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ส�าหรับช่วงนี้ประเทศไทยเราเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมายเหลือเกิน ทั้งข่าวร้ายเกี่ยวกับเรือน�าเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ข่าวเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนของทหาร 
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงเหตุการณ์นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีติดในวนอุทยานถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย ที่ท�าให้เราได้เห็นถึง 
ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชาติและการวางแผนการกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถน�าไปเป็นโมเดลต่อไปในอนาคตได้ จากเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  
เห็นได้ว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน สิ่งที่ท�าจนเคยชินทุกวันอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์แบบที่คิดไว้เสมอไป โลกของธุรกิจก็เช่นกัน

TPSO Journal ฉบับนี้ ได้คัดสรรบทความที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาน�าเสนอ แฝงด้วยเนื้อหาจากงานวิจัย 
ที่ได้ศึกษา “สภาวะความไม่แน่นอน” เอาไว้เป็นมุมมองที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าไทยครึ่งปีหลังของปี 2561 โดยได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ 
ทัง้ด้านอปุทาน ด้านอปุสงค์ และด้านเสถยีรภาพของราคา ว่ามแีนวโน้มทีด่จีากแรงผลกัเศรษฐกจิการค้าไทยในครึง่แรกของปีทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง ซึง่เป็นข้อมลูทีส่อดคล้อง
กบัการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดอืนพฤษภาคม 2561 ทีม่กีารขยายตัวสูงขึน้ร้อยละ 11.4 นบัเป็นการเติบโตต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่15 โดยมกีารขยายตวัในทกุตลาด
ส�าคัญ ยกเว้นเพียงตลาดตะวันออกกลางเท่านั้นที่ไทยเรายังท�าได้ไม่ดีพอ

และเหมือนเช่นเคย ที่ตลอดมาเราได้รับเกียรติจาก ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ คอยชี้แนะแง่มุมที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระอันจ�าเป็นต่อธุรกิจ โดยในคร้ังนี้ 
บทความเรื่อง “เมียนมา ขุมทรัพย์ใกล้บ้าน” ที่ ดร. ไพศาลได้น�าเสนอในฉบับ ได้เจาะลึกโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเอาไว้ครบทุกมิติ  
ตั้งแต่นโยบายทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ การน�าเข้าและส่งออก ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

นอกจากนี้ TPSO Journal ยังได้อัพเดตรายงานราคาสินค้าส�าคัญๆ เหมือนเช่นในทุกๆ ฉบับ ตลอดจน Economic Indicator หรือภาพรวมเศรษฐกิจ  
ที่ประกอบไปด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และสถิติอัตราเงินเฟ้อ นับเป็นภารกิจส�าคัญที่ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เตรียมไว้ในฉบับ 
และหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่านทุกท่าน

การพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกันในกลุ่ม CLMVT 
(Think Regionally : Human Capital Development Partnership)

หน่ึงในผลลัพธ์ของการจัดงาน CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity  
ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกันในกลุ่มประเทศ CLMVT (Think 
Regionally : Human Capital Development Partnership) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม 
ความพร้อม สร้างองค์ความรู้ เร่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ประกอบการของไทย
และประเทศในกลุ่ม CLMVT ให้สามารถบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน  
เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคร่วมกัน

ในฐานะเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัในการพฒันาบคุลากรประเทศในกลุม่ CLMVT ส�านกังาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า  
การลงทนุระหว่างประเทศ เพือ่ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สร้างเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง
ประเทศ ในช่วงเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2561 โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอืเจ้าหน้าทีภ่าครฐั ภาควชิาการ 
และผูป้ระกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT จ�านวนกว่า 240 คน ภายใต้ 3 หลกัสตูร ได้แก่ (1) หลกัสตูร
พัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง - สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ให้มีเป้าหมายในการผลักดันธุรกิจร่วมกัน 
มมีมุมองใหม่จากตวัอย่างและประสบการณ์จรงิ รวมถงึศกึษาดงูานนอกสถานทีใ่นจงัหวดัสระแก้วและ
จังหวัดระยอง (2) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน
ในกลุ่ม CLMVT (SMEs to Start Up and Scale Up) โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดการด�าเนินธุรกิจ
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ผ่านเกมจ�าลองกิจการเสมือนจริงเพื่อทดลองบริหารจัดการธุรกิจและกิจกรรม 
การท�า Business Model และ (3) หลักสูตรการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส ์
อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวทางการด�าเนินธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
และความต้องการตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่

ส�าหรับผลความคืบหน้า ท้ังนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมเบ้ืองต้นพบว่า ผู ้ประกอบการใน 
กลุ่ม CLMVT มีความต้องการเชื่อมโยงการท�าธุรกิจระหว่างกัน โดยมีสินค้าและธุรกิจที่หลากหลาย  
ที่ผู ้ประกอบการต้องการผู้ร่วมค้าและลงทุน ซึ่งผลการต่อยอดจากการด�าเนินกิจกรรม ประเด็น 
ความร่วมมือจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้ง 3 หลักสูตร 
สนค. จะน�ามาเผยแพร่และรายงานผลให้ทราบ โดยท่านสามารถติดตามผลการด�าเนินการได้ใน 
เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ต่อไป
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โดย : ดร. ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

เมื่อพิจารณาถึงการด�าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศในปัจจุบัน พบว่ามี 
รปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงและแตกต่างไปจากในอดตีมาก มคีวามเชือ่มโยงกบัการเมอืงมากขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่ เช่น สหรฐัอเมรกิา จนี และยโุรป ผนวกกบัความล�า้หน้าของเทคโนโลยี
ที่รุดหน้าแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้สภาวะผันผวน
และมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น 

จากการศึกษาของนกัเศรษฐศาสตร์พบว่า ความกังวลเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจมีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่โลกเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินและวิกฤต
เศรษฐกิจในยูโรโซน ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินนโยบายการเงินและการคลังของสหรฐัฯ และยโุรป 
ทีก่ระทบต่อระบบเศรษฐกจิโลก ท�าให้นกัวชิาการสาขาต่างๆ มคีวามสนใจในรปูแบบของ “สภาวะ 
ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกจิโลก” มากขึน้

 การวัดระดับ “สภาวะความไม่แน่นอน” ?

จากงานวิจัยเรื่อง “Measuring Economic Policy Uncertainty” ของ Scott R. Baker, Nicholas Bloom, Steven J. Davis ได้ศึกษาสภาวะ 
ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาเป็น “ดัชนีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ” (Economic Policy Uncertainty : EPU)  
ทีไ่ด้จากการพจิารณาความถีข่อง “ค�าส�าคญั (Keyword)” ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิในบทความและสือ่หนงัสอืพมิพ์ต่างๆ เช่น ค�าว่า เศรษฐกจิ (economy) เศรษฐศาสตร์ 
(economic) และความไม่แน่นอน (uncertainty) เป็นต้น รวมถงึการพจิารณารหสัภาษขีองรฐับาลกลางจากส�านกังบประมาณรฐัสภา (Congressional Budget Office : CBO)  
และการคาดการณ์ระดับราคาหรือดัชนีราคาผู้บริโภคในอนาคต รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากดัชนี EPU ของสหรัฐฯ แล้ว ก็ยังมี “ดัชนีความไม่แน่นอน
ของนโยบายเศรษฐกิจโลก” (Global Economic Policy Uncertainty Index : GEPU) และดัชนี EPU ของประเทศหลักๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป รัสเซีย ออสเตรเลีย 
แคนาดา เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ เม็กซิโก สเปน อังกฤษ สวีเดน สิงคโปร์ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ อิตาลี อินเดีย กรีซ ฝรั่งเศส โคลัมเบีย ชิลี และบราซิล

 สภาวะความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

หากพิจารณาข้อมูลที่ Baker, Bloom และ Davis ได้รวบรวมในช่วงระยะเวลา 20 ปี พบว่าความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกได้ปรับระดับเพิ่มขึ้น 
และเริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2007 - 2008 รวมทั้งในระยะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งดัชนีมีค่าสูงสุดในเดือนธันวาคม 2016 อยู่ที่ระดับ 307.66 และปัจจุบัน 
(เดือนพฤษภาคม 2018) มีค่าดัชนีอยู่ที่ 198.75 

ส่วนค่าดัชนี EPU ของสหรัฐอเมริกาพบว่า มีความผันผวนอย่างมาก 
นบัตัง้แต่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิการเงนิ (Global Financial Crisis) ในปี 2007 - 2008  
โดยมีค่าดัชนีสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2011 อยู่ที่ระดับ 283.66 ส่วนค่าดัชนีใน
ปัจจบุนั (เดอืนพฤษภาคม  2018) มค่ีาอยูท่ี ่135.90 โดยสือ่หลายส�านกัคาดการณ์
ว่านโยบายต่างๆ ของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ใช้แนวทางการก�าหนด
นโยบายจากมุมมองของประเทศตนเองเป็นหลัก (Inward looking policy)  
ได้สร้างความผันผวนและไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก  
เกิดความตึงเครียดในระบบการเงินและการคลัง ที่จะน�าไปสู่ผลกระทบในภาค 
การลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

ปี ค.ศ.

ที่มา : http://www.policyuncertainty.com/

ปี ค.ศ.

May 2018 
Chinese EPU = 465.42

Jan 2017 
Chinese EPU = 694.85

และจากค่าดัชนี EPU ของจีนพบว่า มีความผันผวนอย่างมากเช่นกัน  
และในช่วงหลายปีทีผ่่านมาก็มตัีวเลขทีสู่งมากข้ึนเรือ่ยๆ โดยมค่ีาดชันสีงูสดุในเดอืน
มกราคม 2017 อยูท่ีร่ะดบั 694.85 ส่วนค่าดชันใีนปัจจบุนั (เดอืนพฤษภาคม 2018) มค่ีา 
อยูท่ี ่ 465.42 ซึง่อาจเป็นผลมาจากจนีมคีวามเสีย่งด้านการเงนิในระดบัทีค่่อนข้างสงู  
อตัราส่วนปรมิาณสินเชือ่ต่อจดีีพแีละอตัราการจ่ายหนีต่้อรายได้ของภาคเอกชนสงู
จนมโีอกาสเกดิวกิฤตได้ อย่างไรกต็าม รฐับาลจนีได้ตดิตามอย่างใกล้ชดิ แต่ถ้าหาก 
มองข้ามความเสี่ยงทางด้านการเงินของจีน จะพบว่านโยบายการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม มีความเสี่ยงในระดับต�่า เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างเพื่อให้
เศรษฐกจิจนีเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิโลก มกีารลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค
ต่างๆ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ Digital 
Economy ได้อย่างอิสระ

ในส่วนของประเทศไทยแม้ไม่ได้มีการจัดท�า “ดัชนีความไม่แน่นอนของ
นโยบายเศรษฐกจิ” แต่ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกไ็ด้เฝ้าระวงัและตดิตาม
สถานการณ์ความไม่แน่นอน ตลอดจนนโยบายของประเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่ 
เช่น สหรฐัฯ และจนี รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจไทย รวมทัง้หามาตรการเพือ่รองรบัความผันผวนดงักล่าว เพ่ือช่วยลด 
แรงกระทบและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

แหล่งที่มาของข้อมูล: 
1. “Measuring Economic Policy Uncertainty” by Scott R. Baker, Nicholas Bloom,

Steven J. Davis (March 2016) 
2. “Economic impacts of Political Uncertainty in Thailand” 

by Pongsak Luangaram and Yuthana Sethapramote (May 2018)

ที่มา : http://www.policyuncertainty.com/

Dec 2016 
GEPU = 307.66

May 2018 
GEPU = 198.75

ปี ค.ศ.

ที่มา : http://www.policyuncertainty.com/

ปี ค.ศ.

Aug 2011 
US_EPU = 283.66
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ภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีแนวโน้มที่ดี  
ทั้งด้านอุปทาน ด้านอุปสงค์ และด้านเสถียรภาพของราคา จากแรงผลักเศรษฐกิจ
การค้าไทยในครึ่งแรกของปีที่ขยายตัวต่อเนื่อง 

1. ด้านอุปทาน มีสัญญาณที่ดีจากราคาสินค้าเกษตรส�าคัญหลายชนิด
ปรับตัวดีขึ้น และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรยังคงขยายตัว สินค้าอุตสาหกรรมก็มี
สัญญาณที่ดี จากก�าลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับที่ดี ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกที่ฟื้นตัว อีกทั้งอัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต�่า 

1.1 สินค้าเกษตร 
 ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง  

5 เดือนแรกของปี โดยเฉพาะข้าว (ขยายตัวร้อยละ 16) มันส�าปะหลัง (ขยายตัว
ร้อยละ 65.7) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ขยายตัวร้อยละ 34.2) 

 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 12.3 ในช่วง  
5 เดือนแรกของปี 

 รายได้เฉล่ียเกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 3 เดือน  
(เม.ย. - มิ.ย.) เฉลี่ยที่ร้อยละ 8.96 

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : (1) ปัญหาผลผลิตล้นตลาด (2)  
ผู้ผลิตอาหารสัตว์น�าเข้าสินค้าทดแทนที่ราคาถูกกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
กดดันให้ราคาในประเทศลดลง (3) ประเทศคู่ค้า เช่น จีน เริ่มเปิดรับผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร GMO มากขึ้น อาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรในระยะต่อไป

1.2 สินค้าอุตสาหกรรม
 อัตราการใช้ก�าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Capacity  

Utilization Rate : Cap U) อยู่ในระดับที่ดี ขยายตัวร้อยละ 69.6 ในช่วง  
5 เดือนแรกของปี

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 
เป็นผลจากการส่งออกฟื้นตัว ในช่วง 5 เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ 3.8 สินค้า
ที่มีแนวโน้มขยายตัว เช่น รถยนต์และเครื่องยนต์ น�้าตาลทราย เภสัชภัณฑ์ 
เคมภีณัฑ์ ยา ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ และชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศทีก่ลบัมาขยายตวั ผูบ้รโิภคมกี�าลงัซือ้มากขึน้ และเศรษฐกจิของประเทศ
คู่ค้าที่กลับมาฟื้นตัว 

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : (1) สงครามการค้าอาจส่งผลให้ไทยซึ่ง
ส่งสินค้าขั้นต้นและขั้นกลางเพื่อการผลิตในจีนและสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ  
เพราะทัง้ 2 ประเทศต่างน�าเข้าสนิค้าไทยเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะหมวดยานยนต์  
คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนฯ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก (2) สินค้าอุตสาหกรรม
อย่างน�้าตาลทราย มีผลผลิตจากอินเดียเข้ามาในตลาดโลกมากขึ้น อาจส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมน�้าตาลไทย 

1.3 อัตราการว่างงาน อยูใ่นระดบัต�า่ทีม่เีสถยีรภาพ ช่วง 5 เดอืนแรก
ของปีขยายตัวร้อยละ 1.2 ตัวเลขการว่างงานของไทยเป็นอันดับที่ 4 ของโลก 
สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา จากการแก้ปัญหาของ
รัฐบาลผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับต่างๆ 

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : สงครามการค้าอาจส่งผลให้มี 
การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบทางภาษี หรือย้ายไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าไทย เพื่อชดเชยผลกระทบด้านภาษี
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2. ด้านอุปสงค์ มีสัญญาณการปรับตัวที่ดีเกือบทุกด้าน ทั้งการบริโภค 
การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าระหว่างประเทศ 

2.1 การบริโภค 
 มีสัญญาณการขยายตัวต่อเนื่อง ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 128.5 อีกทั้งตัวเลขการเก็บภาษ ี
มูลค่าเพิ่มเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 สอดคล้องกับปริมาณเงินในระบบที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.7  
ในเดือนพฤษภาคม ที่ยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภค และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 
ในลักษณะที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 

 ส�าหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง การบริโภคคาดว่าจะขยายตัวจาก
สถานการณ์ราคาสนิค้าเกษตรทีม่แีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ อกีทัง้การปรับเพ่ิมค่าแรง
ขั้นต�่า

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : ราคาสินค้าเกษตรไม่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
การคาดการณ์ และการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัว

2.2 การลงทุน 
 ขยายตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนภาคเอกชน ภาครัฐ การจ�าหน่าย

ปูนซีเมนต์ การจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และ
ความเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นสญัญาณทีด่ต่ีอแนวโน้มการลงทนุในช่วงทีเ่หลอื
ของปี 

 ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ 
ภาครฐัและการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษออีซี ีจะท�าให้การลงทนุของภาครัฐ
และเอกชนขยายตัว สอดคล้องกับข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 
หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ท�าให้การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวขยายตัว ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการ 
ขออนุญาตประกอบและขยายกิจการจ�านวน 53 โรงงาน ท�าให้มูลค่าการลงทุน
เติบโตเป็น 9,863.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 250 โดยมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : ความล่าช้าของโครงการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามก�าหนดเวลา และปัญหาของกฎหมาย 
จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่เอกชนมองว่าท�าให้เกิดความล่าช้า

2.3 การใช้จ่ายภาครัฐ 
 ขยายตัวได้ดีจากการด�าเนินนโยบายแบบขยายตัวเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจในประเทศ โดยจะเห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐขยายตัวต่อเนื่อง โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.9

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามก�าหนดเวลา 
2.4 การค้าระหว่างประเทศ

 โดยภาพรวมทั้งปีกระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกจะ 
ขยายตัวเกินเป้าหมายร้อยละ 8 โดยมสิีนค้าส�าคัญทีเ่ป็นตัวขบัเคลือ่น อาท ิรถยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รวมทั้งสินค้าเกษตร มีแนวโน้มขยายตัว
เช่นกัน ความต้องการและราคาที่ยังขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
ขณะเดียวกันการน�าเข้ายังขยายตัว เอื้อต่อการผลิตและสนับสนุนการบริโภค 
ในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาภาคการส่งออกถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้เศรษฐกิจ
ปี 2561 ดีขึ้น
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 ราคาน�้ามันสูงขึ้นเพราะอิหร่านจะลดก�าลังการผลิต อาจส่งผล
ให้ราคาและมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ามัน อาทิ ยางพารา 
น�้ามันส�าเร็จรูป เคมีภัณฑ์และพลาสติก ขยายตัวสูงขึ้น

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : (1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะท�าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้เงินทุน 
ไหลออกและอาจท�าให้เงนิบาทอ่อนค่าลงในช่วงปลายปี จงึควรป้องกนัความเสีย่ง
จากความผันผวน (2) มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังคงต้องจับตามอง 

3. ด้านเสถียรภาพด้านราคา มีสัญญาณที่ดีจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
ในอตัราทีค่่อนข้างมเีสถยีรภาพ และอยูใ่นระดบัทีเ่อือ้ต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ 
ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

3.1 เงินเฟ้อ
 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ช่วง 6 เดือนแรกของปี  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.97 จากการปรับขึ้นของราคาพลังงานและอุปสงค์ที่ยังอยู่ 
ในระดับที่ดี ขณะที่ต้นทุนสินค้าและบริการอยู่ในระดับปกติ 

 หากเทียบกับประเทศต่างๆ แล้ว เงินเฟ้อของไทยเพิ่มขึ้น 
ในอตัราทีค่่อนข้างมเีสถยีรภาพ และอยูใ่นระดบัทีเ่อือ้ต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ
ในระยะต่อไป โดยภาพรวมทัง้ปี กระทรวงพาณชิย์คาดว่าเงนิเฟ้อทัง้ปีจะอยูใ่นช่วง 
0.8 - 1.6 และคาดว่าเงินเฟ้อทั้งปีจะขยายตัวในกรอบที่ร้อยละ 1.2

 ปัจจยัเสีย่งครึง่ปีหลงั : การปรบัขึน้ของราคาพลังงานและต้นทนุ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์อาจจะกระทบต้นทุนการผลิต ปริมาณอาหารสดที่คาดว่า 
จะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณผลิตผลการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

3.2 อัตราแลกเปลี่ยน 
 แม้จะแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8.6 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี แต่มี 

แนวโน้มอ่อนค่าลง โดยภาพรวมทั้งปีคาดว่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบที่กระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ 32 - 34 บาท/เหรียญสหรัฐ

 ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง : (1) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของ FED และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ (2) การอ่อนค่าของค่าเงินหยวน
และค่าเงินในภูมิภาค (3) การปรับเพิ่ม QE ของธนาคารกลางยุโรปในช่วง 
ครึ่งปีหลัง (4) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ 

3.3 ราคาน�้ามัน 
 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังมาตรการคว�่าบาตรต่ออิหร่านซึ่งเป็น 

ผู้ส่งออกน�้ามันอันดับ 4 ของโลก โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 
60 - 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 ปัจจยัเสีย่งครึง่ปีหลงั : (1) การคว�า่บาตรของสหรฐัฯ ต่ออหิร่าน 
และการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเพื่อตอบโต้ อาจท�าให้ราคา 
น�้ามันพุ่งสูงขึ้นอีก (2) ปัญหาเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาและความไม่สงบในลิเบีย  
(3) การประกาศตัวเลขปริมาณน�้ามันส�ารองของสหรัฐฯ

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.1 ควรศึกษาและบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้า วัตถุดิบ  
ในช่วงที่ค่าเงินและราคาพลังงานมีความผันผวน เพื่อเสนอราคาในแต่ละช่วงได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันผู้ส่งออกควรหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบที่ค่าเงินอ่อนค่า
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

4.2 เร่งส่งเสริมการลงทุนในประเทศมากขึ้น ผ่านการลงทุนของ 
ภาครัฐ หรือความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากปัญหาจากต่างประเทศ
เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และมีแนวโน้มหลากหลาย

4.3 ควรมกีารจดัท�าแผนการจดัการบรหิารสนิค้าเกษตรแบบครบวงจร 
เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่าและผลผลิตล้นตลาด โดยจัดท�าฐานข้อมูล
สินค้าเกษตร เช่น ผลผลิตต่อไร่ ปริมาณการใช้ในประเทศ ราคาสินค้า ต้นทุน 
การผลิต เป็นต้น เพื่อใช้การวางแผนจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

4.4 ควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการต่อยอด เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ และควรพัฒนาการผลิตจากการผลิต
สินค้าขั้นปฐมให้เป็นการผลิตสินค้าแปรรูป OEM ที่ภาครัฐก�าลังสนับสนุน  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้การส่งออกของไทยได้

STORE

ตารางสรุปแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยในครึ่งปีหลังของปี 2561
ด้านอุปสงค์ ด้านอุปทาน

การบริโภค
พ.ค. 61  
% ∆

ม.ค. - มิ.ย. 61
% ∆ สินค้าเกษตร

พ.ค. 61
% ∆

ม.ค. - มิ.ย. 61
% ∆

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.0 4.5 1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (API) 16.0 12.3

2. ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน เดือน เม.ย. ระดับ 128.5
2. ดัชนีราคาข้าว (บาทต่อตัน) 19.4 16.0

3. ปริมาณเงิน 7.7 5.3

การลงทุน พ.ค. 61 ม.ค. - มิ.ย. 61 3. ดัชนีราคามันส�าปะหลัง  
(บาทต่อกิโลกรัม)

115.9 65.7
1. การลงทุนภาคเอกชน Q.1 3.0

2. การลงทุนภาครัฐ Q.1 4.0
4. ดัชนีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
(บาทต่อกิโลกรัม) 41.3 34.2

3. การจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ 8.1
2.6 

(ม.ค. - พ.ค. 61)

4. การจ�าหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์

28.6
19.2

(ม.ค. - พ.ค. 61)
สินค้าอุตสาหกรรม พ.ค. 61 ม.ค. - มิ.ย. 61

5. ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 90.2
90.2 

(ม.ค. - พ.ค. 61)
1. ก�าลังการผลิต (CapU) 69.9 69.6

6. ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 51.5
51.6

(ม.ค. - พ.ค. 61)
2. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 3.2 3.8

การใช้จ่ายภาครัฐ Q4/60 Q1/61 3. อัตราการว่างงาน 1.0 1.2

1. การใช้จ่ายภาครัฐ 0.2 1.9 การคาดการณ์

การนำาเข้า - ส่งออก     1. การคาดการณ์เงินเฟ้อ 0.8 - 1.6 (1.2)

1. การส่งออก 11.4 11.6 2. การคาดการณ์ส่งออก 8

2. การน�าเข้า 11.7 16.6 3. การคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
32.34 บาท

ต่อเหรียญสหรัฐ

3. ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 1,203 1,877 4. การคาดการณ์ราคาน�้ามัน
60 - 70 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล

อัตราเงินเฟ้อ
0.8 - 1.6

GDP
4.2 - 4.7

อัตราแลกเปล่ียน 
32.0 - 34.0 ฿/$

ราคาน�้ามันดิบดูไบ
60 - 70 $/BL

MOC Forecast
(June 2018)

2 กรกฎาคม 2561
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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Special Report06
โดย : กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

สงครามการค้า
โอกาสบนความท้าทาย

มาตรการการค้าของสหรัฐฯ  
และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า

ตั้งแต่ต้นปี 2561 สหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  
ใช้อ�านาจฝ่ายบริหารตามมาตรา 203 และ 301 ของกฎหมายการค้า 
(Trade Act of 1947) และมาตรการ 232 ของกฎหมายการขยายการค้า  
(Trade Expansion Act of 1962) ประกาศมาตรการทางการค้า  
ขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าหลายชนิดและหลายระลอก ทั้งสินค้าเครื่องซักผ้า
และโซลาร์เซลล์ ซึ่งอ้างเหตุผลเพื่อปกป้องคุ ้มครองอุตสาหกรรม 
ในประเทศ (safeguard) สินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งอ้างเรื่อง 
ความมั่นคงของประเทศ (national security) และการขึ้นภาษีสินค้า 
กลุ่มเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะสินค้าน�าเข้าจากจีน  
ซึ่งสหรัฐฯ อ้างว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมมูลค่าประมาณ  
50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะออก
มาตรการอื่นเพิ่มเติมในอนาคต อาทิ มาตรการควบคุมการลงทุนจาก
จีน เพ่ือป้องกันการน�าเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ไปใช้ และการออก
มาตรการต่อการน�าเข้าสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน โดยอ้างเรื่องความ 
มั่นคงภายในประเทศอีกด้วย

ส�าหรับฝั่งประเทศคู่ค้าก็มีการออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ  
เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันมี 6 ประเทศที่ประกาศตอบโต้แล้ว น�าโดยจีน 
(ตอบโต้สินค้าเหล็ก อะลูมิเนียม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา) 
แคนาดา เม็กซิโก สหภาพยุโรป อินเดีย รัสเซีย และตุรกี (ตอบโต้สินค้า
เหล็กและอะลูมิเนียม) รวมมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมุ ่งเป ้าไปที่สินค ้าเศรษฐกิจและสินค ้าเกษตรส�าคัญที่มีนัย 
ทางการเมอืงของสหรฐัฯ อาท ิข้าว เนือ้หม ูถัว่เหลอืง ผกัและผลไม้ วสิกี้ 
ยาสูบ เหล็ก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร

โอกาสและความท้าทาย
ส�าหรับประเทศไทย

สงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการค้าโลกและกดดันบรรยากาศการค้าการลงทุนโลก 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นักธุรกิจและนักลงทุนเกิดความวิตกกังวล  
และระมัดระวังการตัดสินใจซื้อขาย/ขยายการลงทุน/ขยายก�าลัง 
การผลิต จึงอาจท�าให้เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้นชะลอตัว

นอกจากนี้ การตอบโต้ทางการค้าอาจท�าให้เกิดรูปแบบ 
และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนไป 
(Trade Realignment) และอาจท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน 
(Investment Flow) เนื่องจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
มีแรงจูงใจแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพ่ือ
กระจายความเสี่ยง และรักษาเสถียรภาพการค้าในระยะยาว

ส�าหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั้น ยังต้องรอดูในระยะยาว 
โดยไทยอาจได้รับผลกระทบความผันผวนของตลาดทุนในระยะสั้น  
แต่ปัจจยัพืน้ฐานอืน่ๆ ของเศรษฐกจิไทยยงัดอียู ่จงึน่าจะสามารถรกัษา
แนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งในปีนี้และปีหน้าได้

ในด้านการค้าถึงแม้ว่าการส่งออกไทยอาจได้รับผลกระทบ 
จากมาตรการที่บังคับใช้กับสินค้าไทยโดยตรง คือ ท�าให้มูลค่าการ 
ส่งออกเครื่องซักผ้า โซลาร์เซลล์ และเหล็กไปสหรัฐฯ ลดลง ในช่วง 
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 แต่มีแนวโน้มว่าไทยอาจได้รับ
ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และประเทศคูค้่า ผ่านการ
ส่งออกสินค้าทดแทน อาทิ การส่งออกสินค้าเคร่ืองจักรกลและ 
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (เช่น HDD)  
เพื่อทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ หรือการส่งออกสินค้าเกษตร 
เพื่อทดแทนสินค้าสหรัฐฯ ในตลาดจีน เม็กซิโก แคนาดา และสหภาพ
ยุโรป อย่างไรก็ตาม ไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเป็น 
ส่วนหนึง่ของห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึความเป็นไปได้ทีส่หรฐัฯ และประเทศ
ที่มีการตอบโต้จะต้องหาตลาดอื่นทดแทน ท�าให้เกิดการระบายสินค้า
มายังไทย หรือท�าให้สินค้าไทยต้องแข่งขันสูงขึ้นในประเทศที่สาม

นอกจากนี้ไทยอาจได้รับผลประโยชน์จากสงครามทางการค้า 
ในด้านการลงทนุ กล่าวคอื เป็นโอกาสทีไ่ทยจะดงึดดูให้จีนหรือประเทศ
อื่นที่อยู ่ในสงครามการค้า ขยายก�าลังการผลิตหรือย้ายการลงทุน 
มายังไทย โดยเฉพาะการลงทุนสาขา high-tech หรือสาขา S-curve 
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

แนวทางการด�าเนินงาน
และมาตรการรองรับ

กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางและมอบหมายกรมที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการ 
ทั้งมาตรการเชิงรุก เช่น การร่วมมือกับภาคเอกชนหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงการส่งออก เร่งเจรจา FTA ที่ด�าเนินการอยู่หรือสร้างหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า และเพิ่มโอกาสทางการค้าลงทุน และมาตรการเชิงรับ เช่น การเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับสินค้า
ที่อาจทะลักเข้ามาไทย ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบการไหลเข้าของสินค้าในระดับที่ผิดปกติ นอกจากนี้จะท�าการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกและหารือกับภาคเอกชน 
เป็นระยะด้วย
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สงครามการค้า
โอกาสบนความท้าทาย

07

สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ  
และสินค้าโซลาร์เซลล์ มีผลบังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สหรัฐฯ อ้างมาตรการ 232 เริ่มกระบวนการไต่สวน 
ผลกระทบจากการน�าเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

สหรฐัฯ บงัคบัใช้ภาษเีหลก็และอะลมูเินยีมอย่างเป็นทางการ 
ตามมาตรา 232 ทั้งนี้ ยังคงยกเว้นบางประเทศที่สหรัฐฯ ประกาศ
ก่อนหน้านี้

USTR เสนอปรับข้ึนภาษีร้อยละ 25 ครอบคลุมสินค้า 
กลุ่มเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักร เหล็ก อะลูมิเนียม 
เคมีภัณฑ์ และอากาศยานจากจีน จ�านวน 1,333 รายการ มูลค่า
ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อินเดีย ยื่นของดการปฏิบัติตามพันธกรณีต่อ WTO และ
ประกาศขึ้นภาษี 10% - 50% สินค้าสหรัฐฯ 30 รายการ เบื้องต้น
ประกอบด้วย สนิค้าเกษตร อาท ิแอปเป้ิล อลัมอนด์ ถัว่ต่างๆ เหลก็ 
มอเตอร์และเครื่องจักร มีผลบังคับใช้ 4 สิงหาคม 2561

รัสเซีย ประกาศจะเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
เครื่องจักรส�าหรับการสร้างอาคาร/ถนน อาทิ เครื่องปูยางมะตอย 
ทั้งนี้ ยังไม่เปิดเผยรายการสินค้าที่ชัดเจน

สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีเหล็ก 25% (จ�านวน 168 รายการ) 
และอะลูมิเนียม 10% (จ�านวน 9 รายการ) มีผลกับทุกประเทศ 
ยกเว้น แคนาดา เม็กซิโก สหภาพยุโรป (EU) อาร์เจนตินา 
ออสเตรเลีย บราซิล เกาหลีใต้ เป็นการชั่วคราว

จีน ประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ในสินค้า 128 รายการ ที่ 15%  
ส�าหรับสินค้าท่อเหล็ก ผลไม้สด/อบแห้ง ถั่ว ไวน์ เอทานอล โสม 
และ 25% ส�าหรับเนื้อสุกรสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง รวมถึงส่วนอื่นๆ 
ที่บริโภคได้ และเศษอะลูมิเนียม มีผลบังคับใช้ทันที

จีน ประกาศขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ เพิ่มเติม 106 รายการ 
ที ่25% ในสนิค้าประเภทถัว่เหลอืง รถยนต์และอากาศยาน ยงัไม่มี
ผลบังคับใช้และต้องรอการอนุมัติจากสภาจีนก่อน

ตุรกี ประกาศขึ้นภาษี 5% - 40% เบื้องต้นประกอบด้วย 
ถ่านหิน กระดาษ วอลนัท ยาสูบ ข้าว วิสกี้ และรถยนต์

สหรฐัฯ ประกาศเรยีกเกบ็ภาษนี�าเข้าเหลก็และอะลูมเินยีม
จากแคนาดา เม็กซิโก และสหภาพยุโรป (EU) มีผลบังคับใช้ทันที

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศตอบโต้ในสินค้า 182 รายการ 
10% ไพ่ส�ารับ 25% ข้าว ข้าวโพด เนยถั่ว เหล็ก ผลไม้ น�้าส้ม วิสกี้ 
บุหรี่ เสื้อผ้า (กางเกงลีวายส์) อาหารปรุงแต่งจากผัก/ผลไม้  
และรองเท้า รถจักรยานยนต์ (Harley Davidson) และเรือ มีผล
บังคับใช้ 20 มิถุนายน 2561

เม็กซิโก ประกาศตอบโต้ในสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่างๆ จากสหรัฐฯ 210 รายการ ภาษี 5% - 25% เหล็ก ท่อเหล็ก 
อะลูมิเนียม เครื่องจักร อาหารปรุงแต่งจากผัก/ผลไม้ เนื้อหมู  
และเนื้อสัตว์แปรรูป มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2561

แคนาดา ประกาศตอบโต้ในสนิค้า 125 รายการ ภาษ ี25%   
สินค้าเหล็กและท่อเหล็ก ภาษี 10% อะลูมิเนียม อาหารปรุงแต่ง
จากผัก/ผลไม้ วิสกี้ น�้าส้ม และผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในบ้าน  
มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561

23.01.2561

23.05.2561

23.01.2561

03.04.2561

14.06.2561

19.06.2561

21.06.2561

08.03.2561

02.04.2561

04.04.2561

31.05.2561
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Economic Indicator08
โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกจิยงัคงขยายตวัได้ด ีโดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปปรบัตวัเพิม่ขึน้จากราคาพลงังานและราคาสนิค้าเกษตรบางชนดิ การบรโิภคและการใช้จ่ายของ
ภาครฐัและเอกชนยงัอยูใ่นระดบัท่ีด ีประกอบกบัการจ้างงาน การผลติ และรายได้เกษตรกรทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้อาจจะส่งผลดต่ีอก�าลงัซ้ือในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกจิ
ในคร่ึงปีหลังน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุน อาทิ เศรษฐกิจโลก ราคาน�้ามัน การใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน ราคาสินค้าเกษตรและภาคการส่งออก 
เป็นส�าคญั

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ระดับราคาสินค้า เดือนมิถุนายน 2561 (MoM)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เดือนพฤษภาคม 2561

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 102.05 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนพฤษภาคม 2561 (MoM)

1.2 เดือนมิถุนายน 2560 (YoY)

1.3 เฉลี่ย 6 เดือน 2561 (AoA)
(ม.ค. - มิ.ย. 2561) / (ม.ค. - มิ.ย. 2560)

ลดลง

สูงขึ้น

สูงขึ้น

0.09

1.38

0.97
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ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวได้ดี โดยอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกรำคำพลังงำนและรำคำสินค้ำเกษตรบำงชนิด     

กำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยของภำครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับกำรจ้ำงงำน กำรผลิตและรำยได้เกษตรกรที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น
อำจจะส่งผลดีต่อก ำลังซ้ือในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกิจในคร่ึงปีหลังน่ำจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยหนุน อำทิ เศรษฐกิจโลก 
รำคำน้ ำมัน กำรใช้จ่ำยภำครัฐและเอกชน รำคำสินค้ำเกษตรและภำคกำรส่งออก เป็นส ำคัญ

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560 เพิ่มขึ้น 1.38% (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 12 ติดต่อกัน   
จากการเพิ่มขึ้นของหมวดพลังงานเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ขณะท่ีอาหารสด 
ดัชนีราคาลดลง จากการลดลงของผักและผลไม้เป็นส้าคัญ เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวท่ีร้อยละ 0.83 (YoY) ช่วงครึ่งปีแรกของปี2561 อัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 0.97 (AoA) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.69 
(AoA) ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย์ ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อ ปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 
0.8-1.6 จากเดิม 0.7-1.7 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ท่ีส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2561 ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.09 (MoM) (พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.56) มีรายละเอียด ดังน้ี 
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.15 จากการ ลดลง

ของกลุ่มอาหารสดร้อยละ 0.71 ผักและผลไม้สดลดลงร้อยละ 2.16 โดยเฉพาะ
ผลไม้สดลดลงร้อยละ 4.29 (เงาะ ลองกอง สัปปะรด ฝรั่ง แก้วมังกร) เน่ืองจากเป็น
ช่วงฤดูกาลปริมาณผลผลิตผลไม้สดหลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ้านวนมาก 
นอกจากนี้ เนื้อสุกร กุ้งขาว ไก่สด ปลานิล ปลาทู ส่งผลให้เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์
น้้าลดลงร้อยละ 0.48 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.05 (นมผง      
นมถั่วเหลือง นมสด ไข่ไก่) ในขณะท่ีเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 
1.82 ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.60 ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 
0.45 (ต้นหอม ผักคะน้า ผักชี พริกสด ผักกาดขาว) นอกจากน้ี อาหารบริโภค-นอก
บ้านและในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.24 และ 0.07 ตามล้าดับ

➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.05 ตามการลดลงของ
น้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.53 จากการลดลงของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด รวมท้ัง  
ก๊าซรถยนต์ ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารลดลงร้อยละ 0.17 
นอกจากน้ี หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.03       
(โฟมล้างหน้า ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป น้้าหอม น้้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพู กระดาษช้าระ) 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.02 ตามการลดลงของ
ราคาเบียร์ เป็นส้าคัญ ขณะท่ี หมวดบันเทิง การอ่านและการศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 
0.11 ตามการสูงขึ้นของค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 
0.06 (เสื้อผ้า รองเท้าสตรี รองเท้านักเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ) หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 102.05 เมื่อเทียบกับ

ระดับรำคำสินค้ำเดือนมิถุนำยน 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ เดือน พ.ค. 2561
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ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวได้ดี โดยอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกรำคำพลังงำนและรำคำสินค้ำเกษตรบำงชนิด     

กำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยของภำครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับกำรจ้ำงงำน กำรผลิตและรำยได้เกษตรกรที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น
อำจจะส่งผลดีต่อก ำลังซ้ือในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกิจในคร่ึงปีหลังน่ำจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยหนุน อำทิ เศรษฐกิจโลก 
รำคำน้ ำมัน กำรใช้จ่ำยภำครัฐและเอกชน รำคำสินค้ำเกษตรและภำคกำรส่งออก เป็นส ำคัญ

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560 เพิ่มขึ้น 1.38% (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 12 ติดต่อกัน   
จากการเพิ่มขึ้นของหมวดพลังงานเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ขณะท่ีอาหารสด 
ดัชนีราคาลดลง จากการลดลงของผักและผลไม้เป็นส้าคัญ เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวท่ีร้อยละ 0.83 (YoY) ช่วงครึ่งปีแรกของปี2561 อัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 0.97 (AoA) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.69 
(AoA) ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย์ ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อ ปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 
0.8-1.6 จากเดิม 0.7-1.7 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ท่ีส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2561 ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.09 (MoM) (พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.56) มีรายละเอียด ดังน้ี 
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.15 จากการ ลดลง

ของกลุ่มอาหารสดร้อยละ 0.71 ผักและผลไม้สดลดลงร้อยละ 2.16 โดยเฉพาะ
ผลไม้สดลดลงร้อยละ 4.29 (เงาะ ลองกอง สัปปะรด ฝรั่ง แก้วมังกร) เน่ืองจากเป็น
ช่วงฤดูกาลปริมาณผลผลิตผลไม้สดหลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ้านวนมาก 
นอกจากนี้ เนื้อสุกร กุ้งขาว ไก่สด ปลานิล ปลาทู ส่งผลให้เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์
น้้าลดลงร้อยละ 0.48 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.05 (นมผง      
นมถั่วเหลือง นมสด ไข่ไก่) ในขณะท่ีเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 
1.82 ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.60 ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 
0.45 (ต้นหอม ผักคะน้า ผักชี พริกสด ผักกาดขาว) นอกจากน้ี อาหารบริโภค-นอก
บ้านและในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.24 และ 0.07 ตามล้าดับ

➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.05 ตามการลดลงของ
น้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.53 จากการลดลงของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด รวมท้ัง  
ก๊าซรถยนต์ ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารลดลงร้อยละ 0.17 
นอกจากน้ี หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.03       
(โฟมล้างหน้า ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป น้้าหอม น้้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพู กระดาษช้าระ) 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.02 ตามการลดลงของ
ราคาเบียร์ เป็นส้าคัญ ขณะท่ี หมวดบันเทิง การอ่านและการศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 
0.11 ตามการสูงขึ้นของค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 
0.06 (เสื้อผ้า รองเท้าสตรี รองเท้านักเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ) หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 102.05 เมื่อเทียบกับ

ระดับรำคำสินค้ำเดือนมิถุนำยน 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ เดือน พ.ค. 2561

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวได้ดี โดยอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกรำคำพลังงำนและรำคำสินค้ำเกษตรบำงชนิด     

กำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยของภำครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับกำรจ้ำงงำน กำรผลิตและรำยได้เกษตรกรที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น
อำจจะส่งผลดีต่อก ำลังซ้ือในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกิจในคร่ึงปีหลังน่ำจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยหนุน อำทิ เศรษฐกิจโลก 
รำคำน้ ำมัน กำรใช้จ่ำยภำครัฐและเอกชน รำคำสินค้ำเกษตรและภำคกำรส่งออก เป็นส ำคัญ

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560 เพิ่มขึ้น 1.38% (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 12 ติดต่อกัน   
จากการเพิ่มขึ้นของหมวดพลังงานเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ขณะท่ีอาหารสด 
ดัชนีราคาลดลง จากการลดลงของผักและผลไม้เป็นส้าคัญ เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวท่ีร้อยละ 0.83 (YoY) ช่วงครึ่งปีแรกของปี2561 อัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 0.97 (AoA) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.69 
(AoA) ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย์ ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อ ปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 
0.8-1.6 จากเดิม 0.7-1.7 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ท่ีส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2561 ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.09 (MoM) (พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.56) มีรายละเอียด ดังน้ี 
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.15 จากการ ลดลง

ของกลุ่มอาหารสดร้อยละ 0.71 ผักและผลไม้สดลดลงร้อยละ 2.16 โดยเฉพาะ
ผลไม้สดลดลงร้อยละ 4.29 (เงาะ ลองกอง สัปปะรด ฝรั่ง แก้วมังกร) เน่ืองจากเป็น
ช่วงฤดูกาลปริมาณผลผลิตผลไม้สดหลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ้านวนมาก 
นอกจากนี้ เนื้อสุกร กุ้งขาว ไก่สด ปลานิล ปลาทู ส่งผลให้เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์
น้้าลดลงร้อยละ 0.48 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.05 (นมผง      
นมถั่วเหลือง นมสด ไข่ไก่) ในขณะท่ีเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 
1.82 ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.60 ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 
0.45 (ต้นหอม ผักคะน้า ผักชี พริกสด ผักกาดขาว) นอกจากน้ี อาหารบริโภค-นอก
บ้านและในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.24 และ 0.07 ตามล้าดับ

➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.05 ตามการลดลงของ
น้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.53 จากการลดลงของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด รวมท้ัง  
ก๊าซรถยนต์ ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารลดลงร้อยละ 0.17 
นอกจากน้ี หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.03       
(โฟมล้างหน้า ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป น้้าหอม น้้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพู กระดาษช้าระ) 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.02 ตามการลดลงของ
ราคาเบียร์ เป็นส้าคัญ ขณะท่ี หมวดบันเทิง การอ่านและการศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 
0.11 ตามการสูงขึ้นของค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 
0.06 (เสื้อผ้า รองเท้าสตรี รองเท้านักเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ) หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 102.05 เมื่อเทียบกับ

ระดับรำคำสินค้ำเดือนมิถุนำยน 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ เดือน พ.ค. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือน
มถินุายน 2560 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.38 (YoY) เป็นการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นเดือน 
ที่ 12 ติดต่อกัน จากการเพิ่มขึ้นของหมวดพลังงานเป็นหลัก โดยเฉพาะราคา 
น�้ามันเชื้อเพลิง ขณะที่อาหารสดดัชนีราคาลดลงจากการลดลงของผักและผลไม้
เป็นส�าคัญ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 
0.83 (YoY) ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.97 
(AoA) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.69 (AoA) ทั้งนี้ กระทรวง
พาณิชย์ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อ ปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.8 - 1.6  
จากเดิม 0.7 - 1.7 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 

การเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าส�าคญั ทีส่่งผลให้เงนิเฟ้อเดอืนมถินุายน 
2561 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.09 (MoM) (พฤษภาคม 2561 สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.56) มีรายละเอียดดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.15  
จากการลดลงของกลุ่มอาหารสดร้อยละ 0.71 ผักและผลไม้สดลดลงร้อยละ 2.16 
โดยเฉพาะผลไม้สดลดลงร้อยละ 4.29 (เงาะ ลองกอง สับปะรด ฝรั่ง แก้วมังกร) 
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลปริมาณผลผลิตผลไม้สดหลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกัน
เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ เนื้อสุกร กุ้งขาว ไก่สด ปลานิล ปลาทู ส่งผลให ้
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้าลดลงร้อยละ 0.48 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลง
ร้อยละ 0.05 (นมผง นมถั่วเหลือง นมสด ไข่ไก่) ในขณะที่เครื่องประกอบอาหาร 
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.82 ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 0.60 
ผกัสดสงูขึน้ร้อยละ 0.45 (ต้นหอม ผกัคะน้า ผกัช ีพรกิสด ผกักาดขาว) นอกจากนี้  
อาหารบริโภคนอกบ้านและในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 0.24 และ 0.07 ตามล�าดับ

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.05 ตาม 
การลดลงของน�้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.53 จากการลดลงของน�้ามันเชื้อเพลิง 
ทุกชนิด รวมทั้งก๊าซรถยนต์ ส่งผลให้หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร 
ลดลงร้อยละ 0.17 นอกจากนี้ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลลดลง
ร้อยละ 0.03 (โฟมล้างหน้า ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป น�้าหอม น�้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพู 
กระดาษช�าระ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.02  
ตามการลดลงของราคาเบียร์เป็นส�าคัญ ขณะที่หมวดบันเทิง การอ่าน และ 
การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 ตามการสูงขึ้นของค่าเล่าเรียน - ค่าธรรมเนียม
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อดุมศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชน หมวดเครือ่งนุง่ห่ม 
และรองเท้าสูงข้ึนร้อยละ 0.06 (เส้ือผ้า รองเท้าสตรี รองเท้านักเรียนและ 
เครื่องแบบนักเรียน) หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้น 
ของค่าเช่าบ้าน

(2558=100) (%) YoY
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ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2561 (ปี2553 = 100)  เท่ากับ 
103.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.2) ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 10.9) 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.7) โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น
ตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังสด หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นจากราคาสินค้าส้าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร            
(ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ จากต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการของตลาด    
กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตส่งผลให้อุปทานน้้ามันลดลง        
กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นตามราคา
ตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลกเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคา
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ข้าวสารเจ้า 
น้้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ปลาหมึกแช่แข็ง กากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง     
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน) เยื่อกระดาษ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และน้้ามัน
เชื้อเพลิง  ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง 
ได้แก่ หัวมันส้าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต  และหมวดผลิตภัณฑ์     
จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.5 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ปรับตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 93.7 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 7.3 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุนจาก
หมวดสินค้าเช้ือเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้้ามัน
ส้าเร็จรูป จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอก
กลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะอื่น ๆ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  
รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม     
สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส้าอาง  

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 101.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้น
ตามสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้้ามันที่สูงขึ้น ประกอบกับมีความต้องการสินค้าจาก    
ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป 
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น  ๆ
ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารที่ มีการขยายตัวขณะที่
กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา น้้าตาลทราย ตามปริมาณผลผลิตส่วนเกิน  
ที่มีอยู่ในตลาดเป็นปริมาณมาก

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ากับ 108.1 เทียบกับเดือน
มิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น
ร้อยละ 15.5 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.3 รวมครึ่งปีแรกดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA)

เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) จากการ
สูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 2.9 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I 
เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับ
สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวการณ์
ก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ    
คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัวอาบน้้า) จากการ
ปรับส่วนลดน้อยลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.3         
(สายเคเบิล THW สายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT  ท่อพีอี) 

ตามราคาลวดทองแดง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย) ยางมะตอยสูงขึ้นตามราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ 
แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่ระหว่างด้าเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การเร่งก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับ
สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สะท้อนจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจต่าง ๆ   
มีทิศทางขยายตัวทั้งด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจ
ในการลงทุนมากขึ้น เห็นได้จากการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
ในธุรกิจก่อสร้าง อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าของภาครัฐในการลงทุนโครงการ
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกจ้านวนมาก ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีต่าง ๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการ EEC
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ดัชนี  

ดัชน ี อัตรำกำรเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 108.1 เทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้น 
ร้อยละ 3.6 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูขึน้ร้อยละ 1.8 หมวดเหลก็และผลิตภณัฑ์เหล็ก  
สงูขึน้ร้อยละ 15.5 หมวดกระเบือ้ง สงูขึน้ร้อยละ 0.5 และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ  
สูงขึ้นร้อยละ 2.3 รวมครึ่งปีแรกดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA) 

เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) 
จากการสงูขึน้ของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ร้อยละ 2.9 (เหลก็เส้น เหลก็ฉาก  
เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า ลวดผูกเหล็ก) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็ก
ในประเทศขยับสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัว
ตามภาวการณ์ก่อสร้าง หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูข้ึนร้อยละ 0.1 (คอนกรตีผสมเสรจ็
คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัวอาบน�้า) จากการ
ปรบัส่วนลดน้อยลง หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา สงูข้ึนร้อยละ 0.3 (สายเคเบลิ 
THW สายส่งก�าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT ท่อพีอี)

ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2561 (ปี2553 = 100)  เท่ากับ 
103.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.2) ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 10.9) 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.7) โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น
ตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังสด หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นจากราคาสินค้าส้าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร            
(ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ จากต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการของตลาด    
กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตส่งผลให้อุปทานน้้ามันลดลง        
กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นตามราคา
ตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลกเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคา
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ข้าวสารเจ้า 
น้้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ปลาหมึกแช่แข็ง กากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง     
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน) เยื่อกระดาษ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และน้้ามัน
เชื้อเพลิง  ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง 
ได้แก่ หัวมันส้าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต  และหมวดผลิตภัณฑ์     
จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.5 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ปรับตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 93.7 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 7.3 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุนจาก
หมวดสินค้าเช้ือเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้้ามัน
ส้าเร็จรูป จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอก
กลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะอื่น ๆ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  
รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม     
สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส้าอาง  

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 101.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้น
ตามสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้้ามันที่สูงขึ้น ประกอบกับมีความต้องการสินค้าจาก    
ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป 
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น  ๆ
ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวขณะที่
กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา น้้าตาลทราย ตามปริมาณผลผลิตส่วนเกิน  
ที่มีอยู่ในตลาดเป็นปริมาณมาก

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ากับ 108.1 เทียบกับเดือน
มิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น
ร้อยละ 15.5 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.3 รวมครึ่งปีแรกดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA)

เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) จากการ
สูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 2.9 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I 
เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับ
สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวการณ์
ก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ    
คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัวอาบน้้า) จากการ
ปรับส่วนลดน้อยลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.3         
(สายเคเบิล THW สายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT  ท่อพีอี) 

ตามราคาลวดทองแดง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย) ยางมะตอยสูงขึ้นตามราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ 
แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่ระหว่างด้าเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การเร่งก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับ
สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สะท้อนจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจต่าง ๆ   
มีทิศทางขยายตัวทั้งด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจ
ในการลงทุนมากขึ้น เห็นได้จากการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
ในธุรกิจก่อสร้าง อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าของภาครัฐในการลงทุนโครงการ
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกจ้านวนมาก ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีต่าง ๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการ EEC

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)
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ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ เดือนพฤษภำคม 2561 (ปี2553 = 100)  
เท่ากับ 103.0 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (YoY) ตามการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง (สูงขึ้นร้อยละ 9.2) และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สูงขึ้นร้อยละ 0.7) ในขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
(ลดลงร้อยละ 1.2) โดยหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้นตามราคาสินค้า
กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากการปรับลดก้าลังการผลิตส่งผลให้อุปทานน้้ามันลดลง 
กลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นตามราคาน้้ามันซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ 
จากความต้องการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับขึ้นตามราคา
ตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ ในขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง 
เนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ปริมาณมีมากกวา่ความต้องการบริโภค อาทิ 
ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา สุกร/ไก่มีชีวิต ปลาน้้าจืด และกุ้งแวนนาไม
เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2561 ดัชนีรำคำผู้ผลิต สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (MoM) 
ตามการสูงขึ้นของ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าส้าคัญที่ราคา
สูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก หัวมันส้าปะหลังสด ถั่วเหลือง ผลปาล์มสด ยางพารา 
พืชผักและ ผลไม้ หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 5.0  สินค้าส้าคัญที่
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ ปรับตามภาวะตลาดโลก 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ 
ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง ปลายข้าว ปลาหมึกแช่แข็ง น้้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ด้ายใย
สังเคราะห์ ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ น้้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ยาง และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนเมษายน 2561 เท่ากับ 93.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2560    
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.4 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุนจาก
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้้ามัน
ส้าเร็จรูป จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอก
กลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะอื่นๆ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส้าอาง

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนเมษายน 2561 เท่ากับ 101.0 เทียบกับเดือนเมษายน 2560  
(ปี  2555=100) สู งขึ้ นร้ อยละ 4.7 (YoY) ปรับสู งขึ้ นทุ กหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสู งขึ้น
ตามความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศ หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจาก
น้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคาน้้ ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้า
เกษตรกรรม สูงขึ้นจากข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สดแช่ เย็นแช่แข็ ง และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว ขณะที่
กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา น้้าตาลทราย ตามปริมาณผลผลิต
ส่วนเกินที่มีอยู่ในตลาดเป็นปริมาณมาก
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พ.ค.61 เท่ากับ 107.3

YoY = 3.8

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนพฤษภำคม 2561 เท่ากับ 107.3 เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2560 (YoY) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3  หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.5  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น
ร้อยละ 13.0 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
สูงขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2561 (MoM) ดัชนีรำคำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 0.5 
(เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะปู) ตาม
ราคาเหล็กในตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ ได้แก่ บิลเลตและเศษเหล็ก ทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดในประเทศขยับสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์
ปอรต์แลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) 

จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูง ประกอบกับต้นทุน
สูงขึ้นตามราคาถ่านหิน  หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ทรายถมที่ อลูมิเนียม
แผ่นเรียบ ยางมะตอย)  ในส่วนของยางมะตอย เป็นผลมาจากการปรับราคาของ
น้้ามันดิบ แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจาก
แรงขับเคลื ่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ท้า ให้นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่า งประเทศเข้ามาลงทุน อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ได้ปลดล็อก พ.ร.บ.ฮั้วประมูล 
PPP Fast Track โดยให้บริษัทต่างชาติที่ เป็นรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประมูล
ได้ส่งผลให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกรุงเทพ - อู่ตะเภา        
เงินลงทุน 2.4 แสนล้านบาท สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามแผนที่ก าหนด
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ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)

ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2561 (ปี2553 = 100)  เท่ากับ 
103.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.2) ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 10.9) 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.7) โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น
ตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังสด หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นจากราคาสินค้าส้าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร            
(ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) เนื่องจากความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ จากต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการของตลาด    
กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตส่งผลให้อุปทานน้้ามันลดลง        
กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นตามราคา
ตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลกเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคา
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ข้าวสารเจ้า 
น้้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ปลาหมึกแช่แข็ง กากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง     
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน) เยื่อกระดาษ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และน้้ามัน
เชื้อเพลิง  ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง 
ได้แก่ หัวมันส้าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต  และหมวดผลิตภัณฑ์     
จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.5 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ปรับตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 93.7 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 7.3 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุนจาก
หมวดสินค้าเช้ือเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้้ามัน
ส้าเร็จรูป จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอก
กลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะอื่น ๆ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  
รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม     
สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส้าอาง  

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 101.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้น
ตามสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้้ามันที่สูงขึ้น ประกอบกับมีความต้องการสินค้าจาก    
ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป 
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น  ๆ
ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารที่ มีการขยายตัวขณะที่
กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา น้้าตาลทราย ตามปริมาณผลผลิตส่วนเกิน  
ที่มีอยู่ในตลาดเป็นปริมาณมาก

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมิถุนำยน 2561 เท่ากับ 108.1 เทียบกับเดือน
มิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น
ร้อยละ 15.5 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.3 รวมครึ่งปีแรกดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA)

เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) จากการ
สูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 2.9 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I 
เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับ
สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวการณ์
ก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ    
คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัวอาบน้้า) จากการ
ปรับส่วนลดน้อยลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.3         
(สายเคเบิล THW สายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT  ท่อพีอี) 

ตามราคาลวดทองแดง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย) ยางมะตอยสูงขึ้นตามราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ 
แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่ระหว่างด้าเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การเร่งก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับ
สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สะท้อนจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจต่าง ๆ   
มีทิศทางขยายตัวทั้งด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจ
ในการลงทุนมากขึ้น เห็นได้จากการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
ในธุรกิจก่อสร้าง อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าของภาครัฐในการลงทุนโครงการ
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกจ้านวนมาก ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีต่าง ๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการ EEC
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ดัชน ี อัตรำกำรเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =

ดัชนีราคาส่งออก (XPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2561 (ปี 2553 = 100) 
เท่ากับ 103.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการ 
สูงขึ้นของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.2) ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์ 
จากเหมือง (ร้อยละ 10.9) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.7) โดย
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้าส�าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลังสด หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นจากราคา 
สินค้าส�าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง) เนื่องจาก 
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยื่อกระดาษ  
จากต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการของตลาด กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับ
ลดก�าลังการผลิตส่งผลให้อุปทานน�้ามันลดลง กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาวัตถุดิบปรับสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์
อโลหะ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงข้ึนจากราคาน�้ามันปิโตรเลียมดิบ  
ก๊าซธรรมชาตแิละแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลกเมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2561 
ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากดัชนีราคา
หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สงูขึน้ร้อยละ 0.3 จากสนิค้าส�าคญั ได้แก่ ข้าวสารเจ้า
น�้ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ปลาหมึกแช่แข็ง กากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน) เยื่อกระดาษ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และ 
น�้ามันเชื้อเพลิง ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส�าคัญ 
ที่ราคาลดลง ได้แก่ หัวมันส�าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต  
และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.5 สินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง  
ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ ปรับตามภาวะตลาดโลก

ตามราคาลวดทองแดง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4  
(อะลูมิเนียมแผ่นเรียบยางมะตอย) ยางมะตอยสูงขึ้นตามราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคง 
ขยายตวัต่อเนือ่งจากโครงการก่อสร้างภาครฐัทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้างและอยูร่ะหว่าง 
ด�าเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งก่อสร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้
ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศที่สะท้อนจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจต่างๆ มีทิศทางขยายตัวทั้งด้านการ
ส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น 
เหน็ได้จากการขอจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิใหม่ขยายตวัเพิม่ขึน้มากในธรุกิจก่อสร้าง 
อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าของภาครัฐในการลงทุนโครงการด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานอีกจ�านวนมาก ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีต่างๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการ EEC

ดชันรีาคาส่งออก เดอืนพฤษภาคม 2561 เท่ากบั 101.2 เทยีบกบัเดอืน
พฤษภาคม 2560 (ปี 2555 = 100) สงูขึน้ร้อยละ 4.7 (YoY) ปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า  
ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
โดยเฉพาะเครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี ้ เมด็พลาสตกิ 
เคมภีณัฑ์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ ยานพาหนะ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
ปรับตัวสูงข้ึนตามสินค้าที่เก่ียวเนื่องกับราคาน�้ามันที่สูงข้ึน ประกอบกับมีความ
ต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง  
สูงขึ้นจากน�้ามันส�าเร็จรูปตามแนวโน้มราคาน�้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม สงูขึน้จากข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ 
และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตรสงูขึน้จากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส�าเร็จรูปอื่นๆ ตามความต้องการสินค้าเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว ขณะที่กลุ่มสินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ 
ยางพารา น�า้ตาลทราย ตามปรมิาณผลผลติส่วนเกนิ

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 93.7 เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 7.3 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวด
สินค้า โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบ  
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน�้ามันส�าเร็จรูป จากการปรับลดก�าลังการผลิต 
ลงอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน�้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ทองค�า สินแร่
โลหะอื่นๆ ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ หมวด 
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
รถยนต์นัง่ และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ได้แก่ ผลติภณัฑ์เวชกรรมและเภสชักรรม
สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส�าอาง

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
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การส่งออกของไทยในเดอืนพฤษภาคม 2561 ขยายตวัสงูขึน้ทีร้่อยละ 11.4 
เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 หรือคิดเป็นมูลค่า 22,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
โดยการส่งออกในตลาดส�าคญัยกเว้นตะวนัออกกลางขยายตวัทกุตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดอนิเดยี และ CLMV มกีารเตบิโตต่อเนือ่งและขยายตวัในระดบั 2 หลกั ส�าหรบั 
การส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 โดยสินค้า 
ที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และน�้ามันส�าเร็จรูป ขณะที ่
การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 
1.5 สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และทูน่ากระป๋อง  
แนวโน้มการส่งออกในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 
การส่งออกที่ร้อยละ 8 และมีการกระจายตัวในตลาดใหม่ๆ มากขึ้น สอดคล้อง 
กับเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ขยายตัวเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาด
ตะวันออกกลาง โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็น 
การขยายตัวในทุกตลาด ทั้งการส่งออกไปสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (15) และญี่ปุ่น  
ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 10.0 และ 11.6 ตามล�าดับ ขณะที่การส่งออกไปตลาด
ศักยภาพขยายตัวในอัตราสูงที่ร้อยละ 13.7 ซึ่งส่วนใหญ่ขยายตัวในระดับ 2 หลัก  
โดยการส่งออกอินเดียยังขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 31.2 ประกอบกับการ 
ส่งออกไปจีน อาเซียน 5 CLMV และเกาหลีใต้ ขยายตัวร้อยละ 14.8 12.9 17.3 
และ 16.9 ตามล�าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 
8.4 โดยการส่งออกไปทวปีออสเตรเลยี แอฟรกิา รสัเซยีและกลุม่ประเทศ CIS และ
ลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 20.9 21.6 7.7 และ 6.3 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม 
การส่งออกไปตะวันออกกลางหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 14.1

การส่งออกในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีและมีการกระจายตัวมากขึ้น 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แม้ในระยะสั้นอาจ
ต้องเผชิญความผันผวนจากมาตรการการค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจทาง
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีพื้นฐานการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับ
อัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มลดลงจะช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายของประชาชนใน
อนาคต กลุ่มประเทศยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะตลาด
แรงงานที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจจีน แนวโน้มยังไปได้ด ี
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่ขยายตัวสูง
โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลดีต่อการส่งออกไทยที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่การส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี 
ยังขยายตัวได้ดี สนับสนุนการส่งออกไทย แม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอ
แต่มีสัญญาณดีขึ้นผลจากการเพิ่มค่าแรง 

เดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 21,053 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 
ร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของ
น�้ามันดิบ (+23.4%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+3.1%) เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ (+12.5%) เคมภีณัฑ์ (+10.6%) และเหลก็ เหล็กกล้า (+15.3%)
แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+11.8%) ญี่ปุ่น (+5.4%) 
มาเลเซีย (+7.1%) สหรัฐอเมริกา (+9.2%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+20.7%)

เดือนพฤษภาคม 2561 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,204 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค.-พ.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 1,877ล้านเหรยีญสหรฐั 

ดัชนีราคาสินค้าส ่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 อยู ่ที่  101.2  
(ปี 2555 = 100) สูงข้ึนร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 
9.2 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.8 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 33.9

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 93.1 (ปี 2555 = 100) ขยายตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาน�าเข้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึนร้อยละ 34.7 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สินค้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 หมวดสินค้า 
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8

 พฤษภาคม 2561 มกราคม - พฤษภาคม 2561

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 22,257 11.4 104,032 11.6

น�าเข้า 21,053 11.7 102,155 16.6

ดุลการค้า 1,204 1,877

การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤษภาคม 2561
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2561

สินค้าและแหล่งนาเข้า 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2561

ดัชนีราคาส่งออก - นำาเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,814 25.2 12.6 จีน 2,709 14.8 12.2
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,666 10.8 7.5 สหรัฐอเมริกา 2,435 3.9 10.9

อัญมณีและเครื่องประดับ 982 33.2 4.4 ญี่ปุ่น 2,229 11.6 10.0

เม็ดพลาสติก 981 30.1 4.4 ออสเตรเลีย 1,067 23.0 4.8

ผลิตภัณฑ์ยาง 963 11.8 4.3 เวียดนาม 1,032 2.4 4.6

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

น�้ามันดิบ 2,124 23.4 10.1 จีน 4,435 11.8 21.1

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1,824 3.09 8.7 ญี่ปุ่น 2,818 5.4 13.4

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1,690 12.49 8.0 มาเลเซีย 1,239 7.1 5.9

เคมีภัณฑ์ 1,475 10.64 7.0 สหรัฐอเมริกา 1,091 9.2 5.2

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1,136 15.3 5.4
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 831 20.7 4.0

ดัชนีราคา การเปล่ียนแปลง (%MoM)  การเปล่ียนแปลง (%YoY)

  มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 พ.ค. 61 ม.ค. - พ.ค. 61

ส่งออก 0.3 0.4 0.2 4.7 4.7

นาเข้า 0.2 0.4 0.6 7.3 6.7

หมายเหตุ : มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี ้ทศิทางราคาน�า้มนัทีม่แีนวโน้มอยูเ่หนอืระดบั 70 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อบาร์เรล จากการขยายข้อตกลงการปรับลดก�าลังการผลิตน�้ามันของกลุ่มผู้ผลิต 
OPEC และ Non-OPEC รวมทั้งอุปทานน�้ามันที่ลดลงจากปัญหาในประเทศ 
ผู้ส่งออกน�้ามันอย่างเวเนซุเอลา และความกังวลต่อการคว�่าบาตรอิหร่านรอบใหม่
จากสหรัฐฯ จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามันปรับตัว
สงูขึน้ โดยราคาส่งออกสนิค้าเกษตรส�าคญัโดยเฉพาะข้าว มนัส�าปะหลงั เริม่ปรบัตวั 
สูงขึ้น ในขณะที่ราคายางพารามีแนวโน้มดีขึ้นแม้ราคายังติดลบ นอกจากนี้  
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าจะช่วยสนับสนุนการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี  
และส่งผลดีต่อรายได้จากการส่งออกในรูปเงินบาทอีกทางหนึ่ง
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ราคาทองค า  

 
ราคาทองค าเดือนมิถุนายนเฉล่ียอยูท่ี่ 19,640 บาทลดลลงร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ ขณะท่ีราคาทองค า
ในตลาดโลกปรับ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.0แต่ในภาพรวมยงัทรงตวัในระดบัต ่า ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมา จากอุปสงคข์อง
ทองค ายงัอยูใ่นระดบัต ่าแมว้า่ความกงัวลต่อสงครามการคา้โลกเพิ่มข้ึนและราคาหลกัทรัพยท์ัว่โลกปรับลดลง โดย
นกัลงทุนมี ความตอ้งการถือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ มากกวา่ทองค า โดยเฉพาะพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯและเงินดอลลาร์ 
สรอ.ส่วนราคาทองค า ในโลกปี 2561 ยงัมีแนวโนม้ปรับตวั เพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ และคาดวา่จะเคล่ือนไหวในกรอบ 
1,250-1,350 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ 

ราคาน า้มัน 

 
ราคาน ้ามนัดิบเดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงร้อยละ 3.8เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ โดยราคาน ้ามนัดิบWTI เฉล่ียอยูท่ี่
67.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล เน่ืองจากมีความกงัวลต่อสถานการณ์สงครามทางการคา้จะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืน

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000

Jan
-14

Fe
b-1

4
Ma

r-1
4

Ap
r-1

4
Ma

y-1
4

Jun
-14

Jul
-14

Au
g-1

4
Se

p-1
4

Oc
t-1

4
No

v-1
4

De
c-1

4
Jan

-15
Fe

b-1
5

Ma
r-1

5
Ap

r-1
5

Ma
y-1

5
Jun

-15
Jul

-15
Au

g-1
5

Se
p-1

5
Oc

t-1
5

No
v-1

5
De

c-1
5

Jan
-16

Fe
b-1

6
Ma

r-1
6

Ap
r-1

6
Ma

y-1
6

Jun
-16

Jul
-16

Au
g-1

6
Se

p-1
6

Oc
t-1

6
No

v-1
6

De
c-1

6
Jan

-17
Fe

b-1
7

Ma
r-1

7
Ap

r-1
7

Ma
y-1

7
Jun

-17
Jul

-17
Au

g-1
7

Se
p-1

7
Oc

t-1
7

No
v-1

7
De

c-1
7

Jan
-18

Fe
b-1

8
Ma

r-1
8

Ap
r-1

8
Ma

y-1
8

Jun
-18

THB/Baht ราคาทองค าเฉลีย่รายเดอืน

London Gold PM TH-Gold Selling 
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ราคาน ้ามนัเฉลีย่รายเดอืน

WTI TH- HS Diesel TH-Gasohol 95 E20

USD/BBL

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
มิถุนายน 2561

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา

เดือน
สินค้า

พ.ค. 61 มิ.ย. 61
%∆

(MoM) 
มิ.ย. 60 มิ.ย. 61

%∆
(YoY) 

ข้าว : (Baht/100 Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,290.71 1,235.95 -4.24 1,412.27 1,235.95 -12.48

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,390.24 3,556.90 4.92 2,180.00 3,556.90 63.16

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 55.74 52.04 -6.64 61.11 51.92 -15.04

ยางแท่ง STR 20 (f.o.b) 46.24 45.36 -1.90 51.68 45.32 -12.30

ทองคำา            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1,243.80 1,281.60 3.04 1,260.30 1,281.60 1.70

ไทย (THB/Baht) 19,656.50 19,640.50 -0.08 20,253.80 19,640.5 -3.00

น้ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 69.80 67.20 -3.76 45.20 67.20 48.90

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 32.00 32.50 1.57 34.00 32.50 -4.50

ราคาทองค�าเดอืนมถินุายนเฉลีย่อยูท่ี ่ 19,640 บาท ลดลงร้อยละ 0.1 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 แต่ในภาพรวม
ยงัทรงตวัในระดบัต�า่ ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากอปุสงค์ของทองค�ายงัอยูใ่นระดับต�า่ แม้ว่า
ความกังวลต่อสงครามการค้าโลกเพิ่มขึ้นและราคาหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับลดลง โดย 
นักลงทุนมีความต้องการถือทรัพย์สินอื่นๆ มากกว่าทองค�า โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล
สหรฐัฯ และเงนิดอลลาร์สหรฐั ส่วนราคาทองค�าในโลกปี 2561 ยงัมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
อย่างช้าๆ และคาดว่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,250 - 1,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

ค่าเงนิบาทอยูใ่นช่วงวฏัจกัรอ่อนค่า ซึง่จะมกีารปรบัตวัในลกัษณะ V หรอื U shape  
อย่างชัดเจน โดยเดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าร้อยละ 
1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามการปรับเพิ่มขึ้น
ของผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของสหรัฐฯ หลังจากมีธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง และส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่า
อัตราดอกเบ้ียจะปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ ทั้งนี้คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีค่าเงินจะมี 
แนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง แต่อาจจะมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบาย 
การค้าระหว่างประเทศของสหรฐัฯ ขณะทีอ่ตัราแลกเปลีย่นทัง้ปี 2561 คาดว่าจะเคลือ่นไหว 
อยู่ที่ 31.0 - 33.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยที่ท�าให้ค่าเงินอ่อนค่า ประกอบด้วย 
(1) ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบายอีก 1 - 2 คร้ัง 
ในปี 2561 และ (2) แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ราคาน�า้มนัดบิเดอืนมถินุายนปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.8 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า  
โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่67.2 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาร์เรล เนือ่งจากมคีวามกงัวลต่อ 
สถานการณ์สงครามทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับ 
กลุ่มประเทศ OPEC และพันธมิตรเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปรับเพิ่มปริมาณการผลิต
น�า้มนัเพือ่รกัษาความสมดุลของตลาดน�า้มนั หลังจากสมาชกิบางประเทศลดก�าลงัการผลติ 
มากกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้คาดว่าราคาน�้ามันดิบ (Dubai) 
ในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 จะอยูท่ีร่ะดบั 65.0 - 75.0 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาร์เรล โดยมปัีจจยั 
ขบัเคลือ่นหลกัจากการฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของเศรษฐกจิโลก และการรกัษาระดบัการผลติ 
ของกลุ่มประเทศ OPEC ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามันปรับเข้าสู่สมดุล อย่างไรก็ตาม
ยังต้องติดตามสถานการณ์การยกเลิกการคว�่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง  
ว่าจะน�ามาสู่การถอนตัวของประเทศอื่นๆ ตามมาด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่ออุปทานน�้ามันในตลาดโลกอย่างมีนัยส�าคัญ และส่งผลให้ราคาน�้ามันอาจจะเร่งขึ้นได้

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมิถุนายน 2561 ปรับตัวลดลงจาก 
เดอืนพฤษภาคม 2561 จากราคา 1,290.71 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,235.95 บาท/100  
กโิลกรมั ในขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก  
3,390.24 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 3,556.90 บาท/100 กโิลกรมั ราคาข้าวมกีารปรบัตวั 
เพิ่มสูงข้ึนตามกลไกราคาตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกข้าวที่เพ่ิมมากขึ้นตาม 
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ประกอบกับการที่ไทยชนะการประมูลขายข้าวให้
ต่างประเทศ และระดบัสตอ็กข้าวทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ราคาข้าว 
เพิม่สงูขึน้ 

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพ และท่าเรือสงขลา) เดือนมิถุนายน 2561 เฉล่ียอยู่ที่กิโลกรัมละ 52.04 บาท  
และ 45.36 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.64 และ 1.90 การปรับตัวลดลงของ
ราคายางเป็นไปตามทิศทางราคายางในตลาดล่วงหน้าของตลาดต่างประเทศ ประกอบ 
กับสต็อกยางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทและค่าเงินเยน 
ที่แข็งค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทุนมีความระมัดระวังใน
การซื้อขายจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองคำาเฉลี่ยรายเดือน

ตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบักลุ่มประเทศ OPEC และพนัธมิตรเรียกร้องใหป้ระเทศสมาชิก ปรับเพิ่มปริมาณ
การผลิตน ้ามนัเพื่อรักษาความสมดุลของตลาดน ้ามนั หลงัจากสมาชิกบางประเทศลดก าลงัการผลิตมากกวา่ท่ีไดต้ก
ลงกนัไวใ้นเดือนพ .ย.2559ทั้งน้ีคาดวา่ ราคาน ้ามนัดิบ (Dubai) ในช่วงท่ีเหลือของ ปี 2561จะอยูท่ี่ระดบั 65.0-75.0 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรลโดยมีปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัจากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งของเศรษฐกิจโลก  และการรักษา
ระดบัการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC ท าใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานน ้ามนัปรับเขา้สู่สมดุล  อยา่งไรก็ตามยงัตอ้ง
ติดตามสถานการณ์การยกเลิกการคว  ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ อยา่งต่อเน่ือง วา่จะน ามาสู่การถอนตวัของประเทศ
อ่ืนๆ ตามมาดว้ยหรือไม่ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน ้า มนัในตลาดโลกอยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลใหร้าคา
น ้ามนัอาจจะเร่งข้ึนได ้
 อตัราแลกเปลีย่น 

 
ค่าเงินบาทอยูใ่นช่วงวฏัจกัรอ่อนค่า ซ่ึงจะมีการปรับตวัในลกัษณะ V หรือ U shape อยา่งชดัเจน โดย เดือนมิถุนายน
เฉล่ียอยูท่ี่ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้  เน่ืองจากดอลลาร์ สรอ . แขง็
ค่าข้ึนตามการปรับเพิ่มข้ึนของผล ตอบแทนพนัธบตัร  10 ปี ของสหรัฐฯ  หลงัจากมีธนาคารกลางสหรัฐฯปรับข้ึน
อตัราดอกเบ้ียนโยบายต่อเน่ือง และส่งสัญญาณจะปรับข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจนกวา่อตัราดอกเบ้ียจะปรับตวัเขา้สู่
ระดบัปกติ ทั้งน้ี คาดวา่ในช่วงท่ีเหลือของปีค่าเงินจะมีแนวโนม้อ่อนค่าต่อเน่ือง แต่อาจจะมีความผนัผวนจากความ
ไม่แน่นอนของนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศของสหรัฐ ขณะท่ี อตัราแลกเปล่ียน ทั้ง ปี 2561คาดวา่จะเคล่ือนไหว
อยูท่ี่ 31.0–33.0 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ . โดยปัจจยัท่ีท าใหค้่าเงินอ่อนค่า ประกอบดว้ย (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มี
แนวโนม้ปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียนโยบายอีก 1-2คร้ังในปี 2561  และ (2) แนวโนม้การฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ  
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THB/USD
อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค า  

 
ราคาทองค าเดือนมิถุนายนเฉล่ียอยูท่ี่ 19,640 บาทลดลลงร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ ขณะท่ีราคาทองค า
ในตลาดโลกปรับ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.0แต่ในภาพรวมยงัทรงตวัในระดบัต ่า ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมา จากอุปสงคข์อง
ทองค ายงัอยูใ่นระดบัต ่าแมว้า่ความกงัวลต่อสงครามการคา้โลกเพิ่มข้ึนและราคาหลกัทรัพยท์ัว่โลกปรับลดลง โดย
นกัลงทุนมี ความตอ้งการถือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ มากกวา่ทองค า โดยเฉพาะพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯและเงินดอลลาร์ 
สรอ.ส่วนราคาทองค า ในโลกปี 2561 ยงัมีแนวโนม้ปรับตวั เพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ และคาดวา่จะเคล่ือนไหวในกรอบ 
1,250-1,350 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ 

ราคาน า้มัน 

 
ราคาน ้ามนัดิบเดือนมิถุนายนปรับตวัลดลงร้อยละ 3.8เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ โดยราคาน ้ามนัดิบWTI เฉล่ียอยูท่ี่
67.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล เน่ืองจากมีความกงัวลต่อสถานการณ์สงครามทางการคา้จะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืน
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USD/BBLราคานำ้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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เมียนมาเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงส�าหรับสินค้าไทย อีกทั้งยังเป็นประตู 
สู่อินเดียอีกด้วย ผู้ส่งออกจึงไม่ควรมองข้ามความส�าคัญของตลาดนี้

เศรษฐกิจเมียนมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาขยายตัว 
จากระดับต�่ากว่า 6% ในปี 2554 ขึ้นมาที่ระดับ 7.2% ในปี 2560 โดยขับเคลื่อน
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งและแรงงานราคาถูกที่มีมากเป็นแรงดึงดูด 
การลงทนุจากต่างประเทศสูอ่ตุสาหกรรมด้านพลงังาน เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาหารและเครือ่งดืม่ รฐับาลอองซานซูจมีเีป้าหมายในการเพิม่ผลผลิต
ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน พร้อมทั้ง
เปิดกว้างภาคการเงินและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและไฟฟ้า รฐับาล
ยังได้ด�าเนินการสร้างความโปร่งใสในภาคเหมืองแร่และน�้ามันโดยการเผยแพร่
รายงานภายใต้โครงการริเริ่มความโปร่งใสด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
สินแร่ (EITI) ในปี 2016 และ 2018

นโยบายทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ มีการออกประกาศเปิดเสรีด้านธุรกิจการ
ศึกษา ภายใต้กฎหมายการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Law 2016) 
ซึ่งเป็นการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนด�าเนินธุรกิจด้าน 
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทคนิค โรงเรียน
อาชีวะ และโรงเรียนฝึกหัดช่างฝีมือ การศึกษาขั้นสูง และโรงเรียนเอกชน อันเป็น
โอกาสอนัดแีก่ภาคเอกชนไทยในการขยายตลาดด้านธรุกจิการศกึษามายงัเมยีนมา
ในทุกระดับ อีกทั้งในระยะยาวยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต 
กับไทย เนื่องด้วยสองฝ่ายจะมีพื้นฐานการศึกษาในแนวทางเดียวกัน ท�าให้การ 
เชือ่มโยงท�าได้ง่ายขึน้ นอกจากนัน้เมยีนมาเองก�าลงัวางรากฐานในการพฒันาด้าน
การศึกษาในระยะยาวอีกด้วย

การส่งออกของเมียนมา ในเดือนเมษายน 2561 มีการส่งออกคิดเป็น
มูลค่า 588.67 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ อาหารประเภทเนื้อ สัตว์น�้า เสื้อผ้า ธัญพืช ตลาดส่งออกที่ส�าคัญของ 
เมียนมา ได้แก่ จีน (40%) ไทย (20%) อินเดีย (9%) สิงคโปร์ (7.6%) และ 
ญี่ปุ่น (5.7%)

การน�าเข้า ในเดือนเมษายน 2561 คิดเป็นมูลค่า 913.29 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย 
กลุ่มสินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ 
แหล่งน�าเข้าที่ส�าคัญของเมียนมา ได้แก่ จีน (35%) สิงคโปร์ (15%) ไทย (12%) 
ญี่ปุ่น (7.9%) อินเดีย (7%) และมาเลเซีย (4%)

เมียนมา
ขุมทรัพย์ ใกล้บ้าน

การค้าไทย - เมียนมา การค้าไทย - เมียนมา ปี 2560 มีมูลค่า 6,784.23  
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 4,308 ล้านเหรียญสหรัฐ

- การส่งออกจากไทย ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เครื่องจักร น�้าตาลทราย ผ้าผืน เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารส�าเร็จรูป 
และเม็ดพลาสติก

- การน�าเข้าจากเมียนมา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (75% ของการน�าเข้า 
จากเมียนมา) สินแร่ เนื้อสัตว์ สัตว์มีชีวิต สัตว์น�้า พืช และไม้ซุง

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนเมษายน 2560  
จนถึงเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 5,718 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสิงคโปร์ 
เป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 มูลค่า 2,164 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ จีน มูลค่า  
1,395 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยเนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ตามล�าดับ  
ส่วนไทยอยู่ล�าดับที่ 9 มีมูลค่า 124 ล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมที่ต่างชาติ 
เข้ามาลงทุนมากที่สุดในช่วงปีนี้ คือ อุตสาหกรรมการผลิต อสังหาฯ การคมนาคม
และการสื่อสาร และอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ จีนและเมียนมาอยู่ระหว่างการเจรจาโดยได้
มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หากเขตเศรษฐกิจฯ เสร็จสมบูรณ์  
จะช่วยให้สินค้าที่ผลิตในเมียนมาสามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้อย่างสะดวก
และพฒันาภาคการท่องเทีย่วให้ขยายตวัมากขึน้ นกัลงทนุไทยทีส่นใจเจาะตลาดจนี 
ไม่ควรมองข้ามเขตเศรษฐกิจนี้ 

ถนนเชื่อมไทย - เมียนมา - อินเดีย หรือถนนสายไตรภาคีไทย -  
เมียนมา - อินเดีย ตัดผ่านจากแม่สอด - ย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ - ตามู (เมียนมา)  
และโมเร่ (อินเดีย) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นี้
โดยช่วงที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นช่วงมัณฑะเลย์ - ชายแดน (เมียนมา - อินเดีย) ซึ่งอยู่
ระหว่างติดตั้งป้ายสัญญาณ เส้นทางนี้จะสามารถลดเวลาการขนส่งไทย - อินเดีย 
จากเวลานับเดือนเหลือแค่ครึ่งวัน สินค้าส่งออกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก 
เส้นทางเส้นนีใ้นการเจาะตลาดเมยีนมาและอนิเดยี ได้แก่ อาหารแปรรปู เครือ่งจกัรกล 
ทางการเกษตร ยานยนต์ ด้าย ผ้าผืน หนังฟอก น�้าตาล และเม็ดพลาสติก ขณะที่
การน�าเข้าจะได้ประโยชน์จากการที่เมียนมาและอินเดียอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่จ�าเป็นต่อภาคการผลิตของไทย อาทิ เมียนมาอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรพัยากรประมง อญัมณ ีทองค�า น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ไม้สกั ไม้ซงุ และหนิปนู 
ส่วนอินเดียมีถ่านหิน (มากอันดับ 4 ของโลก) เหล็ก แมงกานีส (อันดับ 7 ของโลก) 
ไมก้า บอกไซต์ (อันดับ 5 ของโลก) โครไมต์ ก๊าซธรรมชาติ เพชร หินปูน ทอเรียม 
(อันดับ 1 ของโลก แหล่งใหญ่อยู ่ชายฝั่งเกเรลา) จึงเป็นไปได้สูงที่จะมีการ 
แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบผ่านเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้นอินเดีย
ยังมองข้ามช็อตใช้ไทยเป็นประตูเจาะตลาด CLMV อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่า 
โลจสิตกิส์ไทยได้ประโยชน์เต็มๆ
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