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เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน (Judging) การประกวด Hackathon 2019  
ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ (Thailand Food Heroes) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจาก Grow Asia ประเทศสงิคโปร์, ธนาคารกสกิรไทย และส�านกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

การจัดงาน Hackathon ที่เสนอโดย Grow Asia เป็นรูปแบบการจัด Workshop ระดมสมอง
ต่อเนือ่งมาราธอนตัง้แต่ช่วงกลางวนัถงึกลางคนื เพือ่ร่วมกัน Hack ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส�าหรับการจัด Hackathon ของสินค้าเกษตร โดย
ได้น�าร่องในกลุม่สนิค้าข้าวอนิทรย์ี เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าข้าวอนิทรย์ีและเฟ้นหาไทยแลนด์ฟู้ดฮโีร่ 

การจดังานครัง้นีผู้เ้ข้าร่วมงานมองว่าเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่
ให้ทุกคนได้รู้จักการท�า Workshop ในรูปแบบ Hackathon น�ามาสู่ผลลัพธ์ด้านแนวทางการพัฒนา
และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อเสนอที่จับต้องได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทุกกลุ่มได้รับค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดในระหว่างการท�า Hackathon Canvas จาก
ทีม Grow Asia 

ส�าหรับทีมที่ชนะการประกวดไอเดีย ได้แก่ ทีม AgriLink (รู้จัก รู้ใจ ในข้าวอินทรีย์) ได้รับเงิน
รางวัล 60,000 บาท จาก สนค. และต๋ัวเครื่องบินเดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อประกวดไอเดียที่งาน 
Hackathon ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 นี้อีกด้วย

ทศรามสยามินทร์  ปิ่นมกุฎฯ เถลิงราชย์
ทรงปรีชาสามารถ  ปวงราษฎ์ เทิดไท้
สยามภักดีแซ่ซ้อง  กึกก้อง ถวายชัย
นามมงคลรัชสมัย  จารึกไว้ ในประชา

นับเป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลยิ่งในช่วงชีวิตหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู ขึน้เป็น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ตามโบราณราชประเพณ ีซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวันที ่4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส�านกังานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและขอน้อมน�าพระราโชวาทที่พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
ความว่า “ข้าราชการมีสิ่งส�าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดิน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏบิตัริาชการ ส่วนความถกูต้องเป็นธรรมเป็นท้ังรากฐานและแนวทางปฏบัิติเพือ่ให้บรรลถึุงเป้าหมายนัน้” มายดึม่ันและถอืปฏบิตัสิบืไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

            (บทกลอนประพันธ์โดย นายณัฐวัชร์ อัครณีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer prices index) หรือเงินเฟ้อ 
(Inflation) เป็นเครือ่งชีว้ดัค่าครองชพีทีส่�าคญัของประชาชนในประเทศ  
และเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลักอันดับต้นๆ ของประเทศและ 
นานาประเทศ ในการเปรยีบเทยีบสถานการณ์เศรษฐกจิของแต่ละประเทศ 
รวมถึงใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  
ค่าจ้างแรงงาน/เงินเดือน รวมถึงนโยบายในการก�ากับดูแลด้านปริมาณ
และราคาสินค้า ให้เพียงพอ ราคาเหมาะสมและเป็นธรรม จะเห็นได้ว่า 
ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความส�าคัญต่อทุกภาคส่วนในหลายมิติ ซึ่งจ�าเป็นต้อง
พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นย�า 

การส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
เชือ่มโยงการปรบัปรงุตะกร้าเงินเฟ้อ

• รายจ่ายครวัเรอืน ได้แก่ รายจ่ายเพือ่การอปุโภค
บรโิภค (ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ยาสบู เครือ่งนุง่ห่ม รองเท้า 
ที่อยู ่อาศัยและเคร่ืองใช้ในบ้าน ค่ารักษาและใช้จ่าย 
ส่วนบุคคล ยานพาหนะ และสื่อสาร) และรายจ่ายที่ไม่ 
เก่ียวกับการอปุโภคบริโภค (ค่าภาษ ีเบีย้ประกัน ดอกเบีย้เงนิกู)้ 
โดยส�านักงานฯ ได้น�าข้อมูลรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บรโิภคมาใช้ในการจดัท�าน�า้หนกัค่าใช้จ่ายของครวัเรอืน
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท้ัง 3 ชดุ (ชดุทัว่ไป ชดุรายได้น้อย และ
ชุดชนบท) ซึ่งปีฐาน 2558 มีจ�านวน 422 รายการ โดย
จ�าแนกหมวดโครงสร้างสินค้าและบริการ ตามมาตรฐาน 
COICOP (Classification of Individual Consumption 
According to Purpose) ของ UN โดยปรับปรุงให้เหลือ 
7 หมวด (จากทั้งสิ้น 12 หมวด) จ�านวน 422 รายการ 
ปัจจบุนัส�านกังานสถติแิห่งชาตอิยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ
ส�ารวจ โดยจะใช้เวลาส�ารวจ 12 เดือน และเริม่ด�าเนนิการ 
ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่า 

การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน 2562 จะแล้วเสร็จพร้อม 
เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป 

ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคดังกล่าว จะส่งผลให้ 
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคหรอืเงนิเฟ้อของประเทศไทยทีม่กีารจดัท�าและพฒันามาอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 70 ปี ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งจะท�าให้ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
กระทรวงพาณชิย์เป็นเคร่ืองชีว้ดัทีส่ะท้อนเสถยีรภาพ ด้านราคาและค่าครองชพี 
ของประเทศได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชนได้อย่างดี

ในปี 2562 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการปรับเปล่ียนปีฐาน จากปี 2558 เป็นปี 2562 เพื่อให้รายการ
สนิค้าทีใ่ช้ในการค�านวณเงนิเฟ้อของประเทศ หรอืทีเ่รยีกว่า ตะกร้าเงนิเฟ้อ 
(Inflation Basket) มีความทันสมัยสอดรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งการปรับเปลี่ยนปีฐานดังกล่าว เป็นไปตามแผนและ
มาตรฐานด้านดัชนีที่ต้องมีการปรับปรุงรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อให้
ทนัสมยัทุก 4 ปี โดยในครัง้นี ้ส�านกังานฯ ได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังาน
สถิติแห่งชาติในการส�ารวจครัวเรือนทั่วประเทศ ตามโครงการส�ารวจ
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน (Household socio-economic 
survey) ซึ่งจะมีการส�ารวจทุก 4 ปี ซึ่งข้อมูลการส�ารวจฯ ประกอบด้วย  
2 ส่วน ที่ส�านักงานฯ ได้น�ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนปีฐาน ได้แก่ 

• รายได้ครัวเรือน ได้แก่ รายได้ประจ�า (ค่าแรงและเงินเดือน ก�าไร
จากการประกอบธุรกิจ ก�าไรจากการประกอบการเกษตร รายได้จาก 
ทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือ/เงินสงเคราะห์ รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน) และ 
รายได้อืน่ๆ (เงนิรางวลัจากสลากกินแบ่ง เงินรับจากประกันภยั เงินของขวญั) 
ซึ่งส�านักงานฯ ได้น�าข้อมูลรายได้ประจ�าของครัวเรือนดังกล่าว มาก�าหนด
ล�าดับชั้นรายได้ของครัวเรือน (Household Income Decile) เพื่อจัดท�า
กรอบครัวเรือนดัชนีราคาผู้บริโภคต่อไป 
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ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) มีภารกิจในการจัดท�า 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ทั้งดัชนีราคาและดัชนีเศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 
ซึ่งมีการจัดท�าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี โดยเฉพาะ 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer prices index) หรือเงินเฟ้อ (Inflation) 
ซ่ึงเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลักอันดับต้นๆ ของท้ังไทยและนานาประเทศ 
ใช้ในการเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึง
ใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ค่าจ้าง 
แรงงาน/เงินเดือน รวมถึงนโยบายในการก�ากับดูแลด้านปริมาณและ 
ราคาสนิค้า ให้เพยีงพอ ราคาเหมาะสมและเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย จะเหน็ได้ว่า 
ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความส�าคัญต่อทุกภาคส่วนในหลายมิติ จึงจ�าเป็นต้อง 
พัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้อง และได้มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นย�า โดยมีแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้  

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคที่ด�าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน  

• ปรับปรุงโครงสร้างและน�้าหนักปีฐานให้สอดรับกับสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

ปัจจุบันบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศก�าลังก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ท�าให้ประชากรของประเทศซึ่งมีมากกว่า 66 ล้านคน ได้ 
ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภคให้ทนัต่อบริบททีเ่ปลีย่นแปลง การปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด
ค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
น�้าหนักปีฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย ได้ปรับปรุง
โครงสร้างและน�้าหนักปีฐานตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนปีฐานจากปี 2558 เป็นปี 2562 โดย 
บรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่าง สนค. และส�านกังานสถติิแห่งชาต ิทีร่่วมกันส�ารวจ
ค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในครัวเรือนผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยเร่ิมส�ารวจ
ในปี 2562 จากนั้นจัดท�ากรอบครัวเรือนผู้บริโภค ปรับปรุงน�้าหนักโครงสร้าง
และรายการสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้ตะกร้าสินค้าและบริการ (Inflation 
Basket) ซึ่งอาจจะมีการน�าสินค้าเก่าบางรายการออกและน�ารายการใหม่

เข้าในตะกร้าให้สอดรับกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดังนั้นจ�านวนรายการ
สินค้าและบริการที่ใช้ค�านวณดัชนีอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม และ
จะมีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ก่อนเผยแพร่ดัชนีราคา 
ผู้บริโภค ปีฐาน 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   

• เพิ่มแหล่งจัดเก็บสินค้าและบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การเลอืกพืน้ท่ีและแหล่งจดัเก็บสนิค้าเป็นขัน้ตอนหนึง่ทีมี่ความส�าคญัใน

การจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภค พ้ืนที่และแหล่งจัดเก็บราคาสินค้าที่ดีจะสะท้อน
ราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแหล่งจัดเก็บ
ราคาสินค้าและบริการ ส�าหรับจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ 
อาทิ ตลาดสด ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 14 เขต 
ปริมณฑล 3 จังหวัด และภูมิภาคทั้ง 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัดทั่วประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ประชากร และแหล่งจับจ่ายใช้สอย ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ในการส�ารวจจัดเก็บข้อมูล
ราคาสินค้าและบริการให้ครอบคลุม (Coverage) ครัวเรือนดัชนีให้มากที่สุด 
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบรโิภคและสภาพเศรษฐกิจและสงัคม โดยการเพ่ิม
พื้นที่แหล่งในการส�ารวจจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและบริการในภูมิภาคอีก  
5 จังหวัด (ภาคกลาง 3 จังหวัด : นครปฐม ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว  
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 จังหวดั : กาฬสินธุ ์และเลย) และพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 
1 เขต รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด และ 15 เขต ในกรุงเทพฯ

• การจัดการสินค้าฤดูกาล (Seasonal Adjustment) 
ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ 

ที่ผู้บริโภคกลุ่มนั้นใช้จ่ายเพื่อการบริโภค-อุปโภคในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งเรียกว่า 
“ตะกร้าสินค้าและบริการ” ในช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน ปัจจุบัน 
ปีฐาน 2558 มีจ�านวน 422 รายการ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคานั้น นอกเหนือ
จากปัจจัยด้านความต้องการ (Demand) และปัจจัยด้านการผลิต (Supply) 
แล้ว ยงัมปัีจจยัด้านฤดกูาลทีจ่�าเป็นต้องพิจารณาประกอบ เพือ่ให้การวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างแท้จรงิ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมวีธิกีารจดัการกบัสนิค้าฤดกูาล 
ที่เหมาะสม ทั้งในระดับโครงสร้างการบริโภคและในระดับการค�านวณ 
การเปลีย่นแปลง ซึง่จะท�าให้ดชันีราคาผูบ้รโิภคทีไ่ด้รับการปรบัปัจจยัฤดกูาล
แล้ว มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานได้อย่างแท้จริง

แนวทางการพฒันาดชันรีาคาผูบ้รโิภคปี 2562
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• ลดความซ�้าซ้อนในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
กระบวนการจดัท�าดชันรีาคาผู้บรโิภค ประกอบด้วยข้ันตอนการจัดเกบ็ข้อมลู 

ราคาสินค้าและบริการตามแหล่งต่างๆ ท้ังตลาดสด ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไป ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดตัวแทน 
ทั่วประเทศ

 ปัจจบุนั สนค. ได้มกีารบรูณาการการท�างานร่วมกันกบักรมการค้าภายใน  
(คน.) ซึ่งมีภารกิจในการติดตาม และส�ารวจความเคลื่อนไหวราคาสินค้า  
ทั้งสินค้าต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการจัดเก็บราคา
โดยเริ่มจากตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นล�าดับแรก

จากการส�ารวจราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  
พบว่า ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในส่วนกลาง 
และภูมิภาคมีราคาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น การลดการเก็บ 
ราคาสินค ้าจากห ้างค ้าปลีกขนาดใหญ ่ ท่ัวประเทศ เป ็นจัดเก็บ
เพียงประเภทละแห่งเดียวในส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดความซ�้าซ้อนใน 
การจดัเก็บข้อมลู ลดเวลาและงบประมาณ รวมทัง้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี

แนวทางที่ 2 จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภครายสาขาและดัชนีราคาตัวใหม่  
• ดัชนีราคาสินค้าปัจจัย 4  
ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดย 3 ไตรมาสแรกของ

ปี 2561 ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4.27 สอดคล้องกับการผลิตทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และ 
การส่งออก-น�าเข้า อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิของประเทศไทยทีข่ยายตวัเพ่ิมข้ึนนี้ 
เป็นผลจากการขยายตวัภาคอตุสาหกรรมและบรกิารเป็นส�าคญั รายได้ทีสู่งข้ึน
จงึเป็นของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร และขยายตัวในเขตเมอืง  
ส่วนชนบทเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ประชาชนฐานรากของประเทศยังม ี
รายได้น้อย ต้องอาศยัเกษตรกรรม ซึง่ผลตอบแทนต�า่เป็นพืน้ฐานด�ารงชีวิต ขณะที ่
สินค้าที่จ�าเป็นต่อการครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน 
การครองชีพ ดังนั้นการจัดท�าดัชนีราคาสินค้าปัจจัย 4 จะเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ค่าครองชีพของประชาชนฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบในการก�าหนดมาตรการและนโยบายส�าหรับแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้
ประชาชนฐานรากมคีณุภาพและชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ และมปัีจจยัพืน้ฐาน
เพือ่การด�ารงชวีติทีด่ี  

• ดัชนีราคากลุ่มบริการ (Services Price Index)
เศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากยุคท่ีเน้นภาคเกษตรมาสู ่

ภาคอตุสาหกรรม โดยมีภาคบรกิารเป็นตัวขบัเคลือ่นใหม่ของระบบเศรษฐกิจใน 
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต สนบัสนนุการประกอบธรุกจิ นอกจากนี ้ภาคบรกิาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของการผลติในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(Global Value Chains) ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ โดยภาคบริการทวีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ปี 2560  
มีมูลค่าประมาณร้อยละ 62 ของ GDP และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ป ี
ทีผ่่านมา นอกจากน้ีภาคบริการยงัเป็นแหล่งการจ้างงานหลกัของไทย ประมาณ
ร้อยละ 45 ของการจ้างงานรวม ทัง้นี ้ดชันรีาคาผูบ้รโิภคเกดิจากการค�านวณราคา 
2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเป็นสินค้ามี 337 รายการ และกลุ่มบริการมี 85 รายการ  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ของจ�านวนสินค้าและบรกิารในตะกร้า
ตามล�าดับ ซึ่งมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ 
ที่แตกต่างกนั ดงันัน้ การจัดท�าดัชนรีาคากลุม่บริการโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์

ต่อการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
การก�าหนดมาตรการหรือนโยบายที่เก่ียวข้องกับภาคบริการของภาครัฐและ
เอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• ดัชนีค่าครองชีพ (Cost of Living Index) 
ดัชนีราคาผู ้บริโภค เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพของ 

ผู้บริโภคกลุ่มที่เราสนใจ โดยวัดจากการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าและบริการ 
ที่ผู ้บริโภคกลุ ่มนั้นใช ้จ ่ายเพ่ือการบริโภค-อุปโภคในชีวิตประจ�าวันซึ่ง
เรียกว่า “ตะกร้าสินค้าและบริการ”ในช่วงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน 
อย่างไรก็ตาม การวัดค่าครองชีพโดยใช้ดัชนีราคาผู ้บริโภคจะเป็น 
การวัด เฉพาะสินค ้ าและ
บริการที่อยู่ในตะกร้า (Fixed 
base)  ซึ่ ง ไม ่ ใช ่ การวัด 
ค่าครองชีพของประชาชน
ที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก 
ไม่ได้ค�านึงถึงความสามารถ
ใ น ก า ร ท ด แ ท น กั น ข อ ง
สินค้าและบริการ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ ผูบ้รโิภคสามารถเลอืก 
การบริโภคสินค้าและบริการ
ต่างๆ ทีอ่ยู่ในกลุ่มทีส่ามารถใช้
ทดแทนกนัได้ ดงัน้ัน การจดัท�า 
ดัชนีค ่ าครองชีพจะท�า ให ้
สามารถวดัค่าครองชพีทีแ่ท้จรงิ 
ของประชาชนได้แม่นย�าและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

• ดัชนีราคาผู้บริโภครายกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Worker Consumer 
Price Index)

ปี 2561 ประเทศไทยมีก�าลังแรงงานรวมกว่า 38 ล้านคน และมี 
การจ้างงานกว่า 37 ล้านคน เกินครึง่ของประชากรท้ังประเทศ แรงงานส่วนใหญ่ 
อยู่ภาคบรกิารสงูสดุร้อยละ 45.7 รองลงมาคือภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 22.9 และ 
ภาคเกษตรร้อยละ 31.5 ตามล�าดบั ทัง้นี ้ กลุม่ผู้ใช้แรงงานมคีวามส�าคญัในฐานะที่ 
เป็นปัจจยัการผลติ และเป็นทนุมนษุย์ทีม่คีวามส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโต หากประเทศไทยที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แรงงาน ก็เปรียบเสมือนการมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแรงและมั่นคง ดังนั้น การจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภครายกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดค่าครองชีพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะส่งผลให้การก�าหนด 
มาตรการ นโยบายของภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ 
ตรงกลุม่เป้าหมาย สามารถพฒันาคุณภาพชวีติ สร้างความเป็นอยูท่ี่ด ี และ 
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้ผลิตภาพด้านแรงงานและ 
การผลิตของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

แนวทางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรการ/นโยบายภาครัฐ 
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค

สนค. ให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ 
เชิงลึกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรการ/นโยบายภาครัฐ  
รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลของ 
การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น  
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงลกึทีเ่กิดขึน้ โดยการสร้างตวัแบบ
หรอืโมเดลตามหลักวิชาการทีไ่ด้มาตรฐาน และมีความแม่นย�าสูง จะเป็นเคร่ืองมอื
ส�าคัญในการศึกษาพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจและประเมินผลการด�าเนนิงานของ
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
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โดย : นายอรรณพ สสุทุธิพงศ์ นกัวิชำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองดชันีเศรษฐกจิกำรค้ำ 

กระทรวงพาณิชย์กับค่า K
มติ ครม. ก�าหนดให้กระทรวงพาณิชย์จัดท�าและประกาศตัวเลข 

ดัชนีราคาประจ�าเดือนเพ่ือใช้เป็นตัวแปรแทนค่าในการค�านวณค่า K 
จ�านวน 13 ดัชนี ได้แก่
I  ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ  
F  ดัชนีราคาน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว
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

- หมวดงานอาคาร แบ่งได้ 1 งาน  ใช้สูตรค�านวณค่า K  จ�านวน 1 สูตร
- หมวดงานดิน แบ่งได้ 3 งาน  ใช้สูตรค�านวณค่า K  จ�านวน 3 สูตร
- หมวดงานทาง แบ่งได้ 7 งาน ใช้สูตรค�านวณค่า K  จ�านวน 7 สูตร
- หมวดงานชลประทาน  แบ่งได้ 7 งาน  ใช้สูตรค�านวณค่า K  จ�านวน 7 สูตร
- หมวดงานระบบสาธารณูปโภค แบ่งได้ 17 งาน ใช้สูตรค�านวณค่า K  จ�านวน 17 สูตร

รูห้รอืไม่ ค่า K ส�าคญัอย่างไร
ที่มาของค่า K

ในระหว่างปี 2516 - 2517 เกดิวกิฤตเศรษฐกจิส่งผลกระทบต่อธรุกจิการก่อสร้าง 
สนิค้าเหล็กขาดแคลนและราคาสงูขึน้มาก ผูร้บัเหมาก่อสร้างประสบภาวะขาดทนุและ
ส่วนหนึ่ง “ละทิ้งงาน” รัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย  
โดยก�าหนดให้มีการจัดท�าสัญญาการก่อสร้างของทางราชการ เป็นสัญญาแบบ 
ปรบัราคาได้ (คือ สัญญาทีค่่างานอาจมกีารเปลีย่นแปลงในระหว่างสญัญาการก่อสร้าง 
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง) โดยให้น�าค่า K มาใช้ในการปรับค่างาน
ตามความเคล่ือนไหวของดัชนีราคาที่กระทรวงพาณิชย์จัดท�า ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจ 
ฟ้ืนตวัเข้าสูภ่าวะปกตไิด้มกีารยกเลกิการใช้ค่า K ในปี 2524 แต่ภายหลงัเกดิผลกระทบ 
อีกครั้ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้น�าค่า K กลับมาใช้ใหม่และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ค่า K คืออะไร
ค่า K คือตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงค่างาน โดยเป็นการเทียบค่าดัชนีราคา

ในวันเปิดซองประกวดราคากับค่าดัชนีราคาในวันที่ส่งมอบงาน โดยใช้ดัชนีราคาท่ี 
กระทรวงพาณชิย์จดัท�าเป็นตวัแปรในการค�านวณ มติ ครม. ตามหนังสือที ่นร 0203/ว109 
ลงวันที่  24 สิงหาคม 2532 ก�าหนดให้โครงการก่อสร ้างของทางราชการ 
ท�าสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยแบ่งลักษณะโครงการเป็น 5 หมวดงาน และในแต่ละ
งานใช้สูตรการค�านวณค่า K แตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมสูตรได้ทั้งสิ้น จ�านวน 35 สูตร
แบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้



07

TPSO Journal

ส�าหรับการค�านวณค่า K นั้น ผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ภาครฐั) และผูร้บัจ้าง (ผูร้บัเหมาในโครงการนัน้ๆ) ต้องเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 
โดยใช้ดชันรีาคาของกระทรวงพาณชิย์ (จ�านวน 13 ดชัน)ี ในการค�านวณ 
โดยวิธีการค�านวณค่า K ให้น�าค่าดัชนีของกระทรวงพาณิชย์ที่เผยแพร่ 
ในแต่ละเดือนเป็นตัวแปรในการแทนค่าในแต่ละสูตรตามลักษณะ 
ในแต่ละโครงการ โดยเปรยีบเทยีบดชันวีนัเปิดซองประกวดราคากับดชันี
วันส่งงาน หากได้ผลลัพธ์ค่า K สูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 4 ผู้ประกอบการ 
สามารถขอเงินจากหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ในส่วนที่เกินกว่า 
ร้อยละ 4 หากได้ผลลพัธ์ค่า K ลดลงเกนิกว่าร้อยละ 4 หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้ประกอบการในส่วนที่ลดลงเกินกว่า
ร้อยละ 4 หากค่า K สูงขึ้นหรือลดลงไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จะไม่มีการ
ขอเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน 

การน�าค่า K มาใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในโครงการก่อสร้าง
ของทางราชการนั้น เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐ โดย
ลดความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้ประกอบการ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง
ราคาวสัดกุ่อสร้างอย่างไร้เสถยีรภาพ และช่วยให้ผูป้ระกอบการไม่จ�าเป็น
ต้องคิดค่าความเสี่ยงเพิ่มในราคาวัสดุก่อสร้างเกินความจ�าเป็น เป็นการ
ลดภาระงบประมาณของภาครฐั จงึถอืว่าค่า K เป็นเครือ่งมอืท่ีช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ในระดับหนึ่ง 

การจัดท�าดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประกอบการ
ค�านวณค่า K ตามมต ิครม. (ปัจจบุนัใช้ปีฐาน 2530 = 100) เริม่ด�าเนนิการ 
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2532 (โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  
ซึ่งปัจจุบันถูกยุบไปแล้วตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง
พาณิชย์) ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า ส�าหรบัเอกสารดัชนรีาคาเพือ่ใช้ประกอบการค�านวณ
ค่า K ชดุนี ้ในยคุเริม่แรกมกีารจ�าหน่ายเอกสารทีม่ตีรายางประทบัรบัรอง
ค่าดชันเีพือ่ใช้เป็นหลกัฐานประกอบในการขอเงนิค่า K ฉบบัละ 10 บาท 
ซึ่งต่อมา ลดลงเหลือฉบับละ 5 บาท (ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก�าหนดอัตราการคิดค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร
ของทางราชการ ให้เหลอืเพยีงฉบบัละ 5 บาท) อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนั 
(พ.ศ. 2561) ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ด�าเนินการ
ให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาล 4.0 จึงได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
ข้อมูลโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการค�านวณ 
ค่า K ได้จาก www.price.moc.go.th โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสาร
รับรองที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลท�าให้
ประหยัดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ส�านักงบประมาณได้เห็นชอบ
ในแนวทางดังกล่าวแล้ว
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Economic Indicator
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนเมษายน 2562
ภาพรวม เงนิเฟ้อทัว่ไปเดือนเมษายน 2562 สงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 4 ของปี โดยสนิค้ากลุม่อาหารสดและกลุม่พลงังานยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนนุส�าคญัในการ 

สงูขึน้ของเงนิเฟ้อในเดือนนี ้ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสด สูงข้ึนร้อยละ 3.30 ตามการสูงขึน้ของผกัสด ทีย่งัคงได้รบัผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีร้อน แห้งแล้งและมแีนวโน้ม 
รุนแรงกว่าปีทีผ่่านมา ท�าให้พชืผักเสยีหาย ปรมิาณผลผลติเข้าสูต่ลาดน้อยลง ส่วนกลุม่พลงังานสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 หลงัจากท่ีลดลงในช่วงก่อนหน้า โดยสงูขึน้ 
ร้อยละ 2.33 ตามภาวะราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกทีล่ดอตัราก�าลงัการผลิต เม่ือหกัอาหารสดและพลังงานออก เงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัร้อยละ 0.61 (YoY) การสงูข้ึน
ของเงนิเฟ้อในเดอืนนี ้สอดคล้องกบัดชันรีาคาผูผ้ลติและดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง ทีป่รบัตวัเป็นบวกต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 โดยดชันรีาคาผูผ้ลติปรบัสงูขึน้จากหมวดผลผลติ 
เกษตรกรรม และปิโตรเลยีม ส่วนดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง ปรบัสงูขึน้จากราคาเหลก็และผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส�าคญั นอกจากน้ีดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค เดือนเมษายน 2562 
อยู่ในช่วงความเชื่อมั่น (สูงกว่า 50) สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์ โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีจากการน�าเข้า เดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.2 และ 5.7 ตามล�าดบั รวมทัง้ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์ และยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ในเดอืนมนีาคม 2562 สงูขึน้เช่นกนัทีร้่อยละ 4.6 และ 2.3 
ตามล�าดบั ในขณะทีร่ายได้เกษตรกรแม้ยงัหดตัว แต่ปรับตัวสูงข้ึนจากทีล่ดลงร้อยละ 4.0 เป็นลดลงร้อยละ 0.96 สะท้อนถงึแนวโน้มการบรโิภคทีม่เีพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญ เดอืนเมษำยน 2562

อัตรำกำรเปลีย่นแปลงหมวดอำหำรและเคร่ืองดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครือ่งดืม่

ดัชนรีาคาผูบ้ริโภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดือนเมษายน 2562 
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.23 (YoY) 
ชะลอตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า (มีนาคม 2562  
สูงขึ้นร้อยละ 1.24) โดยมีการเคลื่อนไหวในระดับ 
สินค้าดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
สูงขึ้นร้อยละ 2.20 โดยเฉพาะผักสดสูงขึ้นถึงร้อยละ 
12.74 (อาทิ พริกสด ต้นหอม ถั่วฝักยาว) เนื่องจากได้รับ 
ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งม ี
แนวโน้มรนุแรงกว่าปีทีผ่่านมา ท�าให้พชืผกัเสยีหาย ข้าวแป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง และเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้า 
สงูขึน้ในอตัราเท่ากันทีร้่อยละ 3.33 เครือ่งประกอบอาหาร 
สูงขึ้นร้อยละ 3.39 (อาทิ น�้าพริกแกง น�้าปลา กะปิ)  
เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.66 (อาท ิกาแฟ 
ร้อน/เยน็ น�า้อดัลม) ไข่และผลิตภณัฑ์นม สงูขึน้ร้อยละ 0.29 
(อาทิ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) อาหารบริโภคในบ้าน
และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.75 และ 1.80 ตามล�าดับ 
(อาทิ ข้าวราดแกง อาหารเช้า กับข้าวส�าเร็จรูป) ขณะที่ 
ผลไม้ ลดลงร้อยละ 0.50 ตามการลดลงของเงาะและ
ส้มเขียวหวานเป็นส�าคัญ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.67 ตามการสูงขึ้นของ 
น�้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 2.72 โดยราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
ขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นดีเซลราคาลดลง ค่าโดยสาร
สาธารณะ สงูขึน้ร้อยละ 1.91 (ค่าโดยสารรถ ขสมก./บขส. 
ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารเคร่ืองบิน) ส่งผลให้ 
หมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สาร สงูขึน้ร้อยละ 1.06 
หมวดเคหสถาน สูงข้ึนร้อยละ 0.52 (ค่าเช่าบ้าน  
ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้น
ร้อยละ 0.35 (เครื่องแบบนักเรียนหญิง/ชาย) หมวด 
การตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล สงูข้ึนร้อยละ 0.34 
(ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ�ารุงผิว ค่าแต่งผมชาย/สตรี) 
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 0.32 
ขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ ลดลง
ร้อยละ 0.03

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2562 
สูงขึ้นร ้อยละ 0.44 (MoM) และเม่ือพิจารณา 
เฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.86 (AoA)
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ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดือนเมษายน 2562 สงูข้ึนร้อยละ 0.7 (YoY) เมือ่เทยีบ
กบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่2 และปรบัตวัดกีว่าเดอืนทีผ่่านมา 
ท่ีสงูขึน้ร้อยละ 0.4 ตามการสงูขึน้ของสนิค้าในหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 6.5 
สนิค้าส�าคญัทีร่าคาสงูขึน้ ได้แก่ ข้าวเปลอืก ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยางพารา และ 
พืชผกั (มะนาว แตงกวา ต้นหอม) เป็นช่วงทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกบั 
ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและ
ผลติภณัฑ์ (สกุรมชีีวิต ไข่ไก่) ปรับสงูข้ึนตามความต้องการของตลาดทัง้ในและ 
ต่างประเทศ ส�าหรบัสินค้าส�าคญัทีร่าคาลดลงคอื กุ้งแวนนาไม เนือ่งจากผลผลติ
ในตลาดโลกมีปริมาณมากส่งผลให้ราคาลดลง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  
สงูขึน้ร้อยละ 7.3 จากการสงูขึน้ของกลุม่สนิค้าก๊าซธรรมชาตเิป็นส�าคญั ขณะที่
หมวดผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของสนิค้า
กลุม่เคมภัีณฑ์ (อนนิทรย์ี) ทีป่รบัลดลงตามราคาตลาดโลก กลุม่เหล็กและผลติภณัฑ์
เหลก็ (เหลก็แผ่น เหลก็เส้น) จากการแข่งขนัสงูกบัสนิค้าเหลก็ทีน่�าเข้าจากจนี  
กลุม่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ี(เอทลีิน โพรพลินี เบนซนี) 
และเม็ดพลาสติก ที่เป็นสินค้าเก่ียวเนื่อง ความต้องการลดลงตามภาวะ 
เศรษฐกจิโลกท่ีชะลอตัว ดัชนีราคาผู้ผลิต เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2562  
สงูข้ึนร้อยละ 0.7 (MoM) และเม่ือพิจารณาเฉลีย่ 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2562  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.1 (AoA)

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนเมษายน 2562 สงูขึน้ร้อยละ 0.7 (YoY)    
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน สงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดือนท่ี 2 โดยเดอืนก่อนหน้า 
สงูขึน้ร้อยละ 0.3 ตามการสงูขึน้ของราคาสนิค้าในหมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 
ร้อยละ 11.2 (ไม้พืน้ ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตูหน้าต่าง- 
บานประตู) เนื่องจากไม้น�าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
สงูขึน้ร้อยละ 2.0 (คอนกรตีบลอ็กปูพ้ืน คอนกรีตผสมเสรจ็ คอนกรตีหยาบ)
ปรับสงูข้ึนตามราคาปนูซเีมนต์ ประกอบกบัความต้องการใช้คอนกรตีผสมเสรจ็ 
มีมากข้ึน หมวดกระเบ้ือง สงูข้ึนร้อยละ 1.7 (กระเบ้ืองบุผนงั-ปูพ้ืน กระเบือ้งยาง) 
หมวดซีเมนต์ สูงข้ึนร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์ผสม) และหมวดวัสดุฉาบผิว 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.3 (สรีองพื้นปนู ซลิิโคน) ตามความต้องการที่ขยายตัวสงูขึน้ 
ส�าหรับสินค้าท่ีราคาลดลง ได ้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 1.7 (เหลก็เส้น เหลก็ตัวซ ี เหลก็ฉาก ลวดผกูเหลก็ ท่อเหลก็ด�า  
ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น ตะป)ู เนือ่งจากการแข่งขนัด้านราคากบัเหลก็น�าเข้า 
จากจนี และหมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (ท่อร้อยสาย
ไฟและสายโทรศพัท์พีวีซ ี ท่อพีวีซ ี ข้อต่อ-สามทางพวีีซ ี ท่อระบายน�า้เสียพวีซี)ี  
จากต้นทนุวตัถดุบิ (เมด็พลาสติก) ทีป่รบัราคาลดลงตามราคาน�า้มนัเชือ้เพลิง  
ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เมือ่เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2562 สงูขึน้ร้อยละ 0.2 (MoM) 
และเม่ือพิจารณา เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน  
สงูข้ึนร้อยละ 0.2 (AoA)

สรปุสถานการณ์เงนิเฟ้อเดอืนเมษายน 2562
การสูงข้ึนของเงนิเฟ้อในเดอืนนี ้ มปัีจจยัส�าคญัจากการเพิม่ข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่องของราคาอาหารสด โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีร้อน  
แห้งแล้งและมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้ปริมาณผลผลิตสินค้า
เกษตรหลายชนิดลดลง รวมทั้งราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะ
ราคาในตลาดโลก ขณะท่ีความต้องการบรโิภคยงัคงอยูใ่นระดับท่ีมีนยัส�าคัญ
และสอดคล้องกับเครือ่งชีว้ดัทางเศรษฐกิจอืน่ๆ โดยภาพรวมสถานการณ์
ด้านราคาสินค้าและบริการของประเทศยังอยู่ในระดับมีเสถียรภาพและ
แนวโน้มทีด่ ี สอดคล้องกับเคร่ืองชีวั้ดเศรษฐกจิทัง้ด้านอปุสงค์และอุปทาน 
ทัง้นีก้ระทรวงพาณชิย์คาดว่า เงนิเฟ้อตลอดทัง้ปีจะยงัเคลือ่นไหวในกรอบ 
คาดการณ์ของกระทรวงพาณชิย์ ทีร้่อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)

การเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าผูผ้ลติท่ีส�าคญั เมษายน 2562 

การเปลีย่นแปลงราคาสินค้าวสัดกุ่อสร้างทีส่�าคญั เมษายน 2562 



หน่วย (Unit) :
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (Million USD)

ม.ีค. 2562
Mar 2019

ม.ค. – มี.ค. 2562
Jan - Mar 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

 21,440.2
-4.9%

61,987.8
-1.6%

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

19,435.5
-7.6%

59,981.1
-1.2%

ดลุการค้า
(Trade Balance)

+2,004.7 +2,006.7

  
สนิค้า

 

มลูค่า Δ สัดส่วน
ประเทศ

มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

2,728 +5.63 12.7 สหรฐั 
อเมรกิา

2,026 -1.4 11.2

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,480 -19.96 6.9 จนี 2,409 -9.0 11.2

อญัมณี
และเครือ่งประดบั

985 -6.56 4.6 ญีปุ่่น 2,220 +7.4 10.4

ผลติภณัฑ์ยาง
988 +14.79 4.6 สหภาพ

ยโุรป
2,026 -2.6 9.4

เมด็พลาสตกิ 783 +8.3 3.7 เวยีดนาม 1,151 +8.4 5.4

สินค้า
 

มูลค่า Δ สดัส่วน
ประเทศ 

มูลค่า Δ สดัส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�า้มันดิบ 2,227 -4.6 11.5 จนี 3,711.0 +5.1 19.1

เคร่ืองจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,803 +13.0 9.3 ญีปุ่น่ 2,820.3 -6.9 14.5

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,422 +0.2 7.3 ตะวนั

ออกกลาง 2,080.9 -1.8 10.7

เคมีภณัฑ์ 1,356 -6.2 7.0
สหภาพ
ยโุรป 1,589.6 -19.5 8.2

อปุกรณ์ ส่วนประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อเิล็กทรอนกิส์

1,144 -11.1 5.9 สหรฐั 
อเมรกิา 1,211 -1.4 6.2

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปล่ียนแปลง (%YoY)
 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 มี.ค. 62 ดัชน ีม.ีค. 62
ส่งออก +0.2 +0.4 +0.4 +0.5 101.1
น�าเข้า -0.4 +1.1 +0.3 +0.4 93.1
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กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย 
: มีนำคม 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ีค. 62

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดือน ม.ีค. 62

การส่งออก 
การส่งออกของไทยในเดอืนมนีาคม 2562 กลบัมาหดตวัทีร้่อยละ 4.9 มมูีลค่า 

21,440.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ตามแนวโน้มการค้าโลกและอปุสงค์ของคูค้่าส�าคญั  
ซึง่มาจากประเด็นข้อพพิาททางการค้าทีย่งัคงยดืเย้ือ แม้ว่าเริม่มสัีญญาณความชดัเจน 
มากขึน้ และจากปัจจยัภายนอกอืน่ๆ อาท ิความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในสหรฐัฯ 
และการเมอืงในยโุรป รวมถงึความเสีย่งของภาคสนิเชือ่ของธนาคารจนี นอกจากนีร้าคา 
ส่งออกยงัถกูกดดนัจากราคาน�า้มนัทีย่งัขยายตวัในระดบัต�า่ อย่างไรกต็าม มลูค่าการ 
ส่งออกในเดอืนนีอ้ยูใ่นระดบัทีม่เีสถยีรภาพ และมแีนวโน้มสงูขึน้จากต้นปี 2562 สนิค้า
รายการส�าคญัยังขยายตวัได้ด ีอาทิ สินค้ากลุ่มอาหาร (ทนู่ากระป๋อง ผกั ผลไม้สด แช่แขง็ 
กระป๋องและแปรรปู ไก่สด แช่แขง็และแปรรปู) รถยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภณัฑ์ยาง 
โดยคดิเป็นสดัส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 40 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด

 ปัจจยัเชงิบวก ทีส่นบัสนนุต่อการส่งออกในเดอืนมีนาคม 2562 เช่น บรรยากาศ
สงครามการค้าเริม่ลดความตึงเครยีดลง ราคาน�า้มนัในตลาดโลกเพิม่ขึน้ ค่าเงนิบาทมี 
แนวโน้มอ่อนลง ภาพลกัษณ์ของสนิค้าท่ีสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูบ้รโิภค รวมถงึมาตรการ
ส่งเสริมการค้าเชิงรกุเจาะตลาดรายพืน้ทีใ่นหลายมณฑล/รฐั ของจนีและอนิเดยี อย่างไร
ก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวงั ปัจจยัเสีย่งภายนอก อาท ิความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
นโยบายการค้าและการมีผลใช้บังคับของ FTA ในประเทศต่างๆ ท่ีอาจกระทบต่อ 
ความสามารถในการส่งออกของไทย

การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยงัหดตวั ส่วนมากยงัได้รบัผลกระทบจากนโยบาย
ภาษกีารน�าเข้าของสหรฐัฯ และจนี ซึง่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงต่อสนิค้าทีถ่กูปรบัขึน้ภาษี 
และผลกระทบทางอ้อมผ่านเศรษฐกจิประเทศคูค้่าทีอ่่อนแอลงและบรรยากาศการค้าที่
มีความไม่แน่นอนเพิม่ขึน้ ท�าให้การส่งออกของโลกและไทยได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนั 
อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยขยายตวัได้ดใีนบางประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุน่ เวยีดนาม อนิเดยี 
และสหราชอาณาจกัร เป็นผลจากรายสนิค้าส�าคญัในแต่ละตลาด ทัง้นี ้การส่งออกไปยงั 
ตลาดหลกัขยายตวัร้อยละ 1.0 อนัเป็นผลจากการการส่งออกไปญีปุ่น่ขยายตวัร้อยละ 7.4 
ขณะทีก่ารส่งออกไปสหรฐัฯ และสหภาพยโุรปหดตวัร้อยละ 1.4 และ 2.6 ตามล�าดบั  
ด้านการส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 8.9 เป็นผลมาจากการส่งออกไป
อาเซียน-5 และจนีหดตวัร้อยละ 15.6 และ 9.0 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การส่งออกไป 
ตลาด CLMV และเอเซยีใต้ยงัคงขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 1.6 ตามล�าดบั ส�าหรบั 
ตลาดศกัยภาพระดบัรองหดตวัทีร้่อยละ 5.5 เนือ่งจากการส่งออกไปทวปีออสเตรเลยี 
กลุม่ประเทศ CIS และลาตนิอเมรกิา หดตวัร้อยละ 15.0, 8.5 และ 1.2 ตามล�าดับ ขณะที่
การส่งออกไปตะวันออกกลางกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 1 ปี

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ภาพรวมการส่งออกไทยชะลอตวัตามแนวโน้มการค้าโลก 
และอุปสงค์ของคู่ค้าส�าคัญจากปัจจัยท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ กระทบต่อ 
ความเช่ือมัน่และกดดนัเศรษฐกจิ อาท ิ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในสหรฐัฯ 
ความไม่แน่นอนทางการเมอืงในยโุรป ความเส่ียงในตลาดสินเช่ือของจนีจากการผดินดั 
ช�าระหน้ีของเอกชน และความตงึเครยีดของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรฐัฯ และจีน ท้ังน้ี ตลาดเริม่คลายความกงัวลภายหลงัการเจรจาในประเดน็ส�าคญัม ี
ความคบืหน้าอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนมีนาคม 2562 และเร่ิมเข้าสูก่ารหารอืกลไกการบงัคบั
ใช้ข้อตกลงของทัง้สองฝ่าย โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดอืนมถินุายน 2562 เป็นปัจจยั
สนบัสนนุการค้าโลกในครึง่ปีหลงั นอกจากนี ้การด�าเนนินโยบายภาครฐัในหลายประเทศ
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิน่าจะส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกจิและการค้าโดยรวมได้ในระยะ
เดยีวกนั อาท ิการส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐฯ นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย
ในยโุรป ญีปุ่น่ และสหราชอาณาจกัร รวมถงึนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิทางการเงนิและ 
การคลงัของจนี เพ่ือชดเชยผลกระทบทางลบจากการขึน้ภาษทีางการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ เชือ่ว่าแผนกจิกรรมส่งเสรมิการค้าตลอดท้ังปีจะช่วยให้การ
ส่งออกขยายตวัได้ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 2562 นี ้โดยกระทรวงฯ ยงัเร่งจดักิจกรรม
กระตุ้นการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ 
Thaitrade.com และการเช่ือมต่อ e-Marketplace ชัน้น�า เดนิหน้าผลักดนักจิกรรม 
เจาะตลาดศกัยภาพเป็นรายมณฑล/รฐั ในตลาดจนีและอนิเดยี และการจดัคณะผู้แทน
เพือ่ขยายการส่งออกในตลาดใหม่ อาท ิตลาดแอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และยโุรปตะวันออก 
นอกจากนี ้กระทรวงพาณชิย์พร้อมเดนิหน้าขยายโอกาสการค้าการลงทนุผ่านการสร้าง
หุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์กบัคูค้่าศกัยภาพ (Strategic Partnership) และสร้างเครอืข่าย
ทางธุรกจิ (International Business Network) เพือ่กระจายความเสีย่งลดการพ่ึงพา 
ตลาดใดเพยีงแห่งเดยีว และเสรมิสร้างพืน้ฐานการส่งออกไทยให้มคีวามยดืหยุน่ต่อ 
ปัจจยัเสีย่งภายนอกและเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ
การน�าเข้า 

เดอืนมนีาคม การน�าเข้า มมีลูค่า 19,435.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 7.6

ดลุการค้า            
เดอืนมนีาคม 2562 เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,004.7 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดชันีราคาส่งออก เดอืนมนีาคม 2562 เท่ากบั 101.1 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 

2561 ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.5 (YoY) ปรบัตวัสูงข้ึนต่อเนือ่งตามทศิทางราคาน�า้มนัตลาดโลกทีม่ ี
แนวโน้มสูงข้ึน ประกอบกบัค�าส่ังซือ้จากตลาดต่างประเทศทีมี่อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้หมวดสนิค้า
ทีท่�าให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสูงข้ึน ประกอบด้วย หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะ
น�า้มันส�าเรจ็รปู และน�า้มันดบิ รองลงมาคือ หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ได้แก่ เคร่ืองอิเลก็ทรอนกิส์ 
ผลติภณัฑ์ยาง เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เคมภีณัฑ์ และเหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เยน็แช่แข็ง ข้าว ผัก ผลไม้สดแช่เยน็แช่แขง็และแห้ง และ
ยางพารา ขณะทีห่มวดสินค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ยงัคงปรบัตวัลดลง ได้แก่ น�า้ตาลทราย และ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

ดชันีราคาน�าเข้า เดอืนมีนาคม 2562 เท่ากบั 93.1 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดือนมนีาคม 
2561 สูงข้ึนร้อยละ 0.4 (YoY) หมวดสินค้าทีป่รบัสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ ได้แก่ 
น�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาตปิิโตรเลยีม และน�า้มนัส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าทนุ ได้แก่ ผลติภณัฑ์โลหะ 
เครือ่งมือ เครือ่งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ 
เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขณะทีห่มวดสนิค้าทีด่ชันรีาคาน�าเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวด
ยานพาหนะ และอปุกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์จกัรยานยนต์และรถจกัรยาน หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ได้แก่ ผลติภัณฑ์เวชกรรมและ
เภสัชกรรม สบู่ ผงซกัฟอกและเครือ่งส�าอาง และผัก ผลไม้และของปรงุแต่งทีท่�าจากผกั ผลไม้ และ
หมวดสินค้าวัตถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ เคมีภณัฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภัณฑ์ สนิแร่โลหะ 
ผลิตภณัฑ์ท�าจากพลาสตกิ วัสดทุ�าจากยาง และปุ๋ย และยาก�าจดัศัตรพืูชและสตัว์
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนเมษายนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,340.91 บาท ลดลงเล็กน้อย 

ร้อยละ 0.71 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงคร้ังแรกหลังจากที ่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�าใน
ตลาดโลก ท่ีปรับลดลงค่อนข้างมากร้อยละ 5.82 เม่ือเทียบกบัเดอืนก่อนหน้า 
มาอยูท่ี่ 1,225.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ การลดลงของราคาทองค�า
ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินสกลุดอลลาร์สหรฐัฯ และนกัลงทนุ
ขายสนิทรพัย์ปลอดภยั (ทองค�า) หลงัดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้สหรฐัปรบัตวัขึน้ 
แนวโน้มเศรษฐกจิของสหรฐัดขีึน้ แต่ยงัมคีวามกงัวลของการชะลอตวัเศรษฐกจิ
โลก คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 2 ของปี 2562 จะยงัรกัษาระดบัอยู่ท่ี 
1,200 - 1,300 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�า้มนั
ราคาน�า้มันดิบเดือนเมษายนขยายตัวต่อเนือ่งในรอบ 4 เดอืน โดยราคา

น�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยู่ที ่63.85 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ข้ึนร้อยละ 9.82  
จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
หดตัวร้อยละ 3.74 เนือ่งจากอุปทานน�า้มันดิบโลกตึงตัว การลดก�าลงัการผลติของ
กลุม่ผูผ้ลติน�า้มนั มาตรการคว�า่บาตรของสหรฐัฯ กบัอหิร่านและเวเนซเุอลา และ
ทศิทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมแีนวโน้มท่ีดขีึน้ ส่วนราคาน�า้มนั
ในประเทศปรับตัวสงูขึน้เช่นกนั โดยราคาน�า้มันดีเซล อยูท่ี่ 27.59 บาท/ลติร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 จากเดือนก่อนหน้า และราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ อยู่ท่ี  
25.68 บาท/ลติร เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.15 จากเดือนก่อนหน้า   

อัตราแลกเปลีย่น
ค่าเงินบาทเดือนเมษายนเฉลีย่อยูท่ี ่31.85 บาท ต่อเหรยีญสหรัฐฯ อ่อนค่า 

เลก็น้อยทีร้่อยละ 0.4 จากเดอืนก่อนหน้า เป็นการอ่อนค่าต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่2 
ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ค่าเงินแข็งค่า 
มากท่ีสุดในรอบ 3 ปี อ่อนค่าขึ้นร้อยละ 1.71 เนื่องจากเงินทุนไหลออก  
นกัลงทุนคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิและเงินเฟ้อของสหรัฐอเมรกิาในทศิทางที่
ดีขึน้ และแนวโน้มการบรรลขุ้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กบัจนี ส่วนปัจจัยภายใน
ประเทศ เศรษฐกจิของไทยยงัขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 
เนือ่งจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ทัง้นี ้คาดว่าในไตรมาสทีส่องของปี 2562 
อตัราแลกเปลีย่นมีแนวโน้มอยูใ่นช่วง 31.50 - 32.50 บาทต่อเหรยีญสหรัฐฯ

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนเมษายน 2562 ปรับตวัเพิม่ข้ึน

จากเดอืนมนีาคม จากราคา 1,135.00 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,170.56 บาท/
100 กิโลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) ทรงตัวที่ 
3,325.00 บาท/100 กโิลกรมั โดยภาพรวมราคาข้าวปรบัตวัสงูขึน้ เนือ่งจากความ
ต้องการข้าวของทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบั
ปัญหาภยัแล้งในบางพ้ืนทีใ่นปี 2561 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทีอ่อกสูต่ลาดลดลง

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ 

ท่าเรือกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนเมษายน 2562 เฉลีย่อยู่ทีกิ่โลกรัมละ 
55.95 บาท และ 49.54 บาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น 
ร้อยละ 0.45 และ 1.39 ราคายางเดือนนีป้รบัตัวสูงขึน้ตามความต้องการของ 
ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดน้อยลง เพราะอยู่ในช่วง 
ปิดกรีด และได้รับแรงหนุนจากมาตรการจ�ากัดปริมาณการส่งออก (Agreed 
Export Tonnage Scheme : AETS) ครัง้ที ่6 

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
เมษายน 2562

เดือน
Mar-62 Apr-62 %Δ(MOM) Apr-61 Apr-62 %Δ(YOY) 

สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 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 0.00   3,291.25   3,325.00 1.03

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 55.70 55.95 0.45 53.95 55.95 3.71

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 48.86 49.54 1.39 44.48 49.54 11.39

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,300.91 1,225.20 -5.82 1,271.20   1,225.20 -3.62

ไทย (THB/Baht) 19,478.60 19,340.90 -0.71 19,709.50  19,340.90 -1.90

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 58.14 63.85 9.82 66.33 63.85 -3.74

อัตรำแลกเปลี่ยน       

THB/USD 31.72 31.85 0.40 31.31 31.85 1.71
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