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กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย 
รเิริม่ความร่วมมอืทางวชิาการผลกัดนัการใช้ประโยชน์ Big Data  
สู่การวิเคราะห์เชิงนโยบาย โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย์ ประกอบด้วย ส�านกังาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กรมพฒันาธรุกิจการค้า และ
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ เข้าศกึษาดูงานการวเิคราะห์ 
ข้อมูล Big Data (Big Data Analytics) ณ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างหน่วยงาน และเพื่อประโยชน์ในการวางนโยบายให้
สอดรับกับภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น 
การสนบัสนนุผูส่้งออก การเสรมิสร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัของผูป้ระกอบการในประเทศ และการดแูลค่าครองชพี  
ผ่านตัวชี้วัด “อัตราเงินเฟ้อ” ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบนัวจิยัป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้น�าเสนอผลการศกึษาการใช้ข้อมลู 
ระดับจุลภาคในการวิเคราะห์

1) โครงสร้างการส่งออก แนวโน้มและสถานะความคงอยู่ของผู้ส่งออกในภาคธุรกิจต่างๆ

2) การวเิคราะห์แนวโน้มของธรุกจิท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมโรงแรมจากข้อมลูการใช้ไฟฟ้า
ของธุรกิจ

3) การศกึษาปัจจยัและการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างทีส่่งผลกระทบต่อพลวตัของอตัราเงนิเฟ้อ 
ในปัจจุบัน

ในโอกาสนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ยงัได้หารอืถงึแนวทางการท�างาน
ในอนาคตเพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูล Big Data  ร่วมกัน อาทิเช่น การปรับ quality adjustment 
ของสนิค้าและบริการทีอ่ยูใ่นตะกร้าเงนิเฟ้อ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมลู Big Data เพือ่ใช้ประเมนิ
อัตราเงินเฟ้อแบบ real-time รวมถึงการต่อยอดผลการศึกษาที่ได้น�าเสนอในการศึกษาดูงานครั้งนี้ 
อันจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเกิด
ประสทิธผิลสงูสดุ โดยในส่วนของ สนค. นัน้ จะน�าข้อมลู องค์ความรู ้ และมมุมองใหม่ๆ ทีไ่ด้รบัใน 
ครัง้นีม้าใช้ประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศต่อไป 
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ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ

มูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อนัยการส่งออกไทย

การก้าวสู่เวทีการค้าโลกจากการยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจ

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กนัยายน 2560

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

: ตุลาคม 2560

C O N T E N T S

Getting Around with TPSO

ใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเข้ามาทุกขณะ หลายคนอาจก�าลังเตรียมตัวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หาสถานที่ท่องเที่ยว เตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการใช้
เวลาอยู่กับครอบครัว หากแต่ในภาคเศรษฐกิจ ไม่ว่าวันไหน ปีใด ล้วนไม่เคยมีวันหยุด

การแข่งขนัเพือ่สร้างความได้เปรยีบในโลกแห่งเศรษฐกจินัน้ไม่เคยมช่ีวงเวลาให้หยดุพกั การวางแผนและเรยีนรูค้วามเป็นไปในสถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ ต้องพ่ึงพา
ข้อมูล สถิติ แนวโน้มในหลายด้านประกอบกัน เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปข้างหน้า

ในคอลัมน์ Special Talk ฉบับนี้ เราได้น�าเสนอดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ หรือ Trade in Services Performance and Potential Index (TSPPI)  
ที่ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้รับนโยบายให้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  
โดยจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการด�าเนินงานและแนวโน้มของภาคบริการของประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อยได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมทั้ง 
ในคอลัมน์อื่นๆ ยังน�าเสนอข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในเวทีโลกที่ WEF ได้จัดอันดับเราเอาไว้ที่ 32 ขยับขึ้นจาก
อันดับที่ 34 ในปีก่อน รวมถึงรายละเอียดของมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อนัยการส่งออกไทย (Trade in Value Added) ตลอดจนข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญอ่ืนๆ  
ที่ สนค. เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และอ�านวยความสะดวกต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปเป็นข้อมูล
อ้างอิงในการวางแผนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

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

(Trade in Services Performance 
and Potential Index : TSPPI) 

ความส�าคัญของภาคบริการ
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคบริการเริ่มทวีความส�าคัญมากขึ้นเป็น

ล�าดับ ดังจะเหน็ได้จากสัดส่วนของผลผลิตภาคบรกิารต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศของประเทศต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และหลายประเทศได้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของภาคบริการมากขึ้น เนื่องจากภาคบริการมีความเกี่ยวโยงกับ 
ภาคการผลิตในหลายๆ อุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

ส�าหรับประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
สดัส่วนของภาคบริการต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 
54.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 57.8 ในปี 2558  
โดยภาคบริการสร้างรายได้ถึง 7,897,555 ล้านบาท 
ก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึง 17,124,588 คน  
หรือร้อยละ 45 ของการจ้างงานรวม โดยแรงงาน 
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการขายส่งและการขายปลีก 
ส�าหรับอุตสาหกรรมที่จะมีความส�าคัญในอนาคต  
เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
โลจิสติกส์ และอากาศยาน ต่างกอ็ยูใ่นภาคบรกิารทัง้สิน้ 

แนวคิดในการจัดท�าดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคบริการจะทวีความส�าคัญยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งในด้านมูลค่าและสัดส่วนแรงงาน แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มี
ดัชนีชี้วัดภาคบริการที่สามารถใช้ติดตามภาวะการค้าภาคบริการรายเดือน อีกทั้ง
ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบ ท�าให้ไม่สามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การค้าภาคบริการได้อย่างรอบด้าน ทัง้นี ้รองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคิด จาตศุรพีทิกัษ์) 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภาคบริการที่จะมีบทบาทส�าคัญต่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต จึงมอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์ รวบรวมข้อมลูด้านธรุกจิบรกิารของไทย 
เพื่อประกอบการจัดท�าดัชนีชี้วัดภาคบริการของไทย เพื่อให้สามารถประเมินผล
การด�าเนินงานและแนวโน้มของภาคบริการในประเทศ ทั้งในภาพรวมและ 
รายสาขาย่อย อันจะน�าไปสู ่การวางแนวทางเชิงนโยบายส�าหรับการพัฒนา 
ภาคบริการได้อย่างเหมาะสมในทุกมิติต่อไป

ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ (Trade in Services Performance 
and Potential Index : TSPPI)

สนค. ได้จัดท�าดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ หรือ TSPPI ซึ่งเป็นเครื่อง 
ชี้วัดภาวะการค้าภาคบริการของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่มีดัชนีชี้วัด 
ภาคบริการรวมที่สามารถติดตามเป็นรายเดือนได้อย่างเป็นทางการ ที่สามารถ
สะท้อนภาพภาวะภาคบริการในระดบัประเทศ เพือ่ให้ผูส้นใจ อาท ิหน่วยงานของรฐั 
ภาคธุรกิจ นักลงทุน สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของภาวะการค้าภาคบริการ
ได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในด้าน Performance และด้าน Potential & 
Confidence (Leading) โดยได้รวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านธุรกิจบริการ
ของไทย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบใน 13 สาขา
บริการ* เพื่อจัดท�าเป็น composite index ภาคบริการรายเดือน ดังนี้ 

Performance Weight
Sale 1. มูลค่ายอดขาย 100/4

60%

Labour 2. จ�านวนแรงงาน 100/4

Business
Establishment

3. จ�านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ
4. มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ังใหม่สุทธิ

100/4

Current
Confident-SME

5. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้า
และบริการ

100/4

Potential and Confidence (Leading) Weight
Business Confidence
& Potential

6. จ�านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน
7. มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน 100/3

40%
Investment
Potential

8. จ�านวนโครงการท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน
9. มูลค่าเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 100/3

Market Confidence
10. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้า

และบริการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
11. ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

100/3

Agriculture (% of GDP)

Source: World

Industry (% of GDP) Service (% of GDP)

ThailandWorldShare Share

 มิติด้าน Performance ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มูลค่า 
ยอดขาย (2) จ�านวนแรงงาน (3) จ�านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดต้ังใหม่สุทธิ  
(4) มลูค่าทนุจดทะเบยีนนติบิคุคลจดัตัง้ใหม่สทุธ ิ(5) ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ภาคการค้าและบรกิาร ซึง่แสดงถงึสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของภาคบรกิาร

 มิติด้าน Potential & Confidence ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
(6) จ�านวนนติบิคุคลจดทะเบยีนเพิม่ทนุ (7) มลูค่าทนุจดทะเบยีนนติบิคุคลเพิม่ทนุ 

(8) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า (9) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาคบริการ

ส�าหรับผลการจัดท�า TSPPI ดังกล่าว นอกจากจะได้ composite index 
ภาคบรกิารรวมรายเดือนทีส่ะท้อนผลการด�าเนนิงานและแนวโน้มของภาคบรกิาร
ของประเทศในภาพรวมแล้ว ยังสามารถชี้วัดภาคบริการรายสาขาอีก 13 ดัชนี  
ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงภาวะการค้าภาคบริการรายสาขาได้อย่างครอบคลุม 

สนค. เชื่อมั่นว่า TSPPI จะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม โดยจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม
ของภาคบริการของประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อยได้อย่างครอบคลุม
ในทกุมติิ ซึง่จะช่วยภาคธรุกิจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยทุธ์ทางธรุกจิ 
และหน่วยงานภาครัฐสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาและ
กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมได้ดยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้TSPPI จะน�าออกเผยแพร่
ให้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพือ่ให้ผู้สนใจสามารถน�าดชันี
ไปใช้ประโยชน์ได้ภายในปลายปี 2560 

* ธุรกิจบริการใน 13 สาขา ได้แก่ (1) การก่อสร้าง (2) การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
(3) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (4) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (5) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (6) กิจกรรม
ทางการเงินและการประกันภัย (7) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (8) กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วชิาการ (9) กจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนนุ (10) การศึกษา (11) กจิกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 
(12) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (13) กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
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มูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อนัยการส่งออกไทย

ประโยชน์การวิเคราะห์ Trade in Value Added 
ต่อนัยการส่งออกไทย

(Trade in Value Added)
ในยุคที่การค้าโลกมีความเชื่อมโยงการผลิตในลักษณะ Global Value Chains โดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่ส�าคัญของโลก 

ท�าให้การวัดมูลค่าส่งออกที่แท้จริงอาจท�าได้ยาก เน่ืองจากรูปแบบการส่งออกของไทยมีการเชื่อมโยงและใช้สินค้าขั้นกลางจากต่างประเทศ และถูกนับรวมอยู ่
ในมูลค่าการส่งออกรวมของไทย (Gross Exports) จึงเป็นที่มาของการค�านวณหามูลค่าเพิ่มทางการค้า Trade in Value Added ซึ่งสามารถจ�าแนกมูลค่า 
ส่งออกที่เกิดจากกิจกรรมในประเทศ (Domestic Value Added) กับมูลค่าส่งออกท่ีเกิดจากกิจกรรมภายนอกประเทศ (Foreign Value Added) ซึ่งช่วย 
ขยายภาพนัยต่อการส่งออกไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การค้าในยุคของโลกาภิวัตน์นั้น เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาเปลี่ยน
รูปแบบการค้าโลกให้มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น จากในอดีตที่สินค้า
ส่วนใหญ่จะถูกผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิตสินค้าที่เชื่อมโยงการผลิตจาก
หลายประเทศ (Multi Location Manufacturing) ซึ่งมีลักษณะเป็นห่วงโซ ่
การผลิต (Global Value Chains : GVCs) ท�าให้มีการใช้ปัจจัยสินค้าข้ันกลาง 
มาจากหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น สินค้าแร่เหล็กถูกขุดจากประเทศออสเตรเลีย  
ส่งมาผลิตและขึ้นรูปเบื้องต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนส่งมาขึ้นรูปและผลิตเพื่อใช้
ประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วโลก ในทางกลับกันไทยก็เป็น
แหล่งผลิตชิ้นส่วนและส่งออกไปเป็นสินค้าวัตถุดิบในหลายประเทศเช่นเดียวกัน 
อาทิ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟไปจีน ก่อนที่จีนจะประกอบและส่งออก
คอมพิวเตอร์ไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นมูลค่า
ทีเ่กดิจากกจิกรรมการผลติในประเทศไทยเพยีงอย่างเดยีว แต่หลายส่วนเป็นมลูค่า
ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมต้นน�า้และกลางน�า้ในต่างประเทศ ซึง่การค้าในรปูแบบ
ที่กล่าวมานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นไปตามแนวทาง 
การพัฒนาของการค้าโลก โดยเฉพาะกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันาทีม่นีโยบายส่งเสรมิ
เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในการ
เข้ามาตั้งฐานการผลิต เพื่อช่วยให้เกิดการยกระดับการพัฒนาของประเทศ  
ทั้งในด้านการจ้างงานและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ จึงท�าให้เราเห็นภาวะ
การค้าโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซ่ึงสาเหตุส�าคัญเป็น 
ผลจากการนับซ�้าของปัจจัยการผลิต ด้วยเหตุนี้การประเมินมูลค่าการส่งออกรวม
ของประเทศ (Gross Exports) เพียงด้านเดียวคงไม่เพียงพอที่จะสะท้อนมูลค่า 
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจากการส่งออกของไทยได้ 

นักเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันจึงพยายามหาวิธี
วัดมูลค่าส่งออกที่แท้จริงของแต่ละประเทศ ที่จะสามารถวัดมูลค่าจากกิจกรรม
ทางการส่งออกที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะในประเทศนั้น ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด 
การค�านวณหามูลค่าเพิ่ม (Value-added) หรือเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางการค้า 
(Trade in Value Added : TiVA) เพื่อขจัดการนับซ�้าของมูลค่าการส่งออก  
ทีส่ามารถจ�าแนกมลูค่าเพิม่ทางการค้าต่อเศรษฐกจิในประเทศ (Domestic Value 
Added) ซ่ึงสะท้อนมูลค่าเพ่ิมที่เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศผู้ส่งออก กับมูลค่าเพิ่ม
ทางการค้าที่เกิดจากกิจกรรมนอกประเทศ (Foreign value added) รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์การเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ได้ในหลายมิติ เช่น การจ�าแนกมูลค่าการส่งออกสินค้าขั้นกลาง (Gross Exports 
of Intermediate Products) และมูลค่าการส่งออกสินค้าขั้นสุดท้าย  
(Gross Exports of Final Products)  ช่วยขยายภาพการเชื่อมโยงผลประโยชน์
ทางการค้าต่อระบบเศรษฐกิจภายใต้ห่วงโซ่การผลิตได้มากยิ่งขึ้น และสามารถ
ท�าการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันที่แท้จริงของสินค้าไทยในเวทีโลกได้ดีกว่า 
การวิเคราะห์มูลค่าส่งออกรวม 

การวเิคราะห์ส่งออกในมติ ิTrade in Value Added จากตารางฐานข้อมลู 
ICIO (Inter-Country Input-Output) ของ OECD ในปี พ.ศ. 2559 แสดงการ
เชือ่มโยงมลูค่าการค้าและการผลติของ 67 ประเทศ และแสดงมลูค่าการส่งออก-น�าเข้า 
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการจ�านวน 34 สาขา สะท้อนนัยต่อประเทศไทยว่า 
ตลอดช่วงปี 2543 - 2554 ไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตมากขึ้น แต่มูลค่าเพิ่ม
ทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศโตช้ากว่ามูลค่าส่งออกรวม 

โดยไทยมีแนวโน้มเชื่อมโยงต้นน�้าและปลายน�้ากับประเทศคู่ค้ามากขึ้น 
โดยเฉพาะจีนซึ่งไทยมีการส่งออกสินค้าขั้นกลางคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 72.9  
เช่นเดยีวกบัในภาพรวม ไทยมแีนวโน้มจะส่งออกสนิค้าขัน้กลางมากขึน้จากสดัส่วน
ร้อยละ 50.1 ในปี 2543 เพิม่เป็นร้อยละ 56.2 ในปี 2554 ของมลูค่าการส่งออกรวม 
โดยกลุ่มสินค้าขัน้กลางของไทยส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มอเิล็กทรอนกิส์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
เคมีภัณฑ์ อาหาร และสินค้าเกษตร  ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
หลายประเทศโดยเฉพาะภมูภิาคอาเซยีนทีม่สีดัส่วนการส่งออกสนิค้าขัน้กลางสงูขึน้ 
จากร้อยละ 57.2 เป็นร้อยละ 61.5 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้ม
รูปแบบการค้าโลก ที่มีลักษณะการกระจายตัวการผลิตออกไปยังหลายประเทศ
เป็นห่วงโซ่การผลิตและมคีวามต้องการน�าเข้าสินค้าขัน้กลางระหว่างกนัมากยิง่ขึน้ 

ส�าหรับประเด็นมูลค่าเพิ่มทางการค้า (Trade in Value Added) พบว่า
ในช่วงปี 2543 - 2554 แม้ว่าไทยมีมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ 
(Domestic Value Added) เพิ่มขึ้น แต่การเติบโตนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่า
มูลค่าส่งออกรวม (Gross Exports) จึงท�าให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าของไทย
ต่อมูลค่าส่งออกรวมมีแนวโน้มลดลง จากที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 68.1  
ในปี 2543 เหลือเป็นร้อยละ 61.0 ในปี 2554 หรือสะท้อนได้ว่าทุกๆ มูลค่า 
การส่งออกไทย 100 บาท นั้นเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการผลิตในประเทศไทยอยู่ 
61 บาท ขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 39 บาทเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากต้นน�้าและกลางน�้า
ในต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของการ 
ส่งออกไม่สูงเท่ากับในอดีต สาเหตุที่ท�าให้ไทยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มลดลง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่ 1)โครงสร้างส่งออกไทยพึ่งพากลุ่ม 
ที่เป็นการลงทุนจากต่างชาติในสัดส่วนที่สูง และ 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
ส่งออกไทยยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านการสร้างนวัตกรรม

ท�าไมต้องสนใจ Trade in Value Added 

ที่มา UNCTAD 
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ปัจจัยที่ท�าให้มูลค่าเพิ่มทางการค้า
(Domestic Value Added) สูงขึ้น

แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า 
ต่อเศรษฐกิจในประเทศ

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกรวม (Gross Exports) 
 กับมูลค่าเพิ่มทางการค้า (Trade in Value Added)  

ของประเทศไทยช่วงปี 2543 - 2554

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ
(Domestic Value Added) ต่อมูลค่าส่งออก

แยกรายกลุ่มสินค้าส่งออกส�าคัญ เปรียบเทียบปี 2543 - 2554

1. โครงสร้างส่งออกไทยพึ่งพากลุ่มที่เป็นการลงทุนจากต่างชาติสัดส่วนที่สูง

สนิค้าในกลุม่ดงักล่าวมกีารบรหิารจดัการบนห่วงโซ่การผลติ จงึมลัีกษณะ
พึ่งพากิจกรรมการผลิตจากต่างประเทศค่อนข้างมาก ได้แก่ กลุ ่มสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อ
เศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Value Added) อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าร้อยละ 50 
เนือ่งจากเป็นกลุม่สนิค้าการลงทนุจากต่างประเทศและมกีารพึง่พาการน�าเข้าสนิค้า
ขั้นกลางจากต่างประเทศ โดยทั้ง 3 กลุ่มมีสัดส่วนการน�าเข้าต่อมูลค่าผลผลิตใน
ประเทศที่ประมาณร้อยละ 30 - 40 อย่างไรก็ดี แม้ว่าในด้านสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ทางการค้าถือว่าไม่สูงมาก แต่เป็นสาขาการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ระดับสูง ตามมูลค่าส่งออกรวมซ่ึงมีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 39 ของมูลค่า 
ส่งออกสินค้าไทย 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าส่งออกไทยยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
ด้านการสร้างนวัตกรรม

ประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มยกระดับมูลค่าเพิ่มการผลิตในประเทศ 
ได้ชัดเจน จากข้อมูลพบว่าสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ต่อปริมาณผลผลิต 
(Gross Output) ของไทยมแีนวโน้มลดลงจากร้อยละ 45.1 ในปี 2543 ลดลงเหลอื
ร้อยละ 40.8 ในปี 2554 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าของไทยต่อ 
มูลค่าส่งออก (Domestic Value Added) มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย สะท้อน
ว่าการยกระดบัสร้างนวตักรรมให้เกดิมลูค่าเพิม่ในประเทศยงัมข้ีอจ�ากดั สอดคล้อง
กับการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านนวัตกรรมของไทยยังคงที่  
(ปี 2017 - 2018 การจัดอันดับด้านนวัตกรรมของ World Economic Forum 
ในด้านนวัตกรรมไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ซึ่งต�่ากว่าหลายประเทศ ทั้งสิงคโปร์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เนื่องจากยังมีจุดอ่อนในด้านค่าใช้จ่ายการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

 เพิม่สดัส่วนการใช้ปัจจยัการผลติภายในประเทศ จะท�าให้สัดส่วนของ
ปัจจัยการผลิตที่มาจากในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท�าให้มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการ
ส่งออกตกอยู่ในประเทศมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยไทยต้องพัฒนาสินค้าทดแทน
การพึ่งพาปัจจัยขั้นกลางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ ่
การผลิต (Global Value Chains : GVCs) ควรส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมต้นน�้า
และกลางน�้าเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น

  สร้างมลูค่าในสนิค้าขัน้กลาง โดยพฒันาไปสูก่ารส่งออกสนิค้าขัน้สดุท้าย 
โดยสินค้าส่งออกไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods)  
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่ไทยยังเน้นส่งออกสินค้าขั้นปฐม (Primary 
Goods) ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าได้ไม่มาก เช่น ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง  
ซึง่ควรต่อยอดการผลติเพือ่ส่งออกด้วยการส่งเสรมิการแปรรปูและพฒันาผลติภณัฑ์
ให้สร้างมูลค่าของสินค้าได้ในระดับที่สูงขึ้น

 สนับสนุนการส่ง ออกกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าสูง 
(Domestic Value Added) โดยเน้นการสร้างมลูค่าจากการผลติสนิค้าขัน้กลาง
เป็นสนิค้าขัน้สดุท้าย โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าเกษตร อาหารแปรรปู ไม้และผลิตภณัฑ์
ไม้ และส่ิงทอ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่พึ่งพาการใช้วัตถุดิบในประเทศ และมีสัดส่วน
มูลค่าเพิ่มทางการค้า (Domestic Value Added) สูงกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า 
ส่งออก รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง และเคมีภัณฑ์ โดยสนับสนุนให้มีการเปิด
ตลาดสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการน�าเข้า เช่น ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาใต้ ซึ่งหากมีการเจรจาลดข้อจ�ากัดทางการค้าทั้งในด้านอัตราภาษี 
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค จะช่วยสนับสนุนมูลค่าส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมถึง 
การสนบัสนนุให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศไปสูก่ารผลติและส่งออกสนิค้าในขัน้ตอนทีส่งูขึน้เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ของสนิค้า

 ยกระดับต�าแหน่งในห่วงโซ่การผลิตของไทยในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่มทางการต�่า (Domestic Value Added) ไปอยู่ในจุดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ กลุ่มสินค้าดังกล่าวประเทศไทยต้องขยับต�าแหน่ง 
ในห่วงโซ่การผลติของประเทศไปอยูใ่นจดุทีม่มีลูค่าเพิม่ทีส่งูขึน้ (Smiling Curve)  
โดยเป็นกิจกรรมในภาคบริการให้มากขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ  
การตลาด และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น ซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
ในห่วงโซ่การผลติทีส่งูกว่าการผลติ นอกจากนี ้ควรส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม
ต้นน�้าเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยในรายงาน Global Value Chain  
Development Report 2017 ได้ให้ประเด็นการยกระดับห่วงโซ่การผลิต 
ของประเทศ โดยการให้ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง
การลดปัญหาทีเ่ป็นต้นทนุต่อการท�ากจิกรรมทางการค้า ทัง้ในด้านกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคทางการค้า และการพัฒนาองค์ความรู ้ในประเทศ 
ให้กระจายเป็นวงกว้างและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลิตภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับประเทศในระยะต่อไป 

ที่มา OECD 

ที่มา The Smiling Curve (Stan Shih)ที่มา OECD 

Foreign Value Added

ปี 2543 - 2554 Average CAGR = 11.9% ต่อปี

Domestic Value Added

ปี 2543 - 2554 Average CAGR = 10.5% ต่อปี

ห่วงโซ่มูลค่าใน Global Value Chains

 (หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

(สัดส่วน : ร้อยละ)
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การก้าวสู ่เวทีการค้าโลกจากการยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย

ปัจจุบันมีการเปรียบเทียบและ จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศทั่วโลกจาก 3 สถาบันหลัก ๆ  คือ World Economic Forum (WEF), 
World Bank (WB) และ International Institute for Management Development 
(IMD) จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการแข่งขันกันเป็นหลัก แต่เพื่อกระตุ้นให้คนหรือองค์กร
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะทรัพยากรมี
จ�ากัด ในขณะที่ความต้องการของผู้คนมีไม่จ�ากัด เพราะหัวใจของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจคือการกินดีอยู่ดีของประเทศนั่นเอง 

World Economic Forum หรอืสภาเศรษฐกจิโลก เรยีกสัน้ ๆ  ว่า “WEF” 
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1971 โดย คลาอัส มาร์ติน สเควป (Klaus Martin Schwab)  
ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร และ
เป็นเวทปีระชมุระดบันานาชาติทีม่บีทบาทและอทิธพิลส�าคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจ
และการเมืองทั่วโลก

ในทุกปี WEF จะจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Global 
Competitiveness Report : GCI) ของประเทศทั่วโลก ซึ่งมีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 
114 เกณฑ์ชี้วัด ประเมินจากสถิติ (น�้าหนัก 1 ใน 3) และการส�ารวจความคิดเห็น
ของผู้บริหาร (น�้าหนัก 2 ใน 3) โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 WEF ได้เปิดเผย
รายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแข่งขัน 137 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า คะแนนเต็ม 7 คะแนน ประเทศที่
ได้รบัการจดัอนัดบัสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของโลก ได้แก่ สวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอเมรกิา 
สิงคโปร์  เนเธอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามล�าดับ  เมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่สาม  
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ของกลุ่มสมาชิกอาเซียนในปี 2017 มีแนวโน้มดีขึ้น

ในปีนี้ประเทศไทยได้ 4.7 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.1 จากปีที่ผ่านมา ที่ได้ 4.6 
คะแนน ท�าให้อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 32 
จากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 34 โดยอันดับที่ดีขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐาน 
ของไทยที่ปรับตัวดีข้ึนอย่างชัดเจน ทั้งคุณภาพถนน โครงสร้างระบบราง ท่าเรือ  
การขนส่งทางอากาศ นอกจากนี ้อนัดบัของประเทศไทยยงัได้รบัการจดัอนัดบัดขีึน้ 
อกีหลายประเดน็ ทัง้ด้านประสทิธภิาพแรงงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านหน่วยงาน  
ด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค 
และทีส่�าคัญคือด้านนวตักรรมและด้านความพร้อมเทคโนโลยทีีไ่ด้รับการจัดอันดบั

ในช่วงระยะเวลาหลงั ๆ  มานี ้หลายท่านอาจได้ยนิเรือ่งการจดัอนัดบัและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะโลกเสรีทางการค้า ความเจริญทาง
เทคโนโลยี ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการค้า มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่และ 
ที่ล่มสลายกลายเป็นต�านานก็มีมากมาย แต่ละธุรกิจตอนนี้ไม่สามารถปฏิเสธการ 
“โกอนิเตอร์” ได้เลย เพราะในยคุการค้าเสรที�าให้คู่แข่งและคู่ค้าเข้ามาท�าธรุกิจใน
ประเทศได้ง่ายขึน้ การสร้างความได้เปรยีบทัง้คุณภาพและราคาของสนิค้า รวมถงึ
ความยากง่ายในการประกอบธรุกจิในประเทศจงึเป็นปัจจยัอนัดบัต้น ๆ ของการค้า 
เสรีในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่ประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศ
ในวันนี้คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่มา The Global Competitiveness index 2017 - 2018
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กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบการสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัของประเทศด้านการค้า ซึง่เป็นนโยบายทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัในล�าดบัสงู 
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย ์
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้  

1) การเข้าร่วมประชมุใหญ่ประจ�าปี ณ เมอืงดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
2) การประชมุระดับภมูภิาค/อนภุมูภิาคทีค่รอบคลุมหลากหลายประเดน็

ทางด้านการค้าและการลงทุน
3) การประชมุ Future of Production (FoP) Initiative โดยมุง่เน้นการเสรมิ 

ความสามารถในการสร้างและใช้นวัตกรรมของประเทศโดยการผลักดันให้ทุก 
ภาคส่วนปรับตัว ผู้ประกอบการมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อรองรับการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

4) การประชุม Grow Asia ภายใต้โครงการ Future of Food and 
Agriculture ทีเ่ป็นความร่วมมอืด้านการเกษตรระหว่าง WEF และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการยกระดับเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาค  
เพื่อท�าให้ทราบถึงโอกาสทางการค้าส�าหรับสินค้าเกษตร และแนวทางเชื่อมโยง
ห่วงโซ่การผลิตไปสู่เกษตรกรรายย่อย (Sustainable and Inclusive Value 
Chain) ซึง่เครอืข่ายของ WEF พร้อมจะให้การสนบัสนนุข้อมลูตลาดเพือ่สนบัสนนุ
การวางแผนการผลิต (Demand-driven) รวมถึงพร้อมเชื่อมโยงหุ้นส่วนการค้า
เพือ่ร่วมลงทนุและลูท่างขยายตลาดไปสูป่ระเทศเป้าหมายผ่านเครอืข่ายของ WEF ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เชิงวิชาการและสร้างเครือข่าย 
ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว 
ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ WEF จดัให้มกีารสัมมนาเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ  
“Competitiveness and Inclusive Growth : Navigating towards Thailand 
4.0” ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเชิงนโยบายในการยกระดับขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันไทยและประเด็นที่ควรเสริมหรือควรเร่งปรับปรุง  
เพือ่ผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ประสบความส�าเรจ็ เพราะ WEF เป็นสถาบนั
ที่มีความช�านาญด้านนโยบายและการปรับตัว ซึ่งไทยจะน�าข้อคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะมาปรบัใช้ รวมถงึก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์โลกยคุใหม่  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย นอกจากนี้ WEF จะมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อท�าความเข้าใจ 
ถึงการค�านวณดัชนีที่ใช้วัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  
(Competitiveness Ranking) โดยในปี 2561 มีแนวโน้มจะน�าเกณฑ์ชี้วัดใหม่ 
มาใช้ในการวัดและจัดอันดับ โดยจะให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมมากขึ้น จึงนับว่า
เป็นโอกาสอันดีครั้งแรกของไทยในรอบหลายปี และเป็นก้าวส�าคัญที่จะช่วยให้ 
WEF และประเทศไทยท�างานใกล้ชิดกันมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของตลาดการเงิน  
การพัฒนาต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรใน
การสร้างนวตักรรม และขนาดของประเทศในการพึง่พาการส่งออก การแก้ไขและ
ปรับลดเง่ือนไขต่างๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงานของภาคธรุกจิ ยงัเป็นปัจจยั
และความท้าทายที่ส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึง
การเพิ่มบทบาทของภาครัฐในการประสานงาน สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าการด�าเนินการด้านต่างๆ กับสถาบัน WEF เช่น  
การปรับแก้กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ   ทีจ่ะส่งผลต่อการจดัอนัดบัความสามารถ
ทางการแข่งขัน ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการท�างาน 
ของรัฐบาลในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางด้านการเงินและการตลาด ที่ประเทศไทย 
ได้รบัอนัดบัในระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก นัน่คือ การจดัหาเงนิทนุ
ผ่านทางตลาดทุนในประเทศ (Financing through Local Equity Market)  
ความพร้อมของบริการทางการเงิน (Availability of Financial Services)  
ความแข็งแกร่งของระบบธนาคาร (Soundness of Banks) และความเพียงพอ
ของทุนร่วมเสี่ยง (Venture Capital Availability) ซึ่งได้รับอันดับที่ 20  23  27 
และ 27 ตามล�าดับ ซึ่งบ่งช้ีถึงความพร้อมทางด้านตลาดการเงินของประเทศ 
ในการสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยด้านการตลาด (Extent of 
Marketing) และระดับการมุ่งเน้นตอบสนองลูกค้า (Degree of Customer  
Orientation) ได้รับอันดับที่ 21 และ 25 ตามล�าดับ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับ 
การพัฒนาในแนวคิดด้านการตลาดเช่นเดียวกัน และเห็นได้ชัดว่าในประเด็น 
ดังกล่าวนั้น ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในระดับโลก อีกทั้งเมื่อ
เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในกลุ่ม ASEAN + 3 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความ
ใกล้ชิดกับไทยเป็นอย่างสูงนั้น ผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 
ในล�าดับที่ 6  เมื่อเทียบกับกลุ่ม ASEAN+3 ทั้งหมด โดยเป็นรองประเทศสิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งได้รับอันดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา นับว่า
เป็นการสะท้อนสถานะทางการแข่งขันที่มั่นคงของไทยในเวที ASEAN+3 ได้เป็น
อย่างดี 

ทีส่งูขึน้อย่างมนียัส�าคญัในปีนีด้้วย เป็นผลมาจากการเพิม่ประสทิธภิาพของภาครฐั 
ในการก�ากบัตดิตามแผนงาน/โครงการพฒันาด้านเศรษฐกจิและแนวโน้มการฟ้ืนตัว 
ของเศรษฐกจิในภาพรวม การเร่งรดัการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การเน้นส่งเสรมิ 
ให้มกีารพฒันาและประยกุต์ใช้นวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ท�าให้ปีนี้ WEF ไม่มีค�าแนะน�าประเทศไทยแบบเฉพาะเจาะจง  
แต่ให้ค�าแนะน�าทั่วไปคือ การใช้นวัตกรรมควรพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจของไทยทางด้านระยะเวลาการเริ่มต้นธุรกิจ 
มีการปรับลดระยะเวลาลงจาก 25.5 วัน เหลือ 4.5 วัน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวก 
ต่ออันดับความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะต่อไป อีกทั้งมีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและเครือข่ายนโยบายภายใต้กรอบ 
WEF เช่น 
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เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวเป็นล�าดับจากการฟื้นตัวของการค้าโลก 

ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม 

ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวเช่นกันโดยเฉพาะการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือในหมวดยานยนต์ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมี

เสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนตุลาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86  

จากเดือนตุลาคม 2559 เท่ากับเดือนที่ผ่านมา ผลจากการปรับขึ้นของราคาผักสด 
ช่วงเทศกาลกินเจ ราคาน�้ามันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มผู้ผลิตน�้ามันดิบ ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก�าลังการผลิต
จนถงึส้ินปี 2561 จากเดิมเดือนมนีาคม 2561 ส่งผลให้ราคาปรบัสูงขึน้ รวมทัง้การ
ปรบัขึน้ของราคาบหุรีแ่ละสรุา จากการปรบัโครงสร้างภาษใีหม่ จากเดอืนทีแ่ล้วส่งผล 
ให้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ในช่วง 10 เดอืนขยายตวัสงูขึน้ร้อยละ 0.62 ซึง่อยูใ่นกรอบ 
ทีก่ระทรวงพาณชิย์ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อใหม่ทัง้ปี 2560 ร้อยละ 0.4 – 1.0

ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.16  

จากเดือนกันยายน 2560 เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ผักสด ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ อาหารส�าเร็จรูป) และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
ร้อยละ 0.12 (ค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารเรือ น�้ามันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะ
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าส�าคัญดังนี้

 ผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีความต้องการมาก 
ในช่วงเทศกาลกนิเจ ขณะทีป่รมิาณผลผลติเสยีหายจากฝนตกชกุ เช่น ผกัช ีขึน้ฉ่าย 
ผักบุ้ง ผักคะน้า หัวผักกาดขาว พริกสด มะเขือ ส่วนผลไม้มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ลองกอง ล�าไย มะม่วง และสับปะรด

 นมผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.10 เช่น นมสด นมข้นหวาน และ 
นมเปรี้ยว เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 เช่น กาแฟผงส�าเร็จรูป  
น�้าผลไม้ น�้าหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากหมดโปรโมชั่น

 อาหารส�าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.04 เช่น กับข้าวส�าเร็จรูป ข้าวผัด  
ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) โดยบางแหล่งได้ปรับราคาสูงขึ้น
และอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาทั่วไป

 ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02

 ค่าโดยสารเรอื สงูขึน้ร้อยละ 3.32 ผลจากการขึน้ราคาของน�้ามนัดเีซล
ต่อเนื่องกันจากเดือนที่แล้ว กรมเจ้าท่าจึงปรับราคาค่าโดยสารเรือขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจ
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีชีวั้ดเศรษฐกจิที่ส าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนตุลาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากเดือนตุลาคม 2559  เท่ากับ
เดือนที่ผ่านมาผลจากการปรับขึ้นของราคาผักสดช่วงเทศกาลกินเจ ราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก้าลังการผลิต
จนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมเดือนมีนาคม 2561 ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาบุหรี่
และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ จากเดือนที่แล้วส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือน
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.62 ซ่ึงอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี 2560 
ร้อยละ 0.4 – 1.0

ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 จากเดือนกันยายน 2560 
เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ผักสด ผลไม้สด 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารส้าเร็จรูป) และสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (ค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารเรือ น้้ามันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส้าคัญดังนี้
➢ ผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีความต้องการมากในช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่

ปริมาณผลผลิตเสียหายจากฝนตกชุก เช่น ผักชี  ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ผักคะน้า หัวผักกาดขาว พริกสด 
มะเขือ ส่วนผลไม้มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ลองกอง ล้าไย มะม่วง และสับปะรด

➢ นมผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.10 เช่น นมสด นมข้นหวาน และนมเปรี้ยว เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 เช่น กาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าผลไม้ น้้าหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เนื่องจากหมดโปรโมชั่น

➢ อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.04 เช่น กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวผัด ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเย็น 
(อาหารตามสั่ง) โดยบางแหล่งได้ปรับราคาสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาทั่วไป

➢ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02
➢ ค่าโดยสารเรือ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 ผลจากการขึ้นราคาของน้้ามันดีเซลต่อเนื่องกันจากเดือนที่แล้ว 

กรมเจ้าท่าจึงปรับราคาค่าโดยสารเรือขึ้น 
➢ น้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (ดีเซล ก๊าซ NGV) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิต

น้้ามันดิบที่ปรับลดลงโดยกลุ่มผู้ผลิต
➢ ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.44  เช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์และสุรา  จากการปรับ

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี ม.ค.- ก.ย.2560 

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวเป็นล าดับ

จากการฟ้ืนตัวของการค้าโลกในช่วงคร่ึงปีหลัง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตัวเช่นกัน
โดยเฉพาะการลงทุนด้านเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในหมวดยานยนต์ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

Inflationary Trend (Headline CPI) 
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Economic Indicator

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีชีวั้ดเศรษฐกจิที่ส าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนตุลาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากเดือนตุลาคม 2559  เท่ากับ
เดือนที่ผ่านมาผลจากการปรับขึ้นของราคาผักสดช่วงเทศกาลกินเจ ราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก้าลังการผลิต
จนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมเดือนมีนาคม 2561 ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาบุหรี่
และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ จากเดือนที่แล้วส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือน
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.62 ซ่ึงอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี 2560 
ร้อยละ 0.4 – 1.0

ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 จากเดือนกันยายน 2560 
เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ผักสด ผลไม้สด 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารส้าเร็จรูป) และสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (ค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารเรือ น้้ามันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส้าคัญดังนี้
➢ ผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีความต้องการมากในช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่

ปริมาณผลผลิตเสียหายจากฝนตกชุก เช่น ผักชี  ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ผักคะน้า หัวผักกาดขาว พริกสด 
มะเขือ ส่วนผลไม้มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ลองกอง ล้าไย มะม่วง และสับปะรด

➢ นมผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.10 เช่น นมสด นมข้นหวาน และนมเปรี้ยว เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 เช่น กาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าผลไม้ น้้าหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เนื่องจากหมดโปรโมชั่น

➢ อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.04 เช่น กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวผัด ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเย็น 
(อาหารตามสั่ง) โดยบางแหล่งได้ปรับราคาสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาทั่วไป

➢ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02
➢ ค่าโดยสารเรือ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 ผลจากการขึ้นราคาของน้้ามันดีเซลต่อเนื่องกันจากเดือนที่แล้ว 

กรมเจ้าท่าจึงปรับราคาค่าโดยสารเรือขึ้น 
➢ น้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (ดีเซล ก๊าซ NGV) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิต

น้้ามันดิบที่ปรับลดลงโดยกลุ่มผู้ผลิต
➢ ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.44  เช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์และสุรา  จากการปรับ

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี ม.ค.- ก.ย.2560 

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวเป็นล าดับ

จากการฟ้ืนตัวของการค้าโลกในช่วงคร่ึงปีหลัง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตัวเช่นกัน
โดยเฉพาะการลงทุนด้านเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในหมวดยานยนต์ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

Inflationary Trend (Headline CPI) 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) Inflationary Trend (Headline CPI)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี ม.ค. - ก.ย. 2560

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

GDPf

Dubai Oilf

Exchange Ratef

3.0 - 4.0 (YoY)

45 - 55 USD/Barrel

33.5 - 34.5 Baht/USD

Economic Indicator

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีชีวั้ดเศรษฐกจิที่ส าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนตุลาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากเดือนตุลาคม 2559  เท่ากับ
เดือนที่ผ่านมาผลจากการปรับขึ้นของราคาผักสดช่วงเทศกาลกินเจ ราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก้าลังการผลิต
จนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมเดือนมีนาคม 2561 ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาบุหรี่
และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ จากเดือนที่แล้วส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือน
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.62 ซ่ึงอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี 2560 
ร้อยละ 0.4 – 1.0

ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 จากเดือนกันยายน 2560 
เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ผักสด ผลไม้สด 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารส้าเร็จรูป) และสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (ค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารเรือ น้้ามันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส้าคัญดังนี้
➢ ผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีความต้องการมากในช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่

ปริมาณผลผลิตเสียหายจากฝนตกชุก เช่น ผักชี  ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ผักคะน้า หัวผักกาดขาว พริกสด 
มะเขือ ส่วนผลไม้มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ลองกอง ล้าไย มะม่วง และสับปะรด

➢ นมผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.10 เช่น นมสด นมข้นหวาน และนมเปรี้ยว เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 เช่น กาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าผลไม้ น้้าหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เนื่องจากหมดโปรโมชั่น

➢ อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.04 เช่น กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวผัด ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเย็น 
(อาหารตามสั่ง) โดยบางแหล่งได้ปรับราคาสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาทั่วไป

➢ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02
➢ ค่าโดยสารเรือ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 ผลจากการขึ้นราคาของน้้ามันดีเซลต่อเนื่องกันจากเดือนที่แล้ว 

กรมเจ้าท่าจึงปรับราคาค่าโดยสารเรือขึ้น 
➢ น้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (ดีเซล ก๊าซ NGV) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิต

น้้ามันดิบที่ปรับลดลงโดยกลุ่มผู้ผลิต
➢ ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.44  เช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์และสุรา  จากการปรับ

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี ม.ค.- ก.ย.2560 

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวเป็นล าดับ

จากการฟ้ืนตัวของการค้าโลกในช่วงคร่ึงปีหลัง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตัวเช่นกัน
โดยเฉพาะการลงทุนด้านเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในหมวดยานยนต์ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

Inflationary Trend (Headline CPI) 
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Economic Indicator

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีชีวั้ดเศรษฐกจิที่ส าคัญ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนตุลาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากเดือนตุลาคม 2559  เท่ากับ
เดือนที่ผ่านมาผลจากการปรับขึ้นของราคาผักสดช่วงเทศกาลกินเจ ราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก้าลังการผลิต
จนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิมเดือนมีนาคม 2561 ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาบุหรี่
และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ จากเดือนที่แล้วส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 10 เดือน
ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.62 ซ่ึงอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี 2560 
ร้อยละ 0.4 – 1.0

ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 จากเดือนกันยายน 2560 
เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ผักสด ผลไม้สด 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารส้าเร็จรูป) และสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (ค่าเช่าบ้าน ค่าโดยสารเรือ น้้ามันเชื้อเพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส้าคัญดังนี้
➢ ผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีความต้องการมากในช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่

ปริมาณผลผลิตเสียหายจากฝนตกชุก เช่น ผักชี  ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ผักคะน้า หัวผักกาดขาว พริกสด 
มะเขือ ส่วนผลไม้มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ลองกอง ล้าไย มะม่วง และสับปะรด

➢ นมผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.10 เช่น นมสด นมข้นหวาน และนมเปรี้ยว เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 เช่น กาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าผลไม้ น้้าหวาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เนื่องจากหมดโปรโมชั่น

➢ อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.04 เช่น กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวผัด ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเย็น 
(อาหารตามส่ัง) โดยบางแหล่งได้ปรับราคาสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาทั่วไป

➢ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02
➢ ค่าโดยสารเรือ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 ผลจากการขึ้นราคาของน้้ามันดีเซลต่อเนื่องกันจากเดือนที่แล้ว 

กรมเจ้าท่าจึงปรับราคาค่าโดยสารเรือขึ้น 
➢ น้ ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (ดีเซล ก๊าซ NGV) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิต

น้้ามันดิบที่ปรับลดลงโดยกลุ่มผู้ผลิต
➢ ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.44  เช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์และสุรา  จากการปรับ

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี ม.ค.- ก.ย.2560 

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ต.ค. 60)

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวเป็นล าดับ

จากการฟ้ืนตัวของการค้าโลกในช่วงคร่ึงปีหลัง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตัวเช่นกัน
โดยเฉพาะการลงทุนด้านเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในหมวดยานยนต์ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี

Inflationary Trend (Headline CPI) 
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โดย: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน พลังงาน

อาหารสด อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (XPI-MPI)

 น�้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (ดีเซล ก๊าซ NGV) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบที่ปรับลดลงโดยกลุ่มผู้ผลิต

 ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สูงขึ้นร้อยละ 3.44 เช่น บุหรี่ เบียร์ ไวน์ และสุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของสุราและยาสูบ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งเดือน

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 4.2 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 18.7 หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 
2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1

เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.5  จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม) สภาพอากาศชื้นไม่ เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ 
ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส) ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันชาติของ 
ประเทศจีน ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม 2560 (ป2ี553 = 100) เท่ากับ 101.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซ่ึงเคลื่อนไหวในทิศ
ทางบวกเป็นเดือนที่สอง สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงข้ึนร้อยละ 0.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลง ร้อยละ 2.0 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 
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ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 98.4 เทียบกับเดือนกันยายน 2559  
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคา
น้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก 
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และทองค้า สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่และกุ้งสด  
แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย สูงขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล 
และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 88.8 เทียบกับเดือนกันยายน 
2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.5 สินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุนให้ดัชนีราคาน้าเข้าปรับสูงขึ้น
คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเรจ็รปู เนื่องจากมาตรการ
ปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปคเพื่อคลี่คลาย
ภาวะอุปทานที่ล้นตลาด หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล/เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยา
ก้าจัดศัตรูพืช สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ทองค้า หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะที่
ดัชนีราคาน้าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 4.2 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 18.7 หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 
2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1

เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.5  จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม) สภาพอากาศชื้นไม่ เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ 
ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส) ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันชาติของ 
ประเทศจีน ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม 2560 (ป2ี553 = 100) เท่ากับ 101.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซ่ึงเคลื่อนไหวในทิศ
ทางบวกเป็นเดือนที่สอง สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลง ร้อยละ 2.0 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 

101.8
0.1

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

90
92
94
96
98

100
102
104
106
108

ต.ค .-59  .ค.-59 ก .พ .-60 เม.ย.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60

ดัชนี =

ด ัชน ี อัต ราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

ต.ค.5
9

พ.ย.5
9

 .ค.5
9

ม.ค.6
0

ก.พ.6
0

ม.ีค.6
0

เม.ย.
60

พ.ค.
60 ม.ิย.6
0

ก.ค.6
0

ส.ค.-
60

ก.ย.-
60

ต.ค.-
60

2559 2560

ผลผลิต เกษตรกรรม ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 98.4 เทียบกับเดือนกันยายน 2559  
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคา
น้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก 
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และทองค้า สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่และกุ้งสด  
แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย สูงข้ึนจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล 
และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 88.8 เทียบกับเดือนกันยายน 
2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.5 สินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุนให้ดัชนีราคาน้าเข้าปรับสูงขึ้น
คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเรจ็รปู เนื่องจากมาตรการ
ปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปคเพื่อคลี่คลาย
ภาวะอุปทานที่ล้นตลาด หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล/เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยา
ก้าจัดศัตรูพืช สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ทองค้า หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะที่
ดัชนีราคาน้าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม 2560 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 
101.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทาง
บวกเป็นเดือนที่สอง สาเหตุจากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี  
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.0 จากกลุ่มสินค้า
ผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์

ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกนัยายน 2560 เท่ากบั 98.4 เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559  
สงูขึน้ร้อยละ 4.2 ปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น เคมภีณัฑ์
เมด็พลาสตกิ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ผลติภณัฑ์ยาง เนือ่งจากเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัราคา
น�า้มนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ ส�าหรับเครือ่งใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เหลก็ 
สงูขึน้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และทองค�า สงูขึน้จากการอ่อนค่าของเงนิ
เหรียญสหรัฐฯ หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่ และ 
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงสูงขึ้นจากน�้ามันส�าเร็จรูป ตามแนวโน้ม
ราคาน�้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน�้าตาลทราย สูงข้ึนจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ประเภทอาหารทะเลและความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 4.2 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 18.7 หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 
2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1

เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.5  จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม) สภาพอากาศชื้นไม่ เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ 
ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส) ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันชาติของ 
ประเทศจีน ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม 2560 (ป2ี553 = 100) เท่ากับ 101.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซ่ึงเคลื่อนไหวในทิศ
ทางบวกเป็นเดือนที่สอง สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลง ร้อยละ 2.0 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 
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ผลผลิต เกษตรกรรม ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 98.4 เทียบกับเดือนกันยายน 2559  
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคา
น้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก 
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และทองค้า สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่และกุ้งสด  
แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย สูงขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล 
และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 88.8 เทียบกับเดือนกันยายน 
2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.5 สินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุนให้ดัชนีราคาน้าเข้าปรับสูงขึ้น
คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเรจ็รปู เนื่องจากมาตรการ
ปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปคเพื่อคลี่คลาย
ภาวะอุปทานที่ล้นตลาด หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล/เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยา
ก้าจัดศัตรูพืช สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ทองค้า หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะที่
ดัชนีราคาน้าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 4.2 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 18.7 หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงข้ึนร้อยละ 
2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.1

เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.5  จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม) สภาพอากาศชื้นไม่ เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ 
ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส) ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันชาติของ 
ประเทศจีน ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนตุลาคม 2560 (ป2ี553 = 100) เท่ากับ 101.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซ่ึงเคลื่อนไหวในทิศ
ทางบวกเป็นเดือนที่สอง สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลง ร้อยละ 2.0 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 
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ผลผลิต เกษตรกรรม ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 98.4 เทียบกับเดือนกันยายน 2559  
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคา
น้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก 
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และทองค้า สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว (หอมมะลิ) ไก่และกุ้งสด  
แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย สูงขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล 
และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 88.8 เทียบกับเดือนกันยายน 
2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.5 สินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุนให้ดัชนีราคาน้าเข้าปรับสูงขึ้น
คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเรจ็รปู เนื่องจากมาตรการ
ปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปคเพื่อคลี่คลาย
ภาวะอุปทานที่ล้นตลาด หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล/เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยา
ก้าจัดศัตรูพืช สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ทองค้า หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะที่
ดัชนีราคาน้าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบกับ 
เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 4.2 จากการสูงขึ้น
ของดชันรีาคาหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ 18.7 หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้  
สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้น
ร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1

เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ดชันรีาคาลดลง ร้อยละ 0.5 จากการลดลง 
ของดชันรีาคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) 
สภาพอากาศชื้นไม่เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซีเมนต์ ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อ 
เร่งระบายสินค้า หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลม 
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง  
ท่อสเตนเลส) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว
เทศกาลวันชาติของประเทศจีน ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง

ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนกนัยายน 2560 เท่ากบั 88.8 เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559 ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 4.5 สนิค้าส�าคญัทีเ่ป็นแรงหนนุให้ดชันรีาคาน�าเข้าปรบัสงูขึน้  
คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากมาตรการปรับลดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกเพื่อ
คลี่คลายภาวะอุปทานที่ล้นตลาด หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล/เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืช สัตว์น�้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส�าเร็จรูป 
ทองค�า หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะที่ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
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การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ร้อยละ 12.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 21,812 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน 
CLMV จีนและญ่ีปุ่น อีกทั้งการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11  
ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�้าตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป ในขณะที่การส่งออกข้าวและอาหาร ขยายตัวได้ดีในด้านปริมาณ  
ในขณะทีก่ลุม่สนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่7 โดยเฉพาะทองค�า 
ผลิตภัณฑ์ยาง น�้ามันส�าเร็จรูป คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ ์
และส่วนประกอบ และอุปกรณ์สื่อสาร

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยงัคงขยายตวัดอีย่างต่อเน่ืองและขยายตวั
ในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 6.0  
ซึ่งการส่งออกไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 5.7 10.3 และ 
2.1 ตามล�าดบั ส�าหรบัตลาดศกัยภาพสงูขยายตวัร้อยละ 10.9 โดยมสีาเหตุส�าคัญ
จากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 12.1 ส�าหรับแนวโน้ม 
การส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ
แรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของการค้าโลก และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส�าคัญ 
โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่น รวมถึงคู่ค้าส�าคัญในแถบอาเซียน ประกอบกับ 
แนวโน้มสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน โดยเฉพาะน�้ามันส�าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
น�้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยาง

เดอืนกนัยายน 2560 มมีลูค่า 18,454 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 
9.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของเครือ่งจกัรกล 
และส่วนประกอบ (+1.3%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.0%) เคมภีณัฑ์ 
(+12.2%) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (+1.6%) ขณะที่น�้ามันดิบลดลง 
(-10.1%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+5.2%) ญีปุ่น่ (+2.5%) 
สหรัฐอเมริกา (+39.6%) ไต้หวัน (+16.0%) ในขณะที่มาเลเซียลดลง (-11.8%)

เดือนกันยายน 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 3,358 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค. - ก.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 12,231  
ล้านเหรยีญสหรัฐ

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกนัยายน 2560 อยูท่ี ่98.4 (ปี 2555 = 100)  
สงูขึน้ร้อยละ 4.2 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันี
ราคาส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรมเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.2 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม
การเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.8 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1  
และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 17.3

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 88.8 (ปี 2555 = 100) 
ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ +21.4 หมวดสินค้าทุน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ +0.4 สินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ +2.9 และ 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ +2.1 ขณะที่หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ -1.3  

 ก.ย. 60 ม.ค. - ก.ย. 2560

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 21,812 12.22 175,435 9.27

นำ�เข้� 18,454 9.73 163,204 14.75

ดุลการค้า 3,358 12,231

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กันยายน 2560
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า  

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2560

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2560

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,545 2.8 11.7 จีน 2,516 12.1 11.5

อัญมณี
และเครื่องประดับ

2,241 74.4 10.3 สหรัฐอเมริกา 2,361 5.7 10.8

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,699 9.3 7.8 ญี่ปุ่น 1,929 10.3 8.8

ผลิตภัณฑ์ยาง 888 52.4 4.1 ฮ่องกง 1,565 13.9 7.2

แผงวงจรไฟฟ้า 776 0.9 3.6 ออสเตรเลีย 1,098 17.7 5.0

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,638 1.3 8.9 จีน 3,710 5.2 20.1

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,550 5.0 8.4 ญี่ปุ่น 2,717 2.5 14.7

น�้ามันดิบ 1,415 -10.1 7.7 สหรัฐอเมริกา 1,257 39.6 6.8

เคมีภัณฑ์ 1,206 12.2 6.5 มาเลเซีย 807 -11.8 4.4

ส่วนประกอบ 
และอุปกรณ ์
ยานยนต์

1,004 1.6 5.4 ไต้หวัน 678 16.0 3.7

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

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

ส่งออก 0.2 0.7 0.7 4.2 3.3

นำ�เข้� 0.3 0.9 0.9 4.5 5.4

หมายเหตุ: มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน

อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
ตุลาคม 2560

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา

เดือน
สินค้า

ก.ย. 60 ต.ค. 60
%∆

(MOM) 
ม.ค-ต.ค.59 ม.ค-ต.ค.60

%∆
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)            
ข้�วข�ว 5% (ใหม่) 1,176.91 1,155.53 -1.82 1,268.03 1,213.05 -4.34

ข้�วหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,871.19 2,856.05 -0.53 2,266.73 2,272.81 0.27

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 61.52 55.49 -9.80 55.16 72.38 31.22

ย�งแท่ง STR20 (f.o.b) 53.92 49.18 -8.79 45.98 62.16 35.19

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,314.98  1,279.51  -2.70 1,235.78  1,236.30  0.04 

ไทย (THB/Baht) 20,576.19  20,083.33  -2.40  20,901.27  20,216.20 -3.28 

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 49.77  51.62  3.71  42.18  49.68  17.79 

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 33.15  33.25  0.31  35.24  34.17 -3.06 

ราคาทองค�าเดอืนตลุาคมเฉลีย่อยูท่ี ่20,083 บาท ลดลงร้อยละ 2.4 เมือ่เทยีบ
กับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีปัจจัยขับเคล่ือนราคาหลังจากความขัดแย้งระหว่าง
เกาหลเีหนอืและสหรฐัฯ ไม่มคีวามตงึเครยีดเพิม่เตมิ ขณะเดยีวกนันกัลงทนุมกีารลงทนุ
ในสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่วนใน 10 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 20,216 บาท 
โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ที่ 19,500 - 21,000 บาท สะท้อนถึงแม้ว่าความกังวล
ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา แต่นักลงทุน
ยังมีการลงทุนหรือเก็งก�าไรในทองค�าค่อนข้างน้อย ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี 2560 
ราคาทองค�ายงัมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ แต่จะสงูกว่าในครึง่ปีแรก โดยคาดว่า 
จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ที่ 20,000 - 22,000 บาท 

ค่าเงินบาทเดือนตุลาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 33.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก 
เดอืนก่อนหน้าร้อยละ 0.3 ซึง่เป็นการอ่อนค่าครัง้แรกในรอบ 10 เดอืน เนือ่งจากมโีอกาส  
(หมายเหต:ุ เป็นแค่ความเหน็ของกรรมการ FED แต่ยงัไม่มมีต)ิ มากขึน้ทีธ่นาคารกลาง
สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์
กลับมาแข็งค่าเล็กน้อยหลังจากไม่มีความกังวลจากสถานการณ์เกาหลีเหนือเพ่ิมเติม  
ทัง้นี ้สนค. คาดว่าอตัราแลกเปลีย่นในปี 2560 จะอยูท่ี ่33.5 - 34.5 บาทต่อเหรยีญสหรฐั 

ราคาน�า้มนัดิบเดือนตุลาคมปรบัตัวเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7 โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI 
เฉลี่ยอยู่ที่ 51.62 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 49.77 
เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เป็นผลมาจากการผลติทีม่แีนวโน้มลดลง ทัง้สถานการณ์ความ
ตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นในประเทศอิรักซึ่งมีขึ้นในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ส�าคัญการผลิต
น�้ามันดิบของอิรัก ประกอบกับกลุ่มประเทศ OPEC จะขยายเวลาการปรับลดก�าลัง 
การผลติออกไปอกี 3 - 5 เดอืน จากเดมิทีจ่ะสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2561 ขณะทีค่่าเฉลีย่  
10 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ี ่49.68 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ทัง้นี ้สนค. คาดว่าราคา
น�า้มนัดบิ (Dubai) ในปี 2560 ที ่ 45.0 - 55.0 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล โดยคาดว่า 
ในช่วงที่เหลือของปีหลังราคาน�้ามันจะเคลื่อนไหวในช่วง 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล

ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 2560 จาก
ราคา 1,176.91 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,155.53 บาท/100 กิโลกรัม และราคา
ขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,871.19 บาท/100 
กโิลกรมั เป็น 2,856.05 บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจากเป็นไปตามกลไกของตลาด เนือ่งจาก
ช่วงนีข้้าวเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามราคาข้าวในช่วงนี้ยัง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีมาก ส่งผลให้
ทัง้โรงสีและผู้ส่งออกข้าวต้องซือ้ผลผลิตมาเก็บเพือ่ส่งออกตามค�าส่ังซือ้ของลกูค้าต่างประเทศ

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 55.49 บาท 
และ 49.18 บาท ตามล�าดบั โดยราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20  
ลดลงจากเดอืนกนัยายน 2560 คดิเป็นร้อยละ 9.80 และ 8.79 เนือ่งจากราคายางปรบัตวั 
ลดลงตามทศิทางราคายางในตลาดล่วงหน้าของตลาดต่างประเทศ หลงันกัลงทนุมคีวาม
กังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ยางในจีนเพราะสต๊อกยางของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันปริมาณยางในประเทศออกสู่ตลาดมากขึ้นเพราะหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วง  
อีกทั้งการส่งออกของเวียดนามขยายตัวมากขึ้น 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
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ทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยเผยว่า เมื่อเดือนกันยายน 2560 ทัพนักลงทุนรายใหญ่ของญี่ปุ่น 
ยกทพัเตม็พกิดัมาไทย ซึง่นอกจากมาหาพนัธมติรทางธรุกจิในไทยแล้ว อกีเป้าหมายหลกัคอืมาดศูกัยภาพ
และโอกาสการลงทุนในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซีที่รัฐบาลไทยได้โปรโมตและทุ่มลงทุนโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรบั ท�าให้ได้รบัความสนใจมาก และน่าจะเกดิคลืน่ลงทนุอกีระลอกใหญ่จากญ่ีปุน่ในเร็วๆ นี้ 
นอกจากนัน้ยงัสนใจทีจ่ะหาคู่ค้า/ผู้ร่วมทนุในการผลิตสินค้าอาหารเพือ่ป้อนให้กับมหกรรมกฬีาโอลมิปิก
ญี่ปุ่น ปี 2020 

ตลาดผู้สูงวัยในแคนาดาเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะมีก�าลังซื้อสูงและตัดสินใจซื้อง่ายกว่า 
ช่วงวัยอื่นๆ อีกทั้งมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด (30 เปอร์เซ็นต์ของประชากร) พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
จะเป็น

1) วัตถุนิยม - ชอบซื้อเพื่ออวด
2) ชอบของหรูหรา
3) ชอบลองของใหม่/นวัตกรรม
4) ชอบเทคโนโลยีที่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย
5) ใจยังหนุ่ม ขยันขันแข็งท�างาน กิจกรรมเยอะ ซึ่งชอบซื้อความสะดวกเพื่อประหยัดเวลา
6) ชอบสินค้าชะลอวัย
7) ชื่นชอบความสะดวกในการเข้าถึงบริการ เช่น e-commerce
8) คลั่งฟิตเนส
9) ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง/การกุศล

10) ฉลาดซื้อ
11) ชอบเรียนรู้ตลอดชีวิต
12) นิยมอาหารเอเชีย/ไทย น่าลองเอาใจลูกค้าสูงวัยดูนะครับ อาจรวยได้

ฟิลิปปินส์เป็นตลาดใหญ่ มปีระชากรถงึ 100 ล้านคน สินค้าไทยค่อนข้างเป็นทีย่อมรบัในตลาด
ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อจ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ควรมุ่งตลาดล่าง เนื่องจากประชากร 
ส่วนใหญ่ยงัยากจน ควรเน้นสนิค้าคณุภาพดแีต่ราคาต่อหน่วยต�า่ ซึง่อาจท�าได้หลายวธิ ีเช่น การลดขนาด 
บรรจุต่อหน่วย เพื่อผู้บริโภคสามารถซื้อครั้งละเล็กน้อยได้ เป็นต้น ส�าหรับในด้านการลงทุน ธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ การแปรรูปสินค้าเกษตร/ประมง เหมืองแร่/อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น วัสดุก่อสร้าง 
เนื่องจากฟิลิปปินส์มีทรัพยากรธรรมชาติมาก การก่อสร้างและที่พักอาศัย และธุรกิจโรงพยาบาล
เนื่องจากฟิลิปปินส์มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจ�านวนมากและมีสถาบันการศึกษาในสาขา
ดังกล่าวมากเช่นกัน โดยอาจจะตั้งเป็นเมดิคัลฮับส�าหรับอาเซียนหรือระดับโลก 

พบกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ที่ สนค. ชั้น 13
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