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ดัชนีราคาผูบริโภคกับภาวะเงินเฟอ
ผลกระทบของอัตราคาจางขั้นต่ำตอภาวะเงินเฟอ

 นโยบายลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการคา
  การคาระหวางประเทศของไทย I  สถานการณราคาสินคาสำคัญ
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 กระทรวงพาณิชยดึงพันธมิตรหลายสาขา รวมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2555  เพื่อเปนเวทีในการเผยแพร
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล  หวังเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบและเกิด
ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน  และเพื่อเปนการระดมความคิดเห็นจากผูเกี ่ยวของดานเศรษฐกิจจากทุกภาคสวนในการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ อันจะไดนำไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง  
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Special Talk

	 นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจัดเสนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย	ปี	2555” 

ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม

ที่ผ่านมานั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อนำาพาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น   

ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ส่งเสริมให้เกิดการขยายปริมาณการค้ารวมถึงคุณภาพการค้าภายใต้กรอบ

ราคาที่มีเสถียรภาพเพ่ือลดการพึ่งพาการส่งออก  โดยแบ่งนโยบายด้าน

เศรษฐกิจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเน้นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้มี

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอัตราสูงและมีเสถียรภาพและ

เพื่อ GDP จากปัจจุบัน 10.0 ล้านล้านบาทให้เติบโตขึ้นร้อยละ 3 หรือ 

1 แสนล้านบาทภายใน 1 ปี การปรับโครงสร้างภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการ

เพิ่มขีดความสามารในการแข่งขันของประเทศ

 นโยบายสร้างรายได้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศการขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารไปสู่การ

เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูงและพัฒนาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าการส่งเสริมการขยายการ

ลงทนุไปสูป่ระเทศเพือ่นบา้น  รวมทัง้ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิการคา้

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตโดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่สินค้าและบริการการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขาดย่อมรวมท้ังการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนการส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุก

 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำาคัญทั้ง 3 ด้าน

ที่ให้ความสำาคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคงและย่ังยืน

ซึ่งเน้นการสร้างความสมดุลด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

จากการพึ่งพาการส่งออก โดยการส่งเสริมการค้าภายในประเทศให้มากขึ้น  

จึงต้องมีการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อนำาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่างๆ มาเป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง

	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

เพิ่มเติมว่า  เชื่อมั่นว่าแม้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะต้องเผชิญกับการท้าทายจาก

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  แต่หากมองในด้านบวก เศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยสนับสนุน

ที่จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นความต้องการบริโภค และการค้าการลงทุนทั้งใน

และตา่งประเทศ รวมถงึความเชือ่มัน่จากทกุภาคสว่นวา่ เศรษฐกจิไทยในป ี2555 

ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน 
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เศรษฐกิจของไทยในเดือนสิงหาคม	2554 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและอยู่
ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ  ในเอเชีย  ถึงแม้ว่าจะได้รับความ
เสี่ยงมากขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยอัตราเงิน
เฟ้อเฉลี่ย 8 เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.72 และคาดการณ์ว่าปี 2554 การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.1 (ธปท. 
คาดการณ์ใหม่ ณ กันยายน 2554) และ 3.2 - 3.7 ตามลำาดับ 

สำาหรับปัจจัยที่ขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ ภาคการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การลงทุน
ภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี นอกจากนี้ สัดส่วนหน้ี
สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 อยู่ท่ีระดับ 40.6  
สะท้อนว่าสถานะหน้ีสาธารณะของไทยมีความมั่นคงและอยู่ในระดับตำา 
ส่วนด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยทุนสำารอง
ระหว่างประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเดือนสิงหาคม 
2554 อยู่ในระดับสูงที่ 189.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 
2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 3.46 
หลังจากหดตัวต่อเน่ืองติดต่อกัน 2 เดือน  ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
สินค้าเกษตรสำาคัญ เข่น มันสำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน�ำามัน  
สำาหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 9.0 และรายได้เกษตรกร
ที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 ขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตร  

ภาคการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2554 จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ที่ 1.72 ล้านคน สูงขึ้นร้อยละ 35.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 
18.8 กลุ่มประเทศที่เข้ามาท่องเท่ียวในไทยท่ียังขยายตัวได้ดี ได้แก่ จีน 
เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สำาคัญใน
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป 

การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2554 ขยายตัวได้ดี โดย
สะท้อนได้จากปริมาณจำาหน่ายรถยนต์นั่ง ที่ขยายตัวร้อยละ 26.4 
ปริมาณจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 15.9  และปริมาณการ
นำาเข้าสินค้าอุปโภค ขยายตัวร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน  เน่ืองจากห่วงโซ่อุปทานกลับสู่ภาวะปกติ  ส่วนยอดจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 13.7 เร่งตามการนำาเข้า
วัตถุดิบ เพื่อการผลิตและการส่งออก 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยการนำาเข้าสินค้าทุนในเดือน
สิงหาคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 33.7 ส่วนยอดจำาหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ขยายตัวร้อยละ 15.7 ซึ่งขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน สำาหรับดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 110.0 ซึ่งดัชนีเกิน 100 จุด ถือได้ว่า
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุน
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ 
เดอืนกนัยายน 2554 เทา่กบั 112.86 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปกีอ่น  สงูขึน้รอ้ยละ 
4.03   เปน็การขยายตวัเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีชะลอตวัลง   เนือ่งจากมาตรการของภาครฐั
ด้านราคาน�ำามันเชื้อเพลิง  และการแข็งค่าของเงินบาทจากภาวะเศรษฐกิจโลกมี
แนวโน้มชะลอตัวลง   ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชน   
สำาหรบัสนิคา้ประเภทอาหารทีร่าคาสงูขึน้  ไดแ้ก ่  หมวดเคร่ืองประกอบอาหาร  หมวด
เนือ้สตัว ์ เปด็  ไก ่ และสตัวน์� ำา  และหมวดอาหารสำาเรจ็รปู  เมือ่เทยีบกบัเดอืนสงิหาคม 
2554  สูงขึ้นร้อยละ 0.33 โดยเฉลี่ยมกราคม - กันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.75 
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  

การเปลีย่นแปลงดชันรีาคาผูบ้รโิภคสะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาวะเศรษฐกจิของไทยยงัคงมี
เสถยีรภาพ ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิยค์าดการณเ์งนิเฟอ้ป ี2554  อยูท่ีร่อ้ยละ 3.2 - 3.7   

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศ (ไมร่วมสนิคา้กลุม่อาหารสดและพลงังาน) 
เดอืนกนัยายน 2554  เทา่กบั  106.75  เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันปกีอ่น สูงขึน้ร้อยละ 
2.92 และเมือ่เทยีบกบัเดือนสงิหาคม 2554  สงูขึน้รอ้ยละ 0.10  โดยเฉลีย่มกราคม- 
กนัยายน 2554  เทยีบกบัระยะเดียวกนัของปีกอ่นสูงข้ึนร้อยละ 2.21   ซึง่ยงัอยูใ่นชว่ง
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต 
เดอืนกนัยายน  2554  เทา่กบั  139.1  เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปกีอ่น สูงข้ึนร้อยละ 
5.6  จากการสงูข้ึนของหมวดผลติภัณฑจ์ากเหมอืง  ได้แก ่ ราคาปโิตรเลยีมดบิและกา๊ซ
ธรรมชาต ิ หมวดผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  โดยเฉพาะผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ผลติภณัฑ์
ยางและพลาสติก  สำาหรบัหมวดผลผลติเกษตรกรรม  ดชันรีาคาลดลงเมือ่เทยีบกบั
เดอืนเดยีวกนัปกีอ่น เนือ่งจากปทีีผ่า่นมาราคาสนิคา้เกษตรมอีตัราเรง่ทีค่อ่นขา้งสงู
ตามภาวะราคาสนิคา้เกษตรในตลาดโลก  และเมือ่เทยีบกบัเดอืนสงิหาคม 2554  ดชันี
ราคาผูผ้ลติ สงูขึน้ร้อยละ 0.5  โดยเฉลีย่มกราคม-กนัยายน 2554  เมือ่เทยีบกบัระยะ
เดยีวกนัของปกีอ่น  สงูขึน้รอ้ยละ 5.9   ซึง่ยงัคงขยายตวัในระดบัสงู  สะท้อนให้เห็นวา่
ภาคการผลิตยังคงมีต้นทุนที่สูง 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  
เดอืนกนัยายน  2554  เทา่กบั  120.8  เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปกีอ่น สูงข้ึนร้อยละ 
5.8 จากการสงูขึน้ของหมวดเหลก็และผลติภณัฑเ์หลก็  หมวดซเีมนต ์ และหมวดวสัดุ
ฉาบผวิ  เปน็หลกั   ท้ังนีเ้นือ่งจากตน้ทนุราคาวตัถดุบิปรบัตวัสงูขึน้ รวมทัง้การกอ่สรา้งที่
อยูอ่าศยัขยายตวัเพิม่ขึน้  และเมือ่เทยีบกบัเดอืนสงิหาคม  2554  ลดลงรอ้ยละ  0.1 
โดยเฉลีย่มกราคม- กนัยายน  2554  เมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปก่ีอน สูงขึน้ร้อยละ 
6.0 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
เดอืนกนัยายน 2554  (เบือ้งตน้)  มคีา่ 30.4  สงูกวา่เดอืนทีผ่า่นมา  ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 30.2 
แต่ทั้งน้ีค่าดัชนียังตำากว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา :  สำานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์
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การส่งออก
การส่งออกเดือนสิงหาคม	 2554 มีมูลค่า 21,567 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 31.1 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวสูงถึงร้อยละ 64.3 โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์
มันสำาปะหลัง และอาหาร ขยายตัวร้อยละ 67.0, 69.6, 81.3 และ 43.2 
ตามลำาดับ   ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 16.5 สินค้าที่ขยายตัว
สูง อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ (65.0%) สิ่งพิมพ์ฯ (79.9%) ผลิตภัณฑ์
ยาง (38.8%) เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก (34.3%) วัสดุก่อสร้าง (32.4%)  
เป็นต้น สินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ ของเล่น ลดลงร้อยละ 17.6 เนื่องจาก
ขาดแคลนวัตถุดิบ และมีราคาสูง รวมทั้งขาดแคลนแรงงาน ตลาดส่งออก
สำาคัญส่วนใหญ่ขยายตัวในอัตราสูง อาทิ จีน (50.1%) ฮ่องกง (45.0%) 
อาเซียน9 (36.8%) สหภาพยุโรป15 (26.7%) และญี่ปุ่น (25.5%) เป็นต้น 

การส่งออกในระยะ	8	เดือนของปี	2554 (มกราคม – สิงหาคม) มีมูลค่า 
158,066 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.4 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  

การนำาเข้า
การนำาเข้าในเดือนสิงหาคม	2554   มีมูลค่า 22,770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการนำาเข้า
มีการขยายตัวทุกหมวดดังนี้ เชื้อเพลิง (77.5%)  ทุน  (37.6%)  วัตถุดิบ
และกึ่งสำาเร็จรูป (41.2%) และอุปโภคบริโภค (28.7%) ยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง (11.8%) แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทย 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้  มาเลเซียและซาอุดิอาระเบีย

การนำาเข้าในระยะ	 8	 เดือนของปี	 2554 (มกราคม– สิงหาคม) มีมูลค่า 
153,024 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.5 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 
 
ดุลการค้า
เดือนสิงหาคม 2554 ไทยขาดดุลการค้า 1,203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ส่วนในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม ไทยยังคงเกินดุลการค้ารวม 5,041 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ 128.4 (ปี 2550=100) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้นของดัชนีทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 15.5 
อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 10.3 อุตสาหกรรม ร้อยละ 4.3 และแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 17.8 ดัชนีราคาส่งออกเฉล่ียเดือนมกราคม – 
สิงหาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 

ราคาสินค้านำาเข้า
ดัชนีราคาสินค้านำาเข้าเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ 132.9 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้น
ของดัชนีหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 37.8 ทุน ร้อยละ 2.9 วัตถุดิบและกึ่งสำาเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 8.4 และยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 5.7 ดัชนีราคานำาเข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อน 
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ราคาทองคำา
สัญญาทองคำาในช่วงเดือนกันยายนมีแนวโน้มลดลงจากช่วงต้นเดือน แต่ราคาเฉลี่ย
ในเดือนนี้ยังคงสูงกว่าเดือนที่แล้ว ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,771.85 บาท โดยปัจจัยบวก
ที่ทำาให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือ การที่นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองคำาเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงจากวิกฤตหนี้ยุโรป อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบที่ส่งผลให้ราคาปรับตัว
ลดลงจากช่วงต้นเดือน คือ การแข็งค่าขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การประกาศใช้มาตรการ Operation Twist และการเพิ่มขนาดกองทุนรักษา
เสถยีรภาพการเงนิยโุรป (EFSF) ในเดือนหนา้คาดวา่สญัญาทองคำามแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 
จากการเข้าซื้อทองคำาเพื่อเก็งกำาไรของนักลงทุน ในช่วงที่ราคาทองคำามีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือน

ราคานำามัน
ในเดือนกันยายน ราคาน�ำามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 85.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 86.45 เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของเงินเหรียญ
สหรัฐฯ  ประกอบกับปริมาณการผลิตน � ำามันดิบในลิเบียและกลุ่มประเทศโอเปค
ที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพ
การเงินยุโรป (EFSF) ก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่อาจส่งผลให้ราคาน � ำามันดิบปรับสูงขึ้น
อีกครั้งในเดือนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกันยายนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เฉลี่ยอยู่ที่ 30.42 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงจาก 29.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อนหน้า 
เนื่องจากการประกาศใช้มาตรการ Operation Twist  ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ทำาให้นักลงทุนเทขายเงินสกุลยูโร หันมาลงทุนในสกุลเงินเหรียญมากขึ้น ส่งผลให้
เงินเหรียญสหรัฐฯแข็งค่าขึ้น  แนวโน้มค่าเงินบาทในเดือนหน้ามีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
เนื่องจากความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรป

สินค้าเกษตร
ขา้ว  ราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และขา้วหอมมะล ิ100%
ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน 2554 อยู่ที่ 1,667.27 
บาท/100 กิโลกรัม และ 3,034.55 บาท/100 กิโลกรัม 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ลว้  เนือ่งจากนโยบายการรบั
จำานำาขา้วของรฐับาลท่ีจะเร่ิมเปดิในวนัท่ี 7 ต.ค. น้ี ส่งผล
ให้โรงสีต่างรับซื้อสต๊อกข้าวเพื่อทำากำาไร ประกอบกับ
เกดิภาวะน�ำาทว่มขงัในหลายพืน้ทีข่องแหลง่เพาะปลกูขา้ว 
ทำาให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

ยางพารา  ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาเดือน
กันยายน 2554 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 126.08 บาท และ 
139.75 บาท ตามลำาดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว 
เพราะนักลงทุนมองว่าราคายางยังเป็นช่วงขาลง จาก
ภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัจงึทำาให้เกดิความระมดัระวงัในการซือ้ขาย ประกอบกบัในชว่งปลายเดอืนกนัยายนไดร้บัผลกระทบจากยอดสัง่ซือ้จาก
จีน เนื่องจากใกล้ถึงวันชาติจีนซึ่งจะหยุดติดต่อกัน 10 วัน ทำาให้นกัลงทุนเรง่เทขายสัญญาก่อนวันหยุดยาว อย่างไรกต็าม ราคายางยังมีแรงหนุนจาก
การเพิ่มขนาดกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรปและช่วยให้กรีซรอดพ้นจากการผิดนัดชำาระหนี้ รวมทั้งภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำาให้ปริมาณยาง
ออกสู่ตลาดลดลง




