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เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรงุเทพฯ  
กระทรวงพาณิชย์ โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
ร่วมกบั World Economic Forum (WEF) และส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มกีารจดัประชมุสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Competitiveness and Inclusive Growth: 
Navigating towards Thailand 4.0 ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น 
มมุมองเชงินโยบายและหารอืทศิทางการพฒันาประเทศไทย ของรฐัมนตรี 

หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง CEO ของบรษิทัชัน้น�าในประเทศไทย (เช่น ปตท. ไทยเบฟ ซพี ีฯลฯ) ผูแ้ทนจาก Oxfam 
UNDP ESCAP ธนาคารโลก บริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าระหว่างประเทศ และหอการค้าต่างประเทศในไทย ในประเด็น
ส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินงานเป็นล�าดับต้นๆ เพื่อให้ไทยน�าไปพิจารณาประกอบการก�าหนดนโยบายการก้าวไปสู่ 
Thailand 4.0 พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดใหม่ หรือ New Methodology ที่คาดว่า
จะปรับใช้ในปี 2561 ให้แก่เจ้าหนา้ทีร่ะดบัเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกับเกณฑ์ชี้วดัของ WEF โดยมผีูร่้วมงานกวา่ 150 คน

แม้ว่าผลการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของโลกในปี พ.ศ. 
2560 - พ.ศ. 2561 จาก WEF ไทยขยับจากล�าดับที่ 34 ขึ้นมาอยู่ล�าดับที่ 32 
(จาก 137 ประเทศทั่วโลก) จากปีก่อนหน้า แต่ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน เช่น

(1) การพัฒนาด้านสถาบันเพื่อให้มีธรรมาภิบาล ให้ครอบคลุมถึง 
เรื่องความปลอดภัยและทุนทางสังคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ�านาจ  
ธรรมาภิบาลของรัฐ และประสิทธิภาพงานด้านสาธารณะ

(2) การปรับ/ลดกฎระเบียบเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของตลาดและสินค้า ครอบคลุมเรื่องความ
สามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ

(3) การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยีและการปรับตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนการพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน และการเข้าถึงของประชาชนในเครอืข่ายภาคบรกิารทางเทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็อย่างทัว่ถงึ

(4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนามากข้ึน
เพือ่เศรษฐกจิของไทยสามารถขบัเคลือ่นด้วยความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม (5) การพฒันาการศกึษาและทกัษะแรงงาน 

นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติร่วมหารือ 
กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นย�้าถึงการยกระดับสินค้าและบริการ  
ด้วยการสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ และจะต้อง
เตบิโตอย่างทัว่ถงึ (Inclusive Growth) เน้นเศรษฐกจิท้องถิน่ (Local Economy) ผ่านกลไก 
ประชารัฐควบคู ่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ซี่งในอนาคต  

จะมุ่งเน้นและส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young 
Entrepreneur) ที่จะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยมี
แผนที่จะจัดงานร่วมกับ WEF เพื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่ระหว่างประเทศอีกด้วย 

ถงึเวลาแห่งการเริม่ต้นศกัราชใหม่ในปี 2561 อย่างแท้จรงิแล้ว ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า หรอื สนค. ซึง่มภีารกจิหน้าที ่
ในการศกึษาและตดิตามสถานการณ์การค้าการลงทนุ เพือ่เสนอแนะประเดน็ส�าคญั และก�าหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าส�าหรบัภาคเอกชนน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้า ได้ท�างานอย่างหนักในการสร้างความแข็งแกร่งในแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วยข้อมูลจ�าเป็นที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและ 
เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ

ส�าหรบัฉบบันี ้คอลมัน์ Special Talk ซึง่เป็นพืน้ทีน่�าเสนอข้อมลูทีส่�าคญั ทางทมีวเิคราะห์เงนิเฟ้อ สนค. ได้เผยถงึข้อมลูเรือ่งการคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ ปี 2561  
ทีก่�าลงัจะมาถงึว่ามแีนวโน้มสงูขึน้เลก็น้อยอยูร่ะหว่าง 0.6 - 1.6 ต่อปี โดยการใช้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมาก�าหนดนโยบายการเงนิ ซึง่มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ทัง้ต่อระบบเศรษฐกจิ 
ของประเทศ ต่อการตดัสนิใจบรโิภคอปุโภคและการออมของประชาชน รวมถงึการลงทนุและตัง้ราคาของภาคธรุกจิ ตลอดจนรายละเอยีดเชงิลกึอืน่ ๆ  เกีย่วกบัอตัราเงนิเฟ้อ 
ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คือหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ท�าหน้าที่คาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้าทุก 1 ปี และมีการปรับประมาณ
การณ์เงินเฟ้อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทุก ๆ ไตรมาส

พร้อมทั้งคอลัมน์อื่น ๆ ในฉบับ ยังน�าเสนอแนวโน้มความส�าเร็จของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ทั้งญี่ปุ่น จีน รัสเซีย และสิงคโปร์ 
ต่างกใ็ห้ความสนใจในการเข้ามาลงทนุเพือ่ตัง้ฐานการผลติและศนูย์กระจายสนิค้าในไทย รวมถงึดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในคอลมัน์ Special Report ทีร่ายงานผลการ
ประเมินความรู้สึกของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเอาไว้อย่างครบถ้วน 

เนื้อหาโดยส่วนมากในฉบับนี้ สนค. เลือกหยิบยกข้อมลูสถติด้ิานเศรษฐกจิส�าคัญ ๆ ที่เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถก�าหนดทิศทางการ
ด�าเนินงานในปี 2561 ที่ก�าลังมาถึงนี้ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
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คาดการณ์ไว้ 0.4 - 1.0 ส่งผลให้ทิศทางเงินเฟ้อ ปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ด�าเนินนโยบายการเงินโดยใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น “Flexible Inflation 

Targeting” โดยช่วงแรกใช้ “เงินเฟ้อพื้นฐาน” โดยก�าหนดกรอบ 0.5 - 3% มาเป็นเป้าหมายในการท�านโยบายการเงิน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  
ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ “เงินเฟ้อทั่วไป” เป็นเป้าหมายในการท�านโยบายการเงินแทน ด้วยการก�าหนดเป้าหมายไว้ท่ี 2.5% บวก - ลบ 1.5% หรือมีกรอบอยู่ที่  
1 - 4% ตามมตคิณะรฐัมนตร ีสมยัรฐับาลพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เนือ่งจากเงนิเฟ้อทัว่ไปทีค่รอบคลมุในทกุกลุม่สนิค้าและบรกิาร รวมถงึพลงังานและอาหารสด 
ด้วยนั้น สอดคล้องกับความเข้าใจของประชาชน จึงง่ายต่อการสื่อสารนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กับสาธารณชนทั่วไป 

03 Special Talk

วารสาร สนค.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 77 ธันวาคม 2560

www.tpso.moc.go.th

04 Special Report

06 Special Report

08 Economic Indicatorial Report

10 International Trade Focus

11 Commodities & Fx

12 Global News

เงินเฟ้อ ปี 2560 เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์ไว้ 0.4 - 1.0 ส่งผลให้ทิศทางเงินเฟ้อ

ปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น

องค์ประกอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพของคนไทย
ต่อเงินเฟ้อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ภาพรวมเศรษฐกิจ

การค้าระหว่างประเทศของไทย : ตลุาคม 2560

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

: พฤศจิกายน 2560

C O N T E N T S

เงินเฟ้อ ปี 2560 เป็นไปตามเป้าท่ีกระทรวงพาณิชย์

ความส�าคัญของการก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยการใช้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปมาก�าหนดนโยบายการเงิน ที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ต่อการตัดสินใจบริโภคอุปโภคและการออมของประชาชน รวมทั้งการลงทุน 
และตัง้ราคาของภาคธรุกจิ จงึมหีลายหน่วยงานนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
ได้ตั้งคาดการณ์เป้าหมายเงินเฟ้อไว้ เช่น ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลงั ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิศนูย์วจิยั
กสิกรไทย ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้คาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้าทุก 1 ปี และมีการ
ปรับประมาณการเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทุก ๆ ไตรมาส

ในปี 2561 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ต้ังเป้าหมาย
ในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ 
อตัราเงนิเฟ้อ จะมแีนวโน้มสงูขึน้เลก็น้อย และเคลือ่นไหวอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.6 - 1.6  
ต่อปี โดยประเมินจากสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยส�าคัญที่ส่ง 
ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ดังนี้

1. เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ต่อเนื่องจาก
ไตรมาสที่ 2 (ขยายตัวร้อยละ 3.8) รวม 9 เดือนแรกของปี 2560 เศรษฐกิจ 
ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การส่งออกขยายตัวสูงขึ้น  
โดยมปีรมิาณการส่งออกและราคาสนิค้าส่งออกเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก 2) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง 
จากการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนและกึ่งคงทน 3) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจาก
การลงทุนในกลุ่มสินค้าเครื่องมือเครื่องจักร ดังนั้น สนค. ประเมินว่า จากปัจจัย
สนบัสนนุดงักล่าว จะยงัคงมผีลกระตุน้อย่างต่อเนือ่งและคาดว่าปี 2560 เศรษฐกิจ
จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 (ยังคงอยู่ในช่วงประมาณการของกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ร้อยละ 3.0 - 4.0) และในปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 - 4.0 อย่างไร
กต็ามยงัคงต้องระวงัปัจจยัเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกและประเทศคูค้่า 

3. อัตราแลกเปลี่ยนของไทย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) เฉลี่ย 11 เดือน 
(มกราคม - พฤศจิกายน) ของปี 2560 ปรับแข็งค่าขึ้น โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 
33.0 - 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยทั้งปีจะยังมี
ทิศทางแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในช่วงนี้นักลงทุนรอติดตาม
ความชดัเจนในการปฏริปูภาษขีองสหรฐัฯ และการด�าเนนินโยบายทางการเงนิของ
ประธานของธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ รวมทั้งยังมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐที่อยู่ในระดับต�่า ทั้งนี้ สนค. ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2561 
เฉลี่ยอยู่ที่ 34.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ช่วงประมาณการ 33.0 - 35.0 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐั) โดยตวัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ทีค่าดว่าจะปรบัตวัดขีึน้ น่าจะส่งผล 
ให้ค่าเงนิบาทอ่อนค่าเลก็น้อย อย่างไรกต็าม ปัจจยัเสีย่งอืน่ๆ ทีจ่ะต้องตดิตามอย่าง
ใกล้ชิด ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ 
สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งการด�าเนินนโยบายต่างๆ ที่จะมีผลต่อ 
อัตราแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้คาดการณ์ 
เงนิเฟ้อโดยวเิคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นตวัแปรทางเศรษฐกจิทีม่ี 
ผลต่อเงินเฟ้อของไทย รวมทั้งข้อมูลราคาขายปลีกของสินค้าและบริการที่ใช้
ค�านวณดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน 2558 จ�านวน 422 รายการ ภาวะข้อมูลสินค้า
ฤดกูาลต่าง ๆ เทศกาลต่าง ๆ และนโยบายภาครฐัทีม่ผีลกระทบต่อเงนิเฟ้อของไทย 
มาประกอบด้วย

ปี 2561 มหีน่วยงานอืน่ ๆ  ได้คาดการณ์เงนิเฟ้อไว้อยูร่ะหว่างร้อยละ 1.0 - 2.0  
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (1.2) ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั  
(0.9 - 1.9) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(0.9 - 1.9)  
และศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ (1.0) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยส�านักงาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้าได้คาดว่าเงนิเฟ้อปี 2561 มแีนวโน้มสงูขึน้เลก็น้อย
จากปี 2560 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.6 - 1.6 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อเงนิเฟ้อคอื การสงูขึน้ของราคาน�า้มนัเชือ้เพลิงขายปลีก
ในประเทศที่สูงขึ้นตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตปรับลด
ก�าลังการผลิตลง 

2. ราคาน�า้มนัดบิดไูบเฉลีย่ปี 2560 (มกราคม - ตลุาคม) เคลือ่นไหวในช่วง  
45 - 55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ราคาเฉลี่ย 51.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 
โดยราคาน�า้มนัปรบัสูงข้ึนเมือ่เทยีบกับปีก่อน จากข้อตกลงการปรับลดก�าลงัการผลติ 
ของประเทศกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2561 
รวมทั้งปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการปิดซ่อมบ�ารุง 
ท่อส่งน�้ามันจากประเทศแคนาดาสู่สหรัฐฯ และผลกระทบจากพายุเฮอริเคน  
อย่างไรก็ตาม สนค. ประเมินว่าราคาน�้ามันดิบดูไบในปี 2560 จะยังคงอยู่ในช่วง
ประมาณการ (45 - 55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) และคาดว่าราคาน�้ามันดิบดูไบ
ในปี 2561 จะอยู่ระหว่าง 50 - 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากความต้องการ
น�า้มนัทัว่โลกทีค่าดว่าจะสงูขึน้หลงัภาพรวมเศรษฐกจิเริม่ดขีึน้ ทัง้นีย้งัคงต้องจบัตา
มองผลการประชุมกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
ว่าจะต่ออายุมาตรการลดก�าลังผลิตออกไป 3 - 6 เดือนหรือไม่

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ปี 2561 0.6 - 1.6 (YoY)
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ล�าดับที่ 4 ค่าอาหารบริโภคนอกบ้าน มีทั้งสิ้น 1,741 บาท/เดือน  
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 8.51 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ 
ต่อเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.087 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด (อาหารเช้า (โจ๊ก) อาหารกลางวัน - ข้าวราดแกง อาหารเย็น - สั่งที่ 
ร้านอาหาร อาหารแบบตะวันตก - ไก่ทอด/Pizza) ภาวะราคาสินค้าในหมวดนี ้
ปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น

Special Report04

องค์ประกอบค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพของคนไทย
ต่อเงินเฟ้อ

โดย: นายสมเดช อุดมชัย นักวิช�ก�รพ�ณิชย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ กองส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจก�รค้� 

เงินเฟ้อของประเทศไทยที่สะท้อนการครองชีพของคนไทย 65 ล้านคน
หรอื 21 ล้านครวัเรอืน โดยวดัการใช้จ่ายซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภคและบรกิารจ�านวน 
422 รายการ จากครัวเรือนที่มีรายได้ระหว่าง 12,000 - 62,000 บาท/เดือน 
สมาชิกครัวเรือน 1 - 5 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน 
คนไทยมีรายจ่ายในการครองชีพ ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 20,453 บาท
ต่อเดือน โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 2560 ถึงปัจจุบันเทียบกับช่วงเดียวกับ
ปี 2559 สูงขึ้นร้อยละ +0.66

ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่ส�าคัญต่อการครองชีพของครัวเรือนคนไทยปี 2560 ปรับสูงข้ึนร้อยละ +0.66 มีปัจจัยด้านราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและ 
ค่าบริการที่มีการปรับขึ้นและลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคาสินค้าสูงขึ้นในช่วงต้นปี และชะลอตัวในช่วงกลางปี ขณะที่ช่วงปลายปีราคาสินค้าเริ่มปรับตัวสูงขึ้น 
ซึ่งสามารถแบ่งการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคตามล�าดับจากมากไปหาน้อย โดยมีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ* ในแต่ละหมวด 
ได้ดังนี้

เงินเฟ้อ 2559-2560

ล�าดับที่ 1 ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง  
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,925 บาท/เดือน มีสัดส่วนของการ
ใช้จ่ายร้อยละ 24.06 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบต่อเงนิเฟ้อร้อยละ 0.60 
โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพในหมวด คือ น�้ามันเชื้อเพลิง
สูงขึน้ 7.73% ซึง่ผลของการเปลีย่นแปลงด้านราคาสนิค้าส่งผลต่อเงนิเฟ้อปัจจบุนั
อยู่ที่ร้อยละ 0.606 ส่วนสินค้าอื่น ๆ  ประกอบด้วย ค่าโดยสารสาธารณะ 2.04% 
ค่าซือ้ยานพาหนะ 7.26% ค่าซ่อมรถยนต์และค่าภาษ/ีค่าประกันภยัรถ 2.36% 
และการสื่อสาร 4.24%

ล�าดับที่ 2 ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และ 
เคร่ืองใช้ในบ้าน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,686 บาท/เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่าย
ร้อยละ 22.89 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.259  
โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพในหมวด คือ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง 
น�้าประปา 5.04% ผลการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้า ตามการปรับค่า Ft ทุก ๆ  
ช่วงระยะเวลา 4 เดอืนของปี รวมทัง้การลอยตวัของราคาก๊าซหุงต้ม ค่าท่ีพกัอาศัย 
15.66% การปรับขึน้ของค่าเช่าบ้านและค่าบรกิารส่วนกลางจะกระทบต่อเงนิเฟ้อ
มาก ส่วนสินค้าอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง/ค่าเครื่องสุขภัณฑ์/ค่าแรง
และค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 1.42% สิ่งทอส�าหรับใช้ในบ้าน/เครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดในบ้าน 0.25% เครื่องตกแต่งบ้านและบริภัณฑ์อื่น ๆ  0.25%  
สิ่งที่เกี่ยวกับการท�าความสะอาด 1.39% และค่าคนรับใช้/คนงาน 0.30%

* ขององค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อ (Precentage Points) 

ล�าดบัที ่3 ค่าอาหารบรโิภคในบ้าน มทีัง้ส้ิน 1,780 บาท/เดอืน มสีดัส่วน
ของการใช้จ่ายร้อยละ 8.70 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ 
ร้อยละ 0.106 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพในหมวด คือ  
แกงถุง/กับข้าวส�าเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง โทรสั่ง (KFC, Pizza) อาหาร
แพ็คพร้อมปรุง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง

ล�าดับที่ 5 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น�้า มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,333 บาท/
เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 6.51 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ
ต่อเงินเฟ้อร้อยละ -0.058 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด คือ เนื้อสัตว์ 2.45% (เนื้อสุกร เนื้อโค) เป็ด ไก่ 1.23% (ไก่สด เป็ดพะโล้ 
ไก่ย่าง) ปลาและสตัว์น�า้ 2.83% (ปลาช่อน ปลานลิ ปลาทบัทมิ ปลากะพง ปลาทสูด 
กุ ้งขาว ปลาหมึกกล้วย หอยแครง ปลาทูนึ่ง) ภาวะราคาสินค้าในหมวดนี ้
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง  
ตลอดจนปริมาณสินค้าและความต้องการบริโภคในแต่ละช่วงเทศกาลเป็นส�าคัญ

ล�าดับที่ 6 ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
1,268 บาท/เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 6.20 ของการใช้จ่ายรวม และ
ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.016 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายใน 
การครองชีพในหมวด คือ ค่าของใช้ส่วนบุคคล 3.46% (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพู
สระผม กระดาษช�าระ ผ้าอนามัย แป้งผัดหน้า โฟมล้างหน้า) ผลของ 
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกิดจากการแข่งขันของห้างสรรพสินค้า ท�าให้ราคา
สนิค้ามกีารเคลือ่นไหวปรบัขึน้และลดลงทกุ ๆ เดอืน ส่วนสนิค้าอืน่ ๆ ประกอบด้วย  
ค่าตรวจรักษาและค่ายา 1.16% ค่าบริการส่วนบุคคล 0.78% 
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ล�าดบัที ่7 ค่าหนงัสอื ค่าสนัทนาการ ค่าเล่าเรยีน
และการกุศลต่าง ๆ  มีค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 1,258 บาท/เดือน  
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 6.15 ของการใช้จ่ายรวม 
และส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.033 โดยมีสินค้า 
ที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพในหมวด คือ  
การอ่านและการบันเทิง 3.06% การศึกษา 1.99%  
การศาสนา 1.10% ภาวะราคาปรับตามอัตราค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับการศึกษาของ 
ปีการศึกษาใหม่

ล�าดับที่ 8 ผักและผลไม้ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 956 
บาท/เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 4.67 ของ 
การใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบต่อเงนิเฟ้อร้อยละ -0.047 
โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต ่อการใช้จ ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด คือ มีการใช้จ่ายที่ส�าคัญดังนี้ ผักสดและแปรรูป
อื่น ๆ  2.28% ผลไม้สดและแปรรูปอื่น ๆ 2.39% ภาวะ
ราคาสินค้าในหมวดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
อากาศของฤดูกาลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก 
และผลไม้ รวมทั้งปริมาณผลผลิตของสินค้าและความ
ต้องการบริโภคในแต่ละช่วงเทศกาลเป็นส�าคัญ

ล�าดับที่ 9 ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 598 
บาท/เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 2.924 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผล 
กระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ -0.037 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ   ต่อการใช้จ่ายในการ 
ครองชีพในหมวด คือ มีการใช้จ่ายที่ส�าคัญดังนี้ ข้าว 2.14% แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง 0.79% ภาวะราคาสนิค้าเปลีย่นแปลงตามภาวะการแข่งขนัของข้าวสาร
บรรจุถุง 5 กิโลกรัม และปริมาณผลผลิตของข้าวฤดูกาลใหม่

ล�าดับที่ 10 ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 583 
บาท/เดือน มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 2.85 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผล 
กระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ -0.003 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ   ต่อการใช้จ่ายในการ 
ครองชีพในหมวด คือ ผ้าและเสื้อผ้า 2.41% ผลิตภัณฑ์รองเท้า 0.44% ภาวะ
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปตามรูปลักษณ์และความนิยม

ล�าดบัที ่11 เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ มค่ีาใช้จ่ายทัง้สิน้ 352 บาท/เดอืน 
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 1.72 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ 
ต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.01 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ   ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด คอื มกีารใช้จ่ายทีส่�าคัญ ได้แก่ เครือ่งดืม่รสชอ็กโกแลต กาแฟผงส�าเรจ็รปู 
น�้าอัดลม กาแฟส�าเร็จรูปพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แบรนด์และสก๊อต)  
น�า้ป่ันผลไม้ ภาวะราคาสนิค้าปรบัสงูข้ึนและลดลงตามโปรโมชัน่ของผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ

ล�าดบัที ่13 ค่าบหุรี ่ค่าเหล้า ค่าเบยีร์ มค่ีาใช้จ่ายทัง้สิน้ 328 บาท/เดอืน 
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 1.60 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ 
ต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.088 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ    ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด คือ บุหรี่ เบียร์ ไวน์ และสุรา ภาวะราคาสินค้าปรับตามโครงสร้างภาษี
สรรพสามิต

ล�าดับที่ 14 ไข่และผลิตภัณฑ์นม มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 311 บาท/เดือน  
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 1.52 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ 
ต่อเงินเฟ้อร้อยละ -0.055 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ  ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพ 
ในหมวด คือ ไข่ 0.52% ภาวะราคาปรับตามปริมาณการผลิตและความต้องการ
บริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม 1.00% ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นและลดลงตาม 
โปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ล�าดับที่ 12 เครื่องปรุงอาหาร มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 349 บาท/เดือน  
มีสัดส่วนของการใช้จ่ายร้อยละ 1.71 ของการใช้จ่ายรวม และส่งผลกระทบ 
ต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.003 โดยมีสินค้าที่ส�าคัญ ๆ   ต่อการใช้จ่ายในการครองชีพใน
หมวด คือ น�้าตาลทราย น�้ามันพืช กะทิส�าเร็จรูป มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น�้าปลา 
ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม กะปิ เครื่องปรุงรส ผงชูรส และน�้าพริกแกง เป็นต้น ภาวะ
ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นและลดลงตามโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการครองชีพของคนไทยปัจจุบัน ปี 2560  
(ม.ค. - พ.ย. 60 เทียบกับ ม.ค. - พ.ย. 59) โดยสะท้อนจากเงินเฟ้อ อยู ่ที่ 
ร้อยละ +0.66 จากการใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่มสัดส่วน 
63.75 ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อร้อยละ 0.979 และหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ไม่มแีอลกอฮอล์ มสีดัส่วนการใช้จ่าย 36.25 ส่งผลกระทบต่อเงนิเฟ้อร้อยละ 0.011 
ซึ่งสะท้อนได้จากค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลค่า  
20,469 บาท จ่ายมากขึน้ 16 บาท จากเดอืนตลุาคม 2560 ทีม่มีลูค่า 20,453 บาท 
หรือร้อยละ 0.07 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงปี 2530 - 2539 มกีารขยายตวัอยูใ่นระดบัสงู โดยพจิารณาจากอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Growth rate) เฉลีย่อยูท่ี่ 

ร้อยละ 8 ต่อปี แต่ช่วงปลายปี 2539 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลและประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  
คอื ค่าเงนิบาทอ่อนตวัลงมากจากระดบั 26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั เป็น 46 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั เป็นผลให้ภาคเอกชนและธนาคารพาณชิย์ปลดพนกังาน ประชาชน 
ลดการบริโภคและค่าใช้จ่าย รายได้ที่แท้จริง (real income) ของประชาชนลดลง ธนาคารพาณิชย์ระงับการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้ระบบเศรษฐกิจ
ต้องประสบภาวะชะงักงัน (Stagnation) และเชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจในภาคต่างๆ รัฐบาลในขณะนั้นได้พยายามใช้นโยบายการเงินเข้ามาพยุงค่าเงินบาทและ 
ขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จากผลดังกล่าวข้างต้นท�าให้ภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายต่างต้องการให้มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
เพือ่ช่วยเตอืนภยัล่วงหน้า ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มอบหมายให้ส�านกัดัชนเีศรษฐกิจการค้า ท�าการศกึษาและด�าเนนิการจดัท�า 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภค เป็นดัชนีที่ใช้วัดหรือประเมินความรู ้สึก 
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต รายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคต ภาวะเศรษฐกจิในปัจจบัุนและอนาคต การประเมนิความรูส้กึของ
ผู้บริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด หรือสามารถบอกแนวโน้มการว่างงาน 
อตัราเงนิเฟ้อ หรอืเงนิฝืด ตลอดจนขนาดของรายได้ทีแ่ท้จรงิได้ ซึง่จะช่วยให้รฐับาล
สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงกับความจริงได้มากที่สุด

การจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภคของกองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า จัดท�าโดยอิงการศึกษาวิธีการจัดท�า Consumer Confidence 
Index ของสถาบัน Conference Board สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
สญัญาณเตอืนภยัทางเศรษฐกจิล่วงหน้า รวมทัง้เพือ่ให้ทราบถงึแนวโน้มการใช้จ่าย 
การบรโิภคสินค้าและบรกิารทัง้ในปัจจบัุนและอนาคตอนัใกล้ กอปรกบัให้ทราบถงึ
ความมั่นใจของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภาวะการครองชีพ 
ของตนเอง สามารถน�าไปใช้ในการประกอบการวางแผน ก�าหนดนโยบายของ 
หน่วยงานภาครัฐ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของหน่วยงานภาคธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 2530-2539 มีการขยายตัวอยู่ในระดับสูงโดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth rate) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8 ต่อปี     

แต่ช่วงปลายปี 2539 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงรัฐบาลและประชาชนได้รบผลกระทบอย่างรุนแรง คือ ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงมากจากระดับ 
26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 46 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลให้ภาคเอกชนและธนาคารพาณิชย์ปลดพนักงาน ประชาชนลดการบริโภคและค่าใช้จ่าย รายได้ที่แท้จริง          
(real income) ของประชาชนลดลง ธนาคารพาณิชย์ระงับการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ท าให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบภาวะชะงักงัน (Stagnation) และเชื่อมโยงไปถึง
ระบบเศรษฐกิจในภาคต่างๆ รัฐบาลในขณะนั้นได้พยายามใช้นโยบายการเงินเข้ามาพยุงค่าเงินบาทและขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างป ระเทศ (IMF) จากผลดังกล่าว
ข้างต้นท าให้ภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายต่างต้องการให้มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเตือนภัยล่วงหน้า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
มอบหมายให้ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ท าการศึกษาและด าเนินการจัดท าดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค เพ่ือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นดัชนีที่ใช้วัดหรือประเมินความรู้สึกของผู้บริโภค
เกี่ยวกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต การประเมินความรู้สึกของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด หรือสามารถบอกแนวโน้มการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ หรือ เงินฝืด ตลอดจน
ขนาดของรายได้ที่แท้จริงได้ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ใกล้เคียง
กับความจริงได้มากที่สุด

การจัดท าดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
จัดท าโดยอิงการศึกษาวิธีการจัดท า Consumer confidence Index ของสถาบัน 
Conference Board สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจล่วงหน้า รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการใช้จ่าย การบริโภคสินค้าและบริการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ กอปรกับให้ทราบถึงความมั่นใจของผู้บริโภคต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภาวะการครองชีพของตนเอง สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของหน่วยงานภาคธุรกิจ
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มีการปรบัค่าจ้างค่าแรงข้ันต่ าทั่วประเทศและเริ่มมี
มาตรการลดค่าครองชีพให้กบัประชาชน (ม.ค.53) 

เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ช่วงต้นปี 54

วิกฤติการเมืองในไทย
 (ก.ค.51)

การส่งออกมีมลูค่าสงูสุดเป็นประวัติการณ์ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตร (ส.ค.54) 

ปรบัค่าจ้างค่าแรงข้ันต่ าน า
ร่อง 7 จังหวัด (เม.ย.55) 

การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรปิดยึด
สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 

(พ.ย.51)

เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออก (ก.ค.-ต.ค. 56)
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เกิดอุทกภัยในภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ภาคกลางและกรงุเทพฯปริมณฑล (ก.ย.-พ.ย. 54)

นโยบายรถคันแรก 
16 ก.ย. 54 - 31 ธ.ค. 55 
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ประกาศปรบัข้ึนเงินเดือน
ข้าราชการ (มี.ค. 47) 

เกิดสึนามใินภาคใต้
(ธ.ค.47)

รัฐบาลมีนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ต่ าและจัดต้ังกองทุนหมูบ่้านเพื่อ

ประชาชน (พ.ค. 46) 

ประชาชนคาดหวังต่อ
การเลือกตั้งใหม่ (ก.พ. 48) 

เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและยกเลิกผลการเลือกตั้ง (เม.ย.49) วิกฤติเศรษฐกจิครั้งที่ 3 ของไทย (ปี 49)

รัฐบาลทักษิณ ยุบสภา
(ก.พ.49)

ลอยตัวราคาน้ ามันเบนซิน/ดีเซลตรึงราคา 
(ต.ค.47)
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คณะปฏิรูปการปกครองเข้ายึด
อ านาจการปกครอง (ก.ย.49)

ไข้หวัดนกระบาดในไทย
ตั้งแต่ต้นปี 2547

เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่และเกิดความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รัฐบาลมี

นโยบายลอยตัวราคาน้ ามันค้าปลีก (ก.ค.48)

เกิดภาวะฟองสบู่แตก
(2543)
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ประกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กฎอัยการศึก และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (22 พ.ค.57)

ราคาน้ ามันลดลงมากในช่วงปลายปี 57

เกิดความตึงเครียดระหว่าง
รัฐเซียและยูเครน ไตรมาส 2 

โรคระบาดในกุ้ง 
ปี 57

เหตุระเบิดในกรุงเทพฯ (ส.ค.58)

ภาวะภัยแล้ง 
(ก.พ.58)

ปรบัข้ึนภาษีสรรพสามิต 
( 1 ม.ค.59)

เหตุก่อการร้ายในกรุง
ปารสีข่วงปลายปี 58

มาตรการลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่าย
ในสินค้าและบริการ ช่วงปลายปี 58 

ปรบัโครงสร้างอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ ามัน ปลายปี 2557

เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องนบัตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมา

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี 59

มาตรการลดค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนการ
จ านองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด (29 ต..ค.58 - 28 เม.ย.59)

ลงประชามติรบัรา่ง
รัฐธรรมนูญ (7 ส.ค.59)

เลือกตัง้ประธานาธิบดสีหรัฐฯ (8 พ.ย.59)

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ม.ค.60

ระดับของค่าดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100  โดยมีเกณฑก์ารอ่านค่า
- ดัชนีมีค่า เข้าใกล้ 100 หมายถึง ความเช่ือมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ “ดี”                               - ดัชนีมีค่า เข้าใกล้  0  หมายถึง ความเช่ือมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ “ไม่ดี”  

     ปี 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวต่อเนื่อง โดยอยู่ต่ ากว่าระดับ 50 แสดงให้
เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค มีทิศทางดีขึ้นในเดือนกันยายน และตุลาคม 2560 จากมาตรการภาครัฐ ทั้งการ
ลงทุนผ่านโครงการต่างๆ มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากข้ึน รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัวจากการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ส่งออก
ได้สูงสุดในรอบ 55 เดือน แต่ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ยังอยู่ต่ ากว่าระดับ 50  สะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนยังไม่มีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ จากความกังวลเร่ืองราคาสินค้าเกษตร โดย
สถานการณ์ราคายางพารายังตกต่ าต่อเนื่อง ประกอบกับราคาข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน และ
สับปะรด ที่ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกันกับการบริโภคในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลง 
รวมทั้ง แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท ความกังวลต่อเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้ง
จากเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอน และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง

ปรบัเพิ่มภาษีสรรพสามิตยาสบู ปี 59

มาตรการยกเว้นและ ลดค่าธรรมเนียมวีซ่า ปี.60

   ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ซึ่งจัดท าโดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ส ารวจเป็นรายเดือน จากประชาชนใน 77 
จังหวัด ทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 3,500 คน ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ปี  2557  มี
ค่าต่ ากว่าระดับ 50 สะท้อนผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจ โดยในช่วงเดือน 
มกราคม – มีนาคม และ พฤษภาคม 2557 ปรับตัวลดลง จากความขัดแย้งทางการเมือง
และการชุมนุมที่ยืดเย้ือ การปิดสถานที่ราชการหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ และหลายจังหวัด 
การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไป 
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักท่องเที่ยว นักลงทุน กระทบต่อระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หมดลง ราคาพลังงานมีแนวโนม้
ปรับตัวสูงขึ้น การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งความกังวลของประชาชนเรื่องปัญหาปากท้อง/ค่าครองชีพ นอกจากนี้ หลาย
จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซ่ึงสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร และ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม 
ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ในเดือนเมษายน ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ซ่ึง
มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ซ้ือของฝาก ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้ง รัฐบาลประกาศขยายเวลามาตรการ
รถไฟ/รถเมล์ฟรี  เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน
     ส าหรับในช่วง มิถุนายน – ตุลาคม 2557 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคปรับตัวขึ้น จากการเข้ามา
บริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อคืนความสุขให้กับ
ประชาชน ส่งผลให้ปัญหาทางการเมืองคลี่คลายลง สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบมากขึ้น โดย คสช. 
เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ/การลงทุน รวมทั้ง 
กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน (มิ.ย.-พ.ย. 57) เพื่อ
ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน รวมถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ตรึง
ราคาก๊าซหุงต้ม ไว้ที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และงบประมาณรายจ่ายมีการขับเคลื่อนเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งสัญญาณที่ดี
ต่อภาพรวมเศรษฐกิจให้ชัดเจนขึ้น ภาพรวมของสถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบมากขึ้น นโยบายต่าง  ๆ
ของ คสช. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ส่งผลให้ความเชื่อม่ันผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2557 ปรับตัว
สูงสุดในรอบ 15 เดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงต่ ากว่าระดับ 50 สะท้อนผู้บริโภคยังไม่มี
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง บางพื้นที่ในเขต
ภาคเหนือและภาคอีสานได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่
การเกษตรของประชาชน เหตุการณ์แผ่นดินไหวใน จ. เชียงราย ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และยังเป็นช่วงเปิดเทอม ผู้ปกครองมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคประชาชนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความกังวลของ
ผู้บริโภคที่มีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ของปี 2556

   ปี 2558 ทิศทางดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค โน้มต่ าลง แม้ว่าราคาน้ ามันขายปลีกจะ
ปรับลดราคาลงหลายรายการ และการปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) แต่จากภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ฉุดก าลังซ้ือและการ
บริโภคของกลุ่มเกษตรกร ปัญหาค่าครองชีพ รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หนี้ครัวเรือน 
ที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้ง ราคาแก๊สหุงต้มที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นราคาน้ ามันขายปลีก
หลายรายการ ราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) ค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท ภาคครัวเรือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ส่งผลให้
ก าลังซ้ือของผู้บริโภคในภาพรวมของทั้งประเทศอ่อนแอตาม ประชาชนระมัดระวังการใช้
จ่าย กอปรกับผู้บริโภคยังมีความกังวลในราคาสินค้า อีกทั้งหลายพื้นที่ของประเทศประสบ
ปัญหาภัยแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯ ยังต่ ากว่า ระดับ 50 สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ

    ปี 2559 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยค่าดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค ยังคง
ต่ ากว่าท่ีระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่มีความเชื่อม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจ 
จากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งพื้นที่ในหลายจังหวัดได้ถูกประกาศเป็นเขตภัย
พิบัติภัยแล้ง เกษตรกรต้องหยุดการเพาะปลูกชั่วคราวเพื่อเก็บน้ าไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียกระทบต่อตัวเลขการส่งออกที่
ลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกตกต่ า ภาคการเกษตรมีรายได้ลดลง อย่างไรก็ดีดัชนี
ความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน จากราคา
น้ ามันขายปลีกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดลงของราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ลดลง 2 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้ง กระทรวงพาณิชย์ได้ขอ
ความร่วมมือผู้ผลิตปรับลดราคาสินค้าลงตามต้นทุนราคาน้ ามันที่ปรับลดลงเพื่อลดภาระ   
ค่าครองชีพของประชาชน

พรก.การบรหิารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2560 (23 มิ.ย.60)

ส่งออกสูงสุดในรอบ 
55 เดือน (ส.ค.60)

ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคซึง่จดัท�าโดยกองสารสนเทศและดัชนเีศรษฐกิจ
การค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ส�ารวจเป็นรายเดอืน จากประชาชน 
ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จ�านวนประมาณ 3,500 คน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ปี 2557 มีค่าต�่ากว่าระดับ 50 สะท้อนว่าผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ 
โดยในช่วงเดอืนมกราคม - มนีาคม และ พฤษภาคม 2557 ปรบัตวัลดลงจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองและการชุมนุมที่ยืดเยื้อ การปิดสถานที่ราชการหลายแห่ง 
ในเขตกรุงเทพฯ และหลายจังหวัด การประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉินของรัฐบาล  
และการลงทนุภาครัฐทีม่แีนวโน้มลา่ชา้ออกไป ส่งผลต่อความเชือ่มัน่ของผู้บรโิภค 
นกัท่องเทีย่ว นกัลงทนุ กระทบต่อระบบเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ กอปรกบั 
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีห่มดลง ราคาพลงังานมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ การปรบั 
ขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ความกงัวลของประชาชนเรือ่งปัญหาปากท้อง/ค่าครองชพี นอกจากนี ้หลายจงัหวดั
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร และ
สร้างความเดอืดร้อนแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนระมดัระวงัการใช้จ่าย อย่างไร
กต็าม ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในเดอืนเมษายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ จากช่วงเทศกาล
สงกรานต์ซึง่มวีนัหยดุยาวตดิต่อกนัหลายวนั ประชาชนจบัจ่ายใช้สอย ซือ้ของฝาก 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนท�าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการท่องเที่ยว รวมทั้งรัฐบาล
ประกาศขยายเวลามาตรการรถไฟ/รถเมล์ฟรี เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

ส�าหรบัในช่วงมถินุายน - ตลุาคม 2557 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัขึน้  
จากการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือน
พฤษภาคม 2557 เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ส่งผลให้ปัญหาทางการเมือง
คลีค่ลายลง สถานการณ์บ้านเมอืงมคีวามสงบมากข้ึน โดย คสช. เร่งรดัการช่วยเหลอื 
ประชาชนอย่างเร่งด่วน ฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่และกระตุน้เศรษฐกจิ/การลงทนุ รวมทัง้  
กระทรวงพาณชิย์ขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการตรงึราคาสนิค้าเป็นเวลา 6 เดอืน  
(มิ.ย. - พ.ย. 57) เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน รวมถึง คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่ 22.63 บาท 
ต่อกิโลกรัม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และงบประมาณรายจ่ายมีการขับเคลื่อนเข้าสู่ภาวะปกติ 
ส่งสญัญาณทีด่ต่ีอภาพรวมเศรษฐกจิให้ชดัเจนขึน้ ภาพรวมของสถานการณ์บ้านเมอืง 
มีความสงบมากขึ้น นโยบายต่างๆ ของ คสช. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ส่งผล 
ให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2557 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 15 เดือน 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงต�่ากว่าระดับ 50 สะท้อนผู้บริโภคยังไม่มี
ความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิ เนือ่งจากหลายจงัหวดัได้รบัผลกระทบจากภาวะภยัแล้ง 
บางพื้นที่ในเขตภาคเหนือและภาคอีสานได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่สร้าง
ความเสยีหายแก่บ้านเรอืนและพืน้ทีก่ารเกษตรของประชาชน เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
ในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่สร้างความเสยีหายต่อบ้านเรอืนและทรพัย์สนิของประชาชน
ในหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และยังเป็นช่วงเปิดเทอม ผู้ปกครองมีภาระ 
ค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคประชาชนชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ 
ความกังวลของผู้บริโภคที่มีการปรับข้ึนราคาก๊าซหุงต้มที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายนของปี 2556

ปี 2558 ทิศทางดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโน้มต�่าลง แม้ว่าราคาน�้ามัน
ขายปลีกจะปรับลดราคาลงหลายรายการ และการปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

แต่จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้า
เกษตรตกต�่า ฉุดก�าลังซื้อและการบริโภคของกลุ่มเกษตรกร ปัญหาค่าครองชีพ  
รายได้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อรายจ่าย หนีค้รวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดับสงู อีกทัง้ราคาแก๊สหุงต้ม 
ที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นราคาน�้ามันขายปลีกหลายรายการ ราคาก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ค่าโดยสารรถร่วม ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น  
1 บาท ภาคครัวเรือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ส่งผลให้ก�าลังซื้อของ 
ผู้บริโภคในภาพรวมของทั้งประเทศอ่อนแอตาม ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย 
กอปรกับผู้บริโภคยังมีความกังวลในราคาสินค้า อีกทั้งหลายพื้นที่ของประเทศ
ประสบปัญหาภัยแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯ ยังต�่ากว่า 
ระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ

 ปี 2559 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้บริโภคยังคงต�่ากว่าที่ระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่น
ต่อภาวะเศรษฐกจิ จากหนีค้รวัเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู อกีทัง้พ้ืนทีใ่นหลายจังหวดั
ได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง เกษตรกรต้องหยุดการเพาะปลูกชั่วคราว
เพื่อเก็บน�้าไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
โดยเฉพาะภมูภิาคเอเชยีกระทบต่อตวัเลขการส่งออกทีล่ดลง ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ทั่วโลกตกต�่า ภาคการเกษตรมีรายได้ลดลง อย่างไรก็ดีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน จากราคาน�้ามันขายปลีก 
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการปรับลดลงของราคาขายปลีกก๊าซ LPG ลดลง 2 
บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้ขอ
ความร่วมมือผู้ผลิตปรับลดราคาสินค้าลงตามต้นทุนราคาน�้ามันที่ปรับลดลงเพื่อ 
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ปี 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวต่อเนื่อง โดยอยู่ต�่ากว่าระดับ 
50 แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างไร
ก็ตาม ดัชนคีวามเชือ่มัน่ผู้บรโิภคมทีศิทางดีขึน้ในเดือนกันยายนและตลุาคม 2560 
จากมาตรการภาครัฐ ทั้งการลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ  มาตรการช่วยเหลือ 
ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ให้มเีงนิหมนุเวยีนในระบบมากขึน้ รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิขยายตวัจากการท่องเทีย่ว 
และการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ส่งออกได้สูงสุด 
ในรอบ 55 เดือน แต่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ยังอยู่ต�่ากว่าระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ จากความกังวลเรื่องราคาสินค้า
เกษตร โดยสถานการณ์ราคายางพารายงัตกต�า่ต่อเนือ่ง ประกอบกบัราคาข้าวโพด 
ปาล์มน�้ามันและสับปะรดที่ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกันกับการบริโภคในภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท ความกังวล
ต่อเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจการเงินโลกที่ม ี
ความไม่แน่นอน และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง 

ระดบัของค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค จะมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0 - 100 โดยมเีกณฑ์
การอ่านค่า

- ดชันมีค่ีาเข้าใกล้ 100 หมายถงึ ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคต่อภาวะเศรษฐกจิ “ด”ี
- ดชันีมค่ีาเข้าใกล้ 0 หมายถึง ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคต่อภาวะเศรษฐกจิ “ไม่ด”ี

A/W 001-012.indd   7 12/11/17   11:08 AM



TPSO Journal

Economic Indicator08

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวใน 
ระดับสูงเป็นล�าดับ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว
และแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากแรงหนุนของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐและเอกชน 
และกลุ่มอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าเป็นส�าคัญ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.99 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน�้ามัน 
เชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน�้ามันดิบ จากการขยายระยะเวลาลดการผลิตของกลุ่ม OPEC และการปรับราคาค่าเช่าบ้านบางจังหวัด ตลอดจนการทยอยขึ้นของ
ราคาบุหรี่ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 11 เดือนขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.66 (AoA) อยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2560 ร้อยละ 0.4 - 1.0 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 0.4 - 1.0 (YoY)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

GDPf

Dubai Oilf

Exchange Ratef

3.0 - 4.0 (YoY)

45 - 55 USD/Barrel

33.5 - 34.5 Baht/USD

โดย: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

(รายหมวดส�าคัญ)
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ เฉลี่ยเดือน ม.ค. - ต.ค. 2560

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 101.45 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนตุลาคม 2560 (MoM)

1.2 เดือนพฤศจิกายน 2559 (YoY)

1.3 เฉลี่ยน 11 เดือน 2560 (AoA)
  (ม.ค. - พ.ย. 2560)/(ม.ค. - พ.ย. 2559)

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

0.07

0.99

0.66

ระดบัราคาสนิค้าทีเ่ปลีย่นแปลงส�าคญั ๆ ทีท่�าให้เงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2560 สูงขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.07 (MoM) มีดังนี้ 

 กลุ่มพลังงาน สูงขึ้นร้อยละ 1.70 จากน�้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 2.42 (น�้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ยกเว้น ก๊าซ NGV) จากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบที่ปรับลดลง 

ส่งผลให้หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.36 

 อาหารสด ลดลงร้อยละ 1.04 จากสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวย ท�าให้ผลผลิตของผักสดและผลไม้เข้าสู่ตลาดมากขึน้รวมทัง้เนือ้สัตว์ ขณะทีค่วามต้องการบรโิภค

คงที่ท�าให้ราคาลดลง ได้แก่ ผักคะน้า ผักขึ้นฉ่าย หัวผักกาดขาว ผักกาดหอม กล้วยน�้าว้า ส้มเขียวหวาน มะพร้าวอ่อน เนื้อสุกร ไก่สด ปลาดุก และไข่ไก่ ส่งผลให้ 

หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.42

 สินค้าอื่น ๆ ได้แก่ บุหรี่ ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.40 โดยทยอยปรับขึ้นในบางพื้นที่ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ขณะที่สินค้าบางรายที่ปรับลดลง ได้แก่ 

เบียร์ สุรา เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น เตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์) ปรับราคาลดลงจากโปรโมชั่นใกล้สิ้นปี 2560 
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (XPI-MPI)
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ย.60 เท่ากับ 106.6

YoY = 3.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 106.6 เทียบกับเดือน
พฤศจกิายน 2559 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากการสูงขึน้ของดชันรีาคาหมวดเหลก็
และผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 14.7 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2  
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3

ดชันรีาคาส่งออก เดอืนตลุาคม 2560 เท่ากบั 98.4 เทยีบกบัเดอืนตลุาคม 2559 สงูขึน้ร้อยละ  
4.0 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเหล็ก สูงขึ้นตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ หมวดสินค้าเกษตรกรรมสูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่สดและ 
กุง้สด แช่เยน็แช่แขง็ หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สงูขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปู ตามแนวโน้มราคาน�า้มนัดบิ 
ตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้ และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู  
และน�้าตาลทราย สูงขึ้นตามการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมอาหารและแนวโน้มค�าสั่งซื้อ 
จากตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาน�าเข้าเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 89.3 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับสูงขึ้น
ร้อยละ 4.4 (YoY) สนิค้าส�าคัญทีเ่ป็นแรงหนนุให้ดชันรีาคาน�าเข้าปรบัสงูขึน้คอื หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ
เป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก 
ปรับลดก�าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสนิค้าวตัถดุบิ
และกึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก�าจัด
ศัตรูพืช สัตว์น�้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส�าเร็จรูป ทองค�า หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ 
ผลติภณัฑ์เวชกรรมและเภสชักรรม เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครือ่งใช้เบด็เตล็ด ขณะทีดั่ชนรีาคาน�าเข้า
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนตลุาคม 2560 (MoM) ดชันรีาคาลดลง ร้อยละ 0.2 จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.4 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ - ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า) ปรับราคาลดลงตามวัตถุดิบ คือ สินแร่เหล็ก

และบิลเลต อีกทั้งเป็นเหล็กล็อตเก่า ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง และหมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (สายฉีดช�าระ) เนื่องจากผู้ประกอบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อต้องการระบายสินค้าขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ตะแกรงกรองผง) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อะลูมิเนียมแผ่นเรียบ อะลูมิเนียมเส้น วงกบอะลูมิเนียม)
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ย.60 เท่ากับ 106.6

YoY = 3.6

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 101.7 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2559 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 0.7  
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 8.8 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 2.9 และ
ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลง 
ร้อยละ 2.3 จากสินค้าเกษตรส�าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ผลปาล์มสด จากผลผลิต 
ออกสู่ตลาดมาก ความต้องการยังชะลอตัว ยางพารา เนื่องจากมีปริมาณยางในสต๊อกอยู่สูง  
กลุ่มพืชผัก จากสภาพอากาศเอื้ออ�านวยในการเพาะปลูกท�าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น  
สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ จากความต้องการบริโภคอยู่ในภาวะปกติแต่ปริมาณผลผลิตออก
มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงข้ึนร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของ 
ราคาสนิค้า น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัดเีซล น�า้มนัก๊าด น�า้มนัเตา เมด็พลาสตกิ และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  
(LPG) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าน�้ามัน
ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว ปรับตามภาวะตลาดโลก 

โดยภาพรวมจะเหน็ว่าดชันรีาคาผูผ้ลติยงัเคลือ่นไหวอยูใ่นเกณฑ์ด ียกเว้นหมวดผลผลติ
เกษตรกรรมทีย่งัชะลอตวัจากปัจจยัฤดกูาลผลผลติและสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวยท�าให้มผีลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลเสถียรภาพด้านราคา
สินค้าเกษตรจะส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้น 
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เดือน
สินค้า

ก.ย. 60 ต.ค. 60
%∆

(MOM) 
ม.ค-ต.ค.59 ม.ค-ต.ค.60

%∆
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,155.53 1,162.62 0.61 1,254.95 1,206.72 -3.84

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,856.05 2,837.86 -0.64 2,252.03 2,324.18 3.20

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 55.49 52.19 -5.95 56.16 70.54 25.61

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 49.18 46.48 -5.47 47.25 60.74 28.55

ทองคำา            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,279.51 1,282.28 0.22 1,257.12 1,256.75 -0.03

ไทย (THB/Baht) 20,188.64 20,020.45 -0.83 20,979.57 20,289.80 -3.29

น้ำามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 51.63 56.73 9.88 42.55 50.34 18.29

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 33.25 32.93 -0.97 35.25 34.05 -3.40

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่าง 
ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่8 ทีร้่อยละ 13.1 หรอืคดิเป็นมลูค่า 20,083 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
โดยการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ 
สหภาพยุโรปและจีน อีกทั้งการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12  
ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�้าตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป ในขณะที่การส่งออกข้าวและอาหารขยายตัวได้ดีในด้านปริมาณ  
ในขณะที่กลุ ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยาง น�้ามันส�าเร็จรูป คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งออกไปตลาดส�าคัญ ๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องและขยายตัว 
ในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 14.6  
ซึ่งการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 11.1 6.3 และ 
28.9 ตามล�าดบั ส�าหรบัตลาดศกัยภาพสงูขยายตวัร้อยละ 11.9 โดยมสีาเหตสุ�าคญั
จากการขยายตวัสงูอย่างต่อเนือ่งของตลาดเอเชยีใต้ทีร้่อยละ 31.9 ส�าหรบัแนวโน้ม
การส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ 
แรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของการค้าโลก และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส�าคัญ  
โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่น รวมถึงคู่ค้าส�าคัญในแถบอาเซียน ประกอบกับ 
แนวโน้มสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน โดยเฉพาะน�้ามันส�าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
น�้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยาง

เดือนตุลาคม 2560 มีมูลค่า 19,869 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
13.5 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตัวของน�า้มนัดิบ  
(+66.6%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+18.6%) เครื่องจักรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ (+9.5%) เคมีภัณฑ์ (+22.4%) และแผงวงจรไฟฟ้า (16.6%) แหล่ง 
น�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+13.2%) ญีปุ่น่ (+10.6%) มาเลเซยี 
(+33.0%) สหรัฐอเมริกา (+10.5%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (11.8%)

เดือนตุลาคม 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค. - ต.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 12,445  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ 98.4 (ปี 2555 = 100)  
สูงขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.1 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 8.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.2 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ 89.3 (ปี 2555 = 100) 
ขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ +19.3 หมวดสินค้าทุน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ +0.6 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ +3.7 และ 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มข้ึนร้อยละ +2.4 ขณะที่หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 1.1 

 ต.ค. 60 ม.ค. - ต.ค. 2560

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 20,083 13.1 195,518 9.7

นำาเข้า 19,869 13,5 183,073 14.6

ดุลการค้า 214 12,445

การค้าระหว่างประเทศของไทย : ตุลาคม 2560

การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2560

สินค้าและแหล่งนำาเข้า 5 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2560

ดัชนีราคาส่งออก - นำาเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,676 25.9 13.3 จีน 2,596 17.2 12.9

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,669 13.4 8.3 สหรัฐอเมริกา 2,315 11.1 11.5

ผลิตภัณฑ์ยาง 907 63.2 4.5 ญี่ปุ่น 1,883 6.3 9.4

น�้ามันส�าเร็จรูป 732 42 3.7 เวียดนาม 1,074 22.6 5.4

เม็ดพลาสติก 720 15.6 3.6 มาเลเซีย 943 16.6 4.7

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

น�้ามันดิบ 2,210 66.6 11.1 จีน 3,946 13.2 19.9

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,828 18.6 9.2 ญี่ปุ่น 2,965 10.6 14.9

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,558 9.5 7.8 มาเลเซีย 1,157 33.0 5.8

เคมีภัณฑ์ 1,256 22.4 6.3 สหรัฐอเมริกา 1,140 10.5 5.7

แผงวงจรไฟฟ้า 1,057 16.6 5.3 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 933 32.5 4.7

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

  ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ต.ค. 60 ม.ค. - ต.ค. 60

ส่งออก 0.7 0.7 0.0 4.0 3.4

นำาเข้า 0.9 0.9 0.6 4.4 5.3

ราคาสินค้ารายเดือน

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

พฤศจิกายน 2560

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา
เดือน

สินค้า
ก.ย. 60 ต.ค. 60

%∆
(MOM) 

ม.ค-ต.ค.59 ม.ค-ต.ค.60
%∆

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,155.53 1,162.62 0.61 1,254.95 1,206.72 -3.84

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,856.05 2,837.86 -0.64 2,252.03 2,324.18 3.20

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 55.49 52.19 -5.95 56.16 70.54 25.61

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 49.18 46.48 -5.47 47.25 60.74 28.55

ทองคำา            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,279.51 1,282.28 0.22 1,257.12 1,256.75 -0.03

ไทย (THB/Baht) 20,188.64 20,020.45 -0.83 20,979.57 20,289.80 -3.29

น้ำามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 51.63 56.73 9.88 42.55 50.34 18.29

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 33.25 32.93 -0.97 35.25 34.05 -3.40

ราคาทองค�าเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,920 บาท ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ ขณะเดยีวกนันกัลงทนุมกีารลงทนุในสนิทรพัย์อืน่ ๆ  
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนใน 11 เดอืนแรกของปี 2560 เฉลีย่อยูท่ี ่20,189 บาท  
โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ที่ 19,500 - 21,000 บาท สะท้อนถึงแม้ว่าความกังวลต่อ
สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศจะเพิม่ขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา แต่นกัลงทนุยงัมกีารลงทนุ 
หรอืเกง็ก�าไรในทองค�าค่อนข้างน้อย ขณะทีใ่นช่วงทีเ่หลอืของปี 2560 ราคาทองค�ายงัมแีนวโน้ม 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างช้า ๆ แต่จะสงูกว่าในครึง่ปีแรก โดยคาดว่าจะเคลือ่นไหวในกรอบแคบ ๆ ที่  
20,000 - 22,000 บาท 

ค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกายนเฉล่ียอยู่ที่ 32.93 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.0 แข็งค่าสูงสุดในรอบ 30 เดือน เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศ
ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและชัดเจน รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนลง ตามความไม่แน่นอน 
ในการผ่านกฎหมายภาษีฉบับใหม่ ขณะทีค่่าเงนิบาทเฉล่ีย 11 แรกของปี 2560 อยูท่ี ่ 34.1 บาท 
ต่อเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สนค. คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2560 จะอยู่ที่ 33.5 - 34.5 บาท  
ต่อเหรียญสหรัฐ 

ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 
เฉล่ียอยู่ที่ 56.71 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงสุดในรอบ 29 เดือน เป็นผลมาจากการผลิต 
ทีม่แีนวโน้มลดลง ทัง้สถานการณ์ความตงึเครยีดทีร่นุแรงขึน้ในประเทศอิรักซึง่มขีึน้ในพ้ืนทีท่าง
ยุทธศาสตร์ส�าคัญการผลิตน�้ามันดิบของอิรัก ประกอบกับกลุ่มประเทศ OPEC จะขยายเวลา
การปรับลดก�าลังการผลิตออกไปอีก 3 - 5 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561  
รวมทั้งความกังวลสถานการณ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียจากการปราบปรามการทุจริต 
ครัง้ใหญ่ ขณะทีค่่าเฉลีย่ 11 แรกของปี 2560 อยูท่ี ่ 50.3 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ทัง้นี ้ สนค.  
คาดว่าราคาน�า้มนัดบิ (Dubai) ในปี 2560 ที ่45.0 - 55.0 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล โดยคาดว่า 
ในช่วงที่เหลือของปีหลังราคาน�้ามันจะเคลื่อนไหวในช่วง 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 
เดอืนตลุาคม 2560 จากราคา 1,155.53 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,162.62 บาท/100 กโิลกรมั 
ในส่วนราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตัวลดลงเลก็น้อยจาก 2,856.05 
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,837.86 บาท/100 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามราคาข้าวในช่วงนี้ยังถือว่า
อยูใ่นเกณฑ์ทีดี่กว่าปีก่อนหน้าเนือ่งจากความต้องการของตลาดต่างประเทศยงัมมีาก โดยตวัเลข
การส่งออกข้าว 11 เดือน มีปริมาณ 10.4 ล้านตัน ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่ายอด 
ส่งออกทั้งปีน่าจะเกิน 11 ล้านตัน และจะเป็นสถิติการส่งออกข้าวสูงสุดของไทย 

ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ 
และท่าเรอืสงขลา) เดอืนพฤศจกิายน 2560 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 52.19 บาท และ 46.48 บาท  
ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนตุลาคม 
2560 คดิเป็นร้อยละ 5.95 และ 5.47เนือ่งจากราคายางปรบัตวัเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ เนื่องจากสต๊อกยางจีนยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่สต๊อกยางโดยรวม
ของชินเต่าปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากสต๊อก ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2560 ประกอบกับ 
ค่าเงนิบาทและค่าเงนิเยนแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั นกัลงทนุมคีวามกงัวลเกีย่วกบั
ความไม่แน่นอนในการผลกัดนักฎหมายปฏริปูภาษขีองสหรฐัฯ ซึง่มาตรการภาษดีงักล่าวจะช่วย
กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อีกทั้งเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวลง แต่อย่างไร
ก็ตามราคายางได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาน�้ามันเพื่อเก็งก�าไร ท�าให้ 
การปรับตัวของราคายางในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงน้อยกว่าในเดือนตุลาคม 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองคำาเฉลี่ยรายเดือน

ราคานำ้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
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พบกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ที่ สนค. ชั้น 13

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแนวโน้มที่จะ
ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีเมือ่ญีปุ่น่ จนี และรสัเซยี ต่างให้ความสนใจอย่างมาก 
ในการเข้ามาลงทุนเพื่อเป็นฐานการผลิต/ศูนย์กระจายสินค้าป้อนตลาดโลก

ญ่ีปุ่นดูจะแสดงความสนใจชัดเจนมากเป็นพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 11-13 
กันยายน 2560 ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงและซีอีโอจากบริษัทแม่ รวมทั้ง 
เจโทร ฟูกูโอกะ และนิเคอิกว่า 570 คน น�าโดยนายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงเศรษฐกจิ - การค้าและอตุสาหกรรม (METI) ได้เดนิทางมาเยอืน
ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของญี่ปุ ่น โดยม ี
เป้าหมายหลกัเพือ่ศกึษาความพร้อมของโครงการ EEC คณะได้ให้ความสนใจลงทนุ
ใน 4 สาขาอตุสาหกรรม คอื 1. อตุสาหกรรมยานยนต์ การบนิ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ 3. อุตสาหกรรมการแพทย์ การเกษตร 
อาหาร ฯลฯ 4. อุตสาหกรรมบริการ การค้าส่ง ค้าปลีก โลจิสติกส์ ฯลฯ จึงท�าให้
มัน่ใจได้ระดบัหนึง่ว่าอตุสาหกรรมหลกัโดยเฉพาะยานยนต์จะยงัคงอยูใ่นประเทศไทย 
ตอบรบักบัอตุสาหกรรมฯ ทีก่�าลงัก้าวสูย่คุยานยนต์ไฟฟ้า และสอดคล้องกบันโยบาย
ส่งออกการลงทนุของนายกรฐัมนตรอีาเบะในสาขาหลกั อนัได้แก่ การผลติอตัโนมตัิ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Automation) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ Internet of Things  
(การเชื่อมโยงการผลิต/การท�างานหลากหลาย On line) ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในระเบียงเศรษฐกิจเป็นหน่ึงเดียวเข้าไว้ด้วยกัน 
นอกจากนั้นก็ยังมีคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมชม EEC กันอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ขาดสาย โดยล่าสุดเมื่อในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้มีคณะตัวแทนธุรกิจจาก  
จงัหวดัยามานาช ิ10 บริษัทได้มาเยี่ยมชมโครงการ EEC

ในปี 2559 ญีปุ่่นยงัคงเป็นนกัลงทนุใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทยด้วย
มูลค่าการลงทุน 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 50% จากปีก่อนหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 36.2 ของการลงทนุ FDI ทัง้หมด ตามมาด้วยสงิคโปร์และจนี คดิเป็นร้อยละ  
14.8 และ 14.3 ตามล�าดับ เป็นเรื่องยากที่ญี่ปุ่นจะสละต�าแหน่งแชมป์ ในเมื่อ 
ญี่ปุ่นเองได้สร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งไว้ในประเทศไทยแล้ว 

ส�าหรบัจนีแม้ว่าสดัส่วนการลงทนุของจนีจะน้อยกว่าญีปุ่น่เกือบ 2 เท่าตัว  
แต่ก็มีการขยายตัวของการลงทุนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการขยายตัว 
38% จากปีก่อนหน้า (ญี่ปุ่นมีการขยายตัว 50%) น่าจับตามองว่า 2 ประเทศนี้
ก�าลงัขบัเคีย่วกนัในการขยายฐานการผลติในประเทศไทย หลายอตุสาหกรรมใหญ่ๆ
ของจีนย้ายฐานเข้าไทยมากข้ึนเพื่อหนีปัญหาการถูกตอบโต้การทุ่มตลาดโดยอียู
ด้วยการเกบ็ภาษ ีAD จนียงัได้เปิดเกมรกุในการลงนามท�าความตกลงด้านการลงทนุ
รถไฟความเร็วสูงกับ สปป.ลาว อินโดนีเซีย และประเทศไทย ล่าสุดในระหว่าง 
การเยือนไทยของประธานสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะนักธุรกิจจากฮ่องกง
และนครเซ่ียงไฮ้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ฝ่ายจีนได้แสดงความสนใจลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ และเมื่อเร็ว ๆ นี้จีนได้ส่งทัพหน้ามาปักหมุดการลงทุนด้วย
การสร้างเมืองศูนย์การประชุม/แสดงสินค้า (MICE) และศูนย์กระจายสินค้าด้าน
การน�าเข้าและส่งออกระดบัโลกทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีบนพืน้ทีก่ว่า 500 ไร่ มพีืน้ที่
อาคารกว่า 3 ล้านตารางเมตรบนถนนเทพรัตน ก.ม.29 (ถนนบางนา - ตราดเดิม  
ซึ่งสะดวกในการเดินทางไปสุวรรณภูมิและแหลมฉบัง) รองรับการค้า - การลงทุน
ของจีนใน EEC อย่างเต็มที่ โดยมีก�าหนดเปิดให้บริการในปี 2563 อีกทั้งยังมีศูนย์
การท่องเทีย่วและความบันเทงิ/Shopping แบรนด์ดงัครบวงจรรองรบันกัท่องเทีย่ว/ 
นกัธรุกจิจากจนีและ CLMV สิง่เหล่านีจ้ะมส่ีวนช่วยอย่างมากในการตดัสนิใจเข้ามา 
ลงทุนของธุรกิจจีนในไทยมากยิ่งขึ้น การแข่งขันเข้ามาขยายการท�าธุรกิจของจีน
และญ่ีปุ่นในไทยจะส่งผลดีต่อประเทศไทยและจะมีส่วนช่วยอย่างส�าคัญในการ 
สร้างความมั่นใจให้ประเทศอื่น ๆ  ให้เข้ามาลงทุนใน EEC ด้วยเช่นกัน

ในด้านรัสเซีย ความเปลี่ยนแปลงด้านภาวะโลกร้อนได้สร้างโอกาสใหม ่
ที่จะช่วยให้รัสเซียกลายเป็นคู่ค้าส�าคัญรายใหม่ของไทย ปรากฏการณ์น�้าแข็งที ่

ขั้วโลกเหนือละลาย เป็นผลให้เกิดเส้นทางเดินเรือเส้นใหม่พาดผ่านขั้วโลกเหนือ
เชื่อมรัสเซีย - อาเซียนที่ประหยัดเวลาถึง 30% เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน อีกทั้ง 
ไม่ต้องใช้เรือตัดน�้าแข็งน�าร่องท�าให้ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทย - รัสเซียได้พัฒนามากขึ้นเป็นล�าดับ โดย
ปัจจบุนัรสัเซยีมนีโยบายหนัหน้าสูต่ะวนัออก (Turn to the East) ทีต้่องการพัฒนา
ภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเชื่อมโยงกับอาเซียนและเอเชีย - แปซิฟิก นับแต่ 
ปี 2558 เป็นต้นมาได้มีการจัดประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (Eastern  
Economic Forum: EEF) ระหว่างรัสเซียและคู่ค้าส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี โดยมี
เมืองท่าวลาดิวอสต็อก (ใกล้เกาหลีเหนือ) เป็นประตูสู่เอเชีย ในการประชุม EEF  
ครัง้ที ่3 เมือ่เดอืนกนัยายน 2560 ณ เมอืงท่าวลาดวิอสตอ็ก ไทย - รสัเซยีเหน็พ้องกนั 
ในการเพิม่มลูค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 1 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัภายในปี 2563 (มลูค่า
การค้าไทย - รสัเซยีปี 2560/ม.ค. - ต.ค. อยูท่ีร่ะดบั 2.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั  
62% จากปีก่อนหน้า /ที่มา TPSO www.tpso.moc.go.th โทร. 0-2507-7895)  
พร้อมท้ังหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและวลาดิวอสต็อก 
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169)

ความสมัพนัธ์สองฝ่ายไทย - รสัเซยีเป็นไปในลกัษณะเกือ้กลูกนั โดยรสัเซยี
น�าเข้าสินค้าเกษตร/ อาหารจากไทยเป็นหลัก ในด้านการน�าเข้าของไทยจากรัสเซยี
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนและปัจจัยการผลิต เช่น เหล็ก น�้ามันดิบ และปุ๋ย เนื่องจาก
รัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากและอุดมสมบูรณ์ (รัสเซียมีก๊าซธรรมชาติส�ารอง
มากที่สุดในโลก มีน�้ามันส�ารองมากอันดับ 8 และส่งออกก๊าซและน�้ามันมากเป็น
อันดับ 1 และ 2 ของโลกตามล�าดับ นอกจากนั้นรัสเซียมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะ
มาลงทุนด้านคมนาคมใน EEC อีกทั้งจะน�านักธุรกิจรัสเซียมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษา
ความพร้อมของ EEC ในต้นปี 2561

ความสนใจของทั้ง 3 ประเทศในการเข้ามาลงทุนในไทยสะท้อนให้เห็นใน
แง่มมุหนึง่ว่าพลวตัของเศรษฐกจิโลกก�าลงัเคลือ่นตวัสูอ่าเซยีนและเอเชยีมากยิง่ขึน้  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียที่ได้ระบุว่า GDP 
ของเอเชียจะมีสัดส่วน 40% และ 52% ของ GDP โลกในปี 2030 และ 2050  
ตามล�าดับ โดยแนวโน้มดังกล่าวมีความเป็นจริงอยู่ไม่น้อย เนื่องจากปัจจุบัน 
ขนาดเศรษฐกจิของอาเซยีน +4 (รวม ญีปุ่น่ จนี อนิเดยี และเกาหลใีต้) มสีดัส่วนใน  
GDP โลกถึง 30% เข้าไปแล้ว 

การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจไม่ง่ายนัก แต่การจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ
มบีรษัิทข้ามชาติชัน้น�าสนใจเข้ามาลงทนุอย่างจรงิจงัเป็นสิง่ทีย่ากกว่ามาก ถอืได้ว่า
รฐับาลไทยประสบความส�าเรจ็ระดบัหนึง่ในการสร้างการยอมรบัให้เกดิขึน้ในบรรดา
บริษัทข้ามชาติได้ ระเบียงเศรษฐกิจจึงเป็นค�าตอบในยุค 4.0 ที่การค้าโลกต่าง
แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีระดับสูง EEC จะช่วยดึงดูด FDI สู่ประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากเป็นการรวมแหล่งการผลิต ห่วงโซ่อุปทานและตลาดที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูงเข้าด้วยกัน โดยจะเห็นได้ว่า EEC นอกจากจะมีความน่าสนใจใน 
ตัวเองแล้ว FDI ยงัสามารถต่อยอดเชือ่มโยงไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษ/ห่วงโซ่อปุทาน 
อื่นๆ เช่น ทวาย สีหนุวิลล์ หวุ่งเตา (เวียดนาม) เขตเศรษฐกิจพิเศษ กว่างซีจ้วง 
(ใกล้พรมแดนจีน - เวียดนาม) รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรม อาทิ  
ยานยนต์ได้อีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ EEC ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก
ไม่จ�ากัดเฉพาะญี่ปุ่น จีน รัสเซีย และสิงคโปร์เท่านั้น เนื่องด้วยเป็นการรวมจุด 
เข้มแข็งของหลายประเทศเข้าไว้ด้วยกัน จึงกล่าวได้ว่า EEC เป็นกลไกส�าคัญที่จะ
ท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศแนวหน้าด้านการค้าโลกอีกประเทศหนึ่ง
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