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Editor’s Note

TPSO Journal ฉบับนี้ เราขอเสนอสาระทางวิชาการผ่านบทความทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวพันในด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า หรือดัชนีราคา ซึ่งถือเป็น
งานส�ำคัญของ สนค. และใกล้ตัวเราๆ ท่านๆ อย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่พวกเราบริโภค แสดงให้เห็นถึง
ภาวะเงินเฟ้อ และยังใช้เป็นเครื่องวัดอ�ำนาจซื้อของผู้บริโภค การเก็บดัชนีราคาจึงต้องมีการพัฒนาตามปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิต การน�ำเข้าส่งออก ฯลฯ เพือ่ สะท้อนให้เห็นภาวะเศรษฐกิจจริงอย่างแม่นย�ำทีส่ ดุ และน�ำไปสูน่ โยบายในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
นั่นเอง
สุดท้ายนี้ ข่าวการจากไปของมาเรียมพะยูนน้อยขวัญใจชาวไทยซึ่งมีสาเหตุจากขยะพลาสติก สะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิกฤติเร่งด่วน ท่านทราบหรือไม่ว่า
ประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศทีป่ ล่อยขยะลงทะเลมากทีส่ ดุ ในโลก มากถึง 1 ล้านตันต่อปี พลาสติกทีอ่ ยูใ่ นทะเลใน 7 วัน จะติดกลิน่ ทะเลและท�ำให้สตั ว์ตา่ งๆ
เข้าใจว่าเป็นอาหารทีก่ นิ ได้ หรือถูกย่อยจนเป็นขนาดเล็กลงเป็นไมโครพลาสติก ซึง่ สัตว์ทะเลก็จะบริโภคเข้าไปโดยไม่รตู้ วั และตายก่อนอายุขยั ไปในทีส่ ดุ ซึง่ แน่นอน
ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกับแหล่งอาหาร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของเราในที่สุด สนค. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้
ทุกท่านตระหนักถึงปัญหาขยะและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ต้องเริม่ ทีต่ วั เรา ณ เวลานี้ อย่าให้การตายของมาเรียมสูญเปล่านะคะ แล้วพบกันต่อใน TPSO Journal ฉบับหน้า
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โดย : นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การพัฒนาดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคออนไลน์ (CPI Online)
ในปัจจุบันรูปแบบการค้ามีช่องทางการจ�ำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารประกอบกั บ สถานการณ์
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนและมีลักษณะเป็นพลวัตมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าที่
เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้
เพื่อทดแทนการบริโภคผ่านร้านค้าและแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่ได้
จากรายงานการส�ำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561
ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม พบว่ามูลค่าตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Commerce)
รูปแบบ B2C (Business to Customer) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 14.04 การที่ธุรกิจ e – Commerce
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาในหลายๆ ด้าน
อาทิ การพัฒนาด้าน e – Commerce infrastructure อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการสื่อสาร การขนส่ง การช�ำระเงินผ่านระบบ e – Payment ตลอดจน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ท�ำให้การค้าออนไลน์มี
ความสะดวกและตอบสนองผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการทางเลือกและสอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคในหลากหลายรูปแบบ

ระยะที่ 2 ศึกษาลักษณะและความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า
ออนไลน์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จากการด�ำเนินงานใน
ระยะที่ 1 รวมทั้งคัดเลือกแหล่งจัดเก็บ เพื่อน�ำมาประกอบการจัดท�ำ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคออนไลน์ (CPI-Online) ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
เริม่ ทดลองใช้ควบคูไ่ ปกับดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทีด่ ำ� เนินการตามแนวทาง
ปกติภายในเดือนมกราคม 2563
ระยะที่ 3 จัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุ ม แหล่ ง จ� ำ หน่ า ยทั้ ง ออฟไลน์ แ ละออนไลน์ ซึ่ ง คาดว่ า
จะสามารถผนวกช่องทางออนไลน์เข้ากับดัชนีราคาผู้บริโภคและ
เผยแพร่ ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคที่ ร วมแหล่ ง ออฟไลน์ แ ละออนไลน์
เข้าด้วยกันได้ภายในปี 2563

รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้มมูลค่าการค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญ
และน่าจะส่งผลต่อระดับราคาและการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและ
บริการ (เงินเฟ้อ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึงความส�ำคัญของบริบท
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลราคา
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม
โดยต้องเพิ่มแหล่งจัดเก็บราคา จากเดิมที่จัดเก็บราคาโดยตรงจากแหล่งจ�ำหน่ายใน
พื้นที่ (ร้านค้าปลีกและตลาด) เป็นแหล่งร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดท�ำดัชนีราคา
ผู้บริโภคที่ครอบคลุมทั้งแหล่งจ�ำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคสามารถสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนมากยิ่งขึ้น
โดยแนวทางการด�ำเนินงานของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 จัดท�ำโครงสร้างและน�้ำหนักของดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์
โดยได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการส�ำรวจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการใช้จา่ ยสินค้าและ
บริการออนไลน์ จ�ำนวน 4,600 ตัวอย่าง ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

จากการด�ำเนินงานพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น
จะส่งผลให้การติดตามสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการของ
ประเทศมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระยะสั้น
CPI-Online จะเป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทางเลือกเพือ่ สนับสนุนให้การวิเคราะห์
และอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง
รอบด้านและสอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันมากที่สุด และใน
ระยะต่ อ ไป ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค (CPI) จะได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้
ครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยใช้
CPI-Online เป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจะท�ำให้ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
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โดย : นายนิกร มากเขียว นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การพัฒนาและจัดท�ำโครงสร้างดัชนีราคาผูผ
้ ลิต

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เป็นตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจอย่างยิง่ บ่งบอกถึงทิศทางการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าภาคการผลิตของประเทศแต่ละสาขา
การผลิต หรือด้านรายได้ของผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตสินค้าเพือ่ จ�ำหน่าย ว่ามีการเปลีย่ นแปลงของราคาในทิศทางทีด่ ขี นึ้ หรือลดลง และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการจัดท�ำ
GDP เพือ่ วัดอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ดา้ นการผลิตและการลงทุน การวางแผน
และก�ำหนดนโยบายต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างและน�ำ้ หนักดัชนีราคาผูผ้ ลิตจะด�ำเนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยการปรับปรุงโครงสร้างน�ำ้ หนัก
รายการสินค้าและปีฐาน ซึง่ จะปรับปรุงทุก 5 ปี โดยใช้ขอ้ มูลจากตารางปัจจัยการผลิต – ผลผลิต (Input-Output Table of Thailand) ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรกรรม
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลสินค้าเหมืองแร่ จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ใช้ประกอบการจัดท�ำโครงสร้างน�ำ้ หนักและรายการสินค้าในการค�ำนวณดัชนี
โครงสร้างดัชนีราคาผูผ้ ลิต ได้จดั แบ่งโครงสร้างตามกิจกรรม
การผลิต (Classification of Products by Activity: CPA) และ
มี ค วามเชื่ อ มโยงของกิ จ กรรมการผลิ ต ของหมวดเกษตรกรรม
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม ของรายละเอียดรายการสินค้าในแต่ละ
หมวดที่ใช้ในการจัดท�ำดัชนีราคาผู้ผลิต เพื่อให้ได้รายการสินค้าที่มี
ความสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล ตามโครงสร้างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (CPA -NSO) การจ�ำแนกประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามโครงสร้างการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC)
และการจ�ำแนกประเภทตามโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ของประเทศไทย (I-O Table) ซึง่ มีความเชือ่ มโยงและสอดคล้องกัน
1. การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC NSO Revised Version 2009) เป็นการจัดประเภทข้อมูลอุตสาหกรรมตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพือ่ จัดกลุม่ ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ลี กั ษณะการด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ดว้ ยกันเพือ่ น�ำไปใช้
ส�ำหรับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการน�ำเสนอข้อมูลสถิติ ทัง้ ในสถิตปิ ระชากร สถิตกิ ารผลิต สถิตแิ รงงาน และสถิตดิ า้ นเศรษฐกิจอืน่ ๆ รวมถึงการจัดท�ำระบบ
บัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA) และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศได้ทงั้ ในระดับสากลและระดับภูมภิ าคอาเซียน TSIC ถือเป็น
การจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของแนวคิด Production-Oriented หรือ Supply-Based โดยจัดกลุม่ หน่วยงานทีท่ ำ� การผลิตสินค้าหรือบริการ
บนพืน้ ฐานของความเหมือนกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากปัจจัยการผลิต กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต คุณลักษณะของผลผลิต การน�ำผลผลิต
ไปใช้งาน และจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย มีการจัดแบ่งหมวดสินค้าออกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัง้ แต่ A ถึง U
ตัวอย่าง โครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
การจ�ำแนก
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์
การฆ่าสัตว์และการบรรจุเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)
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รหัส

2. การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 หรือ Statistical Classification of Products by Activity 2011: CPA NSO Version 2011
เป็นการจัดประเภทข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพือ่ จัดกลุม่ ประเภทผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของสินค้าและบริการทีม่ ี
ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลผลิต (Output) ทีไ่ ด้จากการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ และข้อมูล
CPA NSO Version 2011 สามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลสถิตทิ ผี่ ลิตขึน้ ในสาขาสถิตทิ แี่ ตกต่างกันได้ เป็นการจ�ำแนกทีส่ อดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC ปี 2552) ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยการจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมูใ่ หญ่ หมูย่ อ่ ย ผลิตภัณฑ์
รายการ และรายการย่อย โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 7 หลัก
ตัวอย่างโครงสร้างการจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ของ CPA- NSO Version 2011
การจ�ำแนก
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
ผลิตภัณฑ์
รายการ
รายการย่อย

TPSO Journal

ผลิตภัณฑ์จ�ำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
เนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ทั้งตัวหรือครึ่งตัว สดหรือแช่แข็ง
เนื้อจ�ำพวกโคและกระบือ ทั้งตัวหรือครึ่งตัว สดหรือแช่แข็ง
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1011
10111
10111.1
10111.11

รหัส

05
3. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I-O Table) ตารางที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของสถิติ
บัญชีประชาชาติ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการผลิตทีใ่ ช้ไปในสินค้าขัน้ สุดท้ายและทีใ่ ช้ไปเพือ่ การอุปโภคขัน้ กลาง ซึง่ การใช้เพือ่ การอุปโภคขัน้ กลางถือเป็น
หัวใจทีส่ ำ� คัญของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพราะเป็นการแสดงถึงความเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทัง้ หมดเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและมีความสอดคล้องกัน ท�ำให้ตาราง I-O มีความส�ำคัญในการใช้สำ� หรับวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลทีใ่ ช้เป็นน�ำ้ หนักในการจัดท�ำดัชนีราคาผูผ้ ลิต
ของประเทศ (Producer Price Index: PPI)
ตัวอย่างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input-Output Table: I-O Table)
สาขา
042
043
044
045
046

รายละเอียดสินค้า (ภาษาไทย)
การฆ่าสัตว์
การท�ำเนื้อกระป๋อง
การผลิตน�้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
การบรรจุกระป๋อง และการเก็บรักษาผัก ผลไม้ น�้ำผลไม้
การบรรจุกระป๋อง การเก็บรักษาอาหารประเภทปลาและสัตว์น�้ำอื่น ๆ

รายละเอียดสินค้า (ภาษาอังกฤษ)
Slaughtering
Canning & Preserving Of Meat
Dairy Products
Canning & Preserving Of Fruits & Vegetables
Canning & Preserving Of Fish & Seafood

4. โครงสร้างหมวดหมูส่ นิ ค้าตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity: CPA) ทีใ่ ช้อา้ งอิงโครงสร้างดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ
จะประกอบด้วยดัชนี 3 หมวดใหญ่ โดยการจ�ำแนกนัน้ จะมีความคล้ายคลึงกันกับวิธกี ารจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจปี 2554 (CPA 2011)
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยสามารถเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดแบ่งของทัง้ 2 มาตรฐานได้เช่นกัน โดย CPA ปี 2554 จ�ำแนกผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเฉพาะ
หมวดใหญ่ 3 หมวด (หมวด A B และ C ของโครงสร้างการผลิต) โดยหมวด A คือ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง หมวด B คือ การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
และหมวด C คือ การผลิต ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเท่านัน้ เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ทจี่ ะน�ำไปใช้งานนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็นฐานในการจัดหมวดสินค้าเพือ่ จัดท�ำดัชนีราคาผูผ้ ลิต
(Producer Price Index: PPI) ทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity: CPA) ของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ตัวอย่างเปรียบเทียบความเชือ่ มโยงของโครงสร้าง TSIC , I-O, CPA-NSO, CPA-PPI ของหมวดหลัก
รหัส
A
01 -03
B
05 - 08
C
10 - 32

TSIC
เกษตร การป่าไม้และ
การประมง
การท�ำเหมืองแร่และ
เหมืองหิน
การผลิต

รหัส
A
01- 03
B
05 - 08
C
10 - 32

CPA - NSO
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การป่า
ไม้ และการประมง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท�ำ
เหมืองแร่และเหมืองหิน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต

I-O
สาขา 001 - 029

รหัส
100

CPA - PPI
ผลผลิตเกษตรกรรม

สาขา 030 - 041

200

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

สาขา 042 - 134

300

ผลิภัณฑ์อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปจะเน้นการจัดโครงสร้างหมวดหมูส่ นิ ค้าตามขัน้ ตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ให้มากขึน้ เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยง
การเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต สามารถคาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าได้ลว่ งหน้า ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต่างๆ ในการติดตาม
และดูแลเสถียรภาพด้านราคาและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาโครงสร้างและน�ำ้ หนัก

โครงสร้างน�ำ้ หนัก (Weights) หมายถึง ความส�ำคัญของสินค้าแต่ละรายการตามมูลค่าการผลิตทีใ่ ช้จดั ท�ำดัชนีราคา
ผูผ้ ลิตของปีฐานนัน้ ๆ แต่เนือ่ งจากโครงสร้างการผลิตสินค้ามีการพัฒนาและปรับเปลีย่ นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�ำให้เกิด
สินค้าใหม่ๆ และมีความส�ำคัญเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างน�ำ้ หนักให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และจะมีการปรับปรุงน�ำ้ หนักและปีฐานทุกๆ 5 ปี โดยใช้ขอ้ มูลมูลค่าการผลิตจากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table สาขา 001-134) เป็นตัวคุมแต่ละสาขาการผลิตและใช้ขอ้ มูลมูลค่าการผลิตจาก
แหล่งผลิตและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นข้อมูลประกอบ เพือ่ ค�ำนวณหาสัดส่วนมูลค่าการผลิตในระดับรายการในแต่ละกลุม่
สินค้า ซึง่ การปรับปรุงโครงสร้างน�ำ้ หนักใหม่ในแต่ละครัง้ จะมีการปรับเปลีย่ นปีฐานใหม่ตามโครงสร้างน�ำ้ หนักของปีนนั้ ๆ
การค�ำนวณดัชนีราคาผู้ผลิตในปัจจุบันใช้โครงสร้างน�้ำหนักและปีฐาน 2553 ซึ่งมีจ�ำนวนรายการสินค้า
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจที่ใช้ค�ำนวณดัชนีทั้งหมด 596 รายการ โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม จ�ำนวน 110 รายการ
(I-O สาขา 001- 029) มีสัดส่วนความส�ำคัญร้อยละ 10.91 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง จ�ำนวน 19 รายการ
(I-O สาขา 030-041) สัดส่วนความส�ำคัญร้อยละ 2.94 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำนวน 467 รายการ
(I-O สาขา 042 -134) มีสดั ส่วนความส�ำคัญร้อยละ 86.14
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างน�้ำหนักและปีฐานมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการจัดท�ำดัชนีราคาผู้ผลิตเพื่อให้ได้
ตัวเลขดัชนีทถ่ี กู ต้อง ทันสมัย สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสะท้อนภาคการผลิตในช่วงเวลา
นัน้ ๆ ได้อย่างแท้จริง
กลุม่ ดัชนีราคาผูผ้ ลิตจึงได้มแี ผนงานทีจ่ ะพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างน�ำ้ หนักและเปลีย่ นปีฐานใหม่ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตในปัจจุบนั โดยจะเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
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Special Report

โดย : นางสาววลัยพรรณ เชียงเงิน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

บทบาทของอัตราการค้ากับความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าของไทย
โดยทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้ง
ผู้น�ำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าในเวลาเดียวกัน นั่นเป็นเพราะประเทศต่างๆ
มีการผลิตสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากเงือ่ นไขด้านทรัพยากรทีใ่ ช้ผลิตในแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประเทศที่มี
ทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าทีใ่ ช้ทรัพยากรชนิดนัน้ ๆ เป็นปัจจัยการผลิต
สินค้าส่งออกเพือ่ แลกเปลีย่ นสินค้ากับประเทศอืน่ นอกจากนี้ ความช�ำนาญใน
การผลิต ต้นทุน และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศทีแ่ ตกต่างกันก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่
ทีท่ ำ� ให้มกี ารผลิตสินค้าออกมาได้แตกต่างกัน ดังนัน้ เมือ่ มีการค้าระหว่างประเทศ
แล้ว ย่อมหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบจากการค้า การเจรจา
ต่อรอง และเกิดการแข่งขันระหว่างกันขึน้
อย่างไรก็ดี เราสามารถพิจารณาข้อมูลการได้เปรียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศเบือ้ งต้นได้จากตัวเลขทีเ่ รียกว่า อัตราการค้า (Term of Trade : ToT)
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ โดยค�ำนวณ
ได้จากอัตราส่วนของดัชนีราคาของสินค้าส่งออก (Px) ต่อดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้า (Pm)
คูณด้วย 100 และสามารถน�ำมาพิจารณาผลกระทบทั้งทางด้านราคาและ
รายได้ นั่นคือ หากอัตราการค้าที่ค�ำนวณได้มีค่ามากกว่า 100 แสดงว่า
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ประเทศยังคงได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ หรืออาจหมายถึง
ผู้ส่งออกในประเทศไทยสามารถขายสินค้าได้ในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่าราคา
น�ำเข้าสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้น�ำเข้าซื้อมา ในทางกลับกัน ถ้าหากอัตราการค้า
ที่ค�ำนวณได้มีค่าต�่ำกว่า 100 แสดงว่า ระดับราคาสินค้าส่งออกของไทย
โดยเฉลีย่ ยังต�ำ่ กว่าระดับราคาสินค้าน�ำเข้าของไทยโดยเฉลีย่ เช่น ในบางช่วงที่
ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ เป็นสินค้าทีป่ ระเทศไทยจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าปรับตัวสูงขึน้
มาก มักจะส่งผลให้อตั ราการค้าของไทยชะลอตัวหรืออาจถึงกับลดลงต�ำ่ กว่า 100
ซึง่ ระดับราคาน�ำเข้า (Pm) จะมีความสัมพันธ์และสามารถทีจ่ ะชีน้ ำ� ต้นทุนค่าขนส่ง
วัตถุดบิ อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับน�ำ้ มัน รวมไปถึงการส่งผ่านของระดับราคาน�ำเข้าไปยัง
ระดับราคาสินค้าภายในประเทศหรือเงินเฟ้อด้วย นอกจากนี้ ในด้านของผลกระทบ
ต่อรายได้นนั้ หากประเทศผูน้ ำ� เข้าจะต้องน�ำเข้าสินค้าทีม่ รี าคาสูงขึน้ อาจจะต้อง
เผชิญกับดุลการค้าและรายได้ของประเทศทีล่ ดลง ดังนัน้ ภาครัฐควรจะต้องมี
มาตรการสนับสนุนหรือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ให้มากขึน้
ขณะทีป่ ระเทศผูส้ ง่ ออกจะได้รบั ประโยชน์จากรายได้การส่งออกทีส่ งู ขึน้ น�ำไปสู่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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ส�ำหรับประเทศไทย มีฐานะเป็นทั้งประเทศผู้น�ำเข้าสินค้าและผู้ส่งออก
สินค้าเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 70 ของ GDP
และโดยภาพรวมแล้ว ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจาก
การลงทุนของต่างชาติเป็นหลัก รวมถึงศักยภาพการส่งออกสินค้าของไทยจะอยู่
ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเป็นส�ำคัญ เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลกเช่นกัน เช่น ข้าว น�้ำตาลทราย
ยางพารา ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง และข้าวโพด ทัง้ นี้ หากพิจารณาอัตราการค้า
ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2554 อัตราการค้า
ของไทยมีค่าต�่ำกว่า 100 เนื่องจากเกิดสถานการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย
ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกสินค้าของประเทศ
ท�ำให้อัตราการค้าลดต�่ำลง ประกอบกับความต้องการใช้น�้ำมันของโลกใน
ขณะนั้นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ท�ำให้ราคา
น�้ำมันดิบโลกในช่วงนั้นปรับตัวสูงขึ้น โดยขยับขึ้นไปอยู่ในระดับที่มากกว่า
100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับสูงขึ้นจากราคาในปี 2553
อย่างไรก็ดี ระยะต่อมาในช่วงปี 2555-2558 ถึงแม้ว่าประเทศไทยยัง
มีข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การชะลอตัวการผลิตและการลงทุนใหม่ของ
นักลงทุนต่างชาติ แต่อัตราการค้าไทยกลับมีทิศทางที่ดีขึ้น จากสถานการณ์
ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย การส่งออกสินค้าเริ่มฟื้นตัวตามอุปสงค์ของ
ตลาดโลกที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป และ
ทิศทางราคาน�้ำมันในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 และ
อัตราการค้าของไทยอยู่ในจุดสูงสุด เนื่องจากการฟื้นตัวที่ชัดเจนของอุปสงค์
จากต่างประเทศและทิศทางการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ้นส่วน รวมถึงมีปัจจัย
เสริมเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่ม
นอกจากนี้ ระดับราคาสินค้าน�ำเข้าของไทยในหมวดเชือ้ เพลิงปรับตัวลดลงมาก
เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่สนับสนุนให้อัตราการค้าปรับตัวสูงขึ้น
ในปี 2560-2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การส่งออกขยายตัวแบบชะลอตัวลง
เช่นเดียวกับอัตราการค้า ซึ่งแม้ว่าจะมีค่ามากกว่า 100 แต่ก็ชะลอตัวลง
โดยผลกระทบหลักเกิดจากแรงกดดันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและ
เศรษฐกิจของไทยไม่สามารถฟืน้ ตัวได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม มิตขิ องประเภท
สินค้าและตลาดการส่งออกกลับกว้างขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ จากตัวเลขอัตราการค้าและการพิจารณาผลกระทบทั้งด้านราคา
และรายได้ของประเทศในเบื้องต้นแล้ว ประเทศไทยควรมีการด�ำเนินการ
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ได้แก่
1. ด้านราคา ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยเฉพาะการส่งออก
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง และยางพารา ซึ่งแม้ว่าไทย
จะเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก แต่ก็ไม่สามารถเป็นผู้น�ำ
ในการก�ำหนดราคาสินค้าในตลาดโลก ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้จึงยังจะถูก
ก�ำหนดราคาโดยตลาดโลกต่อไป รวมถึงประเทศไทยมีการพึง่ พาการส่งออกของ
สินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงมาก ในขณะที่การแข่งขันค่อนข้าง
รุนแรง ท�ำให้อัตราการเพิ่มของราคาค่อนข้างช้า ดังนั้น โดยรวมควรจะ
สร้ า งจุ ด เด่ น ให้ กั บ สิ น ค้ า ไทยด้ ว ยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า ส่ ง ออก
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิต เพื่อให้ราคาสินค้าส่งออก
ของไทยปรับตัวดีขึ้น
2. ด้านปริมาณ การเพิ่มปริมาณส่งออกสินค้าในหมวดเกษตรกรรม
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีปญั หาราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ ทัว่ โลก และผลผลิตการเกษตร
หลายชนิดก�ำลังล้นตลาด ประเทศไทยควรผลักดันให้มนี โยบายมาตรการส่งเสริม
การส่งออก เพื่อเร่งระบายสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกและพัฒนา
การจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ควรลดปริมาณการน�ำเข้าสินค้าในหมวดเชื้อเพลิงลง
โดยถึงแม้วา่ ในช่วง 4-5 ปี ทีผ่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันโลกปรับลดลงกว่าช่วงก่อนหน้า
แต่ปริมาณการน�ำเข้าน�ำ้ มันของไทยยังคงมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้
ระบบการขนส่งภายในประเทศยังพึง่ พาการใช้นำ�้ มันเป็นหลัก จึงท�ำให้ปริมาณ
การบริโภคน�้ำมันในประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของระดับราคา
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางการลดน�ำเข้าน�้ำมัน โดยการใช้พลังงานทางเลือก
รูปแบบอื่นและการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ ส�ำหรับการน�ำเข้าน�้ำมัน
เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าน�้ำมันอื่นๆ และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมัน เช่น เคมีภัณฑ์ และพลาสติก เป็นต้น ควรจะต้องหา
แนวทางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเช่นกัน รวมถึงมีแนวทางเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าชนิดใหม่ที่ใช้พลังงานประเภทอื่นทดแทน
น�้ำมัน เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2562
ภาพรวม เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความกังวลเรือ่ งสงครามการค้า ความผันผวนของค่าเงินและราคาพลังงาน หากสถานการณ์ดงั กล่าวมีความรุนแรงขึน้
อาจส่งกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับเงินเฟ้อในเดือนนี้ชะลอตัวค่อนข้างมาก
โดยมีปัจจัยส�ำคัญจากการลดลงต่อเนื่องของราคาพลังงาน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคอืน่ ๆ ยังค่อนข้างทรงตัวและเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก
โดยมีสญั ญาณการชะลอตัวของอุปสงค์ ทัง้ ในด้านการบริโภค
และการลงทุน ควบคู่ไปกับการขยายตัวของการลงทุนใน
สินค้าทุน ชีว้ า่ สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั ยังมีความเสีย่ ง
และมีปัจจัยทั้งเชิงบวกและลบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู ้ บ ริ โ ภคและนั ก ลงทุ น อย่ า งไรก็ ต าม ผู ้ บ ริ โ ภค
ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
และสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจน่าจะส่งผลต่อ
เสถียรภาพด้านราคาในวงจ�ำกัด คาดว่า เงินเฟ้อเฉลีย่ ทัง้ ปี
จะยังอยูใ่ นกรอบทีก่ ระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ระหว่าง
ร้อยละ 0.7 - 1.3
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.52

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 102.80 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.52 (YoY) ตามการสูงขึ้นของ
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.63 โดยผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 7.23 โดยเฉพาะผลไม้สด (ฝรั่ง มะม่วง สับปะรด) สูงขึ้นร้อยละ 8.69
ผักสด (มะนาว พริกสด มะละกอดิบ) สูงขึ้นร้อยละ 4.99 ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฐานราคาในปีที่ผ่านมาค่อนข้างต�่ำ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 7.06 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกน้อย ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และ
สัตว์น�้ำ (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) สูงขึ้นร้อยละ 3.63 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมสด นมเปรี้ยว) สูงขึ้นร้อยละ 1.82 ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย อาหาร
บริโภคในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง) สูงขึ้นร้อยละ 0.97 และ 0.96 ตามล�ำดับ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟร้อน/เย็น
น�้ำอัดลม น�้ำผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 0.52 ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.90 ส�ำหรับหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.67
ตามการลดลงของน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ซึ่งลดลงร้อยละ 8.15 (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซยานพาหนะ (LPG)) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่ง
และการสือ่ สาร ลดลงร้อยละ 2.22 หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.09 (รองเท้า เสือ้ ผ้าบุรษุ และสตรี) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
ลดลงร้อยละ 0.03 โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แป้งทาผิวกาย สบู่ถูตัว ยาสีฟัน) จากการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ
สูงขึ้นร้อยละ 6.19 หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นร้อยละ 0.30 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�ำบุญ
ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร้อยละ 0.79 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุราและเบียร์) สูงขึ้นร้อยละ 0.02
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.19 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (AoA)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ
101.3 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นสิ ง หาคม 2561 ลดลง
ร้อยละ 1.7 (YoY) โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 2.7 โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ผลผลิตและการแข่งขัน (กุ้งแช่แข็ง) ราคาวัตถุดิบลดลง
(น�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น�้ำมันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์ กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและราคาโลก (กากถัว่ เหลือง น�ำ้ ตาลทราย
กลุ่มเยื่อกระดาษ กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์
โลหะ) ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลง (เม็ดพลาสติก และกลุม่ น�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง) และการปรับราคาเพื่อระบายสต๊อก (กลุ่ม
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์) และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.6 ตาม
การลดลงของกลุ่มน�้ำมันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง
เนื่องจากภาวะภัยแล้ง (ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก (มะนาว แตงกวา พริกสด) ตามมาตรการปรับลดผลผลิตทั้งระบบให้สมดุล ในกลุ่มปศุสัตว์
(สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่) และตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น (กล้วยน�้ำว้า สับปะรดโรงงาน ทุเรียน) ในขณะที่ มันส�ำปะหลัง ผลปาล์มสด ยางพารา และ
กุ้งขาวแวนนาไม มีราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณมากกว่าปีก่อน ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) และ
เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.6 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2562
เท่ า กั บ 106.7 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นสิ ง หาคม 2561
ลดลงร้ อ ยละ 2.3 (YoY) จากการลดลงของ
หมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก (เหล็ ก เส้ น กลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก)
ร้อยละ 12.7 ตามการลดลงของราคาในตลาดโลก
หมวดสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ)
ลดลงร้ อ ยละ 0.7 ตามมาตรการกระตุ ้ น ยอดขาย
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (อลู มิ เ นี ย ม ยางมะตอย)
ลดลงร้อยละ 0.7 ตามราคาปิโตรเลียม ที่ปรับลดลง
หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม)
ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
(ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซีและ
อุปกรณ์) ลดลงร้อยละ 0.5 ตามราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว (ซิลิโคน) ลดลงร้อยละ 0.2 ตามต้นทุนน�ำเข้าที่ลดลงตามการ
แข็งค่าของค่าเงินบาท ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน) สูงขึ้นร้อยละ 11.2 ตามราคาน�ำเข้าที่สูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
(เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 เนื่องจากปริมาณวัสดุธรรมชาติลดลง และหมวดกระเบื้อง (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)
สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.6 (AoA)
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีความเชือ่ มัน่
ผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 47.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 47.8
ในเดือนก่อนหน้า และเป็นระดับทีต่ ำ�่ กว่าช่วงความเชือ่ มัน่ (ระดับ 50)
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยทุกอาชีพ (ยกเว้นกลุ่มพนักงานของรัฐ)
มีคา่ ดัชนีอยูใ่ นช่วงต�ำ่ กว่าช่วงความเชือ่ มัน่ และหากจ�ำแนกเป็นรายภาค
พบว่า ทุกภาคปรับตัวลดลง คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
น่าจะเป็นสาเหตุสำ� คัญของการลดลงของความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวม
ส�ำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังอยู่ในช่วงความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 51.3 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 51.4 ทั้งนี้
ประเด็นทีป่ ระชาชนต้องการให้รฐั บาลด�ำเนินการแก้ไขมากทีส่ ดุ ได้แก่
ปัญหาค่าครองชีพ รองลงมาคือปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
ปัญหาอื่นๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด การคอรัปชั่น)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กรกฎาคม 2562
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมลู ค่า 21,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
กลับมาขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน ทีร่ อ้ ยละ 4.3 ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการขยายตัว
ในระดับสูงของการส่งออกทองค�ำจากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดโลก
นอกจากนีผ้ ลกระทบจากสงครามการค้าเริม่ ลดลง จากการเร่งด�ำเนินนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อ
การส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับการส่งออกสินค้าศักยภาพใหม่ไปยังตลาดสหรัฐฯ
ซึง่ เป็นการส่งออกทดแทนสินค้าจากจีนมีการเติบโตได้คอ่ นข้างดี อย่างไรก็ตามการส่งออก
สินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มันยังคงชะลอตัวลงจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก
ส�ำหรับแนวโน้มการส่งออกไทยในช่วงทีเ่ หลือของปีคาดว่าจะมีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าศักยภาพใหม่ที่หลากหลาย ทั้งสินค้า
เกษตร/อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว เมือ่ รวมกับแผนผลักดัน
การส่งออกโดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) และ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐในหลายประเทศ น่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและ
การค้าโดยรวม และอาจท�ำให้การส่งออกในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีโอกาสกลับมาขยายตัวได้
ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญทีข่ ยายตัวและน่าจับตามอง ได้แก่ รถจักรยานยนต์
และส่วนประกอบ เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ และโทรทัศน์ และนาฬิกา
และส่วนประกอบ ที่เริ่มเห็นทิศทางการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
รวม 7 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 1.9
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ กลับมาขยายตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวร้อยละ 5.5 อันเป็นผลจากการการส่งออกไปสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ขยายตัวร้อยละ
9.8 และ 8.0 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 2.4 ด้านการส่งออก
ไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการส่งออกไปอาเซียน5 CLMV
และเกาหลีใต้ หดตัวร้อยละ 8.5, 9.7 และร้อยละ 3.0 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปตลาดจีน อินเดีย และไต้หวันขยายตัวร้อยละ 6.2, 7.3 และ 12.9 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองกลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.4 เนือ่ งจากการส่งออกไป
ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขยายตัวร้อยละ 20.8, 5.0 และ 1.5
ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดกลุม่ ประเทศ CIS ยังคงหดตัวร้อยละ 23.2
แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 ยังมีความเสีย่ งจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนทางการค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังมี
ปัจจัยเชิงบวกทีส่ ำ� คัญ คือ (1) การส่งออกสินค้าศักยภาพใหม่ทหี่ ลากหลาย ทัง้ สินค้า
เกษตร/อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ วมีการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ
การส่งออกเครื่องส�ำอาง อาหารส�ำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
(2) การค้าส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ทดแทนสินค้าจากจีนอันเนือ่ งมาจากสงครามทางการค้า
มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง (3) การด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายจะส่งผลดีตอ่ ภาคการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี โดยจะเห็นผล
ได้อย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 4 (4) การด�ำเนินแผนผลักดันการส่งออกโดยคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ทีเ่ ล็งผลในระยะสัน้ จะช่วยลด
ปัญหาอุปสรรคทางการค้าและสนับสนุนให้การส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปีขยายตัวได้ดี
ยิง่ ขึน้ และ (5) การด�ำเนินนโยบายการค้าควบคูก่ บั การลงทุนและการบริการ โดยเฉพาะ
กลยุทธ์รายพื้นที่ขยายโอกาสการส่งออกในกลุ่มตลาดที่แข็งแกร่ง และเปิดตลาดใหม่
มีสญั ญาณการขยายตัวต่อเนือ่ ง
การน�ำเข้า

เดือนกรกฎาคม 2562 มีมลู ค่า 21,094.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.7
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัวของเครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ (+11.4%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.7%) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (+21.1%) ขณะทีส่ นิ ค้าทีม่ กี ารน�ำเข้าหดตัว ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (-23.7%)
และเคมีภณ
ั ฑ์ (-0.4%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+15.8%)
ญีป่ นุ่ (+0.1%) สหรัฐอเมริกา (+21.4%) มาเลเซีย (-0.5%) และไต้หวัน (-0.1%)
ดุลการค้า

เดือนกรกฎาคม 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 110.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
ก.ค. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
Jul 2019
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

ม.ค. – ก.ค. 2562
Jan-Jul 2019

21,205.0
4.3%
21,094.6
1.7%

144,175.6
-1.9%
140,122.1
-1.8%

+110.4

+4,053.6

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 62
สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

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

ประเทศ

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

2,333.7

-2.9

11.0

จีน

2,529.1

6.2

11.9

1,780.9

157.2

8.4

สหรัฐฯ

2,474.7

9.8

11.7

1,520.5

-5.9

7.2

CLMV

2,207.7

-9.7

10.4

ผลิตภัณฑ์ยาง

908.6

-0.3

4.3

ญี่ปุ่น

2,059.5

8.0

9.7

เม็ดพลาสติก

806.0

-5.6

3.8 สหภาพยุโรป 1,783.1

-2.4

8.4

สินค้า

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 62
มูลค่า
Δ
สัดส่วน ประเทศ
มูลค่า
Δ สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

2,034.2

-23.7

9.6

จีน

4,550.59

15.8

21.6

1,878.3

11.4

8.9

2,966.57

0.1

14.1

1,641.3

5.7

7.8

1,412.57

21.4

6.7

1,371.1

-0.4

6.5

ญี่ปุ่น
สหรัฐ
อเมริกา
มาเลเซีย

1,067.89

-0.5

5.1

1,227.0

21.1

5.8

ไต้หวัน

781.02

-0.1

3.7

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
-0.1
-0.1
+0.1
-0.2
-0.4
+0.5

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ค. 62
ดัชนี ก.ค. 62
+0.6
101.2
+0.4
93.6

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.6 (YoY) จากผลของสถานการณ์สงครามการค้าทีป่ รับตัวดีขนึ้
เนื่องจากสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นภาษีน�ำเข้าจากจีนบางรายการออกไป อย่างไรก็ตาม ทิศทาง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ
ประกอบกับค่าเงินบาททีม่ ที ศิ ทางแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาส่งออกของไทยในระยะ
ข้างหน้าได้ โดยหมวดสินค้าทีส่ นับสนุนให้ดชั นีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวด
สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง ปลาสด แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค�ำ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
เครือ่ งส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้
กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลีและอาหารส�ำเร็จรูป ขณะทีห่ มวดสินค้าทีส่ ง่ ผลให้ดชั นีราคา
ส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปและน�ำ้ มันดิบ
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 93.6 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (YoY) หมวดสินค้าทีป่ รับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ ทองค�ำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ด้ายและเส้นใย สัตว์นำ�้ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ทำ� จากพลาสติก
หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นงั่
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส�ำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด ขณะทีห่ มวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าปรับลดลง คือ
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ก๊าซกรรมชาติปโิ ตรเลียม และถ่านหิน
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
สิงหาคม 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนสิงหาคม เฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,720.45 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5.88 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.79 เมือ่ เทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกอ่ นหน้า เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 เดือน มูลค่าสูงสุดในรอบ 3 ปี
สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�ำในตลาดโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.07 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ 1,498.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ สูงสุดในรอบ 6 ปี
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน กดดันตลาดหุน้ ทัว่ โลก
ผันผวน การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปแบบ No-deal Brexit
เริ่มชัดเจนมากขึ้น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีน-ฮ่องกง รุนแรงมาก
ขึน้ เป็นแรงหนุนให้ราคาทองค�ำซึง่ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัวอยู่ที่
1,450 - 1,550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนสิงหาคม ค่อนข้างผันผวน ภาพรวมปรับตัวลดลง
โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 54.82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ
4.50 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้าหดตัวร้อยละ
19.16 เนือ่ งจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของอุปทานน�ำ้ มันดิบจากปัญหา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อิหร่าน-สหรัฐ-สหภาพยุโรป สหรัฐและจีน
ตอบโต้กนั ด้วยการเพิม่ รายการเก็บภาษี ท�ำให้สงครามการค้ายืดเยือ้ และรุนแรงขึน้
ก�ำลังการผลิตของกลุ่มโอเปคคงที่ในระดับต�ำ่ ความต้องการน�้ำมันลดลงตาม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกทีช่ ะลอตัว คาดการณ์วา่ ราคาน�ำ้ มันจะปรับลดลง
ต่อเนือ่ งในเดือนถัดไป สอดคล้องกับราคาน�ำ้ มันในประเทศทีม่ ที ศิ ทางลดลงเช่นกัน
อัตราแลกเปลีย
่ น

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคม เฉลีย่ อยูท่ ี่ 30.77 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึน้
เล็กน้อยร้อยละ 0.06 จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 6.83 มากทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี ปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ
มาจากการคาดการณ์การลดดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ Brexit นอกจากนี้ ยังมีภาวะ Inverted
yield curve ของพันธบัตรสหรัฐฯ ซึง่ เป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ แนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย
คาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอยู่ในช่วง
30.0 - 31.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
Jul-19
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,131.00
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
3,233.00
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
56.02
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
46.29
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,412.98
ไทย (THB/Baht)
20,514.29
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
57.43
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
30.79

Aug-19

%∆(MOM)

Aug-18

Aug-19

%∆(YOY)

1,176.43
3,337.38

4.02
3.23

1,179.55
3,347.27

1,176.43
3,337.38

-0.26
-0.30

46.64
41.36

-16.74
-10.65

48.97
44.93

46.64
41.36

-4.76
-7.95

1,498.80
21,720.45

6.07
5.88

54.82

-4.50

67.85

54.85

-19.16

30.77

-0.06

33.02

30.77

-6.83

1,201.25 1,498.80
18,758.70 21,720.45

24.77
15.79

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2562 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากเดือนกรกฎาคม จากราคา 1,131.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,176.43
บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
(ใหม่) ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 3,233.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,337.38 บาท/
100 กิโลกรัม ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ท�ำให้ผลผลิตข้าวลดลง ขณะทีค่ วามต้องการจากต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
46.64 บาท และ 41.36 บาท ตามล�ำดับ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 16.74 และ 10.65 ราคายางเดือนนี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรง
กดดันจากราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อ
สถานการณ์การค้า อีกทัง้ เศรษฐกิจโลกเริม่ เข้าสูภ่ าวะถดถอย และยังไม่มปี จั จัย
ใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด
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รางวั ล

เพชรพาณิชย
ประจำปี 2562

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิง
่ กับ
ผูท
้ รงเกียรติทง
ั้ 15 ท่าน ทีไ่ ด้รบ
ั รางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจ�ำปี 2562 ในวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ กระทรวงพาณิชย์
รางวัล “เพชรพาณิชย์” มอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชิดชูเกียรติแก่
เหล่าบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพั ฒ นาภาคเศรษฐกิ จ การค้ า
และการพาณิชย์ของไทย ซึ่งมีผลงานเป็นทีป
่ ระจักษ์วา่ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทง
ั้ ใน
ระดับองค์กร ระดับประเทศ และสังคมส่วนรวม รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่
กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์”
ต่อเนือ
่ งมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยในปีนี้ ผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั รางวัลประกอบด้วยผูท
้ รงเกียรติสาขา
ผูป
้ ระกอบการ 5 ท่าน สาขาผูท
้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน สาขาข้าราชการ 6 ท่าน
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