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นับเป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลยิ่งในช่วงชีวิตหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ขึน้ เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตามโบราณราชประเพณี ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและขอน้อมน�ำพระราโชวาทที่พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ความว่า “ข้าราชการมีสิ่งส�ำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดิน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบตั ริ าชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทัง้ รากฐานและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายนัน้ ” มายึดมัน่ และถือปฏิบตั สิ บื ไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
						

(บทกลอนประพันธ์โดย นายณัฐวัชร์ อัครณีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
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การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน
เชื่อมโยงการปรับปรุงตะกร้าเงินเฟ้อ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน (Judging) การประกวด Hackathon 2019
ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ (Thailand Food Heroes) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จาก Grow Asia ประเทศสิงคโปร์, ธนาคารกสิกรไทย และส�ำนักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
การจัดงาน Hackathon ที่เสนอโดย Grow Asia เป็นรูปแบบการจัด Workshop ระดมสมอง
ต่อเนือ่ งมาราธอนตัง้ แต่ชว่ งกลางวันถึงกลางคืน เพือ่ ร่วมกัน Hack ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส�ำหรับการจัด Hackathon ของสินค้าเกษตร โดย
ได้นำ� ร่องในกลุม่ สินค้าข้าวอินทรีย์ เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าข้าวอินทรียแ์ ละเฟ้นหาไทยแลนด์ฟดู้ ฮีโร่
การจัดงานครัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมงานมองว่าเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่
ให้ทุกคนได้รู้จักการท�ำ Workshop ในรูปแบบ Hackathon น�ำมาสู่ผลลัพธ์ด้านแนวทางการพัฒนา
และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อเสนอที่จับต้องได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทุกกลุ่มได้รับค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในระหว่างการท�ำ Hackathon Canvas จาก
ทีม Grow Asia
ส�ำหรับทีมที่ชนะการประกวดไอเดีย ได้แก่ ทีม AgriLink (รู้จัก รู้ใจ ในข้าวอินทรีย์) ได้รับเงิน
รางวัล 60,000 บาท จาก สนค. และตั๋วเครื่องบินเดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อประกวดไอเดียที่งาน
Hackathon ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 นี้อีกด้วย
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บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู ้จัดท�ำ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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โดย : กลุม่ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เชือ
่ มโยงการปรับปรุงตะกร้าเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer prices index) หรือเงินเฟ้อ
(Inflation) เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ค่าครองชีพทีส่ ำ� คัญของประชาชนในประเทศ
และเป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด เศรษฐกิ จ หลั ก อั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศและ
นานาประเทศ ในการเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
รวมถึงใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ค่าจ้างแรงงาน/เงินเดือน รวมถึงนโยบายในการก�ำกับดูแลด้านปริมาณ
และราคาสินค้า ให้เพียงพอ ราคาเหมาะสมและเป็นธรรม จะเห็นได้ว่า
ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความส�ำคัญต่อทุกภาคส่วนในหลายมิติ ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นย�ำ

• รายจ่ายครัวเรือน ได้แก่ รายจ่ายเพือ่ การอุปโภค

ในปี 2562 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนปีฐาน จากปี 2558 เป็นปี 2562 เพื่อให้รายการ
สินค้าทีใ่ ช้ในการค�ำนวณเงินเฟ้อของประเทศ หรือทีเ่ รียกว่า ตะกร้าเงินเฟ้อ
(Inflation Basket) มีความทันสมัยสอดรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งการปรับเปลี่ยนปีฐานดังกล่าว เป็นไปตามแผนและ
มาตรฐานด้านดัชนีที่ต้องมีการปรับปรุงรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อให้
ทันสมัยทุก 4 ปี โดยในครัง้ นี้ ส�ำนักงานฯ ได้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติในการส�ำรวจครัวเรือนทั่วประเทศ ตามโครงการส�ำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household socio-economic
survey) ซึ่งจะมีการส�ำรวจทุก 4 ปี ซึ่งข้อมูลการส�ำรวจฯ ประกอบด้วย
2 ส่วน ที่ส�ำนักงานฯ ได้น�ำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนปีฐาน ได้แก่
รายได้ครัวเรือน ได้แก่ รายได้ประจ�ำ (ค่าแรงและเงินเดือน ก�ำไร
จากการประกอบธุรกิจ ก�ำไรจากการประกอบการเกษตร รายได้จาก
ทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือ/เงินสงเคราะห์ รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน) และ
รายได้อนื่ ๆ (เงินรางวัลจากสลากกินแบ่ง เงินรับจากประกันภัย เงินของขวัญ)
ซึ่งส�ำนักงานฯ ได้น�ำข้อมูลรายได้ประจ�ำของครัวเรือนดังกล่าว มาก�ำหนด
ล�ำดับชั้นรายได้ของครัวเรือน (Household Income Decile) เพื่อจัดท�ำ
กรอบครัวเรือนดัชนีราคาผู้บริโภคต่อไป

•

บริโภค (ค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ ยาสูบ เครือ่ งนุง่ ห่ม รองเท้า
ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้าน ค่ารักษาและใช้จ่าย
ส่วนบุคคล ยานพาหนะ และสื่อสาร) และรายจ่ายที่ไม่
เกีย่ วกับการอุปโภคบริโภค (ค่าภาษี เบีย้ ประกัน ดอกเบีย้ เงินกู)้
โดยส�ำนักงานฯ ได้น�ำข้อมูลรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคมาใช้ในการจัดท�ำน�ำ้ หนักค่าใช้จา่ ยของครัวเรือน
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัง้ 3 ชุด (ชุดทัว่ ไป ชุดรายได้นอ้ ย และ
ชุดชนบท) ซึ่งปีฐาน 2558 มีจ�ำนวน 422 รายการ โดย
จ�ำแนกหมวดโครงสร้างสินค้าและบริการ ตามมาตรฐาน
COICOP (Classification of Individual Consumption
According to Purpose) ของ UN โดยปรับปรุงให้เหลือ
7 หมวด (จากทั้งสิ้น 12 หมวด) จ�ำนวน 422 รายการ
ปัจจุบนั ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ส�ำรวจ โดยจะใช้เวลาส�ำรวจ 12 เดือน และเริม่ ด�ำเนินการ
ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่า
การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน 2562 จะแล้วเสร็จพร้อม
เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป
ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคดังกล่าว จะส่งผลให้
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคหรือเงินเฟ้อของประเทศไทยทีม่ กี ารจัดท�ำและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 70 ปี ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งจะท�ำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
กระทรวงพาณิชย์เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนเสถียรภาพ ด้านราคาและค่าครองชีพ
ของประเทศได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้อย่างดี
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โดย : นางนิตยา ชูมี นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แนวทางการพัฒนาดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคปี 2562
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) มีภารกิจในการจัดท�ำ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ทั้งดัชนีราคาและดัชนีเศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
ซึ่ ง มี ก ารจั ด ท� ำ และพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมากว่ า 70 ปี โดยเฉพาะ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer prices index) หรือเงินเฟ้อ (Inflation)
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลักอันดับต้นๆ ของทั้งไทยและนานาประเทศ
ใช้ในการเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึง
ใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ค่าจ้าง
แรงงาน/เงิ น เดื อ น รวมถึ ง นโยบายในการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นปริ ม าณและ
ราคาสินค้า ให้เพียงพอ ราคาเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะเห็นได้วา่
ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความส�ำคัญต่อทุกภาคส่วนในหลายมิติ จึงจ�ำเป็นต้อง
พัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้อง และได้มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นย�ำ โดยมีแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคที่ด�ำเนินการอยู่
ในปัจจุบัน

•

ปรับปรุงโครงสร้างและน�้ำหนักปีฐานให้สอดรับกับสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบัน
ปัจจุบันบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศก�ำลังก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ท�ำให้ประชากรของประเทศซึ่งมีมากกว่า 66 ล้านคน ได้
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคให้ทนั ต่อบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด
ค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
น�้ำหนักปีฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย ได้ปรับปรุง
โครงสร้างและน�้ำหนักปีฐานตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนปีฐานจากปี 2558 เป็นปี 2562 โดย
บูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่าง สนค. และส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ทีร่ ว่ มกันส�ำรวจ
ค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในครัวเรือนผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยเริ่มส�ำรวจ
ในปี 2562 จากนั้นจัดท�ำกรอบครัวเรือนผู้บริโภค ปรับปรุงน�้ำหนักโครงสร้าง
และรายการสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้ตะกร้าสินค้าและบริการ (Inflation
Basket) ซึ่งอาจจะมีการน�ำสินค้าเก่าบางรายการออกและน�ำรายการใหม่
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เข้าในตะกร้าให้สอดรับกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดังนั้นจ�ำนวนรายการ
สินค้าและบริการที่ใช้ค�ำนวณดัชนีอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม และ
จะมีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเผยแพร่ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ปีฐาน 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เพิ่มแหล่งจัดเก็บสินค้าและบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การเลือกพืน้ ทีแ่ ละแหล่งจัดเก็บสินค้าเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญใน
การจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นที่และแหล่งจัดเก็บราคาสินค้าที่ดีจะสะท้อน
ราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแหล่งจัดเก็บ
ราคาสินค้าและบริการ ส�ำหรับจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ
อาทิ ตลาดสด ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ 14 เขต
ปริมณฑล 3 จังหวัด และภูมิภาคทั้ง 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัดทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ประชากร และแหล่งจับจ่ายใช้สอย ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ในการส�ำรวจจัดเก็บข้อมูล
ราคาสินค้าและบริการให้ครอบคลุม (Coverage) ครัวเรือนดัชนีให้มากที่สุด
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคและสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิม่
พื้นที่แหล่งในการส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและบริการในภูมิภาคอีก
5 จังหวัด (ภาคกลาง 3 จังหวัด : นครปฐม ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด : กาฬสินธุ์ และเลย) และพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
1 เขต รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด และ 15 เขต ในกรุงเทพฯ
การจัดการสินค้าฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ
ที่ผู้บริโภคกลุ่มนั้นใช้จ่ายเพื่อการบริโภค-อุปโภคในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเรียกว่า
“ตะกร้าสินค้าและบริการ” ในช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน ปัจจุบัน
ปีฐาน 2558 มีจ�ำนวน 422 รายการ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคานั้น นอกเหนือ
จากปัจจัยด้านความต้องการ (Demand) และปัจจัยด้านการผลิต (Supply)
แล้ว ยังมีปจั จัยด้านฤดูกาลทีจ่ ำ� เป็นต้องพิจารณาประกอบ เพือ่ ให้การวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างแท้จริง ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีวธิ กี ารจัดการกับสินค้าฤดูกาล
ที่เหมาะสม ทั้งในระดับโครงสร้างการบริโภคและในระดับการค�ำนวณ
การเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะท�ำให้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั การปรับปัจจัยฤดูกาล
แล้ว มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานได้อย่างแท้จริง

•

•

05
• ลดความซ�้ำซ้อนในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

กระบวนการจัดท�ำดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดเก็บข้อมูล
ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารตามแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง ตลาดสด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไป ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดตัวแทน
ทั่วประเทศ
ปัจจุบนั สนค. ได้มกี ารบูรณาการการท�ำงานร่วมกันกับกรมการค้าภายใน
(คน.) ซึ่งมีภารกิจในการติดตาม และส�ำรวจความเคลื่อนไหวราคาสินค้า
ทั้งสินค้าต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการจัดเก็บราคา
โดยเริ่มจากตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นล�ำดับแรก
จากการส�ำรวจราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
พบว่า ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในส่วนกลาง
และภู มิ ภ าคมี ร าคาไม่ ต ่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น การลดการเก็ บ
ราคาสิ น ค้ า จากห้ า งค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ทั่ ว ประเทศ เป็ น จั ด เก็ บ
เพียงประเภทละแห่งเดียวในส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนใน
การจัดเก็บข้อมูล ลดเวลาและงบประมาณ รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี

แนวทางที่ 2 จัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภครายสาขาและดัชนีราคาตัวใหม่

• ดัชนีราคาสินค้าปัจจัย 4

ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดย 3 ไตรมาสแรกของ
ปี 2561 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.27 สอดคล้องกับการผลิตทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การส่งออก-น�ำเข้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศไทยทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ นี้
เป็นผลจากการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นส�ำคัญ รายได้ทสี่ งู ขึน้
จึงเป็นของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ และขยายตัวในเขตเมือง
ส่ ว นชนบทเปลี่ ย นแปลงไม่ ม ากนั ก ประชาชนฐานรากของประเทศยั ง มี
รายได้นอ้ ย ต้องอาศัยเกษตรกรรม ซึง่ ผลตอบแทนต�ำ่ เป็นพืน้ ฐานด�ำรงชีวติ ขณะที่
สินค้าที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจน
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพ ดังนั้นการจัดท�ำดัชนีราคาสินค้าปัจจัย 4 จะเป็นเครื่องมือชี้วัด
ค่าครองชีพของประชาชนฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
เพื่อใช้ประกอบในการก�ำหนดมาตรการและนโยบายส�ำหรับแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้
ประชาชนฐานรากมีคณ
ุ ภาพและชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และมีปจั จัยพืน้ ฐาน
เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีด่ ี
ดัชนีราคากลุ่มบริการ (Services Price Index)
เศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากยุคที่เน้นภาคเกษตรมาสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีภาคบริการเป็นตัวขับเคลือ่ นใหม่ของระบบเศรษฐกิจใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ภาคบริการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตในห่วงโซ่มลู ค่าโลก
(Global Value Chains) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยภาคบริการทวีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ปี 2560
มีมูลค่าประมาณร้อยละ 62 ของ GDP และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา นอกจากนีภ้ าคบริการยังเป็นแหล่งการจ้างงานหลักของไทย ประมาณ
ร้อยละ 45 ของการจ้างงานรวม ทัง้ นี้ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเกิดจากการค�ำนวณราคา
2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นสินค้ามี 337 รายการ และกลุ่มบริการมี 85 รายการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ของจ�ำนวนสินค้าและบริการในตะกร้า
ตามล�ำดับ ซึ่งมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ
ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การจัดท�ำดัชนีราคากลุม่ บริการโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์
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ต่อการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การก�ำหนดมาตรการหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการของภาครัฐและ
เอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดัชนีค่าครองชีพ (Cost of Living Index)
ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น ตั ว ชี้ วั ด การเปลี่ ย นแปลงค่ า ครองชี พ ของ
ผู้บริโภคกลุ่มที่เราสนใจ โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ
ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม นั้ น ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การบริ โ ภค-อุ ป โภคในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ซึ่ง
เรียกว่า “ตะกร้าสินค้าและบริการ”ในช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน
อย่ า งไรก็ ต าม การวั ด ค่ า ครองชี พ โดยใช้ ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคจะเป็ น
การวั ด เฉพาะสิ น ค้ า และ
บริการที่อยู่ในตะกร้า (Fixed
base) ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารวั ด
ค่ า ครองชี พ ของประชาชน
ที่ ส มบู ร ณ์ ท่ี สุ ด เนื่ อ งจาก
ไม่ได้ค�ำนึงถึงความสามารถ
ใ น ก า ร ท ด แ ท น กั น ข อ ง
สินค้าและบริการ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ ผูบ้ ริโภคสามารถเลือก
การบริโภคสินค้าและบริการ
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีส่ ามารถใช้
ทดแทนกันได้ ดังนัน้ การจัดท�ำ
ดั ช นี ค ่ า ครองชี พ จะท� ำ ให้
สามารถวัดค่าครองชีพทีแ่ ท้จริง
ของประชาชนได้แม่นย�ำและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ดัชนีราคาผู้บริโภครายกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Worker Consumer
Price Index)
ปี 2561 ประเทศไทยมีก�ำลังแรงงานรวมกว่า 38 ล้านคน และมี
การจ้างงานกว่า 37 ล้านคน เกินครึง่ ของประชากรทัง้ ประเทศ แรงงานส่วนใหญ่
อยูภ่ าคบริการสูงสุดร้อยละ 45.7 รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 22.9 และ
ภาคเกษตรร้อยละ 31.5 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานมีความส�ำคัญในฐานะที่
เป็นปัจจัยการผลิต และเป็นทุนมนุษย์ทมี่ คี วามส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ เ ติ บ โต หากประเทศไทยที่ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แรงงาน ก็เปรียบเสมือนการมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแรงและมั่นคง ดังนั้น การจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภครายกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดค่าครองชีพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะส่งผลให้การก�ำหนด
มาตรการ นโยบายของภาครั ฐ รวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรงกลุม่ เป้าหมาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ี และ
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้ผลิตภาพด้านแรงงานและ
การผลิตของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

•

•

แนวทางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรการ/นโยบายภาครัฐ
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค

สนค. ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิ ง ลึ ก ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของมาตรการ/นโยบายภาครั ฐ
รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลของ
การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลึกทีเ่ กิดขึน้ โดยการสร้างตัวแบบ
หรือโมเดลตามหลักวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีความแม่นย�ำสูง จะเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
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Special Report

โดย : นายอรรณพ สุสทุ ธิพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รูห
้ รือไม่ ค่า K ส�ำคัญอย่างไร
ที่มาของค่า K
ในระหว่างปี 2516 - 2517 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้าง
สินค้าเหล็กขาดแคลนและราคาสูงขึน้ มาก ผูร้ บั เหมาก่อสร้างประสบภาวะขาดทุนและ
ส่วนหนึ่ง “ละทิ้งงาน” รัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
โดยก�ำหนดให้มีการจัดท�ำสัญญาการก่อสร้างของทางราชการ เป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คือ สัญญาทีค่ า่ งานอาจมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างสัญญาการก่อสร้าง
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง) โดยให้น�ำค่า K มาใช้ในการปรับค่างาน
ตามความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาที่กระทรวงพาณิชย์จัดท�ำ ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจ
ฟืน้ ตัวเข้าสูภ่ าวะปกติได้มกี ารยกเลิกการใช้คา่ K ในปี 2524 แต่ภายหลังเกิดผลกระทบ
อีกครั้ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้น�ำค่า K กลับมาใช้ใหม่และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ค่า K คืออะไร
ค่า K คือตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงค่างาน โดยเป็นการเทียบค่าดัชนีราคา
ในวันเปิดซองประกวดราคากับค่าดัชนีราคาในวันที่ส่งมอบงาน โดยใช้ดัชนีราคาที่
กระทรวงพาณิชย์จดั ท�ำเป็นตัวแปรในการค�ำนวณ มติ ครม. ตามหนังสือที่ นร 0203/ว109
ลงวั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2532 ก� ำ หนดให้ โ ครงการก่ อ สร้ า งของทางราชการ
ท�ำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยแบ่งลักษณะโครงการเป็น 5 หมวดงาน และในแต่ละ
งานใช้สูตรการค�ำนวณค่า K แตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมสูตรได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 35 สูตร
แบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้
- หมวดงานอาคาร
- หมวดงานดิน
- หมวดงานทาง
- หมวดงานชลประทาน
- หมวดงานระบบสาธารณูปโภค
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แบ่งได้ 1 งาน
แบ่งได้ 3 งาน
แบ่งได้ 7 งาน
แบ่งได้ 7 งาน
แบ่งได้ 17 งาน

ใช้สูตรค�ำนวณค่า K
ใช้สูตรค�ำนวณค่า K
ใช้สูตรค�ำนวณค่า K
ใช้สูตรค�ำนวณค่า K
ใช้สูตรค�ำนวณค่า K

จ�ำนวน 1 สูตร
จ�ำนวน 3 สูตร
จ�ำนวน 7 สูตร
จ�ำนวน 7 สูตร
จ�ำนวน 17 สูตร

กระทรวงพาณิชย์กับค่า K
มติ ครม. ก�ำหนดให้กระทรวงพาณิชย์จัดท�ำและประกาศตัวเลข
ดัชนีราคาประจ�ำเดือนเพื่อใช้เป็นตัวแปรแทนค่าในการค�ำนวณค่า K
จ�ำนวน 13 ดัชนี ได้แก่
I		 ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ		
F		 ดัชนีราคาน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
C		 ดัชนีราคาซีเมนต์		
AC		 ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน
M		 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)
PVC ดัชนีราคาท่อ PVC
S		 ดัชนีราคาเหล็ก		
GIP		 ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
G		 ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ		
PE		 ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
A		 ดัชนีราคาแอสฟัลท์		
W		 ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
E		 ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
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ส�ำหรับการค�ำนวณค่า K นั้น ผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภาครัฐ) และผูร้ บั จ้าง (ผูร้ บั เหมาในโครงการนัน้ ๆ) ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบเอง
โดยใช้ดชั นีราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จ�ำนวน 13 ดัชนี) ในการค�ำนวณ
โดยวิธีการค�ำนวณค่า K ให้น�ำค่าดัชนีของกระทรวงพาณิชย์ที่เผยแพร่
ในแต่ละเดือนเป็นตัวแปรในการแทนค่าในแต่ละสูตรตามลักษณะ
ในแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบดัชนีวนั เปิดซองประกวดราคากับดัชนี
วันส่งงาน หากได้ผลลัพธ์ค่า K สูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 4 ผู้ประกอบการ
สามารถขอเงินจากหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ในส่วนที่เกินกว่า
ร้อยละ 4 หากได้ผลลัพธ์คา่ K ลดลงเกินกว่าร้อยละ 4 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้ประกอบการในส่วนที่ลดลงเกินกว่า
ร้อยละ 4 หากค่า K สูงขึ้นหรือลดลงไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จะไม่มีการ
ขอเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
การน�ำค่า K มาใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในโครงการก่อสร้าง
ของทางราชการนั้น เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐ โดย
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ระกอบการ ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ราคาวัสดุกอ่ สร้างอย่างไร้เสถียรภาพ และช่วยให้ผปู้ ระกอบการไม่จำ� เป็น
ต้องคิดค่าความเสี่ยงเพิ่มในราคาวัสดุก่อสร้างเกินความจ�ำเป็น เป็นการ
ลดภาระงบประมาณของภาครัฐ จึงถือว่าค่า K เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยสร้าง
ความเป็นธรรมให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ในระดับหนึ่ง
การจัดท�ำดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการ
ค�ำนวณค่า K ตามมติ ครม. (ปัจจุบนั ใช้ปฐี าน 2530 = 100) เริม่ ด�ำเนินการ
มาตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน 2532 (โดยกรมเศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย์
ซึ่งปัจจุบันถูกยุบไปแล้วตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง
พาณิชย์) ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ส�ำหรับเอกสารดัชนีราคาเพือ่ ใช้ประกอบการค�ำนวณ
ค่า K ชุดนี้ ในยุคเริม่ แรกมีการจ�ำหน่ายเอกสารทีม่ ตี รายางประทับรับรอง
ค่าดัชนีเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอเงินค่า K ฉบับละ 10 บาท
ซึ่งต่อมา ลดลงเหลือฉบับละ 5 บาท (ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดอัตราการคิดค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร
ของทางราชการ ให้เหลือเพียงฉบับละ 5 บาท) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั
(พ.ศ. 2561) ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาล 4.0 จึงได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
ข้อมูลโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการค�ำนวณ
ค่า K ได้จาก www.price.moc.go.th โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสาร
รับรองที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลท�ำให้
ประหยัดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ส�ำนักงบประมาณได้เห็นชอบ
ในแนวทางดังกล่าวแล้ว
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2562
ภาพรวม เงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนเมษายน 2562 สูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 4 ของปี โดยสินค้ากลุม่ อาหารสดและกลุม่ พลังงานยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญในการ
สูงขึน้ ของเงินเฟ้อในเดือนนี้ โดยเฉพาะกลุม่ อาหารสด สูงขึน้ ร้อยละ 3.30 ตามการสูงขึน้ ของผักสด ทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศทีร่ อ้ น แห้งแล้งและมีแนวโน้ม
รุนแรงกว่าปีทผ่ี า่ นมา ท�ำให้พชื ผักเสียหาย ปริมาณผลผลิตเข้าสูต่ ลาดน้อยลง ส่วนกลุม่ พลังงานสูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 หลังจากทีล่ ดลงในช่วงก่อนหน้า โดยสูงขึน้
ร้อยละ 2.33 ตามภาวะราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในตลาดโลกทีล่ ดอัตราก�ำลังการผลิต เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัวร้อยละ 0.61 (YoY) การสูงขึน้
ของเงินเฟ้อในเดือนนี้ สอดคล้องกับดัชนีราคาผูผ้ ลิตและดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ทีป่ รับตัวเป็นบวกต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 โดยดัชนีราคาผูผ้ ลิตปรับสูงขึน้ จากหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม และปิโตรเลียม ส่วนดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ปรับสูงขึน้ จากราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส�ำคัญ นอกจากนีด้ ชั นีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนเมษายน 2562
อยู่ในช่วงความเชื่อมั่น (สูงกว่า 50) สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์ โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีจากการน�ำเข้า เดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้น
ร้อยละ 2.2 และ 5.7 ตามล�ำดับ รวมทัง้ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม 2562 สูงขึน้ เช่นกันทีร่ อ้ ยละ 4.6 และ 2.3
ตามล�ำดับ ในขณะทีร่ ายได้เกษตรกรแม้ยงั หดตัว แต่ปรับตัวสูงขึน้ จากทีล่ ดลงร้อยละ 4.0 เป็นลดลงร้อยละ 0.96 สะท้อนถึงแนวโน้มการบริโภคทีม่ เี พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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อัตราการเปลีย่ นแปลงหมวดอาหารและเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์

อัตราการเปลีย่ นแปลงหมวดอืน
่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม
่
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ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนเมษายน 2562
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.23 (YoY)
ชะลอตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า (มีนาคม 2562
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.24) โดยมี ก ารเคลื่ อ นไหวในระดั บ
สินค้าดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 2.20 โดยเฉพาะผักสดสูงขึ้นถึงร้อยละ
12.74 (อาทิ พริกสด ต้นหอม ถั่วฝักยาว) เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งมี
แนวโน้มรุนแรงกว่าปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้พชื ผักเสียหาย ข้าวแป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง และเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ
สูงขึน้ ในอัตราเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 3.33 เครือ่ งประกอบอาหาร
สูงขึ้นร้อยละ 3.39 (อาทิ น�้ำพริกแกง น�้ำปลา กะปิ)
เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.66 (อาทิ กาแฟ
ร้อน/เย็น น�ำ้ อัดลม) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 0.29
(อาทิ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) อาหารบริโภคในบ้าน
และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.75 และ 1.80 ตามล�ำดับ
(อาทิ ข้าวราดแกง อาหารเช้า กับข้าวส�ำเร็จรูป) ขณะที่
ผลไม้ ลดลงร้อยละ 0.50 ตามการลดลงของเงาะและ
ส้ ม เขี ย วหวานเป็ น ส� ำ คั ญ หมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหาร
และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.67 ตามการสูงขึ้นของ
น�้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 2.72 โดยราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นดีเซลราคาลดลง ค่าโดยสาร
สาธารณะ สูงขึน้ ร้อยละ 1.91 (ค่าโดยสารรถ ขสมก./บขส.
ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารเครื่องบิน) ส่งผลให้
หมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร สูงขึน้ ร้อยละ 1.06
หมวดเคหสถาน สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.52 (ค่ า เช่ า บ้ า น
ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้น
ร้อยละ 0.35 (เครื่องแบบนักเรียนหญิง/ชาย) หมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.34
(ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ�ำรุงผิว ค่าแต่งผมชาย/สตรี)
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 0.32
ขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลง
ร้อยละ 0.03
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2562
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.44 (MoM) และเมื่ อ พิ จ ารณา
เฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.86 (AoA)
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การเปลีย
่ นแปลงราคาสินค้าผูผ
้ ลิตทีส
่ ำ� คัญ เมษายน 2562
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนเมษายน 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.7 (YoY) เมือ่ เทียบ
กับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 และปรับตัวดีกว่าเดือนทีผ่ า่ นมา
ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.4 ตามการสูงขึน้ ของสินค้าในหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 6.5
สินค้าส�ำคัญทีร่ าคาสูงขึน้ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ยางพารา และ
พืชผัก (มะนาว แตงกวา ต้นหอม) เป็นช่วงทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ประกอบกับ
ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ (สุกรมีชวี ติ ไข่ไก่) ปรับสูงขึน้ ตามความต้องการของตลาดทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ส�ำหรับสินค้าส�ำคัญทีร่ าคาลดลงคือ กุง้ แวนนาไม เนือ่ งจากผลผลิต
ในตลาดโลกมีปริมาณมากส่งผลให้ราคาลดลง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
สูงขึน้ ร้อยละ 7.3 จากการสูงขึน้ ของกลุม่ สินค้าก๊าซธรรมชาติเป็นส�ำคัญ ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของสินค้า
กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์ (อนินทรีย)์ ทีป่ รับลดลงตามราคาตลาดโลก กลุม่ เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) จากการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กทีน่ ำ� เข้าจากจีน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี (เอทิลนี โพรพิลนี เบนซีน)
และเม็ดพลาสติก ที่เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง ความต้องการลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562
สูงขึน้ ร้อยละ 0.7 (MoM) และเมือ่ พิจารณาเฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.1 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.7 (YoY)
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 โดยเดือนก่อนหน้า
สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 ตามการสูงขึน้ ของราคาสินค้าในหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ร้อยละ 11.2 (ไม้พนื้ ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตูหน้าต่างบานประตู ) เนื่ อ งจากไม้ น� ำ เข้ า ราคาสู ง ขึ้ น หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต
สูงขึน้ ร้อยละ 2.0 (คอนกรีตบล็อกปูพนื้ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ)
การเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าวัสดุกอ่ สร้างทีส่ ำ� คัญ เมษายน 2562 ปรับสูงขึน้ ตามราคาปูนซีเมนต์ ประกอบกับความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
มีมากขึน้ หมวดกระเบือ้ ง สูงขึน้ ร้อยละ 1.7 (กระเบือ้ งบุผนัง-ปูพนื้ กระเบือ้ งยาง)
หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์ผสม) และหมวดวัสดุฉาบผิว
สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (สีรองพื้นปูน ซิลิโคน) ตามความต้องการที่ขยายตัวสูงขึน้
ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ที่ ร าคาลดลง ได้ แ ก่ หมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก
ลดลงร้อยละ 1.7 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด�ำ
ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น ตะปู) เนือ่ งจากการแข่งขันด้านราคากับเหล็กน�ำเข้า
จากจีน และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (ท่อร้อยสาย
ไฟและสายโทรศัพท์พวี ซี ี ท่อพีวซี ี ข้อต่อ-สามทางพีวซี ี ท่อระบายน�ำ้ เสียพีวซี )ี
จากต้นทุนวัตถุดบิ (เม็ดพลาสติก) ทีป่ รับราคาลดลงตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (MoM)
และเมือ่ พิจารณา เฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (AoA)
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนเมษายน 2562
การสูงขึน้ ของเงินเฟ้อในเดือนนี้ มีปจั จัยส�ำคัญจากการเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องของราคาอาหารสด โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อน
แห้งแล้งและมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้ปริมาณผลผลิตสินค้า
เกษตรหลายชนิดลดลง รวมทั้งราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะ
ราคาในตลาดโลก ขณะทีค่ วามต้องการบริโภคยังคงอยูใ่ นระดับทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
และสอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ โดยภาพรวมสถานการณ์
ด้านราคาสินค้าและบริการของประเทศยังอยู่ในระดับมีเสถียรภาพและ
แนวโน้มทีด่ ี สอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน
ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์คาดว่า เงินเฟ้อตลอดทัง้ ปีจะยังเคลือ่ นไหวในกรอบ
คาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: มีนาคม 2562
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2562 กลับมาหดตัวทีร่ อ้ ยละ 4.9 มีมลู ค่า
21,440.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามแนวโน้มการค้าโลกและอุปสงค์ของคูค่ า้ ส�ำคัญ
ซึง่ มาจากประเด็นข้อพิพาททางการค้าทีย่ งั คงยืดเยือ้ แม้วา่ เริม่ มีสญั ญาณความชัดเจน
มากขึน้ และจากปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในสหรัฐฯ
และการเมืองในยุโรป รวมถึงความเสีย่ งของภาคสินเชือ่ ของธนาคารจีน นอกจากนีร้ าคา
ส่งออกยังถูกกดดันจากราคาน�ำ้ มันทีย่ งั ขยายตัวในระดับต�ำ่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการ
ส่งออกในเดือนนีอ้ ยูใ่ นระดับทีม่ เี สถียรภาพ และมีแนวโน้มสูงขึน้ จากต้นปี 2562 สินค้า
รายการส�ำคัญยังขยายตัวได้ดี อาทิ สินค้ากลุม่ อาหาร (ทูนา่ กระป๋อง ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป) รถยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง
โดยคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมด
ปัจจัยเชิงบวก ทีส่ นับสนุนต่อการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 เช่น บรรยากาศ
สงครามการค้าเริม่ ลดความตึงเครียดลง ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มอ่อนลง ภาพลักษณ์ของสินค้าทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงมาตรการ
ส่งเสริมการค้าเชิงรุกเจาะตลาดรายพืน้ ทีใ่ นหลายมณฑล/รัฐ ของจีนและอินเดีย อย่างไร
ก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวัง ปัจจัยเสีย่ งภายนอก อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
นโยบายการค้าและการมีผลใช้บังคับของ FTA ในประเทศต่างๆ ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการส่งออกของไทย
การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยงั หดตัว ส่วนมากยังได้รบั ผลกระทบจากนโยบาย
ภาษีการน�ำเข้าของสหรัฐฯ และจีน ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงต่อสินค้าทีถ่ กู ปรับขึน้ ภาษี
และผลกระทบทางอ้อมผ่านเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีอ่ อ่ นแอลงและบรรยากาศการค้าที่
มีความไม่แน่นอนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้การส่งออกของโลกและไทยได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยขยายตัวได้ดใี นบางประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ เวียดนาม อินเดีย
และสหราชอาณาจักร เป็นผลจากรายสินค้าส�ำคัญในแต่ละตลาด ทัง้ นี้ การส่งออกไปยัง
ตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 1.0 อันเป็นผลจากการการส่งออกไปญีป่ นุ่ ขยายตัวร้อยละ 7.4
ขณะทีก่ ารส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 1.4 และ 2.6 ตามล�ำดับ
ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 8.9 เป็นผลมาจากการส่งออกไป
อาเซียน-5 และจีนหดตัวร้อยละ 15.6 และ 9.0 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไป
ตลาด CLMV และเอเซียใต้ยงั คงขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 1.6 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 5.5 เนือ่ งจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย
กลุม่ ประเทศ CIS และลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 15.0, 8.5 และ 1.2 ตามล�ำดับ ขณะที่
การส่งออกไปตะวันออกกลางกลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 1 ปี
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ภาพรวมการส่งออกไทยชะลอตัวตามแนวโน้มการค้าโลก
และอุปสงค์ของคู่ค้าส�ำคัญจากปัจจัยที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ กระทบต่อ
ความเชือ่ มัน่ และกดดันเศรษฐกิจ อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในสหรัฐฯ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ความเสีย่ งในตลาดสินเชือ่ ของจีนจากการผิดนัด
ช�ำระหนีข้ องเอกชน และความตึงเครียดของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ทัง้ นี้ ตลาดเริม่ คลายความกังวลภายหลังการเจรจาในประเด็นส�ำคัญมี
ความคืบหน้าอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2562 และเริม่ เข้าสูก่ ารหารือกลไกการบังคับ
ใช้ขอ้ ตกลงของทัง้ สองฝ่าย โดยคาดว่าจะได้ขอ้ สรุปในเดือนมิถนุ ายน 2562 เป็นปัจจัย
สนับสนุนการค้าโลกในครึง่ ปีหลัง นอกจากนี้ การด�ำเนินนโยบายภาครัฐในหลายประเทศ
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจน่าจะส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมได้ในระยะ
เดียวกัน อาทิ การส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ในยุโรป ญีป่ นุ่ และสหราชอาณาจักร รวมถึงนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจทางการเงินและ
การคลังของจีน เพือ่ ชดเชยผลกระทบทางลบจากการขึน้ ภาษีทางการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เชือ่ ว่าแผนกิจกรรมส่งเสริมการค้าตลอดทัง้ ปีจะช่วยให้การ
ส่งออกขยายตัวได้ในช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี 2562 นี้ โดยกระทรวงฯ ยังเร่งจัดกิจกรรม
กระตุ้นการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์
Thaitrade.com และการเชือ่ มต่อ e-Marketplace ชัน้ น�ำ เดินหน้าผลักดันกิจกรรม
เจาะตลาดศักยภาพเป็นรายมณฑล/รัฐ ในตลาดจีนและอินเดีย และการจัดคณะผูแ้ ทน
เพือ่ ขยายการส่งออกในตลาดใหม่ อาทิ ตลาดแอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการค้าการลงทุนผ่านการสร้าง
หุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์กบั คูค่ า้ ศักยภาพ (Strategic Partnership) และสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ (International Business Network) เพือ่ กระจายความเสีย่ งลดการพึง่ พา
ตลาดใดเพียงแห่งเดียว และเสริมสร้างพืน้ ฐานการส่งออกไทยให้มคี วามยืดหยุน่ ต่อ
ปัจจัยเสีย่ งภายนอกและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
การน�ำเข้า

เดือนมีนาคม การน�ำเข้า มีมลู ค่า 19,435.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.6
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

หน่วย (Unit) :
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

มี.ค. 2562
Mar 2019
21,440.2
-4.9%
19,435.5
-7.6%
+2,004.7

ม.ค. – มี.ค. 2562
Jan - Mar 2019
61,987.8
-1.6%
59,981.1
-1.2%
+2,006.7

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 62

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
รถยนต์ อุปกรณ์และ 2,728 +5.63 12.7
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 1,480 -19.96 6.9
และส่วนประกอบ
อัญมณี
985
-6.56
4.6
และเครือ่ งประดับ
988 +14.79 4.6
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก

สินค้า

783

+8.3

3.7

ประเทศ
สหรัฐ
อเมริกา

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,026 -1.4 11.2

จีน

2,409

-9.0

11.2

ญีป่ น่ ุ

2,220

+7.4

10.4

สหภาพ
ยุโรป

2,026

-2.6

9.4

เวียดนาม

1,151

+8.4

5.4

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 62

สินค้า
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

มูลค่า
สัดส่วน
Δ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,227
-4.6 11.5

ประเทศ
จีน

มูลค่า
Δ สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
3,711.0 +5.1 19.1

1,803

+13.0

9.3

ญีป่ นุ่

2,820.3

-6.9

14.5

1,422

+0.2

7.3

2,080.9

-1.8

10.7

เคมีภณั ฑ์

1,356

-6.2

7.0

ตะวัน
ออกกลาง
สหภาพ
ยุโรป

1,589.6

-19.5

8.2

อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์

1,144

-11.1

5.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,211

-1.4

6.2

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
+0.2
+0.4
+0.4
-0.4
+1.1
+0.3

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)
มี.ค. 62 ดัชนี มี.ค. 62
+0.5
101.1
+0.4
93.1

ดุลการค้า

เดือนมีนาคม 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,004.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมีนาคม
2561 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.5 (YoY) ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งตามทิศทางราคาน�ำ้ มันตลาดโลกทีม่ ี
แนวโน้มสูงขึน้ ประกอบกับค�ำสัง่ ซือ้ จากตลาดต่างประเทศทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้หมวดสินค้า
ทีท่ ำ� ให้ดชั นีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะ
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และน�ำ้ มันดิบ รองลงมาคือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ยาง เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ข้าว ผัก ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และ
ยางพารา ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงปรับตัวลดลง ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 93.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมีนาคม
2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (YoY) หมวดสินค้าทีป่ รับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ได้แก่
น�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม และน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขณะทีห่ มวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวด
ยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์จกั รยานยนต์และรถจักรยาน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ
เภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอกและเครือ่ งส�ำอาง และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ� จากผัก ผลไม้ และ
หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ
ผลิตภัณฑ์ทำ� จากพลาสติก วัสดุทำ� จากยาง และปุย๋ และยาก�ำจัดศัตรูพชื และสัตว์
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
เมษายน 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนเมษายนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,340.91 บาท ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรกหลังจากที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�ำใน
ตลาดโลก ทีป่ รับลดลงค่อนข้างมากร้อยละ 5.82 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
มาอยูท่ ี่ 1,225.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ การลดลงของราคาทองค�ำ
ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และนักลงทุน
ขายสินทรัพย์ปลอดภัย (ทองค�ำ) หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ สหรัฐปรับตัวขึน้
แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐดีขนึ้ แต่ยงั มีความกังวลของการชะลอตัวเศรษฐกิจ
โลก คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาส 2 ของปี 2562 จะยังรักษาระดับอยูท่ ี่
1,200 - 1,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนเมษายนขยายตัวต่อเนือ่ งในรอบ 4 เดือน โดยราคา
น�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 63.85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.82
จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
หดตัวร้อยละ 3.74 เนือ่ งจากอุปทานน�ำ้ มันดิบโลกตึงตัว การลดก�ำลังการผลิตของ
กลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ มัน มาตรการคว�ำ่ บาตรของสหรัฐฯ กับอิหร่านและเวเนซุเอลา และ
ทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ส่วนราคาน�ำ้ มัน
ในประเทศปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน โดยราคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 27.59 บาท/ลิตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 จากเดือนก่อนหน้า และราคาน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ อยู่ที่
25.68 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.15 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนเมษายนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.85 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่า
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.4 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการอ่อนค่าต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2
ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ค่าเงินแข็งค่า
มากที่สุดในรอบ 3 ปี อ่อนค่าขึ้นร้อยละ 1.71 เนื่องจากเงินทุนไหลออก
นักลงทุนคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในทิศทางที่
ดีขนึ้ และแนวโน้มการบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่วนปัจจัยภายใน
ประเทศ เศรษฐกิจของไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ลดลงเล็กน้อยจากปีกอ่ นหน้า
เนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ คาดว่าในไตรมาสทีส่ องของปี 2562
อัตราแลกเปลีย่ นมีแนวโน้มอยูใ่ นช่วง 31.50 - 32.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

Mar-62

Apr-62

%∆(MOM)

Apr-61

Apr-62

%∆(YOY)

1,135.00

1,170.56

3.13

1,263.13

1,170.56

-7.33

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
3,325.00 3,325.00
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
55.70
55.95
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
48.86
49.54
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,300.91 1,225.20
ไทย (THB/Baht)
19,478.60 19,340.90
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
58.14
63.85
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
31.72
31.85

0.00

3,291.25

3,325.00

1.03

0.45
1.39

53.95
44.48

55.95
49.54

3.71
11.39

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

-5.82
-0.71

1,271.20 1,225.20
19,709.50 19,340.90

-3.62
-1.90

9.82

66.33

63.85

-3.74

0.40

31.31

31.85

1.71

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนเมษายน 2562 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากเดือนมีนาคม จากราคา 1,135.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,170.56 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ทรงตัวที่
3,325.00 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากความ
ตองการขาวของทัง้ ตลาดภายในและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับ
ปัญหาภัยแล้งในบางพืน้ ทีใ่ นปี 2561 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดลดลง
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
55.95 บาท และ 49.54 บาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 0.45 และ 1.39 ราคายางเดือนนีป้ รับตัวสูงขึน้ ตามความต้องการของ
ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดน้อยลง เพราะอยู่ในช่วง
ปิดกรีด และได้รับแรงหนุนจากมาตรการจ�ำกัดปริมาณการส่งออก (Agreed
Export Tonnage Scheme : AETS) ครัง้ ที่ 6
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