.60

พ.
ย.6

0

ธ.ค
.60

ม.ค
.61

ก.พ
.61

YoYดัชนี

ดัชนี YoY

100.3

4.5

0
2
4
6
8
10
12

60

70

80

90

100

ก.พ
.60

ม.ีค
.60

เม.
ย.6

0

พ.
ค.6

0

ม.ิย
.60

ก.ค
.60

ส.ค
.60

ก.ย
.60

ต.ค
.60

พ.
ย.6

0

ธ.ค
.60

ม.ค
.61

ก.พ
.61

ดัชนี

ดัชนี YoY

YoY

92.4
6.2

ดัชนีรำคำวัสดุ ก่อสร้ำงเดือนมีนำคม 2561 เท่ากับ 107.4 เทียบกับ        
เดือนมีนาคม 2560 (YoY) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.8 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
4.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.9 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 8.3 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆสูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า) เนื่องจาก
ภาวะการค้าเหล็กชะลอตัวเล็กน้อย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4
(ยางมะตอย) ต้นทุนลดลงตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเฉล่ีย ขณะท่ี
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชีทไพล์
คอนกรีต) เนื่องจากมีความต้องการใชใ้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเพิ่มมากขึน้ 
ส่วนชีทไพล์คอนกรีตปรับตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

สถำนกำรณ์แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง คาดว่าจะขยายตัวได้จากปัจจัย
สนับสนุนหลายๆ ด้าน ได้แก่ แรงขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าการลงทุนประมาณ 32,600 
ล้านบาท ซ่ึงรัฐบาลได้เห็นชอบให้น าโครงการดังกล่าวเข้าสู่มาตรการเร่งรัดโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ช่วยลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการจนถึงเริ่มประมูล อีกทั้ง ยังมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินจ านวน 1 แสนล้านบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม และปฏิรูป
เศรษฐกิจภาคเกษตร อีกทั้งแนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และก าลังซ้ือเพิ่มขึ้น ท าให้มีความ
ต้องการซ้ือสินค้าเพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 107.4 เทียบกับ
เดอืนมนีาคม 2560 (YoY) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.7 ต่อเน่ืองเป็นเดือนที ่9 จากการสงูขึน้ 
ของดชันรีาคาหมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ ร้อยละ 0.8 หมวดซเีมนต์ สงูขึน้ร้อยละ  
4.0 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูขึน้ร้อยละ 3.9 หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
สงูข้ึนร้อยละ 8.3 และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ สงูขึน้ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของ
หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ร้อยละ 0.3 (เหลก็เส้น เหลก็ฉาก เหลก็รางน�า้) 
เน่ืองจากภาวะการค้าเหลก็ชะลอตวัเลก็น้อย และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลง 
ร้อยละ 0.4 (ยางมะตอย) ต้นทุนลดลงตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม
โดยเฉล่ีย ขณะท่ีหมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูขึน้ร้อยละ 0.1 (เสาเขม็คอนกรีต 
อัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) เน่ืองจากมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่วนชีทไพล์คอนกรีตปรับตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ก่อนหน้านี้

ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ (XPI-MPI)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนมีนำคม 2561     
(ปี2553 = 100) เท่ำกับ 101.6 เทียบกับเดือนมีนำคม 2560 ลดลงร้อยละ 1.4 
(YoY) ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 1.0 
จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และดัชนี
ราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 (YoY) เนื่องจากสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติเริ่มคลี่คลายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่งผลให้
ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าส าคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด และอาหารทะเล จากความต้องการของ
ตลาดที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลเสถียรภาพ
ด้านราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งผลท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 
2561 ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากราคา
สินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทองค า และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.0 
สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และแร่โลหะ (ตะกั่ว 
สังกะสี ดีบุก) ปรับตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 
0.4 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หัวมันส าปะหลังสด ยางพารา 
พืชผัก ปลาและสัตว์น้ า

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 100.3 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ นอกจากนี้  เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศส าหรับใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนของเดิม 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ ตามแนวโน้มราคา
น้ ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจาก 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 92.4 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.2 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรง
หนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันปรับลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่ อ งจั ก รกลและส่ วนประกอบ เครื่ อ ง จั ก ร ไฟฟ้ าและ ส่ วนประกอบ
เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)
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ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมีนำคม 2561 เท่ากับ 107.4 เทียบกับ        
เดือนมีนาคม 2560 (YoY) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.8 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
4.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.9 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 8.3 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆสูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า) เนื่องจาก
ภาวะการค้าเหล็กชะลอตัวเล็กน้อย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4
(ยางมะตอย) ต้นทุนลดลงตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเฉลี่ย ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชีทไพล์
คอนกรีต) เนื่องจากมีความต้องการใชใ้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเพิ่มมากขึน้ 
ส่วนชีทไพล์คอนกรีตปรับตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

สถำนกำรณ์แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง คาดว่าจะขยายตัวได้จากปัจจัย
สนับสนุนหลายๆ ด้าน ได้แก่ แรงขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าการลงทุนประมาณ 32,600 
ล้านบาท ซ่ึงรัฐบาลได้เห็นชอบให้น าโครงการดังกล่าวเข้าสู่มาตรการเร่งรัดโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ช่วยลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการจนถึงเริ่มประมูล อีกทั้ง ยังมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินจ านวน 1 แสนล้านบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม และปฏิรูป
เศรษฐกิจภาคเกษตร อีกทั้งแนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และก าลังซ้ือเพิ่มขึ้น ท าให้มีความ
ต้องการซ้ือสินค้าเพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ (XPI-MPI)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนมีนำคม 2561     
(ปี2553 = 100) เท่ำกับ 101.6 เทียบกับเดือนมีนำคม 2560 ลดลงร้อยละ 1.4 
(YoY) ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 1.0 
จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และดัชนี
ราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 (YoY) เนื่องจากสถานการณ์ภัย
ธรรมชาติเริ่มคลี่คลายท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่งผลให้
ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าส าคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด และอาหารทะเล จากความต้องการของ
ตลาดที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลเสถียรภาพ
ด้านราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งผลท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 
2561 ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากราคา
สินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทองค า และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.0 
สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และแร่โลหะ (ตะกั่ว 
สังกะสี ดีบุก) ปรับตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร้อยละ 
0.4 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หัวมันส าปะหลังสด ยางพารา 
พืชผัก ปลาและสัตว์น้ า

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 100.3 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ นอกจากนี้  เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศส าหรับใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนของเดิม 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ ตามแนวโน้มราคา
น้ ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจาก 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 92.4 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.2 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรง
หนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันปรับลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่ อ งจั ก รกลและส่ วนประกอบ เครื่ อ ง จั ก ร ไฟฟ้ าและส่ วนประกอบ
เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)
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ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมีนำคม 2561 เท่ากับ 107.4 เทียบกับ        
เดือนมีนาคม 2560 (YoY) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.8 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
4.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.9 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 8.3 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆสูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือน
กุมภำพันธ์ 2561 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า) เนื่องจาก
ภาวะการค้าเหล็กชะลอตัวเล็กน้อย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4
(ยางมะตอย) ต้นทุนลดลงตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเฉลี่ย ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชีทไพล์
คอนกรีต) เนื่องจากมีความต้องการใชใ้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเพิ่มมากขึน้ 
ส่วนชีทไพล์คอนกรีตปรับตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

สถำนกำรณ์แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง คาดว่าจะขยายตัวได้จากปัจจัย
สนับสนุนหลายๆ ด้าน ได้แก่ แรงขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าการลงทุนประมาณ 32,600 
ล้านบาท ซ่ึงรัฐบาลได้เห็นชอบให้น าโครงการดังกล่าวเข้าสู่มาตรการเร่งรัดโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ช่วยลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการจนถึงเริ่มประมูล อีกทั้ง ยังมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินจ านวน 1 แสนล้านบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม และปฏิรูป
เศรษฐกิจภาคเกษตร อีกทั้งแนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และก าลังซ้ือเพิ่มขึ้น ท าให้มีความ
ต้องการซ้ือสินค้าเพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (XPI-MPI)

ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกจิกรรมการผลติ เดอืนมนีาคม 2561  
(ปี 2553 = 100) เท่ากับ 101.6 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ลดลงร้อยละ 1.4 
(YoY) ตามการลดลงของดชันรีาคาหมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีล่ดลงร้อยละ 1.0  
จากกลุม่สนิค้าผลติภณัฑ์อาหาร สิง่ทอและผลติภณัฑ์สิง่ทอ ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้  
ผลติภณัฑ์ยาง เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์และอปุกรณ์ และสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ และ
ดชันรีาคาหมวดผลผลติเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 (YoY) เนือ่งจากสถานการณ์
ภยัธรรมชาตเิริม่คลีค่ลาย ท�าให้ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้เมือ่เทียบกับปีทีผ่่านมา
ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าส�าคัญที่มีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ ข้าวเปลอืก ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัส�าปะหลงัสด และอาหารทะเล จากความต้องการ 
ของตลาดที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการด�าเนินมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการดูแล
เสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งผลท�าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุ
ส�าคญัมาจากราคาสนิค้าหมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 0.1 
จากสินค้าส�าคัญ ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทองค�า และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.0 สินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก) ปรับตามภาวะ
ตลาดโลก ขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 0.4 สนิค้าส�าคญัทีร่าคาสงูขึน้ 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันส�าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก ปลาและสัตว์น�้า

สถานการณ์แนวโน้มดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง คาดว่าจะขยายตวัได้จาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ได้แก่ แรงขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ภาครัฐ เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 32,600 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบให้น�าโครงการดังกล่าวเข้าสู่
มาตรการเร่งรดัโครงการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั (PPP Fast Track) 
ช่วยลดขั้นตอนในการด�าเนินการจนถึงเริ่มประมูล อีกทั้งยังมีมาตรการอัดฉีด
เม็ดเงินจ�านวน 1 แสนล้านบาท ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาพื้นที่
ผ่านกระบวนการประชาคม และปฏิรูปเศรษฐกิจภาคเกษตร อีกทั้งแนวโน้ม
ราคาพืชผลทางการเกษตรบางชนิดที่อยู ่ในเกณฑ์ดี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
ประชาชนมรีายได้และก�าลงัซือ้เพิม่ขึน้ ท�าให้มคีวามต้องการซือ้สนิค้าเพือ่น�าไป
ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 100.3 เทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 4.5 (YoY) ปรับสูงขึ้น 
ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม สงูขึน้จากเครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่ง
อเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพาะเครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เมด็พลาสตกิ เคมภีณัฑ์  
นอกจากนี้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาด
ต่างประเทศส�าหรับใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนของเดิม หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก  
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
สูงขึ้นจากน�้ามันส�าเร็จรูปและน�้ามันดิบ ตามแนวโน้มราคาน�้ามันดิบตลาดโลก
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร สงูขึน้จากอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส�าเร็จรูปอื่นๆ ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว 

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 92.4 เทียบกับ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 6.2 (YoY) ปรับสูงขึ้น 
ทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ 
น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน�้ามันปรับลดก�าลังการ
ผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ  
หมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูป ได้แก่ ทองค�า เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลติภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ได้แก่ ผลติภณัฑ์เวชกรรมและ
เภสัชกรรม และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์
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การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 
ที่ร้อยละ 10.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 20,365 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออก 
รวม 2 เดอืนแรกขยายตวัร้อยละ 13.8 อกีทัง้การส่งออกรายตลาดขยายตัวได้ดีและ
สงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในทกุตลาดส�าคญั โดยเฉพาะสหรฐัฯ เอเชยีใต้ อาเซยีน (5)  
และตลาด CLMV มีการกระจายสู่ตลาดศักยภาพใหม่อื่นๆ ได้มากขึ้น อาทิ ลาติน 
อเมริกา และตะวันออกกลาง สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ในด้านปริมาณและราคา โดยเฉพาะข้าว และไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ที่ขยายตัวได้ดีจากปัจจัยด้านราคา 
เป็นหลกั ส่วนยางพารา น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลแช่แขง็ กระป๋อง และแปรรปู 
หดตัวเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 
โดยเฉพาะรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยังคงขยายตัวในทุกตลาดส�าคัญ โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 18.8 ญี่ปุ่น ขยายสูงถึงร้อยละ 41.1 
ซึง่มมีลูค่าสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ส่วนการส่งออกไปสหรฐัฯ และสหภาพยโุรป (15)  
ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 12.4 ตามล�าดับ ส�าหรับตลาดศักยภาพขยายตัวได้ดี 
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.8 โดยตลาดอินเดียยังขยายตัวสูงต่อเน่ืองที่ร้อยละ 42.9 
ประกอบกบัการส่งออกไปจนี CLMV และอาเซยีน 5 ขยายตวัร้อยละ 1.5 11.4 และ  
11.4 ด้านตลาดศกัยภาพระดบัรองฟ้ืนตวัในเกณฑ์สงูทีร้่อยละ 15.1 โดยการส่งออก 
ไปรสัเซียและกลุม่ประเทศ CIS ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 88.9 ด้านทวปีออสเตรเลยี แอฟรกิา  
และตะวนัออกกลาง ขยายตวัร้อยละ 18.2 14.4 และ 9.7 ตามล�าดบั ส�าหรบัแนวโน้ม 
การส่งออกของไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย
บวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี 
ทีร้่อยละ 3.9 สนบัสนนุให้เศรษฐกจิประเทศคูค้่าหลกัของไทยขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ส�าหรับกลุ่มประเทศยูโรโซนและญี่ปุ่น คาดว่ายังคงรักษาพลวัต
การฟื้นตัวจากอุปสงค์การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ การบริโภคและ
การลงทนุ นอกจากนี ้ทศิทางราคาน�า้มนัทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ตามอปุสงค์โลก 
และการปรับลดก�าลงัการผลติตามข้อตกลงของกลุม่ผูผ้ลติ OPEC และ Non-OPEC 
จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามันปรับตัวสูงขึ้นตาม 
ไปด้วย ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศ
คูค้่าหลกั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืง
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ผลผลติสนิค้าเกษตรโลกทีม่โีอกาสผนัผวนตามสภาพอากาศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า 19,557 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 
ร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัว 
ของน�า้มนัดบิ (+26.7%) เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (+10.8%) เครือ่งจกัรไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ (+22.3%) เคมีภัณฑ์ (+12.8%) และเครื่องเพชรพลอย  
อัญมณี เงินแท่ง และทองค�า (+51.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก  
ได้แก่ จนี  (+43.1%) ญีปุ่น่  (+12.5%) สหรฐัอเมรกิา (-39.7%) มาเลเซยี (+18.1%) 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+86.9%)

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกินดุลการค้ามูลค่า 808 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค. - ก.พ.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 689 ล้านเหรยีญสหรฐั

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 100.3 (ปี 2555 
= 100) สูงข้ึนร ้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก ่อน  
จากการเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 11.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.4  
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และหมวดสินค้าแร่และ 
เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 92.4 (ปี 2555 = 100) ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ 
เพิ่มขึ้นของดัชนีราคาน�าเข้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ +17.5 หมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ +2.9 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ +5.2 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ +3.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ +8.0

 กุมภาพันธ์ 2561 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 20,365 10.3 40,467 13.8

น�าเข้า 19,557 16.0 39,778 20.1

ดุลการค้า 808 689

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กุมภาพันธ์ 2561
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

  (ล้าน USD) (%YoY) (%)   (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,433 17.8 12.0 ญี่ปุ่น 2,408 41.1 11.8

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

1,554 16.8 7.6 จีน 2,313 1.5 11.4

อัญมณี
และเครื่องประดับ

1,233 -22.4 6.1 สหรัฐอเมริกา 2,053 5.1 10.1

ผลิตภัณฑ์ยาง 847 4.5 4.2 ฮ่องกง 1,291 -4.4 6.3

เม็ดพลาสติก 792 22.1 3.9 ออสเตรเลีย 927 18.5 4.6

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

  (ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 1,750 26.7 9.0 จีน 3,870 43.1 19.8

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,599 10.8 8.2 ญี่ปุ่น 2,828 12.5 14.5

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,398 22.3 7.2 สหรัฐอเมริกา 1,451 -39.7 7.4

เคมีภัณฑ์ 1,299 12.8 6.6 มาเลเซีย 1,118 18.1 5.7

เครื่องเพชรพลอย

อัญมณี เงินแท่ง

และทองค�า

1,199 51.5 6.1 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 788 86.9 4.1

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

  พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ก.พ. 61 ม.ค. - ก.พ. 61

ส่งออก 0.5 0.8 0.2 4.5 4.6

น�าเข้า 1.0 1.4 0.2 6.2 6.5

หมายเหตุ : มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

มีนาคม 2561
ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา
เดือน

สินค้า
ก.พ. 61 มี.ค. 61

%∆
(MoM) 

ม.ค. - มี.ค. 61 ม.ค. - มี.ค. 61
%∆

(YoY) 

ข้าว : (Baht/100 Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,198.00 1,183.57 -1.20 1,201.41 1,183.57 -1.48

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,215.00 3,255.00 1.24 2,611.82 3,255.00 24.63

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 53.55 54.15 1.12 66.51 54.15 -18.59

ยางแท่ง STR 20 (f.o.b) 46.39 46.27 -0.26 57.26 46.27 -19.19

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1,331.50 1,324.70 -0.52 1,219.40 1,329.30 9.00

ไทย (THB/Baht) 19,815.00 19,583.30 -1.17 20,195.3 19,810.10 -1.90

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 62.10 63.00 1.41 51.90 62.90 21.20

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 31.50 31.30 -0.69 35.1 31.5 -10.20

ราคาทองค�าเดือนมีนาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 19,583 บาท ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อ 
เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยยังเป็นการเคล่ือนไหวในกรอบแคบๆ แม้ว่าความกังวล 
ในสถานการณ์การค้าโลกจะเพิ่มขึ้นและเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง สะท้อนถึงอุปสงค์ของ
ทองค�ายังอยู่ในระดับต�่า ส่วนราคาทองค�าในปี 2561 ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
อย่างช้าๆ และการลงทนุในทองค�าอาจจะไม่ร้อนแรงมากนกั เนือ่งจากสนิทรพัย์เสีย่งอืน่ๆ 
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองค�า เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ เป็นต้น ท�าให ้
นักลงทุนยังสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่าทองค�า

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าร้อยละ 
0.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า แขง็ค่าต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 ตดิต่อกนั เนือ่งจากดอลลาร์ 
สหรฐั อ่อนค่าตามความกงัวลต่อสถานการณ์การค้าโลกทีเ่พิม่ขึน้ หลงัจากสหรฐัฯ และจนี 
ได้มีการตอบโต้การกีดกันทางการค้า ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวดีต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 10.3 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน 
ทัง้นี ้สนค. จะมกีารปรบัสมมติฐานอตัราแลกเปล่ียนในปี 2561 มาอยูท่ี ่31.0 - 33.0 บาท  
ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินแข็งค่า ประกอบด้วย ปัญหาความกังวล
ต่อสถานการณ์ Trade War ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และแนวโน้มการด�าเนินนโยบาย
กีดกันทางการค้าเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยที่ท�าให้ค่าเงินอ่อนค่า ประกอบด้วย 
(1) ธนาคารกลางสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายอกี 2 - 3 ครัง้ ในปี 2561  
และ (2) แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ราคาน�า้มนัดิบเดือนมนีาคมปรบัตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า  
โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 63.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่า ประกอบกับความต้องการลงทุนในน�้ามันเพิ่มขึ้นหลังจาก
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ มีความผันผวนมากขึ้น ทั้งนี้ สนค. คาดว่าราคา 
น�้ามันดิบ (Dubai) ในปี 2561 จะอยู่ที่ระดับ 55.0 - 65.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  
โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นหลกัจากการฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของเศรษฐกิจโลก และการรักษา
ระดับการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามันปรับเข้าสู่สมดุล

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) มีราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี โดยเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 3,255.00 บาท/100 กิโลกรัม ด้วยราคาที่ 
เพิ่มสูงขึ้นมาก และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเริ่มมีผลกระทบต่อค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ประกอบกบัเข้าสูฤ่ดเูกบ็เกีย่วข้าวของประเทศในกลุม่อาเซยีน ท�าให้คาดว่าราคาข้าวหอม
มะลอิาจรกัษาระดบัอยูใ่นราคานี ้ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) ยงัรกัษาระดบั
ราคาให้มรีะดับราคาขึน้ลงเพยีงเล็กน้อย มรีาคาใกล้เคยีงกับเดือนทีผ่่านมา และช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1,183.57 บาท/100 กิโลกรัม

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนมนีาคม 2561 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 54.15 บาท และ 
46.27 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เปลี่ยนแปลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.12 และราคายางแท่ง STR 20 เปล่ียนแปลงจาก 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.26 ราคายางโดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น 
จากการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 ของประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย เพื่อลดปริมาณ
ยางพาราในตลาดโลกลง อีกทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ของไทย เดือนมกราคม 
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.44 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 313,000 ต�าแหน่ง มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์  
ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในรอบกว่า 1 ปีครึง่ ดชันรีาคาผูผ้ลติ (PPI) ปรบัตวัขึน้ร้อยละ 0.2  
ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนก่อน  
อกีทัง้การผลิตภาคอตุสาหกรรมของจนีในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 7.2  
ซึ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ขยายตัวร้อยละ 6.2

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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ส�าหรับคนญี่ปุ ่นแล้ว ไม่มีอะไรจะถูกใจไปกว่าของขวัญกินได้จาก 
แดนไกลที่ได้ไปเยี่ยมเยียนมา ที่ส�าคัญคนญี่ปุ่นชอบช็อปของที่ระลึกมากกว่า 
ชาติใดในโลก

ในอุตสาหกรรมของขวัญประเภทเครื่องดื่มและอาหารญี่ปุ่น นอกจาก
ของขวัญตามธรรมเนียมและของขวัญแบบไม่ทางการตามวาระแล้ว คนญี่ปุ่น 
มวีฒันธรรมซ้ือของฝากกลบัเมือ่มโีอกาสเดนิทางไปต่างจงัหวดัหรอืประเทศอืน่ๆ 
หรือที่เรียกกันว่า โอมิยาเกะ (お土産) หมายถึง สินค้าที่ผลิตข้ึนในท้องถ่ิน  
เพื่อน�าไปฝาก “คนที่เราห่วงใย” เช่น คนที่บ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง 
ที่ท�างาน

จากสถตินิกัท่องเทีย่วต่างชาตเิยอืนประเทศไทยปี 2560 มจี�านวนทัง้สิน้ 
35.4 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเยือนไทยเป็นอันดับ 5 จ�านวน 1.5 
ล้านคน (รองจากจนี มาเลเซีย เกาหลใีต้ และลาว ตามล�าดบั) ส�าหรบัพฤติกรรม
การท่องเทีย่วของคนญีปุ่่น ก่อนไปเทีย่วเขาจะวเิคราะห์ข้อดข้ีอเสยีของสถานที่
แต่ละแห่งโดยละเอียด โดยทกุคนในครอบครวัจะมส่ีวนร่วมในการเลอืกสถานที่ 
ท่องเที่ยว ที่ส�าคัญจะมีการค�านวณค่าใช้จ่ายโดยละเอียดด้วยเพื่อป้องกัน 

OMIYAGE お土産OMIYAGE お土産OMIYAGE お土産
ของขวัญกินได้ :

เทรนด์ ใหม่นักท่องเที่ยวญี่ปุ ่น

ปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลาย โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกเลือกจะต้องเป็นที่ถูกใจ
ของทุกคนไม่ใช่แค่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดยีวกนัของคนในครอบครวั โดยนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเชือ่ถอืข้อมลูเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยวและจากค�าบอกเล่าต่อของญาติมิตร มากกว่า
ข้อมูลจากแผ่นพับโฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต 
(กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากจึงเป็นเรื่องส�าคัญ) นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
มกัจะใช้เงนิจ�านวนมากในการซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ ผลการส�ารวจพบว่า นกัท่องเทีย่ว 
ชาวญี่ปุ่นซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นจ�านวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอ่ืนๆ ส่วนใหญ่
จะน�ากลับไปเป็นของฝากให้กับบุคคลอื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน 
และอื่นๆ เนื่องจากประเพณีที่เรียกว่า โอมิยาเกะ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ที่ญาติมิตรจะให้เงินแก่ผู้ที่ก�าลังจะเดินทางไปเที่ยว ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมัก 
ซื้อของที่ระลึกซึ่งมีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้ เพื่อเป็นการตอบแทน
น�้าใจของผู้ให้เงินดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต้องการที่จะซื้อสินค้าจาก 
ร้านขายของที่ระลึกที่มีพนักงานคอยใส่ใจดูแลช่วยเหลือและคอยให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อ และหากพนักงานสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะท�าให้
นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มทีจ่ะประทบัใจมากขึน้ การห่อของขวญัถอืเป็นเร่ืองส�าคญั
มากในสังคมญี่ปุ่น โดยต้องมีการห่ออย่างประณีตและใส่ไว้ในถุงให้เรียบร้อย  
(Cr. สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ. (2554). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว)

ส�าหรับคนญี่ปุ่นแล้ว โอมิยาเกะที่นิยมคือ “ของที่ทานได้” เนื่องจาก
ประเทศญี่ปุ ่นมีพื้นที่จ�ากัด บ้านที่พักอาศัยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ของฝาก 
แบบอื่นล้วนเกะกะบ้าน ของฝากประเภทอาหารในญี่ปุ่นมีราคาตั้งแต่หลักร้อย
ถึง 2 หมื่นเยนหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น ขนม Hakata Torimon จากจังหวัด 
ฟุกุโอกะ (ขนมมันจูสอดไส้ครีมที่มีส่วนผสมของเนย) ราคา 560 เยน ส�าหรับ
กล่อง 5 ชิ้น หรือผลไม้สดสายพันธุ์ดีที่ปลูกในเรือนปิดที่มีการควบคุมภายใน  
เช่น เมลอนสดจากจังหวัดชิซูโอกะบางสายพันธุ์มีราคาสูงถึง 15,000 เยน 
รายงานส�ารวจพฤติกรรมการซื้อของฝากของคนญี่ปุ ่นโดยบริษัทตัวแทน 
ท่องเที่ยว JTB พบว่าร้อยละ 26.4 ตัดสินใจเลือกซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง 
ของเมอืงทีไ่ปเพราะไม่สามารถหาซือ้ทีอ่ืน่ได้ รองลงมาร้อยละ 23.7 เหน็ว่าราคา
เป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก เป็นที่น่าสังเกตว่าร้อยละ 8.7 
นัน้เลือกซือ้ของฝากทีส่ามารถถอืหิว้กลับไปได้สะดวก ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้ม
ของผูซ้ือ้ทีต้่องการของฝากทีม่ขีนาดเลก็กะทดัรดัเพือ่สะดวกแก่การให้และผู้รับ 

จากสถิตินกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่นทีม่าเยอืนประเทศไทยพบว่า มกีารขยายตวั 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 8 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2017 ซึ่งสะท้อนถึง
อุปสงค์ของฝากที่มีการเติบโตตามจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาส 
ส�าหรบัเจาะตลาดนกัท่องเทีย่วญีปุ่น่ โดยการวางตลาดควรใช้ช่องทางทีค่นญีปุ่น่ 
คุ้นเคยในการเลือกซื้อของขวัญที่สามารถท�าได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง
ร้านขายของฝากตามจุดท่องเที่ยว สถานีรถไฟ สนามบิน Mail Catalog  
ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับโรงแรม - ที่พัก  
(ซึ่งสามารถสั่งซื้ออาหารสดได้) และอย่าลืมว่านักธุรกิจญี่ปุ่นในไทยนับแสนคน
ก็เป็นลูกค้าของเราได้เช่นกัน ถึงคราว “Bangkok Banana” ตีตลาดญี่ปุ่นแล้ว

ของขวัญกินได้ :
เทรนด์ ใหม่นักท่องเที่ยวญี่ปุ ่น

สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนประเทศไทย ปี 2560
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