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แม้ว่าจะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้ว แต่ดูเหมือนว่าพายุฝนจะกระหน�่าหนักกว่ากลางปีเสียอีก หลายพื้นที่ก็วิกฤติหนักจนน�้าท่วมเดือดร้อนกันไปถ้วนหน้า  
ช่วงนี้เราทุกคนจึงควรเตรียมตัวและสุขภาพร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือกับความปรวนแปรของสภาพอากาศ เช่นเดียวกับการด�าเนินธุรกิจที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง  
มีอะไรใหม่ๆ มาให้เราต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคของนวัตกรรมดิจิทัลที่เทรนด์ธุรกิจดูจะก้าวไวไม่แพ้เทคโนโลยี

เรือ่งราวของภาคเศรษฐกจิทีส่�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) คดัสรรมาเล่าสู่กันฟังใน TPSO Journal ฉบบันี ้จงึอยากให้ความส�าคญักบัแนวคดิ
การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ที่เน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้กับภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างความส�าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ในประเทศสิงคโปร์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 12 ของโลก ในบทความ “Startup Ecosystem of Singapore”

ส่วนคอลัมน์ Special Talk และ Special Report เราได้น�าเสนอสาระดีๆ จากการประชุม “CLMVT Forum 2018 : ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” 
สานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ซึ่งต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการพัฒนาและเชื่อมโยงการด�าเนินธุรกิจในภูมิภาคอย่างจริงจังมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
น�าไปสู่การยกระดับสังคม คุณภาพชีวิตประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นอกจากนี้เรายังมีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่น่าสนใจมาน�าเสนอเหมือนทุกๆ ครั้ง เช่น การเติบโตของตลาดอาหารเสริมในประเทศญี่ปุ่นที่ก�าลังขยายตัว 
สู่ตลาดค้าปลีกภายในประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีของไทยที่จะส่งออกวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มว่ามูลค่าการตลาดอาจสูงถึง 7.3 หมื่นล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2565 และทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆ ที่น่าสนใจ และเราได้น�ามาบรรจุไว้ใน TPSO Journal ฉบับเดือนกันยายน โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจไทยอย่างแน่นอน

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน CLMVT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด 
“ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology) ระหว่าง 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ 
CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสร้าง 
ความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจ 
การค้าโลกยุคใหม่ โดยมุ ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิทกุระดบัอย่างทัว่ถงึและยัง่ยนื ทัง้นีก้ารจดังานได้รบัเกียรตจิาก พลเอก ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และรัฐมนตรีจากประเทศ CLMVT รวมทั้งวิทยากร 
ชั้นน�าชาวไทยและต่างชาติ และผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน
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(CLMVT Taking-Off Through Technology)

ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (Cambodia, Laos, 
Myanmar, Vietnam, Thailand : CLMVT) ถือว่าเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจ 
แห่งเอเชีย ด้วยจ�านวนประชากรรวมกัน 240 ล้านคน และมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ 2,411 
เหรยีญสหรฐั และอตัราการขยายตวัเฉลีย่ของ GDP ทีร้่อยละ 6.28 ในท่ามกลาง
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค CLMVT ต้องผนึกก�าลังกันสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ 

รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มประเทศ CLMVT จึงมีการผลักดันการ
เชือ่มโยงภายในภูมิภาค เป็นจดุเริม่ต้นของการจดัประชมุ CLMVT Forum 2016 :  
มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน (Towards a Shared Prosperity) ซึ่งเป็น 
การประชมุครัง้แรกของภูมภิาค และประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก กระทรวง
พาณิชย์จึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา กระทรวงวฒันธรรม ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ กรงุเทพมหานคร  
และสถาบันความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุ ่มน�้าโขง 
จดัการประชมุ CLMVT Forum  
ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ CLMVT 
Forum 2018 : ทะยานสู ่
อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี 
(CLMVT Taking-Off Through  
Technology) ระหว่างวันที่ 
16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าร่วมกัน และเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ CLMVT ในการเข้าสู่ยุคที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตและธุรกิจในทุกรูปแบบ

จากเดิมที่การสื่อสารทางไกลในยุคประมาณ 50 ปีก่อนคือโทรศัพท์ที่ยัง 
มีข้อจ�ากัดเรื่องของขนาดและค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2000 โลกได้
เปลี่ยนไป โดยอินเทอร์เน็ตก้าวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวัน  
การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลก โดยยุคแรก
เป็นยุคของเครื่องจักรไอน�้า ยุคที่ 2 คือไฟฟ้า ยุคที่ 3 คือการพัฒนาของ
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ และในปัจจุบัน ยุคที่ 4 เป็นยุคที่เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทัง้ด้านดจิทิลั (Digital) กายภาพ (Physical) และชวีภาพ (Biological) 
ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ด้วยกัน (Cyber Physical System) โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นจุดส�าคัญ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Connection) ส่งผลให้
เศรษฐกิจและรปูแบบการด�าเนินธรุกจิของโลกและภมูภิาค CLMVT มพีฒันาการ
และเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ 

การด�าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ถูกแทนที่ด ้วยการท�าให ้ เป ็นดิ จิทัล  
(Digitalization) น�าไปสู่เศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ในช่วงเวลาที่ 
ผ่านมา CLMVT แสดงศักยภาพในการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เห็นได้จากผลส�ารวจการเติบโตด้านดิจิทัลของแต่ละประเทศ ณ สิ้นปี 2017  
ซึ่งจัดท�าโดย www.internetworldstats.com เผยว่า ในปี 2017 จ�านวน
ประชากรร้อยละ 61 ในภมูภิาค CLMVT สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เน็ต นอกจากน้ี  

ข้อมูลสถิติด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ประเทศใน CLMVT 
เฉพาะไทยและเวยีดนามกม็ปีระชากรถงึ 47 ล้านคนทีซ่ือ้สนิค้าผ่าน e-Commerce  
อย่างสม�่าเสมอ และมียอดใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ปี อยู่ที่ 109 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนถึงร้อยละ 10 - 14 โดยตัวเลขนี้ยังไม่รวมอีก 3 ประเทศ อีกท้ัง 
CLMVT ยังได้รับความสนใจจากเจ้าของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ยักษ์หลายแห่ง 
ทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆ ที่ต้องการจะขยายธุรกรรมเข้ามาตั้งฐานใน CLMVT 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกจิเหลา่นีท้�าใหเ้กดิ
ความท้าทายต่อภูมิภาค CLMVT เราจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส  
ดังเช่นวลี “Disrupt or be disrupted เปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยน” ด้วยการ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ  
(Connectivity) การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusiveness) และการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) น�าไปสู่แนวคิด
หลกัของงาน นัน่คอืทะยานสูอ่นาคต ด้วยการใช้เทคโนโลย ี(CLMVT Taking-Off 
Through Technology) ที่เน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาสู่อนาคตของภูมิภาค

“เทคโนโลยเีปล่ียนโลกการค้าและการลงทุน” เป็นหนึง่ในประเดน็หลกั
ของการเสวนาใน CLMVT Forum 2018 มีการระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ
และเอกชนของแต่ละประเทศในภมูภิาค CLMVT โดยภายใต้ประเด็นนี ้แบ่งการ
เสวนาเป็น 2 หัวข้อ คือ “ระบบนิเวศของการค้าดิจิทัล : สิ่งที่จะต้องท�า” และ 
“จากการค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ : โอกาสของ CLMVT ในการค้าการลงทุน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพและดิจิทัล รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล น�าไปสู่การ
พัฒนาระบบนิเวศทางการค้า และการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภูมิภาคสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนี ้ประเด็นหลกัท่ีได้
มกีารหารือกนัอกีหนึง่ประเดน็กค็อื 
“เทคโนโลยีกับคนรุ ่นใหม่ และ 
การด�าเนินชีวิต” โดยแบ่งการ
เสวนาเป็น 2 หัวข้อ คือ “SMEs 
และสตาร ์ทอัพ: ยุคแห ่งการ 
เก็บ เกี่ ยวประโยชน ์จากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ความสร้างสรรค์
ในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่ทั่วถึง” ทั้งนี้ ภูมิภาค CLMVT ต้องร่วมกันส่งเสริม
และอ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs Startup และกลุ่ม 
คนรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างท่ัวถึง 
และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม เพือ่สร้างนวตักรรมใหม่ เพิม่มลูค่าสนิค้าและบรกิาร พฒันาศกัยภาพ
ธุรกิจ ขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือใหม่ในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การประชุม CLMVT Forum 2018 สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
ของประชากร และเป็นจุดเร่ิมต้นในการน�าแนวคิดความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นไป 
ต่อยอดให้ภูมิภาค CLMVT สามารถเติบโตร่วมกันอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน 
ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 
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การจัดงาน “CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology ทะยาน 
สู่อนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ได้มี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาภูมิภาคใน 4 หัวข้อส�าคัญ ได้แก่

 หัวข้อที่ 1 ระบบนิเวศการค้าดิจิทัล : สิ่งที่ต้องท�าคืออะไร?

 หวัข้อท่ี 2 จากการค้าออฟไลน์สูอ่อนไลน์ : โอกาสของ CLMVT ในการค้าการลงทนุผ่านดจิทิลัแพลตฟอร์ม

 หัวข้อที่ 3 SMEs และสตาร์ทอัพ : ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี

 หวัข้อท่ี 4 เศรษฐกจิสร้างสรรค์ : การใช้ความคดิสร้างสรรค์ในยคุดจิทิลั เพือ่เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างท่ัวถงึ

CLMVT Forum 2018 - Key DeliverablesCLMVT Forum 2018 - Key Deliverables

ปัจจยัส�าคัญในการเสรมิสร้างทศันคติดังกล่าว คอื การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีสามารถปกป้องคุม้ครองสทิธขิองตนเอง และสร้างแผนธรุกจิทีร่องรบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ได้อย่างทนัท่วงท ีตลอดจนภาครฐัมกีารสร้างกฎระเบยีบและ
มาตรฐานต่างๆ ในด้านทีส่�าคญั คอื ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ การป้องกนั
ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาค CLMVT 
เพื่อสร้างความม่ันใจกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการด�าเนินธุรกิจและ 
ท�าธุรกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค

2  การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)
กลุ่มประเทศ CLMVT ควรก�าหนดแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกัน โดยการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให ้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง

เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีได้ 
การพฒันาทกัษะใหม่และยกระดบัความสามารถของแรงงาน (Re-skill & Up-skill)  
ทัง้ในด้านเทคโนโลย ีด้านทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด และทกัษะการ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ ทักษะการปรับตัว (Adaptive Skill) ทักษะการ
แก้ไขปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะ 3C ได้แก่ การผลิตสินค้า
ประณีต (Craft) เช่น งานฝีมอื เป็นต้น การผลติสนิค้าสร้างสรรค์ (Creative) เช่น 
ศลิปะ งานบนัเทงิ เป็นต้น และการผลติสนิค้า/บริการทีใ่ส่ใจ (Care) เช่น การดูแล 
ผูส้งูอาย ุการส่งเสรมิสขุภาพ (Healthcare) เป็นต้น เพือ่ต่อยอดจากจดุเด่นร่วมกนั 
ของภูมิภาค และลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี นอกจากนี้  
ยังควรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ระหว่างกัน (People Mobility) เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมพูนคุณภาพของ 
ทุนมนุษย์ น�าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโต 
ร่วมกันของภูมิภาค CLMVT 

ผลของการประชมุ     สามารถสรปุได้เป็น 5 หัวข้อร่วม (Common Themes) ดงันี้

1 การส่งเสริมทัศนคติและความไว้วางใจด้านดิจิทัล (Digital Mindset  
and Trust Building)
สิ่งส�าคัญอันดับแรกในการขับเคลื่อนภูมิภาค CLMVT ด้วยการใช้เทคโนโลยี 

คือ การปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และความไว้วางใจด้านดิจิทัล รวมถึงการสร้าง
ความตระหนกัรูถ้งึประโยชน์ของเทคโนโลยแีละน�ามาปรบัใช้อย่างเหมาะสม สามารถ 
ปรบัตวัไปสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยยีคุใหม่ได้ ทัง้นี ้หากการสร้างความไว้วางใจร่วมกนั  
(Mutual Trust) ระหว่างประชาชนในภูมิภาค CLMVT ประสบผลส�าเร็จ จะน�า
ไปสู่การเคารพกันและกัน (Mutual Respect) และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน  
(Mutual Benefit) ให้กับภูมิภาค CLMVT ในที่สุด 

3  การพัฒนาระบบนิเวศทางการค้าดิจิทัล และการปรับประสานกฎระเบียบ 
(Ecosystem & Harmonization)

การใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าดิจิทัลของภูมิภาค CLMVT ที่ก�าลัง
พฒันาและเตบิโตอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมอืเพือ่พฒันาระบบ
นิเวศทางการค้าดิจิทัลของภูมิภาคอย่างเหมาะสมและเป็นเอกภาพ ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
เดียวกัน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างทั่วถึง การก�าหนดบรรทัดฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
การด�าเนินงานต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กระบวนการ
ศุลกากร การเชื่อมโยงทางการช�าระเงินและภาษี ที่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ



TPSO Journal

05
เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น พร้อมทั้งสร้าง
กระบวนการพัฒนาผูป้ระกอบการ Startups และ SMEs ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร ตัง้แต่การบ่มเพาะ การเร่งการเตบิโต และการสนบัสนุนด้านเงินทนุ

4  ความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน (Public-Private Collaboration) 

การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าดิจิทัลของภูมิภาค CLMVT ควรมีเวทีกลางเพื่อ
เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ สามารถเรียนรู้และท�างาน
ร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาค เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาการค้า
ดิจิทัลของภูมิภาค (CLMVT Digital Trade Roadmap) การสร้างทักษะและ 
ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Digital Skill and Literacy) การสร้างระบบนิเวศ 
และการก�าหนดบรรทัดฐานทางกฎระเบียบเพื่อสร้างความก้าวหน้าร่วมกัน 
ในระยะยาว ในขณะที่ภาครัฐควรลดข้อจ�ากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบ  
ปรับบทบาทจากผูก้�ากับดูแล (Regulator) เป็นผูอ้�านวยความสะดวก (Facilitator) 
มากขึ้น 

3 การสร้าง CLMVT Portal/Platform เพื่อเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ 
กลุ่มประเทศ CLMVT สามารถใช้เป็นฐานในการแบ่งปันข้อมูลและพัฒนาธุรกิจ
การค้า รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกัน

4 การพัฒนากลไกสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพของภูมิภาค CLMVT  
อาทิ การจัดตั้ง “CLMVT Angel Platform” เพื่อจับคู่นักลงทุน โดยเฉพาะ
กลุ่ม Venture Capitalists กับสตาร์ทอัพของ CLMVT ที่มีแนวคิดการท�าธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่ขาดเงินทุน

5  การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusiveness) 

เศรษฐกิจการค้าดจิิทลัต้องเตบิโตควบคูไ่ปกบัเศรษฐกจิท้องถิน่ทีท่กุภาคส่วน
ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ดังนั้น ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ ภาครัฐของกลุ่ม
ประเทศ CLMVT ควรสนับสนุนและผลักดัน SMEs และ Startups ให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ ไว้วางใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไปปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการก�าหนด 
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ การสร้างแพลตฟอร์มในการระดมทุน การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานระบบดิจิทัล รวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่จ�าเป็น เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และเข้าเป็น 
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคและของโลกได้อย่างยั่งยืน

การด�าเนินการต่อเนื่องในล�าดับต่อไป    การประชุมมีผลลัพธ์เป็นข้อเสนอ

การด�าเนินการ (Possible Deliverables) ดังนี้ 

1  การสร้างแผนที่น�าทางด้านการค้าดิจิทัลของภูมิภาค CLMVT (CLMVT 
Digital Trade Roadmap) เพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกนัและก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาการค้าดิจิทัลร่วมกันในกลุ่มประเทศ CLMVT

2  การพัฒนาทุนมนุษย ์ของภูมิภาค CLMVT (Human Capital  
Development) เพื่อให้มีทักษะและความสามารถพร้อมส�าหรับเศรษฐกิจ 
การค้ายุคดิจิทัล ผ่านการด�าเนินการรูปแบบต่างๆ อาทิ การบ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการสตาร์ทอัพ (Startups Mentoring) ซึง่เป็นการเชญิผูป้ระกอบการ 
สตาร์ทอัพทั้งในและนอกภูมิภาค CLMVT มาแบ่งปันประสบการณ์ ความส�าเร็จ 
และความล้มเหลว เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้ง 
ในและต่างประเทศ เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการน�าเสนอสินค้าและบริการ
สมัยใหม่กว่า 40 คูหา ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย พัฒนาความสัมพันธ์  
และประสบความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน  
เกิดการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาค CLMVT  
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ในการยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชากรในภูมิภาค CLMVT ให้เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
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โดย : นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา กองนโยบายระบบการค้า สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวยต่อธุรกิจ Startups ของสิงคโปร์
(Startup Ecosystem of Singapore)

เศรษฐกิจยคุใหม่ (New Economy) ทีม่ลัีกษณะส�าคญัคอืการสร้างสรรค์คณุค่า 
(Value Creation) จากเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ ธรรมาภิบาล 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน�า (Demand Driven)  
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งธุรกิจ Tech Startups หรือ
เรียกโดยย่อว่า Startups เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจยุคใหม่ 
เนื่องจากธุรกิจ Startups คือธุรกิจเกิดใหม่ท่ีต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการหรือนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร (New 
Business Model, New Product, New Service) ท�าให้ธุรกิจสามารถท�าซ�้า 
(Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตได้อย่าง
ก้าวกระโดด (Exponential Growth)

สงิคโปร์นบัว่าเป็นประเทศล�าดบัต้นๆ ของโลก ในการพฒันาธรุกจิ Startups 
โดยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 12 ของโลก (อ้างอิงจาก The Global 
Startup Ecosystem Report and Ranking 2017) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัย 
แห่งความส�าเร็จ (KSF : Key Success Factors) ในการสนับสนุนธุรกิจ Startups  
ของสิงคโปร์เป็นอย่างไร เพื่อน�ามาถอดบทเรียนและประยุกต์ใช้กับไทยและภูมิภาค 
CLMVT ในอนาคต

1. ESG (Enterprise Singapore) เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้กระทรวงการค้า
และอตุสาหกรรม (MTI : Ministry of Trade & Industry) เพือ่ส่งเสรมิธรุกจิ Startups, 
SMEs & Large Enterprises ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการ 
ควบรวม 2 หน่วยงานส�าคัญ ได้แก่ 1) SPRING (Standard, Productivity &  
Innovation) และ 2) IE (International Enterprise) จึงครบวงจรทั้งฟูมฟักพัฒนา
ธุรกิจในประเทศและส่งเสริมสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “A Vibrant 
Economy with Globally Competitive Singapore Enterprises” ส�าหรับธุรกิจ 
Startups มีแนวทางและโปรแกรมการส่งเสริมอย่างรอบด้านครบทุกมิติ ดังนี้

ที่มา : Startup Thailand

ที่มา : Enterprise Singapore

ระบบ Ecosystem ที่เอื้ออ�านวยต่อธุรกิจ Startups ของประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

ที่มา : The Global Startup Ecosystem Report and Ranking 2017
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1.1 Startup Founder ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่  

รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุน 3 หมื่นเหรียญสิงคโปร์ (7.5 แสนบาท) หากแผนธุรกิจ 
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจากภาคเอกชนที่ได้รับการรับรอง (AMP :  
Accredited Mentor Partners) โดยธุรกิจต้องลงทุนสัดส่วน 1 ต่อ 3 ของ 
เงินทุนที่รัฐบาลสนับสนุน

1.2 Startup Tech สนับสนุนเงินทุนพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Technology, Research & Innovation to  
Commercialization)

1.3 Startup Equity ร่วมลงทุนในธุรกิจ Startups ในกรณีที่เป็น
เทคโนโลยีทั่วไป เงินร่วมลงทุนไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (50 ล้านบาท)  
โดยลงทุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 หากไม่เกิน 2.5 แสนเหรียญสิงคโปร์  
(6.25 ล้านบาท) และลงทุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 หากเกินกว่านั้น ส�าหรับ
กรณีที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) เงินร่วมลงทุนไม่เกิน 4 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (100 ล้านบาท) โดยลงทุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 หากไม่เกิน  
5 แสนเหรียญสิงคโปร์ (12.5 ล้านบาท) และลงทุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 
หากเกินกว่านั้น

1.4 Startup Accelerator สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ของหน่วยเร่งและบ่มเพาะธุรกิจ Startups (Accelerators & Incubators)  
โดยเฉพาะการสนับสนุนในธุรกิจเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อาทิ Advanced 
Manufacturing & Engineering, Health & Biomedical Science, Services 
& Digital Economy, Urban Solutions & Sustainability 

1.5 Startup Talent สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้บุคลากร 
ที่มีศักยภาพจากทั่วโลกเข้ามาท�างานในสิงคโปร์ อาทิ ใบอนุญาตท�างานของ 
นักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือนวัตกร รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ในประเทศ 
โดยเฉพาะนักศึกษา ให้เป็นกลไกส�าคัญของธุรกิจ Startups ในอนาคต

1.6 Startup Investor จูงใจนักลงทุน อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษ ี
ให้กับนักลงทุนหรือบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ Startups 

1.7 Startup Loan สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยการร่วมค�้าประกัน 
สินเชื่อ เพื่อให้มีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

1.8 Startup Infrastructure สนับสนุนพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีเ่อือ้อ�านวยต่อธรุกจิ Startups โดยร่วมมอืกบั JTC (Jurong Town Corporation) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวง MTI ที่ดูแลเรื่องการวางผังเมือง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวยต่อการประกอบธุรกิจ

1.9 Startup Network เพื่อเป็น Digital Database Platform  
เชือ่มโยงข้อมลูธรุกจิ Startups และปัจจยัสนบัสนนุต่างๆ ซึง่อยูร่ะหว่างการพฒันา
ระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

2. ACE (Action Community for Entrepreneurship) เป็นหนึ่ง 
ในองค์กรไม่แสวงผลก�าไร (NGO) สนับสนุนการด�าเนินการของ ESG มีวิสัยทัศน์ 
คือ “To Build a Dynamic and Sustainable Startup Ecosystem in  
Singapore” ด้วยการเป็นศูนย์บริการ ณ จุดเดียว เพื่อพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ 
Startups ให้เริม่ต้น เตบิโตสูธ่รุกจิระดบัโลก โดยเป็นกลไกเชือ่มโยงเชงิยทุธศาสตร์ 
(Strategic Linkage : Connected Hub) ระหว่างภาคธุรกิจกับมาตรการส่งเสริม
ต่างๆ ของ ESG และใช้ประโยชน์จาก Startups Ecosystem โดยบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวคิดเอกชนน�าและรัฐบาลสนับสนุน 
(Private-Led & Government-Support) 

3. SMF (Singapore Manufacturing Federal) คล้ายกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
รวมทั้งภาคการค้าและธุรกิจบริการยุคใหม่ที่มีแนวโน้มมากข้ึน มีสมาชิกกว่า  
3,000 ราย ซึง่ส่วนใหญ่เป็น SMEs  มภีารกจิส�าคญัคอืการส่งเสรมิให้ธรุกจิปรบัตวั 
โดยเฉพาะ Digital Transformation พร้อมทั้งสนับสนุนให้ขยายธุรกิจใน 
ต่างประเทศ ด้วยการท�างานอย่างใกล้ชิดกับ ESG และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง 
โดย SMF มีภารกิจส�าคัญ อาทิ การให้ค�าปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
มาตรฐาน การออกใบรับรอง การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์  
การทดสอบและขยายตลาด ทั้งนี้ SMF เห็นว่าความท้าทายที่ส�าคัญ คือ Mindset 
ของผู้ประกอบการที่จะเปิดใจปรับตัวและเปลี่ยนแปลง 

4. กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI : Ministry of Trade & 
Industry) มีวิสัยทัศน์ คือ “Singapore to be a leading global city with  
a dynamic economy, world-class enterprises and innovative and 
productive SMEs, Singapore will offer a conducive environment for 
entrepreneurs and enterprises to tap its diverse opportunities,  
and provide good jobs which are attractive to talent at all levels” 
โดยครอบคลุมองคาพยพเพื่อดูแลและส่งเสริมเศรษฐกิจรอบด้านครบทุกมิติ อาทิ 
1) EDB (Economic Development Board) ชกัชวนธรุกจิต่างชาตเิข้ามาลงทนุ
ในสงิคโปร์ (Inward FDI) เปรยีบดัง่ BOI ของไทย 2) ESG (Enterprise Singapore)  
ฟูมฟักพัฒนาธุรกิจในประเทศและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยส่งเสริมทั้ง  
Startups, SMEs และ Large Enterprise เปรียบด่ังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 3) ASTAR 
(Agency for Science, Technology and Research) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้การวิจัยและเทคโนโลยี 
เปรียบดั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 4) JTC (Jurong  
Town Corporation) การวางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้ออ�านวยต่อการประกอบธุรกิจ เปรียบดั่งกรมโยธาธิการ
และผังเมือง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5) STB (Singapore  
Tourism Board) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เปรียบด่ังกระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬาของไทย 6) EMA (Energy Market Authority) บริหาร
จัดการพลังงาน เปรียบดั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานของไทย 
7) DOS (Department of Statistics) ส�ารวจและจดัท�าสถติ ิเปรยีบดัง่ส�านกังาน
สถิติของไทย 8) CCCS (Competition and Consumer Commission of 
Singapore) ดูแลการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค เปรียบดั่งส�านักงานคณะ
กรรมการการแข่งขันทางการค้า และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ของไทย

ดังนัน้ เมือ่ถอดรหสัจะเหน็ได้ว่าปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีส่�าคญัของสงิคโปร์
ในการส่งเสริมธุรกิจ Startups คือ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนที่ 
บรูณาการร่วมกนัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ด้วยแนวคดิเอกชน
น�าและรัฐบาลสนับสนุน โดยเห็นภาพใหญ่และวิสัยทัศน์เดียวกัน สอดคล้องเชื่อม
โยงซึ่งกันและกัน ท�าให้แต่ละหน่วยงานวางบทบาทและท�าหน้าที่ของตนเพื่อ 
เกื้อหนุนกันและกันได้อย่างเป็นระบบและลงตัว ประการส�าคัญ กฎระเบียบและ
มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งมีกลไกให้ภาคเอกชนและ 
ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการส่งเสริม มีระบบใน 
การติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถถอดบทเรียน 
จากสิงคโปร์โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของไทยและภูมิภาค CLMVT  
อาทิ การใช้แนวคิดเอกชนน�าและรัฐบาลสนับสนุน การบูรณาการกลไก 
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ การก�าหนดมาตรการส่งเสริมให้ครบวงจรและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมมากขึ้น การเปิดเผยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ Startups ของไทยและภูมิภาค 
CLMVT ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกจิยงัอยูใ่นเกณฑ์ด ี โดยอตัราเงินเฟ้อยงัขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่มปัีจจยัหลกัจากราคาพลงังานและการปรบัตวัของราคาสนิค้าเกษตร 
บางชนดิ และเครือ่งชีว้ดัต่างๆ โดยรวมสะท้อนว่า การบรโิภคและการใช้จ่ายของทัง้ภาครฐัและเอกชนยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ีประกอบกบัการจ้างงาน การจดัเกบ็รายได้ 
การผลติภาคอตุสาหกรรม และการหมนุเวยีนของปรมิาณเงนิในระบบยงัอยูใ่นระดบัทีเ่อือ้ต่อการบรโิภค

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ระดับราคาสินค้า เดือนสิงหาคม 2561 (MoM)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ โดยเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 102.27 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนกรกฎาคม 2561 (MoM)

1.2 เดือนสิงหาคม 2560 (YoY)

1.3 เฉลี่ย 8 เดือน 2561 (AoA)
(ม.ค. - ส.ค. 2561) / (ม.ค. - ส.ค. 2560)

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

0.26

1.62

1.12

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหลักจากราคาพลังงานและการปรับตัวของราคา

สินค้าเกษตรบางชนิด และเครื่องช้ีวัดต่าง ๆ โดยรวมสะท้อนว่า การบริโภค และการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับ
การจ้างงาน การจัดเก็บรายได้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภค 

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้น
1.62 (YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะหมวดพลังงานที่สูงขึ้นร้อยละ 
9.05 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ส่วนอาหารสดกลับมาเป็นบวก   
อีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 0.31 จากการสูงขึ้นของข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเป็นส้าคัญ   
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.75 (YoY) เฉลี่ยช่วง 8 
เดือนของปี 2561  (ม.ค.-ส.ค.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.12 (AoA) ซ่ึงอยู่ในกรอบ
คาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 0.8–1.6) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว
ร้อยละ 0.71 (AoA)

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนสิงหำคม ปี 2561 สูงขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.26 (MoM) (กรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ –0.05) มีรายละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.51 จำกกำร สูงขึ้นของ

กลุ่มอำหำรสดร้อยละ 1.18 โดยเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 1.51 (ไก่ย่าง      
เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทู กุ้งขาว) เป็นช่วงเทศกาลสารทจีน ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 3.37 (ผักกาดขาว 
กะหล่้าปลี ผักบุ้ง ผักกาดหอม) เนื่องจากฝนตกชุก ท้าให้พืชผักในหลายพื้นที่เสียหายส่งผลให้
หมวดผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.36 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.94 (ไข่ไก่ นมผง 
นมสด นมถั่วเหลือง) ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (ข้าวสารเจ้า        
ขนมปังปอนด์ ขนมอบ) นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 (น้้าอัดลม 
ชาส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม น้้าหวาน) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (น้้ามันพืช 
น้้าตาลทราย ซอสมะเขือเทศ) และอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.03 ขณะที่  
ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -0.28  (มังคุด เงาะ ลองกอง) ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคา
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

➢ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 ตำมกำรสูงขึ้นของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 1.00 จากการสูงขึ้นของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท(น้้ามันเบนซิน 95 
ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91, 95 และ ก๊าซธรรมชาติ (NGV)) รวมถึงค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.34 
นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าบุรุษ 
ค่าจ้างซักรีด) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.01 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน รวมถึง 
น้้ายาล้างจาน น้้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เนื่องจากหมดช่วงโปรโมชั่น หมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.08 ตามการลดลงของ น้้ายาบ้วนปาก สบู่ถูตัว ยาสีฟัน 
ส่วนหมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษาฯ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับรำคำสินค้ำเดือนสิงหำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ 
โดยเฉลี่ยในช่วง ม.ค. – ก.ค. 2561 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนสิงหำคม 2561 เท่ำกับ 102.27 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1.  เดือนกรกฎำคม 2561 (MoM) สูงขึ้น 0.26
2.  เดือนสิงหำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 1.62
3. เฉลี่ย 8 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ส.ค. 2561)/(ม.ค. –ส.ค.  2560) 
สูงขึ้น 1.12

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหลักจากราคาพลังงานและการปรับตัวของราคา

สินค้าเกษตรบางชนิด และเครื่องช้ีวัดต่าง ๆ โดยรวมสะท้อนว่า การบริโภค และการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับ
การจ้างงาน การจัดเก็บรายได้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภค 

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้น
1.62 (YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะหมวดพลังงานที่สูงขึ้นร้อยละ 
9.05 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ส่วนอาหารสดกลับมาเป็นบวก   
อีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 0.31 จากการสูงขึ้นของข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเป็นส้าคัญ   
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.75 (YoY) เฉลี่ยช่วง 8 
เดือนของปี 2561  (ม.ค.-ส.ค.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.12 (AoA) ซ่ึงอยู่ในกรอบ
คาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 0.8–1.6) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว
ร้อยละ 0.71 (AoA)

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนสิงหำคม ปี 2561 สูงขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.26 (MoM) (กรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ –0.05) มีรายละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.51 จำกกำร สูงขึ้นของ

กลุ่มอำหำรสดร้อยละ 1.18 โดยเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 1.51 (ไก่ย่าง      
เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทู กุ้งขาว) เป็นช่วงเทศกาลสารทจีน ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 3.37 (ผักกาดขาว 
กะหล่้าปลี ผักบุ้ง ผักกาดหอม) เนื่องจากฝนตกชุก ท้าให้พืชผักในหลายพื้นที่เสียหายส่งผลให้
หมวดผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.36 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.94 (ไข่ไก่ นมผง 
นมสด นมถั่วเหลือง) ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (ข้าวสารเจ้า        
ขนมปังปอนด์ ขนมอบ) นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 (น้้าอัดลม 
ชาส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม น้้าหวาน) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (น้้ามันพืช 
น้้าตาลทราย ซอสมะเขือเทศ) และอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.03 ขณะที่  
ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -0.28  (มังคุด เงาะ ลองกอง) ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคา
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

➢ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 ตำมกำรสูงขึ้นของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 1.00 จากการสูงขึ้นของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท(น้้ามันเบนซิน 95 
ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91, 95 และ ก๊าซธรรมชาติ (NGV)) รวมถึงค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.34 
นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าบุรุษ 
ค่าจ้างซักรีด) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.01 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน รวมถึง 
น้้ายาล้างจาน น้้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เนื่องจากหมดช่วงโปรโมชั่น หมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.08 ตามการลดลงของ น้้ายาบ้วนปาก สบู่ถูตัว ยาสีฟัน 
ส่วนหมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษาฯ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับรำคำสินค้ำเดือนสิงหำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ 
โดยเฉลี่ยในช่วง ม.ค. – ก.ค. 2561 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนสิงหำคม 2561 เท่ำกับ 102.27 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1.  เดือนกรกฎำคม 2561 (MoM) สูงขึ้น 0.26
2.  เดือนสิงหำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 1.62
3. เฉลี่ย 8 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ส.ค. 2561)/(ม.ค. –ส.ค.  2560) 
สูงขึ้น 1.12

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหลักจากราคาพลังงานและการปรับตัวของราคา

สินค้าเกษตรบางชนิด และเครื่องช้ีวัดต่าง ๆ โดยรวมสะท้อนว่า การบริโภค และการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับ
การจ้างงาน การจัดเก็บรายได้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภค 

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้น
1.62 (YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะหมวดพลังงานที่สูงขึ้นร้อยละ 
9.05 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ส่วนอาหารสดกลับมาเป็นบวก   
อีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 0.31 จากการสูงขึ้นของข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเป็นส้าคัญ   
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.75 (YoY) เฉลี่ยช่วง 8 
เดือนของปี 2561  (ม.ค.-ส.ค.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.12 (AoA) ซ่ึงอยู่ในกรอบ
คาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 0.8–1.6) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว
ร้อยละ 0.71 (AoA)

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำส ำคัญ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนสิงหำคม ปี 2561 สูงขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.26 (MoM) (กรกฎาคม 2561 ลดลงร้อยละ –0.05) มีรายละเอียด ดังนี้
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.51 จำกกำร สูงขึ้นของ

กลุ่มอำหำรสดร้อยละ 1.18 โดยเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้าสูงขึ้นร้อยละ 1.51 (ไก่ย่าง      
เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทู กุ้งขาว) เป็นช่วงเทศกาลสารทจีน ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 3.37 (ผักกาดขาว 
กะหล่้าปลี ผักบุ้ง ผักกาดหอม) เนื่องจากฝนตกชุก ท้าให้พืชผักในหลายพื้นที่เสียหายส่งผลให้
หมวดผักสดและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.36 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.94 (ไข่ไก่ นมผง 
นมสด นมถั่วเหลือง) ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (ข้าวสารเจ้า        
ขนมปังปอนด์ ขนมอบ) นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 (น้้าอัดลม 
ชาส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม น้้าหวาน) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (น้้ามันพืช 
น้้าตาลทราย ซอสมะเขือเทศ) และอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.03 ขณะที่  
ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -0.28  (มังคุด เงาะ ลองกอง) ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคา
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

➢ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 ตำมกำรสูงขึ้นของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 1.00 จากการสูงขึ้นของน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท(น้้ามันเบนซิน 95 
ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91, 95 และ ก๊าซธรรมชาติ (NGV)) รวมถึงค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.34 
นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าบุรุษ 
ค่าจ้างซักรีด) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.01 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน รวมถึง 
น้้ายาล้างจาน น้้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เนื่องจากหมดช่วงโปรโมชั่น หมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.08 ตามการลดลงของ น้้ายาบ้วนปาก สบู่ถูตัว ยาสีฟัน 
ส่วนหมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษาฯ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับรำคำสินค้ำเดือนสิงหำคม 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำง ๆ 
โดยเฉลี่ยในช่วง ม.ค. – ก.ค. 2561 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนสิงหำคม 2561 เท่ำกับ 102.27 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1.  เดือนกรกฎำคม 2561 (MoM) สูงขึ้น 0.26
2.  เดือนสิงหำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 1.62
3. เฉลี่ย 8 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ส.ค. 2561)/(ม.ค. –ส.ค.  2560) 
สูงขึ้น 1.12

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับ 
เดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 (YoY) เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 14 โดยเฉพาะหมวดพลังงานที่สูงข้ึนร้อยละ 9.05 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากราคาน�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ส่วนอาหารสดกลับมาเป็นบวกอีกคร้ัง  
โดยขยายตัวร้อยละ 0.31 จากการสูงขึ้นของข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
เป็นส�าคัญ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวที่ 
ร้อยละ 0.75 (YoY) เฉลี่ยช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค. - ส.ค.) อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.12 (AoA) ซึ่งอยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวง
พาณชิย์ (ร้อยละ 0.8 - 1.6) ส่วนอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัร้อยละ 0.71 (AoA) 

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าส�าคัญ ท่ีส่งผลให้เงินเฟ้อเดือน
สงิหาคม ปี 2561 สงูขึน้จากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ 0.26 (MoM) (กรกฎาคม 2561 
ลดลงร้อยละ 0.05) มีรายละเอียด ดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.51  
จากการสูงขึ้นของกลุ่มอาหารสดร้อยละ 1.18 โดยเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้า 
สงูขึน้ร้อยละ 1.51 (ไก่ย่าง เนือ้สกุร ไก่สด ปลาท ูกุง้ขาว) เป็นช่วงเทศกาลสารทจนี  
ผักสดสูงขึ้นร้อยละ 3.37 (ผักกาดขาว กะหล�่าปลี ผักบุ้ง ผักกาดหอม) เนื่องจาก
ฝนตกชุก ท�าให้พืชผักในหลายพื้นที่เสียหาย ส่งผลให้หมวดผักสดและผลไม้  
สูงขึ้นร้อยละ 1.36 ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 0.94 (ไข่ไก่ นมผง นมสด  
นมถั่วเหลือง) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (ข้าวสารเจ้า 
ขนมปังปอนด์ ขนมอบ) นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.08 
(น�้าอัดลม ชาส�าเร็จรูปพร้อมดื่ม น�้าหวาน) เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 
0.05 (น�้ามันพืช น�้าตาลทราย ซอสมะเขือเทศ) และอาหารบริโภค-นอกบ้าน  
สูงขึ้นร้อยละ 0.03 ขณะที่ผลไม้สดลดลงร้อยละ 0.28 (มังคุด เงาะ ลองกอง)  
ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.13 ตามการ 
สูงขึ้นของน�้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 1.00 จากการสูงขึ้นของน�้ามันเชื้อเพลิง 
ทกุประเภท (น�า้มนัเบนซนิ 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91, 95 และก๊าซธรรมชาต ิ(NGV)) 
รวมถึงค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 ส่งผลให้หมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.34 นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่ม 
และรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.02 (ชุดชั้นในสตรี เส้ือผ้าบุรุษ ค่าจ้างซักรีด)  
หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 0.01 จากการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน รวมถึงน�้ายา 
ล้างจาน น�้ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เนื่องจากหมดช่วงโปรโมชั่น หมวดยาสูบ 
และเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่หมวดการ 
ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 0.08 ตามการลดลงของน�้ายา 
บ้วนปาก สบู่ถูตัว ยาสีฟัน ส่วนหมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษาฯ  
ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

(2558=100) (%) YoY
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ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)
ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนสิงหำคม 

2561 เท่ำกับ 103.1 เทียบกับเดือนสิงหำคม 2560 (ปี2553 = 100) สูงขึ้น   
ร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.4) 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 11.5) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 1.6 )  โดยหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) จากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตของ
ประเทศผู้ผลิตน้้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้้ามันซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก) ราคา
สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นตามราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ
มันส้าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคาหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
0.8 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.4

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2561 เท่ากับ 109.2 เทียบกับเดือน
สิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  14 
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส้าคัญ สูงขึ้น
ร้อยละ 9.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.8 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้ง
ความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณ
การจ้าหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลดน้อยลง
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุนวัตถุดิบ
สูงขึ้น และหมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากการสูงขึ้น
ของหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนอกจากนี้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการสินค้า
จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สาเหตุหลักเป็นผลจากราคา
ในช่วงก่อนหน้าได้ทยอยปรับสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงจากราคาน้้าตาลทรายเป็นหลัก ตามปริมาณผลผลิต
น้้าตาลในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 93.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี  2555=100) สู งขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า 
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป 
และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
สินแร่โลหะ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เส้ือผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตรำกำรเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =

แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของการก่อสร้างที่ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และมีการ
เดินหน้าชัด เจน ขึ ้น ในหลายๆ  โครงการ  อาทิ โ ครงสร้า งพื ้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  ทั ้ง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีต่า ง ๆ 
โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่ เป็นแรงขับ เคลื ่อนที ่ส้า คัญ ให้ก ารลงทุนภาค เอกชน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจใหม่ ธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับ 109.2 เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส�าคัญ สูงข้ึน 
ร้อยละ 9.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดซีเมนต์สูงขึ้นร้อยละ 
2.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดกระเบื้องสูงขึ้นร้อยละ 2.8 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า  
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้ง 
ความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณ
การจ�าหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4  
(อะลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงข้ึนร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลด 
น้อยลง หมวดกระเบื้องสูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุน
วัตถุดิบสูงขึ้น และหมวดวัสดุฉาบผิวสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)

ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)
ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนสิงหำคม 

2561 เท่ำกับ 103.1 เทียบกับเดือนสิงหำคม 2560 (ปี2553 = 100) สูงขึ้น   
ร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.4) 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 11.5) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 1.6 )  โดยหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) จากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตของ
ประเทศผู้ผลิตน้้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้้ามันซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก) ราคา
สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นตามราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส้าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคาหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
0.8 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.4

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2561 เท่ากับ 109.2 เทียบกับเดือน
สิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  14 
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส้าคัญ สูงขึ้น
ร้อยละ 9.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.8 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้ง
ความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณ
การจ้าหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลดน้อยลง
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุนวัตถุดิบ
สูงขึ้น และหมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากการสูงขึ้น
ของหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนอกจากนี้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการสินค้า
จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สาเหตุหลักเป็นผลจากราคา
ในช่วงก่อนหน้าได้ทยอยปรับสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงจากราคาน้้าตาลทรายเป็นหลัก ตามปริมาณผลผลิต
น้้าตาลในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 93.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี  2555=100) สู งขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า 
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป 
และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
สินแร่โลหะ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เส้ือผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของการก่อสร้างที่ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และมีการ
เดินหน้าชัด เจนขึ ้น ในหลายๆ  โครงการ  อาทิ โ ครงสร้า งพื ้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  ทั ้ง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีต่า ง ๆ 
โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่ เป็นแรงขับ เคลื ่อนที ่ส้า คัญ ให้ก ารลงทุนภาค เอกชน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจใหม่ ธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดัชนีรำคำส่งออก (XPI)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนสิงหำคม 
2561 เท่ำกับ 103.1 เทียบกับเดือนสิงหำคม 2560 (ปี2553 = 100) สูงขึ้น   
ร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.4) 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 11.5) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 1.6 )  โดยหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) จากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตของ
ประเทศผู้ผลิตน้้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้้ามันซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก) ราคา
สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นตามราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส้าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคาหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
0.8 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.4

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2561 เท่ากับ 109.2 เทียบกับเดือน
สิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  14 
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส้าคัญ สูงขึ้น
ร้อยละ 9.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.8 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้ง
ความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณ
การจ้าหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลดน้อยลง
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุนวัตถุดิบ
สูงขึ้น และหมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากการสูงขึ้น
ของหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนอกจากนี้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการสินค้า
จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สาเหตุหลักเป็นผลจากราคา
ในช่วงก่อนหน้าได้ทยอยปรับสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงจากราคาน้้าตาลทรายเป็นหลัก ตามปริมาณผลผลิต
น้้าตาลในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 93.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี  2555=100) สู งขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า 
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป 
และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
สินแร่โลหะ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เส้ือผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของการก่อสร้างที่ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และมีการ
เดินหน้าชัด เจนขึ ้น ในหลายๆ  โครงการ  อาทิ โ ครงสร้า งพื ้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  ทั ้ง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีต่า ง ๆ 
โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่ เป็นแรงขับ เคลื ่อนที ่ส้า คัญ ให้ก ารลงทุนภาค เอกชน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจใหม่ ธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดัชนีรำคำส่งออก (XPI)
ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนสิงหำคม 

2561 เท่ำกับ 103.1 เทียบกับเดือนสิงหำคม 2560 (ปี2553 = 100) สูงขึ้น   
ร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.4) 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 11.5) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 1.6 )  โดยหมวดผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง) จากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก้าลังการผลิตของ
ประเทศผู้ผลิตน้้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน้้ามันซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก) ราคา
สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นตามราคาน้้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นตามราคาสินค้าส้าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส้าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากดัชนีราคาหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
0.8 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.4

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2561 เท่ากับ 109.2 เทียบกับเดือน
สิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  14 
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส้าคัญ สูงขึ้น
ร้อยละ 9.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 
2.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.8 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2561 
ดัชนีรำคำสูงขึ้น ร้อยละ 0.4 (MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.8 (เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็ก
รางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสูงขึ้น อีกทั้ง
ความต้องการใช้ขยายตัวตามการเติบโตของการก่อสร้าง สะท้อนได้จากปริมาณ
การจ้าหน่ายเหล็กที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ) ปรับส่วนลดน้อยลง
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องปูพื้น) ต้นทุนวัตถุดิบ
สูงขึ้น และหมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ (MPI)

ดัชนีรำคำส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจากการสูงขึ้น
ของหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป ตามแนวโน้มราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนอกจากนี้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการสินค้า
จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สาเหตุหลักเป็นผลจากราคา
ในช่วงก่อนหน้าได้ทยอยปรับสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงจากราคาน้้าตาลทรายเป็นหลัก ตามปริมาณผลผลิต
น้้าตาลในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 93.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 (ปี  2555=100) สู งขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า 
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป 
และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากการปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ผลิตน้้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
สินแร่โลหะ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เส้ือผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตรำกำรเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =

แนวโน้มดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของการก่อสร้างที่ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และมีการ
เดินหน้าชัด เจนขึ ้น ในหลายๆ  โครงการ  อาทิ โ ครงสร้า งพื ้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  ทั้ง โครงการรถไฟทางคู่ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีต่า ง ๆ 
โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่ เป็นแรงขับ เคลื ่อนที ่ส้า คัญ ให้ก ารลงทุนภาค เอกชน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจใหม่ ธุรกิจ
ก่อสร้างยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหน่ึง ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดัชนีราคาส่งออก (XPI)
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนสิงหาคม 

2561 เท่ากับ 103.1 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 (ปี 2553 = 100) สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.8 (YoY) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ 0.4) 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ร้อยละ 11.5) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ร ้อยละ 1.6) โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้นตามราคาสินค ้า  
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง) จากความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง จากการปรับลดก�าลังการผลิต
ของประเทศผู้ผลิตน�้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ตามราคาน�้้ามันซึ่งเป็นสินค้า 
เกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น  
ท่อเหลก็) ราคาสงูขึน้ตามต้นทนุการผลติ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง สงูขึน้ตามราคา 
น�้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมสูงขึ้นตามราคาสินค้าส�าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
และมันส�าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของภาครฐัสง่ผลให้ราคาปรบัตัวดขีึน้กว่าปีที่ผ่านมา เมือ่เทยีบกับเดอืนกรกฎาคม 
2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจาก 
ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.8 ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จากเหมอืงสงูขึน้ร้อยละ 1.4

แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตของการก่อสร้างที่ได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และมีการ 
เดินหน้าชัดเจนขึ้นในหลายๆ โครงการ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ 
และท่าอากาศยาน และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็น 
แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
การจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิใหม่ ธรุกจิก่อสร้างยงัคงขยายตวัเพ่ิมขึน้เป็นอันดับหนึง่ 
ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY) ปัจจัยหลักเป็นผลจาก
การสูงขึน้ของหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิงทีสู่งขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปู ตามแนวโน้ม
ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึน หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้นจาก
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
นอกจากนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการสินค้า 
จากตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้าเกษตรกรรมสูงขึ้นจาก 
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สาเหตุหลักเป็นผลจากราคา 
ในช่วงก่อนหน้าได้ทยอยปรับสูงข้ึน ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรลดลงจากราคาน�้าตาลทรายเป็นหลัก ตามปริมาณผลผลิต
น�้าตาลในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 93.2 เทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวด
สินค้า โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบ  
น�้ามันส�าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม จากการปรับลดก�าลังการผลิตลง 
อย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตน�้ามันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
ก่ึงส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค�า ปุ๋ยและ 
ยาก�าจดัศตัรพูชืและสตัว์ สนิแร่โลหะ และพชืและผลติภณัฑ์จากพชื หมวดสนิค้าทนุ  
ได้แก่ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์
โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และ 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เสื้อผ้า 
รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
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การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2561  ขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 8.3 
เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 หรือคิดเป็นมูลค่า 20,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
การส่งออกรายตลาดส่วนใหญ่ยงัขยายตวัได้ด ีโดยการส่งออกไปญีปุ่น่และสหภาพ
ยุโรป (15) ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า อีกทั้งตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
ตลาดอินเดีย อาเซียน 5 และ CLMV ยังสามารถรักษาการเติบโตในระดับ 2 หลัก
ได้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 7.7 
ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 สนิค้าทีม่กีารขยายตวัในระดบัสงู ได้แก่ รถยนต์ อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ และเครือ่งยนต์สันดาป 
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตรขยายตวัทีร้่อยละ 3.2 สนิค้าทีข่ยายตวัได้ด ีได้แก่ น�า้ตาลทราย  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ทูน่ากระป๋อง และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของ 
ผูป้ระกอบการส่งออกยังคงสงูกว่าระดบั 50 สะท้อนว่าผูส่้งออกมมีมุมองทีเ่ป็นบวก 
ต่อแนวโน้มการส่งออกในปี 2561 ซึ่งจะขยายตัวได้ดีสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก 
แม้อาจมคีวามผนัผวนจากปัจจยัชัว่คราวในระยะสัน้อยูบ้่าง อย่างไรก็ตามการส่งออก 
ของไทยทีม่กีารกระจายตวัในตลาดใหม่ๆ และศกัยภาพในการขยายตลาดทีม่ากขึน้ 
ในอนาคต จะช่วยลดทอนความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว และสนบัสนนุ 
ให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 8

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยังขยายตัวดี โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวร้อยละ 5.4 ซ่ึงการส่งออกไปญ่ีปุ่นและสหภาพยุโรป (15) ขยายตัว 
เร่งขึน้จากเดอืนก่อนหน้า โดยขยายตวัร้อยละ 11.7 และ 9.0 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม  
การส่งออกไปสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 1.9 ขณะทีก่ารส่งออกไปตลาดศกัยภาพขยายตวัใน 
อัตราสูงที่ร้อยละ 15.3 ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ขยายตัวในระดับ 2 หลัก โดยเฉพาะการ
ส่งออกอนิเดยี อาเซยีน 5 และ CLMV ขยายตวัร้อยละ 15.0 26.6 และ 22.6 ตามล�าดบั  
ส่วนการส่งออกไปจีนขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองกลับมา
ขยายตวัทีร้่อยละ 3.1 หลงัจากหดตวัในเดอืนก่อน โดยการส่งออกไปทวปีแอฟรกิา 
ทวีปออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวร้อยละ 1.9 2.3 
13.6 และ 15.9 ตามล�าดับ ส่วนตะวันออกกลางยังหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.4

ในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ยังคาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะสามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละ 8 และผู้ประกอบการส่งออกยังเชื่อมั่นว่า 
การส่งออกยังมีแนวโน้มเติบโต โดยดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 
เท่ากับ 50.9 อีกทั้งค่าดัชนีมูลค่าค�าสั่งซื้อใหม่ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในเกือบทุกภูมิภาค 
อาทิ สหรัฐฯ กลุ่มประเทศยูโรโซน จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน เป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้การส่งออกขยายตัวและการกระจายตัวได้ดีขึ้น โดยสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัว
สูง ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์) และสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ามัน อาทิ เคมีภัณฑ์และพลาสติก

เดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 20,940 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
10.8 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตัวของน�า้มนัดิบ 
(+86.3%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+3.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ (+7.2%) และเคมภีณัฑ์ (+10.8%) ขณะทีเ่ครือ่งเพชรพลอย อญัมณี 
เงินแท่งและทองค�า (-15.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่  
จีน (+4.1%) ญี่ปุ่น (+8.6%) สหรัฐอเมริกา (+7.9%) มาเลเซีย (+12.4%) และ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (86.7%) 

เดือนกรกฎาคม 2561 ขาดดุลการค้ามูลค่า 516 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค. - ก.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,939 ล้านเหรยีญสหรฐั

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 100.6 (ปี 2555 
= 100) สูงข้ึนร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ 
เพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 
หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 37.1 ขณะทีห่มวดสนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร หดตวัร้อยละ 1.0

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้า เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 93.2 (ปี 2555 = 100) ขยายตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 หมวดสินค้าทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 หมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

 กรกฎาคม 2561 มกราคม - กรกฎาคม 2561

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 20,424 8.3 146,236 10.6

น�าเข้า 20,940 10.5 143,296 14.8

ดุลการค้า -516 2,939

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กรกฎาคม 2561
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกรกฎาคม 2561

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกรกฎาคม 2561

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,403 11.2 11.8 จีน 2,383 3.6 11.7
เครื่องคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,616 11.1 7.9 สหรัฐอเมริกา 2,252 -1.9 11.0

ผลิตภัณฑ์ยาง 911 12.7 4.5 ญี่ปุ่น 1,905 11.7 9.3

เม็ดพลาสติก 859 24.2 4.2 เวียดนาม 1,095 14.7 5.4

น�้ามันส�าเร็จรูป 820 52.7 4.0 มาเลเซีย 957 18.5 4.7

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

น�้ามันดิบ 2,821 86.3 13.5 จีน 3,931 4.1 18.8

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1,715 3.3 8.2 ญี่ปุ่น 2,965 8.6 14.2

เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1,552 7.2 7.4 สหรัฐอเมริกา 1,174 7.9 5.6

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี  
เงินแท่งและทองค�า 1,489 -15.5 7.1 มาเลเซีย 1,087 12.4 5.2

เคมีภัณฑ์ 1,377 10.8 6.6
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 1,063 86.7 5.1

ดัชนีราคา การเปล่ียนแปลง (%MoM)  การเปล่ียนแปลง (%YoY)

  พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ก.ค. 61 ม.ค. - ก.ค. 61

ส่งออก 0.2 -0.3 -0.3 3.7 4.5

น�าเข้า 0.6 0.0 -0.5 6.9 6.9

หมายเหตุ : มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ

แม้ว่าในระยะสั้น - กลาง การส่งออกอาจเผชิญความเสี่ยงจากความ 
ไม่แน่นอนของนโยบายการค้า และความผันผวนของตลาดการเงินและตลาดทุน
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งอาจกระทบกับอัตราแลกเปล่ียน การส่งออก
ของไทยทีม่กีารกระจายตวัในตลาดใหม่ๆ และศกัยภาพในการขยายตลาดทีม่ากขึน้ 
ในอนาคต จะช่วยลดทอนความเส่ียงและผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว และ
สนบัสนนุให้การส่งออกไทยขยายตวัได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณชิย์ทีร้่อยละ 8  
ได้ในปี 2561 นอกจากนี้ สถานการณ์ค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงเป็นโอกาสดีต่อ 
ผู้ส่งออกในการเร่งผลักดันส่งออกสินค้าและท�าให้รายได้การส่งออกในรูปเงินบาท
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกควรท�าประกันความเสี่ยงจากความผันผวนอัตรา 
แลกเปลี่ยนและสถานการณ์การค้าด้วยเช่นกัน
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ราคาทองค า  

 
ราคาทองค าเดือนสิงหาคมเฉล่ียอยูท่ี่ 18,758 บาทลดลงร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ และต ่าสุดใน
รอบ 31 เดือน ขณะท่ีราคาทองค าในตลาดโลกอยูท่ี่ 1,149 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ ทรอยออนซ์  ลดลงร้อยละ 7.2
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ ส่วนค่าเฉล่ีย 8 เดือนแรกของปี อยูท่ี่ 1,271 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ ทรอยออนซ์การ
ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองของราคาทองค าเป็นผลมาจากมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค า (Price expectation) 
ท าใหค้วามตอ้งการลงทุนในทองค ายงัอยูใ่นระดบัต ่า ประกอบกบั ผลตอบแทนในสินทรัพย์ปลอดภยัอ่ืนๆมี
สูงกวา่ทองค า ทั้ง พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯและเงินดอลลาร์ สรอ.เป็นตน้ ส่วนราคาทองค าในโลกปี 2561 ยงั
มีแนวโนม้ ลดลง โดยคาดวา่จะ เคล่ือนไหวในกรอบ แคบ ๆ เฉล่ียท่ี  1,100-1,200 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ ทรอ
ยออนซ์ 
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THB/Baht ราคาทองค าเฉลีย่รายเดอืน

London Gold PM TH-Gold Selling 

USD/Troy oz

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
สิงหาคม 2561

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา

เดือน
สินค้า

ก.ค. 61 ส.ค. 61
%∆

(MoM) 
ส.ค. 60 ส.ค. 61

%∆
(YoY) 

ข้าว : (Baht/100 Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,175.00 1,179.55 0.39 1,164.09 1,179.55 1.33

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,462.00 3,347.27 -3.31 2,427.27 3,347.27 37.90

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 49.78 48.97 -1.62 61.05 48.97 -19.79

ยางแท่ง STR 20 (f.o.b) 44.48 44.93 1.01 53.24 44.93 -15.60

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1,238.50 1,149.00 -7.20 1,226.60 1,149.00 -6.30

ไทย (THB/Baht) 19,456.80 18,758.70 -3.60 20,092.30 18,758.70 -6.60

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 70.70 67.80 -4.0 48.00 67.80 41.30

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 33.30 33.00 -0.70 33.30 33.00 -0.70

ราคาทองค�าเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 18,758 บาท ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และต�่าสุดในรอบ 31 เดือน ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลกอยู่ที่ 
1,149 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ลดลงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ส่วนค่าเฉลีย่ 8 เดอืนแรกของปีอยูท่ี ่1,271 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ การปรบัตวั 
ลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาทองค�าเป็นผลมาจากมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค�า  
(Price Expectation) ท�าให้ความต้องการลงทุนในทองค�ายังอยู่ในระดับต�่า ประกอบ
กับผลตอบแทนในสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ มีสูงกว่าทองค�า ทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
และเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ส่วนราคาทองค�าในโลกปี 2561 ยังมีแนวโน้มลดลง  
โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เฉลี่ยที่ 1,100 - 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
ทรอยออนซ์

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคมเฉล่ียอยู่ที่ 33.02 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ กลับมา 
แข็งค่าร้อยละ 0.7 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังจากความ
ไม่แน่นอนของการเมอืงภายในประเทศสหรฐัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัค่าเงนิประเทศ
ก�าลังพัฒนาหลายประเทศมีการอ่อนค่าอย่างรุนแรง ท�าให้นักลงทุนมีความต้องการ 
ถือเงินบาทเพิ่มขึ้น ขณะที่ 8 เดือนแรกของปี 2561 ค่าเงินเฉล่ียอยู่ที่ 32.08 และ 
ในช่วงที่เหลือมีแนวโน้มอ่อนค่าจากครึ่งแรกของปี โดยจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.0 - 34.0 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลมาจาก (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบ้ียนโยบายอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2561 และ (2) แนวโน้มการ 
ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามอาจจะมีความผันผวนบ้าง  
หลังจากความกังวลวิกฤติค่าเงินในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งตุรกี 
เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา เป็นต้น

ราคาน�้ามันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้า โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 67.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจาก
ปริมาณน�้ามันดิบส�ารองของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลผลกระทบ 
ของสงครามการค้าจะท�าให้เศรษฐกิจชะลอตัวและความต้องการใช้น�า้มนัปรบัตวัลดลง   
ทั้งนี้คาดว่าราคาน�้ามันดิบ (Dubai) ในช่วงที่เหลือของปี 2561 จะอยู่ที่ระดับ 65.0 - 
75.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากเศรษฐกิจโลกยังคง 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความเส่ียงจากอิหร่านถูกสหรัฐฯ คว�่าบาตร อาจจะท�าให้
ปริมาณน�้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงได้

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนกรกฎาคม 2561 จากราคา 1,175.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,179.55 บาท 
/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลง
จาก 3,462.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,347.27 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าว 
ในตลาดมีแนวโน้มอ่อนตัวลง เป็นผลจากผู้ประกอบการมีการชะลอการรับซื้อข้าว 
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้การขนย้ายข้าวลงเรือเพื่อส่งออกล่าช้า 
และเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการผันน�้า

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 48.97 บาท 
และ 44.93 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 
2561 คิดเป็นร้อยละ 1.62 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01  
ในภาพรวมราคายางปรับตัวเพิ่มข้ึนเนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการยางในการ
ส่งมอบ และได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย อาทิ ราคาน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น  
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศคู่ค้า มาตรการจากหน่วยงานภาครัฐ  
และปริมาณยาง เป็นต้น

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน า้มัน 

 
ราคาน ้ามนัดิบ เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงร้อยละ 4.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ โดยราคาน ้ามนัดิบ WTI 
เฉล่ียอยูท่ี่ 67.8 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ บาร์เรล เน่ือง จากปริมาณน ้ามนัดิบส ารองของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มข้ึน 
ประกอบกบัความกงัวลผลกระทบของสงครามการคา้จะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัและความตอ้งการใชน้ ้ามนั
ปรับตวัลดลงทั้งน้ีคาดวา่ราคาน ้ามนัดิบ (Dubai) ในช่วงท่ีเหลือของ ปี 2561จะอยูท่ี่ระดบั65.0-75.0 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อ บาร์เรล โดยมีปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัจากเศรษฐกิจโลกยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และความเส่ียงจาก
อิหร่านถูกสหรัฐฯ คว  ่าบาตร อาจจะท าใหป้ริมาณน ้ามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงได ้

 
 อตัราแลกเปลีย่น 
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ราคาน ้ามนัเฉลีย่รายเดอืน

WTI TH- HS Diesel TH-Gasohol 95 E20
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THB/USD
อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน า้มัน 

 
ราคาน ้ามนัดิบ เดือนสิงหาคมปรับตวัลดลงร้อยละ 4.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ โดยราคาน ้ามนัดิบ WTI 
เฉล่ียอยูท่ี่ 67.8 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ บาร์เรล เน่ือง จากปริมาณน ้ามนัดิบส ารองของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มข้ึน 
ประกอบกบัความกงัวลผลกระทบของสงครามการคา้จะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัและความตอ้งการใชน้ ้ามนั
ปรับตวัลดลงทั้งน้ีคาดวา่ราคาน ้ามนัดิบ (Dubai) ในช่วงท่ีเหลือของ ปี 2561จะอยูท่ี่ระดบั65.0-75.0 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อ บาร์เรล โดยมีปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัจากเศรษฐกิจโลกยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และความเส่ียงจาก
อิหร่านถูกสหรัฐฯ คว  ่าบาตร อาจจะท าใหป้ริมาณน ้ามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงได ้
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ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน



โดย : ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

12

พบกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ที่ สนค. ชั้น 13

0-2507-7895        www.tpso.moc.go.th

Global News

 ตลาดอาหารเสริมโปรตีนสุขภาพส�าหรับสตรีและผู้สูงวัยในญี่ปุ่นเติบโตสูง เป็นโอกาสส�าหรับ 
ผู้ส่งออกไทยที่จะส่งวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น ทั้งข้าวกล้อง เนื้อไก่ และวัตถุดิบอื่นๆ รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร 
เสริมเข้าไปจ�าหน่าย
 ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เผยว่าโอกาสอาหารเสริมโปรตีนสุขภาพส�าหรับสตรีและผู้สูงวัยในญี่ปุ่นม ี

เพิ่มขึ้น โดยตลาดสินค้ากลุ่มนี้ก�าลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยกระแสนิยมรักษาสุขภาพทั้งในกลุ่มสตรีที่รักการออกก�าลังกาย 
เล่นกีฬา เล่นโยคะ และกลุ่มผู้สูงวัยที่มักจะมีปัญหาได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการของไทยที่ขยายตลาดสินค้า
กลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

 ส�าหรับอาหารเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ก�าลังได้รับความนิยม เช่น โปรตีนผลิตจากสัตว์หรือพืช อาหารเสริม โปรตีนจากถั่วเหลืองกับข้าวกล้อง 
หรืออาหารเสริมโปรตีนจากถั่วลันเตากับข้าว หรือสลัดอกไก่ ซึ่งไทยสามารถที่จะส่งออกวัตถุดิบไปให้กับผู้ผลิตในญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะข้าวกล้อง เนื้อไก่  
และวัตถุดิบอื่นๆ หรือจะผลิตเป็นสินค้าส�าเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายก็ได้ (CR : ศิรินภา ช่วยตรึกตรอง)

 ปัจจบัุน ตลาดอาหารเสรมิโปรตนีสขุภาพในญีปุ่น่เริม่ขยายตัวมากขึน้ จากเดิมมกีารกระจายสินค้าผ่านช่องทางสถานออกก�าลังกาย แต่ขณะนีไ้ด้ขยาย 
 เข้าสู่ตลาดค้าปลีกตามช่องทางต่างๆ แล้ว โดยบริษัท Fuji Keizai ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยการตลาดของญี่ปุ่น ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดสินค้าอาหาร
และสุขภาพและยารักษาโรคที่มีวัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ในปี 2565 อาจมีมูลค่าสูงถึง 2.57 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.3 หมื่นล้านบาท  
และแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับกีฬา มีมูลค่า 14.80 พันล้านเยน หรือประมาณ 4.24 พันล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี 2563 
และกระแสคนรักสุขภาพที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ข้อวิเคราะห์   “ญี่ปุ่น” ถือเป็นประเทศที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยขั้นวิกฤติที่สุด” โดยพิจารณาจากจ�านวนประชากร 127 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
มีจ�านวนมากถึง 40 ล้านคน หรือร้อยละ 33 ของประชากร ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงที่สุดในโลกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับในกลุ่มสตรี จากงานวิจัยจาก 
Akita International University 2014) พบว่ากลุ่มสตรีญี่ปุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่เท่าอายุ แต่รู้สึกว่าตัวเองอายุ 8 ปีต�่ากว่าอายุจริง (คนญี่ปุ่นใน 
กลุ่มอายุดังกล่าวเกินกว่า 80% ยังคิดถึงอายุของตัวเองและความสุขในช่วงวัยยี่สิบกว่าๆ มากที่สุด และรู้สึกพลาดสิ่งบางสิ่งในชีวิตไปแต่เรียกกลับมาไม่ได้ เพราะฉะนั้น
การรักษาสุขภาพและบริโภคอาหารสุขภาพจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตนได้ “Feel” ถึงความสุขชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงต้นของวัยท�างาน อีกทั้งต่างมีความเชื่อว่า
ปัจจัยที่ช่วยให้อายุยืนเกิดจากวิถีการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ไม่เฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีมากถึง 40 ล้านคน) แต่ยังรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�างานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบขาดการดูแลด้านอาหารที่มีคุณภาพ 

 ในด้านการค้าไทย - ญี่ปุ่น จากข้อมูลสถิติการค้า ปี 2560 พบว่า ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ 3 รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา โดยการค้าระหว่าง 
ไทย - ญี่ปุ่น ปี 2560 มีมูลค่ารวม 1,852,235 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกไปยังญี่ปุ่น 754,855 ล้านบาท และน�าเข้า 1,097,380 ล้านบาท ซึ่งไทยขาดดุลการค้า 342,525 
ล้านบาท และตัวเลขการค้า 3 เดือนแรก (ม.ค. - มี.ค.) ของปี 2561 ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นมีมูลค่า 206,328 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) 
และน�าเข้า 274,165 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส�าหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปยังญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การส่งออกไก่แปรรูปไปญ่ีปุ่นในปี 2560 มีมูลค่า 42,681 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งมูลค่า 7,069 ล้านบาท ขยายตัว 
ร้อยละ 20 เป็นต้น สะท้อนให้เห็นการยอมรับคุณภาพสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ 

 จากข้อมูลสถิติจะพบว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศไทย ซึ่งจากแนวโน้มความต้องการการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนญี่ปุ่น  
จะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่บริษัทในญี่ปุ่นต้องการส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยหากแนวโน้มสินค้า
เพ่ือสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย ท�าให้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็น 
การกระตุ้นให้ผู้ส่งออกมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

ข้อเสนอแนะ    ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอาหารในต่างประเทศภายใต้นโยบาย “Made with Japan” ขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนด้านอาหารใน EEC จึงควรส่งเสริมให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนด้านอาหารเพื่อสุขภาพในไทยเพื่อส่งกลับไปขายในญี่ปุ่น

 ประเทศไทยควรมีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของไทยเจาะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยเน้นวัตถุดิบภายในประเทศของไทยที่มีการเพาะปลูกหรือ 
เลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง โดยเฉพาะอาหาร “ออร์แกนิค”

 ควรประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ทางสารอาหารต่างๆ ของอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพยินดีจับจ่ายใช้สอย ซึ่งแม้สินค้าจะมีราคาสูง 
และมีกลุ่มผู้บริโภคจ�านวนยังไม่มาก แต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูงและมีความต่อเนื่อง

 ควรจะมีการขยายตลาดการส่งออกอาหารเพื่อสุขภาพไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เช่น โมร็อกโก และสิงคโปร์ เนื่องจากจะเป็น 
การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกของไทยโดยเฉพาะรายย่อยสามารถสร้างรายได้

ช้ีช ่องโอกาสตลาด
อาหารเสริมในญี่ปุ ่น 
ช้ีช่องโอกาสตลาด
อาหารเสริมในญี่ปุ ่น 


