
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจากเงินเฟ้อ 

 เศรษฐกิจไทยปี 2560  ขยายตัวได้ดี  จากปี 2559 โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่  ร้อยละ 3.9 
(คาดการณ์ของ สศช.)  จากการขับเคลื่อนโดยภาคการส่งออกที่เติบโตได้ดีเกินคาดผลจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืน
ตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม เมื่อมองเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ด้านราคา โดยพิจารณาจาก เงินเฟ้อ ปี 2560 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.66 จากปี 2559  แสดงถึงประชาชนมี
ระดับค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าปี 2559 เล็กน้อย แต่ระดับเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่่าเพ่ิมขึ้นไม่มาก บ่งชี้ว่าก่าลัง
ซื้อภาคประชาชนยังไม่ดีพอ 
 ทั้งนี้ จากการส่ารวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ่าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน จ่านวน 422 
รายการ ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ว่า สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 60 โดยเฉลี่ยสูงขึ้นจาก
ปี 59 เล็กน้อย โดยเฉพาะราคาสินค้าในกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นเล็กน้อยใกล้เคียงกันในทุก
ภาค ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสูงขึ้นของราคาสินค้าที่เก่ียวกับการรักษา การศึกษา และยานพาหนะ (รถยนต์
และรถจักรยานยนต์) ไม่นับรวมเชื้อเพลิงที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักในค่าใช้จ่ายของประชาชน สะท้อนให้เห็นถึง
ก่าลังซื้อของประชาชนที่ดีขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงทนส่าหรับใช้ในบ้าน (เช่น ตู้เย็น 
เตารีด พัดลม  เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า เป็นต้น) ลดลง แต่เป็นการลดลงโดยมีสาเหตุมาจากการ
จัดโปรโมชั่นของร้านค้า ประกอบกับภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยอยู่ในช่วงชะลอตัวท่าให้ความต้องการสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านลดลงตามไปด้วย 
 ในส่วนของสินค้าเพ่ือการบริโภค ในกลุ่มอาหารสด ระดับราคาสินค้าลดลงทั่วประเทศ จากผลผลิต
ที่มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 59 ที่เกิดภัยแล้งท่าให้ราคาอาหารสดในปี 59 ค่อนข้างสูง ในขณะที่สินค้าเกี่ยวกับ
เครื่องปรุงอาหารมีราคาที่สูงขึ้น ส่งผลต่ออาหารแปรรูป และอาหารบริโภคนอก-ในบ้าน สูงขึ้นตามไปด้วย 
(ท้ังนี้  มีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อราคาอาหารแปรรูปและอาหารบริโภคนอก-ในบ้าน) การเคลื่อนไหวราคาสินค้า
เพ่ือการบริโภคดังกล่าว ตอกย้่าถึงความอ่อนแอของภาคเกษตรในปัจจุบัน ที่รอผลจากนโยบายภาครัฐที่ให้
การช่วยเหลือเกษตรกรโดยหวังผลความเข้มแข็งของภาคเกษตรในระยะยาว 
 

สถานการณ์ราคาสินค้าในปี 2560 

 
 
 

 

ประเทศ 
กรุงเทพ และ
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

รวม 0.66 0.51 0.91 0.49 0.56 1.03 

อาหารและ 
เครื่องดื่ม 

0.00 -0.17 0.51 -0.55 -0.48 0.66 

  อาหารสด -1.39 -1.65 -1.33 -1.70 -1.58 -0.41 

ไม่ใช่อาหาร 
และเครื่องดื่ม 

1.05 0.83 1.15 1.15 1.26 1.27 
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 หากพิจารณาการเคลื่อนไหวราคาสินค้าเป็นรายภาคแล้ว พบว่า ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่ราคาสินค้าเพ่ิม

สูงขึ้นมากกว่าภาคอ่ืน ๆ จากสินค้าอุปโภคเป็นส่าคัญ โดยมีภาคกลางเป็นภาคที่ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น

อันดับสอง ตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ ตามล่าดับ เป็นที่

น่าสังเกตว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่ราคาอาหารสดลดลงมากกว่าภาคอ่ืน ๆ 

เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส่าคัญ (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เป็นพ้ืนที่ส่าคัญในการ

รวบรวมสินค้าเพ่ือกระจายไปยังภาคอ่ืน ๆ อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันสูงกว่าภาคอ่ืนด้วย) เช่นเดียวกัน

กับสินค้าอุปโภคที่ขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น น้อยกว่าภาคอ่ืน ตามมาด้วยภาค

กลางและภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เป็นพื้นที่ท่ีราคาสินค้าเพ่ิมสูงมากขึ้นที่สุด 
  

  โดยสรุป การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเพ่ืออุปโภคบริโภค สะท้อนให้เห็นถึงก่าลังซื้อของ

ประชาชนทั่วไปเริ่มดีขึ้น เว้นแต่ก่าลังซื้อในภาคเกษตรที่ยังมีน้อย และภาวะธุรกิจเพ่ือสุขภาพก่าลังดีขึ้นตาม

กระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามการปรับตัวของตลาดแรงงานที่

ต้องการแรงงานมีทักษะมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลได้มีการออกมาตรการต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมก่าลังซื้อให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ได้แก่ โครงการบัตรธงฟ้าประชารัฐ  ที่มีเม็ด

เงินกว่า 2 พันล้านบาทต่อเดือน  รวมทั้งสนับสนุน SMEs ให้เข้มแข็ง  มีการผลิตและส่งออกได้มากข้ึน  เพ่ือ

เป็นการกระจายตัวในอุตสาหกรรมการส่งออกให้มากขึ้น  ซึ่งจะท่าให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตัวในได้ดี

และกระจายถึงระดับชุมชนมากขึ้น  ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อจะค่อย ๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2561 ซึ่ง

กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์กรอบอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ ร้อยละ 0.6-1.6 

 

 
 



มองเศรษฐกิจไทยผ่านการเคลื่อนไหวระดับราคาสินค้า ปี 2560 
 

เปลี่ยนแปลง ราคาผู้บริโภค ราคาผู้ผลิต ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาส่งออก ราคาน าเข้า 

ร้อยละ 0.66 0.7 1.9 3.5 5.4 

เพิ่มข้ึน (+) / ลดลง (-) + + + + + 

 

 จากการเคลื่อนไหวของระดับราคาสินค้าในส่วนต่าง ๆ สามารถสะท้อนเศรษฐกิจไทยได้ ดังนี้  
1. การบริโภคภาคประชาชน ภาคประชาชนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ือการบริโภคกระเตื้องขึ้นจากปี 2559 เล็กน้อย 

(ค่าครองชีพสูงขึ้นจากปี 59  0.66 %) สาเหตุส าคัญที่ท าให้เงินเฟ้อในปี 60 ไม่สูงมากนัก เกิดจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่     
1) แรงฉุดของราคาอาหารสดประเภทผักและผลไม้ที่มีราคาลดลง จากการที่มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา  
2) ภาครัฐไม่มีนโยบายในการแทรกแซงด้านราคาสินค้าเกษตร แต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยหวังผลความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตรในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความสมดุลของปริมาณและราคา  3) นโยบายประชารัฐสวัสดิการเริ่มเห็นผลที่
ชัดเจนต่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  และ 4) ประชาชนชะลอการใช้จ่าย เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่
ในระดับสูง จึงต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงการถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชการที่ 9 ท า
ให้ผู้บริโภคไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ในปี 2560 ผู้จ าหน่ายสินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 

2. การผลิต ผู้ประกอบการโดยรวมมีรายรับเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจากปี 59 ร้อยละ 0.7 แต่เกษตรกรยังคงมีรายได้ลดลง
ตามราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง สอดคล้องกับภาคการบริโภคที่ราคาอาหารโดยรวมลดลง ส่วนผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่มีรายได้ที่ดีขึ้น 1.0 % และ 3.8 % ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตที่ดีขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีก าลังดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งท่ีผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก ราคาสินค้าอุปโภคท่ีผู้ผลิต
ได้รับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปี 60 รวมถึงราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามตลาดโลก ตลอดจนภาคการก่อสร้างที่ระดับราคา
ของผู้ผลิตสูงขึ้นจากราคาเหล็กที่เป็นไปตามภาวะตลาดโลกที่ยังคงมีความต้องการใช้เหล็กในการก่อสร้างมาก โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย (จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม) 

3. การก่อสร้าง ในปี 60 ผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างยังคงได้รับผลดีจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยภาคการ
ก่อสร้างในปี 60 โตขึ้นจากปี 59 1.9 %  โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเหล็กเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้
เหล็กที่มากข้ึนในตลาดโลก ในขณะที่ตลาดซีเมนต์ยังคงซบเซา เนื่องจากความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ถูกดูดซึมไปแล้ว
ในปี 59 อีกทั้งยังมีอสังหาริมทรัพย์คงค้างในตลาดจ านวนมาก ภาคเอกชนจึงชะลอการลงทุน ท าให้ราคาซีเมนต์ทั้งปี 60 
ลดลงจากปี 59 โดยคาดว่าถ้าโครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นไปด้วยดีและเศรษฐกิจยังคงฟ้ืนตัวต่อเนื่องก็จะท าให้ภาคเอกชน
ในตลาดอสังหาริมทรัพยล์งทุนมากขึ้นในปี 61  

4. การน าเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการน าเข้า – ส่งออก ปี 60 มีรายได้ที่เป็นตัวเงินโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
59 สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีก าลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยในภาคการส่งออก ผู้ประกอบการได้รับราคาสินค้า
ที่ดีขึ้นทุกหมวด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานและการบริโภคในประเทศที่น่าจะขยับตัวขึ้นตาม ส่วนในภาคการน าเข้าจะ
เห็นว่าสินค้าในหมวดวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุน มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตในตลาดโลกที่มีมากข้ึน ตามสถานการณ์เศรษกิจโลกท่ีดีขึ้นตามล าดับ 

 สรุปได้ว่า “การเคลื่อนไหวของระดับราคาสินค้าในปี 2560 ก าลังสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยก าลังเติบโตขึ้น
อย่างช้า ๆ” โดยได้รับผลดีจากเศรษฐกิจโลกที่ก าลังฟ้ืนตัว และการลงทุนภาครัฐ แต่สิ่งที่ควรระวังคือ การบริโภคภาค
ประชาชนที่ยังคงชะลอตัวลงจากหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และภาคเกษตรที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง 

 


