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TPSO Journal ฉบับนี้ เราขอเสนอสาระทางวิชาการผ่านบทความทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวพันในด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า หรือดัชนีราคา ซึ่งถือเป็น
งานส�าคัญของ สนค. และใกล้ตัวเราๆ ท่านๆ อย่างมาก เน่ืองจากเป็นตัวบ่งช้ีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่พวกเราบริโภค แสดงให้เห็นถึง 
ภาวะเงินเฟ้อ และยังใช้เป็นเครื่องวัดอ�านาจซื้อของผู้บริโภค การเก็บดัชนีราคาจึงต้องมีการพัฒนาตามปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์  
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการผลติ การน�าเข้าส่งออก ฯลฯ เพือ่สะท้อนให้เหน็ภาวะเศรษฐกจิจรงิอย่างแม่นย�าทีส่ดุและน�าไปสูน่โยบายในการเพิม่ประสทิธภิาพ
นั่นเอง 

สุดท้ายนี้ ข่าวการจากไปของมาเรียมพะยูนน้อยขวัญใจชาวไทยซึ่งมีสาเหตุจากขยะพลาสติก สะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิกฤติเร่งด่วน ท่านทราบหรือไม่ว่า
ประเทศไทยตดิอนัดบั 6 ประเทศทีป่ล่อยขยะลงทะเลมากทีส่ดุในโลก มากถงึ 1 ล้านตนัต่อปี พลาสตกิทีอ่ยูใ่นทะเลใน 7 วนั จะตดิกลิน่ทะเลและท�าให้สตัว์ต่างๆ 
เข้าใจว่าเป็นอาหารท่ีกนิได้ หรอืถกูย่อยจนเป็นขนาดเลก็ลงเป็นไมโครพลาสตกิ ซึง่สตัว์ทะเลกจ็ะบรโิภคเข้าไปโดยไม่รูต้วั และตายก่อนอายขุยัไปในทีส่ดุ ซ่ึงแน่นอน
ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกับแหล่งอาหาร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของเราในที่สุด สนค. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ 
ทกุท่านตระหนกัถึงปัญหาขยะและสิง่แวดล้อม ซึง่ต้องเริม่ทีตั่วเรา ณ เวลานี ้อย่าให้การตายของมาเรียมสญูเปล่านะคะ แล้วพบกนัต่อใน TPSO Journal ฉบบัหน้า

                 กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ณ สถาบนัปลกูป่า ปตท. อ�าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดั
ระยอง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าว จ�านวน 105 คน

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สนค. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านต้นไม้  
เพื่อเรียนรู้แนวพระราชด�าริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน�้า พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่ม 
พื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง 
ต้นกระบาก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�านึก สร้างความ 
ตระหนักให้ทุกคนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศน์และ 
การด�ารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
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โดย : นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม นักวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองดชันีเศรษฐกจิกำรค้ำ

การพฒันาดชันีราคาผูบ้รโิภคออนไลน์ (CPI Online)
ในปัจจุบันรูปแบบการค้ามีช่องทางการจ�าหน่ายท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารประกอบกับสถานการณ์
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนและมีลักษณะเป็นพลวัตมากข้ึน โดยเฉพาะการค้าที่ 
เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้
เพื่อทดแทนการบริโภคผ่านร้านค้าและแหล่งจ�าหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่ได้ 

จากรายงานการส�ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 
ของส�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ETDA) กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม พบว่ามูลค่าตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Commerce)  
รูปแบบ B2C (Business to Customer) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ  
โดยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 14.04 การที่ธุรกิจ e – Commerce 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาในหลายๆ ด้าน 
อาทิ การพัฒนาด้าน e – Commerce infrastructure อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการส่ือสาร การขนส่ง การช�าระเงินผ่านระบบ e – Payment ตลอดจน 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และโปรโมช่ันผ่านส่ือออนไลน์ ท�าให้การค้าออนไลน์มี 
ความสะดวกและตอบสนองผูบ้รโิภคทีต้่องการทางเลอืกและสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
การบริโภคในหลากหลายรูปแบบ

รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้มมูลค่าการค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 
ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยส�าคัญ 
และน่าจะส่งผลต่อระดับราคาและการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและ
บริการ (เงินเฟ้อ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กองดชันเีศรษฐกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ตระหนกัถงึความส�าคัญของบรบิท
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลราคา
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม 
โดยต้องเพิ่มแหล่งจัดเก็บราคา จากเดิมที่จัดเก็บราคาโดยตรงจากแหล่งจ�าหน่ายใน
พื้นที่ (ร้านค้าปลีกและตลาด) เป็นแหล่งร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดท�าดัชนีราคา 
ผู้บริโภคที่ครอบคลุมท้ังแหล่งจ�าหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือให้ดัชนีราคา 
ผู้บริโภคสามารถสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

โดยแนวทางการด�าเนนิงานของกองดชันเีศรษฐกจิการค้า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 จัดท�าโครงสร้างและน�้าหนักของดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์  

โดยได้ด�าเนนิการจัดท�าโครงการส�ารวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใช้จ่ายสนิค้าและ
บริการออนไลน์ จ�านวน 4,600 ตัวอย่าง ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

ระยะที่ 2 ศึกษาลักษณะและความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า
ออนไลน์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จากการด�าเนินงานใน 
ระยะที่ 1 รวมทั้งคัดเลือกแหล่งจัดเก็บ เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�า
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคออนไลน์ (CPI-Online) ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสรจ็และ
เริม่ทดลองใช้ควบคูไ่ปกบัดชันรีาคาผูบ้รโิภคทีด่�าเนนิการตามแนวทาง
ปกติภายในเดือนมกราคม 2563 

ระยะที่ 3 จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมแหล่งจ�าหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถผนวกช่องทางออนไลน์เข้ากับดัชนีราคาผู้บริโภคและ 
เผยแพร่ดัชนีราคาผู ้บริโภคที่รวมแหล่งออฟไลน์และออนไลน์  
เข้าด้วยกันได้ภายในปี 2563

จากการด�าเนินงานพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น 
จะส่งผลให้การติดตามสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการของ
ประเทศมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระยะสั้น 
CPI-Online จะเป็นเครือ่งชีว้ดัทางเลอืกเพือ่สนบัสนนุให้การวเิคราะห์
และอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง
รอบด้านและสอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันมากท่ีสุด และใน 
ระยะต่อไป ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) จะได้รับการปรับปรุงให้
ครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยใช้ 
CPI-Online เป็นแนวทางในการปรับปรุง ซ่ึงจะท�าให้ดัชนีราคา 
ผูบ้รโิภค (CPI) มคีวามสมบรูณ์และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น



โครงสร้างดชันีราคาผูผ้ลติ ได้จดัแบ่งโครงสร้างตามกจิกรรม
การผลติ (Classification of Products by Activity: CPA) และ 
มีความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตของหมวดเกษตรกรรม  
เหมอืงแร่ และอตุสาหกรรม ของรายละเอยีดรายการสนิค้าในแต่ละ 
หมวดที่ใช้ในการจัดท�าดัชนีราคาผู้ผลิต เพื่อให้ได้รายการสินค้าท่ีมี 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มาตรฐานสากล ตามโครงสร้างการจัดประเภทผลติภณัฑ์ตามกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ (CPA -NSO) การจ�าแนกประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
ตามโครงสร้างการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) 
และการจ�าแนกประเภทตามโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ของประเทศไทย (I-O Table) ซึง่มีความเชือ่มโยงและสอดคล้องกัน
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การพัฒนาและจัดท�าโครงสร้างดชันรีาคาผู้ผลติ
ดชันีราคาผู้ผลติ เป็นตวัช้ีวดัทีม่คีวามส�าคัญในระบบเศรษฐกจิอย่างย่ิง บ่งบอกถงึทศิทางการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าภาคการผลติของประเทศแต่ละสาขา

การผลิต หรือด้านรายได้ของผูป้ระกอบการทีผ่ลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่าย ว่ามกีารเปลีย่นแปลงของราคาในทศิทางทีด่ขีึน้หรอืลดลง และเป็นข้อมลูใช้ประกอบการจดัท�า 
GDP เพือ่วัดอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึภาครฐัและภาคเอกชนใช้ในการวเิคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านการผลติและการลงทนุ การวางแผน
และก�าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 

ส�าหรบัการพฒันาโครงสร้างและน�า้หนกัดชันรีาคาผูผ้ลติจะด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัโครงสร้างเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไปโดยการปรบัปรงุโครงสร้างน�า้หนกั 
รายการสนิค้าและปีฐาน ซึง่จะปรับปรุงทกุ 5 ปี โดยใช้ข้อมลูจากตารางปัจจยัการผลติ – ผลผลติ (Input-Output Table of Thailand) ข้อมลูการผลติสนิค้าเกษตรกรรม
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมลูสนิค้าเหมอืงแร่ จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ข้อมลูสนิค้าอตุสาหกรรม จากกระทรวงอตุสาหกรรม  
รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนเพือ่ใช้ประกอบการจดัท�าโครงสร้างน�า้หนกัและรายการสนิค้าในการค�านวณดชันี

1. การจดัประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC NSO Revised Version 2009) เป็นการจัดประเภทข้อมูลอตุสาหกรรมตามประเภทกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ (Economic Activities) เพือ่จัดกลุ่มประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกิจทีมี่ลกัษณะการด�าเนนิกิจกรรมทีเ่หมือนหรอืคล้ายคลงึกันเข้าไว้ด้วยกนัเพ่ือน�าไปใช้
ส�าหรับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการน�าเสนอข้อมลูสถิต ิท้ังในสถิตปิระชากร สถิติการผลติ สถิตแิรงงาน และสถิตด้ิานเศรษฐกิจอืน่ๆ รวมถึงการจดัท�าระบบ
บญัชปีระชาชาต ิ(System of National Account: SNA) และสามารถเปรียบเทยีบข้อมูลระหว่างประเทศได้ทัง้ในระดบัสากลและระดบัภมิูภาคอาเซยีน TSIC ถอืเป็น 
การจดัประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของแนวคดิ Production-Oriented หรอื Supply-Based โดยจดักลุม่หน่วยงานทีท่�าการผลติสนิค้าหรือบริการ 
บนพ้ืนฐานของความเหมอืนกนัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยพจิารณาจากปัจจยัการผลติ กระบวนการและเทคโนโลยีการผลติ คุณลกัษณะของผลผลติ การน�าผลผลติ
ไปใช้งาน และจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย มกีารจดัแบ่งหมวดสนิค้าออกเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษตัง้แต่ A ถึง U 

ตัวอย่าง โครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552

การจ�าแนก รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รหัส
หมวดใหญ่ การผลิต C
หมวดย่อย การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 10
หมู่ใหญ่ การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ 101
หมู่ย่อย การฆ่าสัตว์และการบรรจุเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 1011
กิจกรรม การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) 10111

2. การจดัประเภทผลติภัณฑ์ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปี 2554 หรอื Statistical Classification of Products by Activity 2011: CPA NSO Version 2011 
เป็นการจดัประเภทข้อมูลผลติภัณฑ์ตามประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพ่ือจดักลุม่ประเภทผลติภัณฑ์ตามลกัษณะของสนิค้าและบรกิารทีม่ี
ความเหมอืนหรือคล้ายคลึงกนัเข้าไว้ด้วยกนั ซึง่ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลผลติ (Output) ทีไ่ด้จากการด�าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ และข้อมลู 
CPA NSO Version 2011 สามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมลูสถติิท่ีผลติข้ึนในสาขาสถิตทิีแ่ตกต่างกันได้ เป็นการจ�าแนกทีส่อดคล้องกับการจดัประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศไทย (TSIC ปี 2552) ของส�านักงานสถติิแห่งชาติ โดยการจ�าแนกประเภทผลติภณัฑ์ออกเป็น หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย ผลติภณัฑ์ 
รายการ และรายการย่อย โดยใช้แทนด้วยเลขรหสั 7 หลัก 

ตัวอย่างโครงสร้างการจ�าแนกประเภทผลิตภณัฑ์ของ CPA- NSO Version 2011

การจ�าแนก ผลิตภัณฑ์จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รหัส
หมวดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต C
หมวดย่อย ผลิตภัณฑ์อาหาร 10
หมู่ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ 101
หมู่ย่อย เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 1011
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 10111
รายการ เนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ทั้งตัวหรือครึ่งตัว สดหรือแช่แข็ง 10111.1
รายการย่อย เนื้อจ�าพวกโคและกระบือ ทั้งตัวหรือครึ่งตัว สดหรือแช่แข็ง 10111.11
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3. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I-O Table) ตารางที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของสถิต ิ
บญัชปีระชาชาติ ท่ีแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของการผลติทีใ่ช้ไปในสนิค้าขัน้สดุท้ายและทีใ่ช้ไปเพือ่การอปุโภคขัน้กลาง ซึง่การใช้เพือ่การอปุโภคข้ันกลางถอืเป็น
หวัใจทีส่�าคญัของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต เพราะเป็นการแสดงถึงความเชือ่มโยงระหว่างอตุสาหกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจท้ังหมดเข้าด้วยกนัอย่างเป็น
ระบบและมคีวามสอดคล้องกัน ท�าให้ตาราง I-O มคีวามส�าคญัในการใช้ส�าหรบัวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลทีใ่ช้เป็นน�า้หนกัในการจัดท�าดชันรีาคาผูผ้ลติ
ของประเทศ (Producer Price Index: PPI) 

ตัวอย่างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติของประเทศไทย (Input-Output Table: I-O Table)

สาขา รายละเอียดสินค้า (ภาษาไทย) รายละเอียดสินค้า (ภาษาอังกฤษ)
042 การฆ่าสัตว์ Slaughtering  
043 การท�าเนื้อกระป๋อง Canning & Preserving Of Meat
044 การผลิตน�้านม และผลิตภัณฑ์จากนม Dairy Products
045 การบรรจุกระป๋อง และการเก็บรักษาผัก ผลไม้ น�้าผลไม้ Canning & Preserving Of Fruits & Vegetables
046 การบรรจุกระป๋อง การเก็บรักษาอาหารประเภทปลาและสัตว์น�้าอื่น ๆ Canning & Preserving Of Fish & Seafood

4. โครงสร้างหมวดหมูสิ่นค้าตามกจิกรรมการผลติ (Classification of Products by Activity: CPA) ทีใ่ช้อ้างองิโครงสร้างดัชนรีาคาผูผ้ลติของประเทศ  
จะประกอบด้วยดัชน ี 3 หมวดใหญ่ โดยการจ�าแนกนัน้จะมคีวามคล้ายคลงึกนักบัวธิกีารจดัแบ่งประเภทผลติภณัฑ์ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิปี 2554 (CPA 2011) 
ของส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิโดยสามารถเปรยีบเทียบภาพรวมของการจดัแบ่งของทัง้ 2 มาตรฐานได้เช่นกัน โดย CPA ปี 2554 จ�าแนกผลติภณัฑ์จะพจิารณาเฉพาะ
หมวดใหญ่ 3 หมวด (หมวด A B และ C ของโครงสร้างการผลิต) โดยหมวด A คือ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง หมวด B คือ การท�าเหมืองแร่และเหมอืงหนิ 
และหมวด C คอื การผลติ ทีเ่กีย่วข้องกบัสินค้าเท่าน้ัน เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ท่ีจะน�าไปใช้งานนัน้ เพ่ือท่ีจะใช้เป็นฐานในการจดัหมวดสนิค้าเพ่ือจดัท�าดชันรีาคาผูผ้ลติ 
(Producer Price Index: PPI) ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลติ (Classification of Products by Activity: CPA) ของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ตัวอย่างเปรยีบเทยีบความเชือ่มโยงของโครงสร้าง TSIC , I-O, CPA-NSO, CPA-PPI ของหมวดหลกั

รหัส TSIC รหัส CPA - NSO I-O รหัส CPA - PPI
A
01 -03

เกษตร การป่าไม้และ
การประมง

A
 01- 03

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การป่า
ไม้ และการประมง

สาขา 001 - 029 100 ผลผลิตเกษตรกรรม

B
05 - 08

การท�าเหมืองแร่และ
เหมืองหิน

B 
05 - 08

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท�า
เหมืองแร่และเหมืองหิน

สาขา 030 - 041 200 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

C 
10 - 32

การผลิต C 
10 - 32

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต สาขา 042 - 134 300 ผลิภัณฑ์อุตสาหกรรม

อย่างไรกต็ามในระยะต่อไปจะเน้นการจัดโครงสร้างหมวดหมู่สนิค้าตามข้ันตอนการผลติ (Stage of Processing : SOP) ให้มากขึน้ เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยง 
การเปลีย่นแปลงของราคาสินค้าในแต่ละขัน้ตอนการผลิต สามารถคาดการณ์สถานการณ์ราคาสนิค้าได้ล่วงหน้า ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ในการติดตาม
และดแูลเสถยีรภาพด้านราคาและการผลิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

โครงสร้างน�า้หนกั (Weights) หมายถงึ ความส�าคัญของสนิค้าแต่ละรายการตามมลูค่าการผลติทีใ่ช้จดัท�าดชันรีาคา 
ผู้ผลิตของปีฐานนัน้ๆ แต่เนือ่งจากโครงสร้างการผลติสนิค้ามีการพัฒนาและปรบัเปลีย่นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้เกิด 
สนิค้าใหม่ๆ และมคีวามส�าคญัเข้ามาในระบบเศรษฐกจิ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาโครงสร้างน�า้หนกัให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป และจะมกีารปรบัปรงุน�า้หนกัและปีฐานทกุๆ 5 ปี โดยใช้ข้อมลูมลูค่าการผลติจากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลติ (I-O Table สาขา 001-134) เป็นตวัคุมแต่ละสาขาการผลิตและใช้ข้อมูลมูลค่าการผลติจาก
แหล่งผลติและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นข้อมลูประกอบ เพือ่ค�านวณหาสดัส่วนมลูค่าการผลติในระดบัรายการในแต่ละกลุม่
สินค้า ซึง่การปรบัปรงุโครงสร้างน�า้หนกัใหม่ในแต่ละครัง้จะมีการปรบัเปลีย่นปีฐานใหม่ตามโครงสร้างน�า้หนกัของปีนัน้ๆ

การค�านวณดัชนีราคาผู้ผลิตในปัจจุบันใช้โครงสร้างน�้าหนักและปีฐาน 2553 ซึ่งมีจ�านวนรายการสินค้า
ส�าคัญทางเศรษฐกิจท่ีใช้ค�านวณดัชนีทั้งหมด 596 รายการ โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม จ�านวน 110 รายการ 
(I-O สาขา 001- 029) มีสัดส่วนความส�าคัญร้อยละ 10.91 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง จ�านวน 19 รายการ  
(I-O สาขา 030-041) สัดส่วนความส�าคัญร้อยละ 2.94 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 467 รายการ  
(I-O สาขา 042 -134) มีสดัส่วนความส�าคัญร้อยละ 86.14 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างน�้าหนักและปีฐานมีความส�าคัญอย่างย่ิงในการจัดท�าดัชนีราคาผู้ผลิตเพื่อให้ได้
ตวัเลขดชันีทีถ่กูต้อง ทนัสมัย สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสะท้อนภาคการผลติในช่วงเวลา
นัน้ๆ ได้อย่างแท้จรงิ

กลุ่มดชันรีาคาผู้ผลติจงึได้มีแผนงานทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างน�า้หนกัและเปลีย่นปีฐานใหม่ให้สอดคล้องกบั
โครงสร้างการผลิตในปัจจุบนั โดยจะเผยแพร่ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

การพฒันาโครงสร้างและน�า้หนัก
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โดย : นางสาววลัยพรรณ เชียงเงนิ นักวชิำกำรพำณชิย์ปฏบัิตกิำร กองดัชนเีศรษฐกจิกำรค้ำ

โดยท่ัวไปของการค้าระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นท้ัง 
ผู้น�าเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าในเวลาเดียวกัน นั่นเป็นเพราะประเทศต่างๆ  
มกีารผลติสนิค้าทีแ่ตกต่างกนั เนือ่งจากเงือ่นไขด้านทรพัยากรทีใ่ช้ผลติในแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประเทศที่มี
ทรพัยากรชนดิใดมากกจ็ะผลติสนิค้าทีใ่ช้ทรพัยากรชนดินัน้ๆ เป็นปัจจยัการผลติ
สนิค้าส่งออกเพือ่แลกเปลีย่นสนิค้ากบัประเทศอืน่ นอกจากนี ้ ความช�านาญใน 
การผลติ ต้นทุน และเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศทีแ่ตกต่างกนักเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่
ทีท่�าให้มกีารผลิตสินค้าออกมาได้แตกต่างกัน ดงันัน้ เมือ่มกีารค้าระหว่างประเทศ
แล้ว ย่อมหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องมกีารได้เปรียบเสยีเปรยีบจากการค้า การเจรจา
ต่อรอง และเกิดการแข่งขนัระหว่างกนัขึน้ 

อย่างไรก็ดี เราสามารถพิจารณาข้อมูลการได้เปรียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศเบือ้งต้นได้จากตวัเลขท่ีเรยีกว่า อตัราการค้า (Term of Trade : ToT)  
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ โดยค�านวณ 
ได้จากอตัราส่วนของดชันรีาคาของสินค้าส่งออก (Px) ต่อดัชนีราคาสินค้าน�าเข้า (Pm)  
คูณด้วย 100 และสามารถน�ามาพิจารณาผลกระทบทั้งทางด้านราคาและ
รายได้ นั่นคือ หากอัตราการค้าที่ค�านวณได้มีค่ามากกว่า 100 แสดงว่า  

ประเทศยังคงได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ หรืออาจหมายถึง  
ผู้ส่งออกในประเทศไทยสามารถขายสินค้าได้ในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่าราคา
น�าเข้าสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู ้น�าเข้าซื้อมา ในทางกลับกัน ถ้าหากอัตราการค้า 
ท่ีค�านวณได้มีค่าต�่ากว่า 100 แสดงว่า ระดับราคาสินค้าส่งออกของไทย 
โดยเฉลีย่ยงัต�า่กว่าระดับราคาสนิค้าน�าเข้าของไทยโดยเฉลีย่ เช่น ในบางช่วงที่
ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิซึง่เป็นสนิค้าทีป่ระเทศไทยจ�าเป็นต้องน�าเข้าปรับตวัสูงข้ึน
มาก มกัจะส่งผลให้อตัราการค้าของไทยชะลอตัวหรอือาจถงึกบัลดลงต�า่กว่า 100 
ซึง่ระดบัราคาน�าเข้า (Pm) จะมคีวามสมัพนัธ์และสามารถทีจ่ะชีน้�าต้นทนุค่าขนส่ง 
วัตถุดิบอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกับน�า้มนั รวมไปถึงการส่งผ่านของระดับราคาน�าเข้าไปยงั 
ระดับราคาสนิค้าภายในประเทศหรือเงินเฟ้อด้วย นอกจากนี ้ในด้านของผลกระทบ 
ต่อรายได้นัน้ หากประเทศผูน้�าเข้าจะต้องน�าเข้าสนิค้าทีม่รีาคาสงูขึน้ อาจจะต้อง
เผชญิกบัดลุการค้าและรายได้ของประเทศทีล่ดลง ดงันัน้ ภาครัฐควรจะต้องมี
มาตรการสนบัสนนุหรือส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ให้มากขึน้ 
ขณะทีป่ระเทศผูส่้งออกจะได้รบัประโยชน์จากรายได้การส่งออกทีส่งูขึน้ น�าไปสู่
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

 

บทบาทของอตัราการค้ากับความสามารถ
ในการแข่งขนัทางการค้าของไทย
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 ส�าหรับประเทศไทย มีฐานะเป็นทั้งประเทศผู้น�าเข้าสินค้าและผู้ส่งออก
สินค้าเช่นกัน ซ่ึงปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 70 ของ GDP 
และโดยภาพรวมแล้ว ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจาก 
การลงทนุของต่างชาตเิป็นหลกั รวมถึงศักยภาพการส่งออกสินค้าของไทยจะอยู่
ในหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมเป็นส�าคญั เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศผู้ผลิตและ 
ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลกเช่นกัน เช่น ข้าว น�้าตาลทราย 
ยางพารา ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั และข้าวโพด ทัง้นี ้หากพจิารณาอตัราการค้า 
ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2554 อัตราการค้า
ของไทยมีค่าต�่ากว่า 100 เนื่องจากเกิดสถานการณ์น�้าท่วมใหญ่ในประเทศไทย 
ส่งผลกระทบรนุแรงต่ออุตสาหกรรมการผลติและการส่งออกสนิค้าของประเทศ 
ท�าให้อัตราการค้าลดต�่าลง ประกอบกับความต้องการใช้น�้ามันของโลกใน 
ขณะนั้นมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว ท�าให้ราคา 
น�้ามันดิบโลกในช่วงนั้นปรับตัวสูงขึ้น โดยขยับขึ้นไปอยู่ในระดับที่มากกว่า  
100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับสูงขึ้นจากราคาในปี 2553 

 อย่างไรก็ดี ระยะต่อมาในช่วงปี 2555-2558 ถึงแม้ว่าประเทศไทยยัง
มีข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การชะลอตัวการผลิตและการลงทุนใหม่ของ 
นักลงทุนต่างชาติ แต่อัตราการค้าไทยกลับมีทิศทางท่ีดีขึ้น จากสถานการณ์
ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย การส่งออกสินค้าเริ่มฟื ้นตัวตามอุปสงค์ของ 
ตลาดโลกที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป และ
ทิศทางราคาน�้ามันในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง

 ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 และ
อัตราการค้าของไทยอยู่ในจุดสูงสุด เน่ืองจากการฟื้นตัวที่ชัดเจนของอุปสงค์
จากต่างประเทศและทิศทางการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ้นส่วน รวมถึงมีปัจจัย
เสริมเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่ม 
นอกจากนี ้ระดบัราคาสนิค้าน�าเข้าของไทยในหมวดเช้ือเพลงิปรบัตวัลดลงมาก 
เป็นอีกปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่สนับสนุนให้อัตราการค้าปรับตัวสูงขึ้น

 ในปี 2560-2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การส่งออกขยายตัวแบบชะลอตัวลง 
เช่นเดียวกับอัตราการค้า ซึ่งแม้ว่าจะมีค่ามากกว่า 100 แต่ก็ชะลอตัวลง  
โดยผลกระทบหลักเกิดจากแรงกดดันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและ
เศรษฐกจิของไทยไม่สามารถฟ้ืนตวัได้อย่างเตม็ท่ี อย่างไรก็ตาม มติขิองประเภท
สนิค้าและตลาดการส่งออกกลบักว้างขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่สนิค้าอเิล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

 ทั้งนี้ จากตัวเลขอัตราการค้าและการพิจารณาผลกระทบท้ังด้านราคา
และรายได้ของประเทศในเบ้ืองต้นแล้ว ประเทศไทยควรมีการด�าเนินการ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ได้แก่

1. ด้านราคา ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยเฉพาะการส่งออก 
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และยางพารา ซึ่งแม้ว่าไทย
จะเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก แต่ก็ไม่สามารถเป็นผู้น�า
ในการก�าหนดราคาสินค้าในตลาดโลก ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้จึงยังจะถูก
ก�าหนดราคาโดยตลาดโลกต่อไป รวมถงึประเทศไทยมีการพึง่พาการส่งออกของ
สินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงมาก ในขณะที่การแข่งขันค่อนข้าง 
รุนแรง ท�าให้อัตราการเพ่ิมของราคาค่อนข้างช้า ดังนั้น โดยรวมควรจะ 
สร้างจุดเด่นให้กับสินค้าไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออก  
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต เพ่ือให้ราคาสินค้าส่งออก 
ของไทยปรับตัวดีขึ้น

 2. ด้านปริมาณ การเพ่ิมปริมาณส่งออกสินค้าในหมวดเกษตรกรรม 
เนือ่งจากปัจจบุนัมปัีญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�า่ท่ัวโลก และผลผลติการเกษตร
หลายชนดิก�าลังล้นตลาด ประเทศไทยควรผลกัดนัให้มนีโยบายมาตรการส่งเสริม
การส่งออก เพื่อเร่งระบายสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกและพัฒนา 
การจัดการระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรให้ดีข้ึนและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ควรลดปริมาณการน�าเข้าสินค้าในหมวดเชื้อเพลิงลง 
โดยถงึแม้ว่าในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา ราคาน�า้มันโลกปรับลดลงกว่าช่วงก่อนหน้า 
แต่ปรมิาณการน�าเข้าน�า้มันของไทยยงัคงมีแนวโน้มท่ีสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้
ระบบการขนส่งภายในประเทศยงัพ่ึงพาการใช้น�า้มันเป็นหลัก จงึท�าให้ปรมิาณ
การบริโภคน�้ามันในประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเคล่ือนไหวของระดับราคา  
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางการลดน�าเข้าน�้ามัน โดยการใช้พลังงานทางเลือก 
รูปแบบอื่นและการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ ส�าหรับการน�าเข้าน�้ามัน
เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าน�้ามันอ่ืนๆ และผลิตภัณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับน�้ามัน เช่น เคมีภัณฑ์ และพลาสติก เป็นต้น ควรจะต้องหา
แนวทางเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเช่นกัน รวมถึงมีแนวทางเพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงการบริโภคสินค้าชนิดใหม่ท่ีใช้พลังงานประเภทอื่นทดแทน
น�้ามัน เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
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Economic Indicator
โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนสิงหาคม 2562

ภาพรวม เศรษฐกจิโลกชะลอตวัจากความกงัวลเรือ่งสงครามการค้า ความผันผวนของค่าเงนิและราคาพลงังาน หากสถานการณ์ดงักล่าวมีความรนุแรงขึน้ 
อาจส่งกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ ส�าหรับเงินเฟ้อในเดือนนี้ชะลอตัวค่อนข้างมาก  
โดยมีปัจจัยส�าคัญจากการลดลงต่อเน่ืองของราคาพลังงาน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภค 

บรโิภคอืน่ๆ ยงัค่อนข้างทรงตัวและเปลีย่นแปลงไม่มากนกั  
โดยมสีญัญาณการชะลอตวัของอปุสงค์ ท้ังในด้านการบรโิภค
และการลงทุน ควบคู่ไปกับการขยายตัวของการลงทุนใน 
สนิค้าทนุ ชีว่้า สถานการณ์เศรษฐกจิในปัจจบุนัยงัมคีวามเส่ียง
และมีปัจจัยทั้งเชิงบวกและลบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ของผู ้บริโภคและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู ้บริโภค 
ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
และสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจน่าจะส่งผลต่อ
เสถยีรภาพด้านราคาในวงจ�ากัด คาดว่า เงินเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปี
จะยงัอยูใ่นกรอบทีก่ระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ไว้ระหว่าง
ร้อยละ 0.7 - 1.3

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�่า ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 7.06 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกน้อย ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และ
สัตว์น�้า (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) สูงขึ้นร้อยละ 3.63 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมสด นมเปรี้ยว) สูงขึ้นร้อยละ 1.82 ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย อาหาร
บริโภคในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าวส�าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง) สูงขึ้นร้อยละ 0.97 และ 0.96 ตามล�าดับ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟร้อน/เย็น  
น�้าอัดลม น�้าผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 0.52 ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.90 ส�าหรับหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.67 
ตามการลดลงของน�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ซึ่งลดลงร้อยละ 8.15 (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซยานพาหนะ (LPG)) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่ง
และการสือ่สาร ลดลงร้อยละ 2.22 หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.09 (รองเท้า เสือ้ผ้าบรุษุและสตร)ี หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล 
ลดลงร้อยละ 0.03 โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แป้งทาผิวกาย สบู่ถูตัว ยาสีฟัน) จากการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ  
สูงขึ้นร้อยละ 6.19 หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นร้อยละ 0.30 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ 
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)

เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.52



ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค เดอืนสงิหาคม 2562 ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 47.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 47.8  
ในเดอืนก่อนหน้า และเป็นระดบัทีต่�า่กว่าช่วงความเชือ่มัน่ (ระดบั 50) 
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยทุกอาชีพ (ยกเว้นกลุ่มพนักงานของรัฐ)  
มค่ีาดชันอียูใ่นช่วงต�า่กว่าช่วงความเชือ่มัน่ และหากจ�าแนกเป็นรายภาค 
พบว่า ทุกภาคปรับตัวลดลง คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
น่าจะเป็นสาเหตุส�าคญัของการลดลงของความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคโดยรวม 
ส�าหรับดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังอยู่ในช่วงความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 51.3 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 51.4 ทั้งนี้ 
ประเดน็ทีป่ระชาชนต้องการให้รฐับาลด�าเนนิการแก้ไขมากทีส่ดุ ได้แก่ 
ปัญหาค่าครองชีพ รองลงมาคือปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
ปัญหาอื่นๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด การคอรัปชั่น)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 
101.3 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลง 
ร้อยละ 1.7 (YoY) โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ลดลงร้อยละ 2.7 โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการเพิม่ขึน้ของ
ผลผลิตและการแข่งขัน (กุ้งแช่แข็ง) ราคาวัตถุดิบลดลง 
(น�้ามันปาล์มดิบ น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น�้ามันถั่วเหลือง
บริสุทธิ์ กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและราคาโลก (กากถัว่เหลอืง น�า้ตาลทราย 
กลุ่มเยื่อกระดาษ กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์
โลหะ) ราคาน�า้มนัท่ีลดลง (เมด็พลาสตกิ และกลุม่น�า้มัน
เชื้อเพลิง) และการปรับราคาเพื่อระบายสต๊อก (กลุ่ม
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์) และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.6 ตาม

การลดลงของกลุ่มน�้ามันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง
เนื่องจากภาวะภัยแล้ง (ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก (มะนาว แตงกวา พริกสด) ตามมาตรการปรับลดผลผลิตทั้งระบบให้สมดุล ในกลุ่มปศุสัตว์ 
(สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่) และตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น (กล้วยน�้าว้า สับปะรดโรงงาน ทุเรียน) ในขณะที่ มันส�าปะหลัง 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  
เท่ากับ 106.7 เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 
ลดลงร ้อยละ 2 .3 (YoY)  จากการลดลงของ 
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้นกลม 
ผวิเรยีบ-ข้ออ้อย เหลก็โครงสร้างรปูพรรณ ลวดผกูเหลก็) 
ร้อยละ 12.7 ตามการลดลงของราคาในตลาดโลก  
หมวดสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า ท่ีปัสสาวะ)  
ลดลงร้อยละ 0.7 ตามมาตรการกระตุ ้นยอดขาย  
หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ (อลูมิเนียม ยางมะตอย)  
ลดลงร้อยละ 0.7 ตามราคาปิโตรเลียม ท่ีปรับลดลง  
หมวดซเีมนต์ (ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม) 
ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
(ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซีและ

อุปกรณ์) ลดลงร้อยละ 0.5 ตามราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว (ซิลิโคน) ลดลงร้อยละ 0.2 ตามต้นทุนน�าเข้าที่ลดลงตามการ
แข็งค่าของค่าเงินบาท ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน) สูงขึ้นร้อยละ 11.2 ตามราคาน�าเข้าที่สูงขึ้น 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)



ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ก.ค. 62 ดัชนี ก.ค. 62
ส่งออก -0.1 -0.1 +0.1 +0.6 101.2

น�าเข้า -0.2 -0.4 +0.5 +0.4 93.6

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มนัดบิ 2,034.2 -23.7 9.6 จีน 4,550.59 15.8 21.6

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,878.3 11.4 8.9 ญี่ปุ่น 2,966.57 0.1 14.1

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,641.3 5.7 7.8 สหรัฐ

อเมริกา 1,412.57 21.4 6.7

เคมภีณัฑ์ 1,371.1 -0.4 6.5 มาเลเซีย 1,067.89 -0.5 5.1

เหลก็ เหลก็กล้า และ
ผลติภณัฑ์ 1,227.0 21.1 5.8 ไต้หวัน 781.02 -0.1 3.7

  
สินค้า

 

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)  (ล้าน USD) (%YoY) (%)
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,333.7 -2.9 11.0 จีน 2,529.1 6.2 11.9

อัญมณี
และเครือ่งประดับ 1,780.9 157.2 8.4 สหรัฐฯ 2,474.7 9.8 11.7

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ 1,520.5 -5.9 7.2 CLMV 2,207.7 -9.7 10.4

ผลิตภณัฑ์ยาง 908.6 -0.3 4.3 ญี่ปุ่น 2,059.5 8.0 9.7

เมด็พลาสตกิ 806.0 -5.6 3.8 สหภาพยุโรป 1,783.1 -2.4 8.4

หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)

ก.ค. 2562
Jul 2019

ม.ค. – ก.ค. 2562
Jan-Jul 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

21,205.0
4.3%

144,175.6
-1.9%

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

21,094.6
1.7%

140,122.1
-1.8%

ดุลการค้า
(Trade Balance) +110.4 +4,053.6
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: กรกฎาคม 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก 
 การส่งออกของไทยในเดอืนกรกฎาคม 2562 มมีลูค่า 21,205 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
กลบัมาขยายตัวสงูสดุในรอบ 5 เดอืน ทีร้่อยละ 4.3 ส่วนหนึง่เป็นผลจากการขยายตัว 
ในระดับสงูของการส่งออกทองค�าจากความต้องการถอืครองสนิทรพัย์ปลอดภยัในตลาดโลก 
นอกจากนีผ้ลกระทบจากสงครามการค้าเริม่ลดลง จากการเร่งด�าเนนินโยบายทีเ่อ้ือต่อ 
การส่งออกอย่างเป็นรปูธรรมประกอบกบัการส่งออกสนิค้าศกัยภาพใหม่ไปยังตลาดสหรฐัฯ 
ซึง่เป็นการส่งออกทดแทนสนิค้าจากจีนมกีารเติบโตได้ค่อนข้างด ีอย่างไรกต็ามการส่งออก
สนิค้าเกีย่วเนือ่งกับน�า้มนัยงัคงชะลอตวัลงจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลกั
 ส�าหรบัแนวโน้มการส่งออกไทยในช่วงทีเ่หลอืของปีคาดว่าจะมทีศิทางทีด่ขีึน้  
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าศักยภาพใหม่ที่หลากหลาย ทั้งสินค้า
เกษตร/อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว เมือ่รวมกบัแผนผลกัดนั
การส่งออกโดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณชิย์ (กรอ.พาณิชย์) และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัในหลายประเทศ น่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกจิและ 
การค้าโดยรวม และอาจท�าให้การส่งออกในช่วงไตรมาสสดุท้ายมีโอกาสกลบัมาขยายตัวได้ 
ส�าหรบัสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัทีข่ยายตวัและน่าจบัตามอง ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 
และส่วนประกอบ เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ และโทรทัศน์ และนาฬิกา 
และส่วนประกอบ ที่เร่ิมเห็นทิศทางการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา  
รวม 7 เดอืนแรกของปี 2562 การส่งออกหดตวัร้อยละ 1.9
 การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ กลบัมาขยายตวั โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกั
ขยายตวัร้อยละ 5.5 อนัเป็นผลจากการการส่งออกไปสหรัฐฯ และญีปุ่่นขยายตวัร้อยละ 
9.8 และ 8.0 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตวัร้อยละ 2.4 ด้านการส่งออก 
ไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการส่งออกไปอาเซยีน5 CLMV 
และเกาหลีใต้ หดตัวร้อยละ 8.5, 9.7 และร้อยละ 3.0 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม  
การส่งออกไปตลาดจนี อินเดยี และไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 6.2, 7.3 และ 12.9 ตามล�าดับ 
ส�าหรับตลาดศักยภาพระดับรองกลบัมาขยายตวัทีร้่อยละ 3.4 เนือ่งจากการส่งออกไป 
ทวปีออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา ขยายตัวร้อยละ 20.8, 5.0 และ 1.5  
ตามล�าดบั ขณะท่ีการส่งออกไปตลาดกลุม่ประเทศ CIS ยงัคงหดตวัร้อยละ 23.2
 แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2562 ยงัมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของเศรษฐกจิโลก และความไม่แน่นอนทางการค้า อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยยงัมี
ปัจจัยเชงิบวกทีส่�าคญั คอื (1) การส่งออกสนิค้าศกัยภาพใหม่ทีห่ลากหลาย ทัง้สนิค้า
เกษตร/อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่วมกีารเติบโตได้ด ีโดยเฉพาะ 
การส่งออกเคร่ืองส�าอาง อาหารส�าเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  
(2) การค้าส่งออกสนิค้าไปยงัสหรฐัฯ ทดแทนสินค้าจากจีนอนัเนือ่งมาจากสงครามทางการค้า 
มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง (3) การด�าเนนินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการปรบัลด
อัตราดอกเบีย้นโยบายจะส่งผลดต่ีอภาคการส่งออกในช่วงท่ีเหลอืของปี โดยจะเหน็ผล
ได้อย่างชดัเจนในไตรมาสที ่4 (4) การด�าเนนิแผนผลกัดนัการส่งออกโดยคณะกรรมการ
ร่วมภาครฐัและเอกชนกระทรวงพาณชิย์ (กรอ.พาณชิย์) ท่ีเลง็ผลในระยะสัน้จะช่วยลด
ปัญหาอปุสรรคทางการค้าและสนบัสนนุให้การส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปีขยายตวัได้ดี
ยิง่ขึน้ และ (5) การด�าเนินนโยบายการค้าควบคูก่บัการลงทนุและการบรกิาร โดยเฉพาะ
กลยุทธ์รายพื้นท่ีขยายโอกาสการส่งออกในกลุ่มตลาดที่แข็งแกร่ง และเปิดตลาดใหม่  
มสีญัญาณการขยายตัวต่อเน่ือง

การน�าเข้า 
 เดอืนกรกฎาคม 2562 มมีลูค่า 21,094.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 1.7  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของเครือ่งจกัรกลและ 
ส่วนประกอบ (+11.4%) เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.7%) เหล็ก เหลก็กล้า 
และผลติภัณฑ์ (+21.1%) ขณะท่ีสนิค้าทีม่กีารน�าเข้าหดตวั ได้แก่ น�า้มนัดบิ (-23.7%)  
และเคมภีณัฑ์ (-0.4%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+15.8%) 
ญีปุ่น่ (+0.1%) สหรัฐอเมริกา (+21.4%) มาเลเซยี (-0.5%) และไต้หวนั (-0.1%) 

ดุลการค้า           
 เดอืนกรกฎาคม 2562  เกนิดุลการค้ามลูค่า 110.4 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

ดชันีราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืน 
กรกฎาคม 2561 สูงขึน้ร้อยละ 0.6 (YoY) จากผลของสถานการณ์สงครามการค้าทีป่รบัตวัดขีึน้ 
เนื่องจากสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นภาษีน�าเข้าจากจีนบางรายการออกไป อย่างไรก็ตาม ทิศทาง 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ  
ประกอบกบัค่าเงนิบาททีม่ทีศิทางแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อทศิทางราคาส่งออกของไทยในระยะ
ข้างหน้าได้ โดยหมวดสนิค้าทีส่นบัสนนุให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวด
สนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สด แช่เยน็ แช่แขง็ ปลาสด แช่เยน็แช่แขง็ หมวดสนิค้า
อตุสาหกรรม ได้แก่ ทองค�า รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ  
เครือ่งส�าอาง สบู ่ และผลติภณัฑ์รกัษาผวิ และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้
กระป๋องและแปรรปู ผลิตภณัฑ์ข้าวสาลีและอาหารส�าเรจ็รปู ขณะท่ีหมวดสินค้าทีส่่งผลให้ดชันรีาคา
ส่งออกลดลง คอื หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ ได้แก่ น�า้มนัส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิ
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 93.6 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืน
กรกฎาคม 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.4 (YoY) หมวดสนิค้าทีป่รบัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้า
วตัถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ ทองค�า อปุกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ 
ด้ายและเส้นใย สัตว์น�า้สด แช่เย็น แช่แขง็ แปรรปูและกึง่ส�าเรจ็รปู ผลิตภัณฑ์ท�าจากพลาสตกิ  
หมวดสนิค้าทนุ ได้แก่ เครือ่งไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์โลหะ 
หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นัง่  
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส�าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
ผลติภณัฑ์อาหารอืน่ๆ เครือ่งใช้เบด็เตลด็ ขณะท่ีหมวดสนิค้าทีด่ชันีราคาน�าเข้าปรบัลดลง คอื  
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ ได้แก่ น�า้มนัดิบ น�า้มันส�าเร็จรปู ก๊าซกรรมชาตปิิโตรเลยีม และถ่านหนิ

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ค. 62

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดือน ก.ค. 62
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนสงิหาคม เฉลีย่อยูท่ี่ 21,720.45 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 

5.88 เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อนหน้า และเพิม่ข้ึนร้อยละ 15.79 เมือ่เทยีบกับเดอืน
เดยีวกนัของปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 เดอืน มลูค่าสงูสดุในรอบ 3 ปี 
สอดคล้องกบัทศิทางราคาทองค�าในตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 6.07 เมือ่เทยีบกับ
เดอืนก่อนหน้า มาอยูท่ี ่1,498.80 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ สงูสดุในรอบ 6 ปี 
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าสหรัฐ-จนี กดดันตลาดหุ้นทัว่โลก 
ผันผวน การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปแบบ No-deal Brexit  
เร่ิมชัดเจนมากข้ึน ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีน-ฮ่องกง รุนแรงมาก
ขึน้ เป็นแรงหนุนให้ราคาทองค�าซึง่เป็นสนิทรัพย์ปลอดภยัปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง  
โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัวอยู่ท่ี  
1,450 - 1,550 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 

ราคาน�า้มัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนสิงหาคม ค่อนข้างผันผวน ภาพรวมปรับตัวลดลง  

โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่54.82 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 
4.50 จากเดอืนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้าหดตวัร้อยละ 
19.16 เนือ่งจากความกงัวลต่อความไม่แน่นอนของอุปทานน�า้มนัดบิจากปัญหา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อิหร่าน-สหรัฐ-สหภาพยุโรป สหรัฐและจีน
ตอบโต้กันด้วยการเพิม่รายการเกบ็ภาษี ท�าให้สงครามการค้ายืดเยือ้และรุนแรงข้ึน 
ก�าลังการผลิตของกลุ่มโอเปคคงท่ีในระดับต�า่ ความต้องการน�้ามันลดลงตาม 
การเติบโตทางเศรษฐกจิของโลกท่ีชะลอตัว คาดการณ์ว่าราคาน�า้มนัจะปรบัลดลง 
ต่อเนือ่งในเดอืนถดัไป สอดคล้องกับราคาน�า้มันในประเทศทีม่ทีศิทางลดลงเช่นกนั

อตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดอืนสงิหาคม เฉลีย่อยูท่ี ่30.77 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าข้ึน 

เล็กน้อยร้อยละ 0.06 จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้า แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 6.83 มากทีส่ดุในรอบ 6 ปี ปัจจัยสนบัสนนุส�าคัญ 
มาจากการคาดการณ์การลดดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ Brexit นอกจากนี้ ยังมีภาวะ Inverted  
yield curve ของพันธบตัรสหรัฐฯ ซึง่เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้งึแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย  
คาดว่าในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 อัตราแลกเปล่ียนมีแนวโน้มอยู่ในช่วง  
30.0 - 31.0 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ   

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสงิหาคม 2562 ปรับตวัเพิม่ข้ึน 

จากเดอืนกรกฎาคม จากราคา 1,131.00 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,176.43 
บาท/100 กโิลกรมั เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ 100% ชัน้ 2 
(ใหม่) ทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้จาก 3,233.00 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 3,337.38 บาท/
100 กิโลกรัม ราคาข้าวปรับตัวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น 
ท�าให้ผลผลติข้าวลดลง ขณะทีค่วามต้องการจากต่างประเทศยงัคงมีอย่างต่อเนือ่ง

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ 

ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดือนสงิหาคม 2562 เฉลีย่อยู่ทีกิ่โลกรมัละ 
46.64 บาท และ 41.36 บาท ตามล�าดับ ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 16.74 และ 10.65 ราคายางเดือนนี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรง
กดดันจากราคาน�้ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อ
สถานการณ์การค้า อกีทัง้เศรษฐกจิโลกเริม่เข้าสูภ่าวะถดถอย และยงัไม่มปัีจจยั
ใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
สงิหาคม 2562

เดอืน
สนิค้า

Jul-19 Aug-19 %Δ(MOM) Aug-18 Aug-19 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,131.00 1,176.43 4.02 1,179.55 1,176.43 -0.26

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,233.00 3,337.38 3.23 3,347.27 3,337.38 -0.30

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 56.02 46.64 -16.74 48.97 46.64 -4.76

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 46.29 41.36 -10.65 44.93 41.36 -7.95

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,412.98 1,498.80 6.07 1,201.25 1,498.80 24.77

ไทย (THB/Baht) 20,514.29 21,720.45 5.88 18,758.70 21,720.45 15.79

น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       

WTI 57.43 54.82 -4.50 67.85 54.85 -19.16

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 30.79 30.77 -0.06 33.02 30.77 -6.83



รางวัล
เพชรพาณิชย

ประจำปี 2562

นายอุทัย เจียรศิริ
ครูศิลปนของแผนดิน ป ๒๕๖๒

เจาของรานเครื่องถมอุทัย

นางสาวอนัญญา เคาโนนกอก
ประธานกลุมวิสากิจชุมชน
กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายมีชัย แตสุจริยา
ครูศิลปนของแผนดิน ป ๒๕๕๙
เจาของพิพิธภัณฑบานคำปุน

นายมานพ แกวโกย
ประธานวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรียขวัญทุงกุลา

น.พ.สิทธิพร บุณยนิตย
กรรมการนักวิจัย

บจก. บุณยนิตยวัสดุแพทย

นายสมชนะ กังวารจิตต
ผูกอตั้ง

บจก. Prompt Design

นายวิศิษฐ ลิ้มลือชา
ประธานกรรมการ

บจก. มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร
และ บจก. เอทีเคออลไลค

ดร.อนุรักษ เรืองรอบ
เลขาธิการสหพันธ

เกษตรกรรมยั่งยืนแหงประเทศไทย

นายอาวุธ วงศสวัสดิ์
พาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี

นายนิยุทธ สืบสาย
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ

สำนักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร

นางสาวจุฬารัตน นุมนิ่ม
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ

สำนักงานพาณิชยจังหวัดแพร

นายปติชัย รัตนนาคะ
นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน
ผูอำนวยการกองสงเสริมการคา

สินคาเกษตร ๑
กรมการคาภายใน

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
ที่ปรึกษาการพาณิชย

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

พบกบั
     02-507-7895      www.tpso.moc.go.th

@TPSO.Tradeinsights

 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ขอแสดงความยนิดีเป็นอย่างย่ิงกบั
ผูท้รงเกยีรตทิัง้ 15 ท่าน ทีไ่ด้รบัรางวลั “เพชรพาณชิย์” ประจ�าปี 2562 ในวนัคล้าย 
วันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  
ณ กระทรวงพาณชิย์
 รางวัล “เพชรพาณิชย์” มอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชิดชูเกียรติแก ่
เหล่าบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการค้า 
และการพาณิชย์ของไทย ซึ่งมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ว่าก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทัง้ใน 
ระดับองค์กร ระดับประเทศ และสังคมส่วนรวม รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก ่
กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์”  
ต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่10 แล้ว โดยในปีนี ้ผูท้ีไ่ด้รับรางวลัประกอบด้วยผูท้รงเกยีรตสิาขา
ผูป้ระกอบการ 5 ท่าน สาขาผูท้รงคณุวฒุ ิ4 ท่าน สาขาข้าราชการ 6 ท่าน

ศนูย์ ข้อมลู ข่าวสาร ของราชการ ได้ทีช้ั่น
13สนค.


