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• เศรษฐกจิไทยครึง่แรก
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สวสัดที่านผูอ้่านทุกท่านค่ะ ส าหรบัจดหมายข่าวฉบบัเดอืนกนัยายนน้ี เราจะน าเสนอ
ถงึภาพเศรษฐกจิไทย ครึง่แรกของปี 2561 ซึง่ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 4.8 ต่อปี และคาดการณ์ว่า
ทัง้ปี จะขยายตวัเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 4.5 จากการใช้จ่ายของภาครฐัและเอกชน การส่งออก และการ
ท่องเทีย่วทีย่งัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และปิดท้ายดว้ยสาระน่ารู ้เรื่องส่องทศิทางตลาดงานไทย 
ในยคุทรานสฟ์อรเ์มชัน่ รายละเอยีดจะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

ภาพเศรษฐกจิไทยในครึง่แรกของปี 2561 ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 4.8 ต่อปี 
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ GDP ในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี โดย
คาดการณ์ว่าทัง้ปี จะโตเฉลี่ยที ่4.5% รายได้ครวัเรอืนนอกภาคเกษตรปรบัดขีึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป รายได้ครวัเรอืนในภาคเกษตรทยอยปรบัดขีึ้นจากผลผลิต   
ทีข่ยายตวัและราคาสนิคา้เกษตรบางชนิดทีส่งูขึน้ แต่ราคาสนิคา้เกษตรหลายชนิด
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ทัง้นี้ อุปสงคท์ัง้ในและต่างประเทศทีข่ยายตวัต่อเนื่องส่งผลให้
การผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัตาม โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต ์
อาหารและเครือ่งดื่ม และเคมภีณัฑ ์ดา้น การลงทนุภาคเอกชนไดร้บัแรงส่งต่อเนื่อง
จากความชัดเจนด้านการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ        
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน (public-private partnership : PPP) หลงัคณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิ
โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ ซึง่ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหน้ักลงทุน 
ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ทัง้จากรายจ่ายประจ าที่ขยายตัว      
จากค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายลงทุนในโครงการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
รวมทัง้การจดัซือ้เครือ่งมอืเครือ่งจกัรของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ
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ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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Regional Trade Economic Review คร่ึงปีแรก ปี 2561

ค่าครองชีพ
ดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ +1.38 (YoY) เป็นการเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นเดอืนที่ 12 ตดิต่อกนั จากการ
เพิม่ขึ้นของหมวดพลงังานเป็นหลกั โดยเฉพาะราคาน้้ามนัเชื้อเพลิง ขณะที่อาหารสด ดชันี
ราคาลดลงจากการลดลงของผกัและผลไมเ้ป็นสา้คญั  ช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 อตัราเงนิเฟ้อ
ทัว่ไปเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ+0.97 (AoA) สว่นอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานขยายตวัรอ้ยละ +0.69 (AoA) 

การค้าชายแดน
ในปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.60) การค้าชายแดนไทย มีมูลค่าการค้ารวม 553,717.19 ล้านบาท
โดยมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ร้อยละ 4.36  โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกลดลง รอ้ยละ 1.57 และมลูคา่น าเข้าเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.17

CPI 
(ม.ิย.61)

% Change 
%YOY%

Inflation 
คร่ึงปีแรก

102.05 +1.38 0.97

การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

0.553 ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.2280.325

การจดทะเบยีนธุรกจิ
ในปี 2561 (ม.ค.-ม.ิย.61) การจดทะบียนธุรกิจโดยมีมูลค่าการจดตัง้ธุรกิจรวม 37,548 ราย    
มมีลูคา่ 142,872 ลา้นบาท  โดยธรุกจิทีต่ ัง้ใหม ่สงูสดุ คอื ก่อสรา้งอาคารทัว่ไป อสงัหารมิทรพัย ์
และภตัตาคาร รา้นอาหาร จดเลกิ รวม 6,588 ราย โดยธุรกจิที่จดเลกิ สูงสุด คอื ก่อสรา้งอาคาร
ทัว่ไป อสงัหารมิทรพัย ์และคา้สลาก

Market Focus ครึ่งปีหลงั 2561
ภาวะการค้าทัว่ไป : มแีนวโน้มที่จะ
ขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง หลงัจากที่
ไตรมาสสอง GDP ขยายตัวได้ 4.6%
ค รึ่ ง ปี แ ร ก ข ย า ย ตั ว  4 . 8% โ ด ย
คาดการณ์ว่าทัง้ปี จะโตเฉลี่ยที่ 4.5%
โดยปจัจยับวกส าคญั ด้านการใช้จ่าย
ภาครฐัภาคเอกชน การส่งออกและการ
ท่องเที่ยวยงัคงขยายตวั แต่ยงัคงต้อง
เฝ้าติดตามปจัจยัเรื่องสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน และ  
สถานการณ์สนิคา้เกษตรส าคญัที่ออกสู่
ตลาด ในช่ ว งปลาย ปี  2 561  เช่ น 
ยางพารา  ปาล์มน ้ามนั ข้าว ขา้วโพด
เลี้ยงสตัว์ และมนัส าปะหลงั เนื่องจาก
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก อาจจะ
กระทบต่อราคาทีเ่ริม่ปรบัตวัลดลง

Highlight

ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 2

กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จงัหวัด 76 จงัหวดั ด าเนิน
โครงการรา้นค้าธงฟ้าประชารฐั มรี้านคา้เขา้ร่วมโครงการกว่า 4 หมื่นรา้นค้า 
กระจายอยู่ทุกพื้นที่ 7,256 ต าบล ทัว่ประเทศ มียอดใช้จ่ายเงินผ่านบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐั ตัง้แต่เริม่โครงการในเดอืนตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561 
รวมทัง้สิ้น 4.1 หมื่นล้านบาท คาดว่าเกิดกระแสเงินหมุนเวียนกระจาย       
ในภูมิภาคในปีงบประมาณ 2561 กว่า 1 แสนล้านบาท ช่วยสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิฐานรากอยา่งเป็นรปูธรรม

Highlight
การสรา้งความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจฐานราก



บทสรปุผู้บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ:  ครึ่งปีแรก ปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ  เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การ
ท่องเท่ียว การเกษตร และการส่งออกปรบัตวัดีขึน้ในช่วงครึง่ปีแรก 

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 1 และ 2 ของปี  รายได้เกษตรกรผลผลิต

ขยายตัวเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าก็ปรบัตัว
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวเปลืองเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส าปะหลัง ในขณะที่ราคาสินค้าปศุสตัว์ปรับตัวลดลง โดย สพจ. 
ภาคเหนือ ไดส้รา้งเสถยีรภาพราคาสนิคา้เกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรมี
รายได้ที่เหมาะสมและได้รบัความเป็นธรรม โดยมกีารจดัเชื่อมโยง
สนิคา้ส าคญัทีม่แีนวโน้มจะเขา้สูต่ลาดมาก อาท ิล าไย พชืหวั

อตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในเดอืนมิถุนายน จาก
ราคาขายปลีกน ้ามนัในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว  
สะทอ้นจากการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ในไตรมาสที ่1 
และ 2 ปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 7.1 และ 4.6 ตามล าดบั 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือออกตรวจติดตาม
ภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสินค้าคงตัว 
ยกเว้นพืชผกัที่มกีารขึน้ลงตามฤดูกาล ส าหรบัมาตรการลดภาระ  
ค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดย
ภาคเหนือ มปีระชาชนผูม้รีายได้น้อย ประมาณ 2.7 ลา้นคน สพจ.
ภาคเหนือ ไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ และท าการตดิตัง้ในพืน้ที่
แลว้ประมาณ 6,800 รา้นคา้  เพิม่ขึน้จาก 4,700 รา้นค้า เมื่อสิน้ปี 
60 เพื่อใหม้รีา้นคา้กระจายใหท้ัว่ถงึไปยงัประชาชนตามมาตรการลด
ความเหลื่อมล ้าของรายไดจ้ากรฐับาล นอกจากนี้ด าเนินการส่งเสรมิ
กลไกร้านคา้ในชุมชนและการจดังานธงฟ้าในภูมภิาคต่าง ๆ  เพื่อ
สร้างรายได้ใหก้บัท้องถิ่น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กบั
ประชาชน รวมถึงการติดตามสถานการณ์ราคา/การติดป้ายราคา
สนิคา้ไม่ใหม้กีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกจิโดยรวม ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน จะเหน็ว่าภาค 
ก่อสรา้งอาคาร และอสงัหารมิทรพัย ์ยงัคงขยายตวัโดยครึ่งปีแรก
มีการจดทะเบียนใหม จ านวน 3,770 ราย  ทุนจดทะเบียน 
ประมาณ 6,033 ลา้นบาท 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมีหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกจิ ซึง่ในพืน้ทีภ่าคเหนือไดจ้ดักจิกรรมสรา้งงาน สรา้งตลาด 
สร้างโอกาส สร้างรายได้ ในพื้นที่จงัหวดัที่มรีายได้น้อย ที่จงัหวดั
น่าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในแนวทางการ
สรา้งงาน สรา้งอาชพี ตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได ้ 
เช่น การจดักจิกรรมแฟรนไชสส์รา้งอาชพี ร่วมกบัการจดังานธงฟ้า
ช่วยเหลอืค่าครองชพีประชาชนในจงัหวดัเป้าหมาย นอกจากน้ียงัมี
การเปิดตลาดต้องชมเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 61 17 แห่ง 
โดยมตีลาดต้องชมในพื้นที่ภาคเหนือ (59-61) รวม 51 แห่ง เพื่อ
สรา้งรายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคเหนือ เป็นภาคทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิสงูเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออกและภาคอสีาน โดยมมีูลค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 
1,068,581 ลา้นบาท หรอืมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.8 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) โครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม และมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ อาท ิเชยีงใหม่ ซึง่ถือเป็นศูนยก์ลางการค้าการลงทุนของภาค มสีนามบนิ
นานาชาต ิเอือ้ต่อการท่องเทีย่ว  ก าแพงเพชร และนครสวรรค ์ ซึง่เป็นแหล่งผลติ ศนูยก์ลางการคา้ขา้ว และการแปรรูปเชือ้เพลงิชวิภาพ (จากขา้ว 
มนัส าปะหลงั ออ้ย) และเชยีงรายซึง่มศีกัยภาพ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ และการคา้ชายแดน 

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย- สปป.ลาว ช่วงครึง่ปีแรก มกีารคา้ระหว่างกนั

ที่ด่านเชยีงแสนด้านจงัหวดัเชยีงราย ประมาณร้อยละ 7.7 ของมูลค่า
การสง่ออกรวม โดยการส่งออกปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.94 และไทย-
เมียนมา ดา้นจงัหวดัตาก  แม่สอดเป็นด่านหลกัในการคา้กบัเมยีนมาร ์
ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการค้ารวม การส่งออกปรบัตวัเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 0.65 เทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยสนิคา้ส าคญัที่
มกีารสง่ออกเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัส าเรจ็รูปอื่น ๆ และ
สนิค้าส าคญัที่มกีารส่งออกลดลง ได้แก่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ และด่านแม่สายดา้นจงัหวดัเชยีงราย ปรบัตวั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.67

มแีนวโน้มดอีย่างต่อเนื่อง โดยมนีกัท่องเทีย่วจนียงัเป็น
กลุ่มหลกัขยายตวัไดด้ ีโดยในไตรมาส 1 จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและ
รายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืน เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.8 และ 8.8 ส าหรบั 2 
เดอืนแรกของไตรมาส 2 จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายไดจ้ากผูเ้ยีย่ม
เยอืนขยายตวัต่อเนื่องจากเดอืนก่อนรอ้ยละ 3.7 และ 6.5 
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บทสรปุผูบ้ริหารสถานการณ์เศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ:  คร่ึงปีแรก ปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน ด้านการท่องเท่ียว และภาคการเกษตรปรบัตวัดีขึน้ ส่วนการส่งออกปรบัตวัลดลงเลก็น้อย 

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 2 ปี 2561  รายไดเ้กษตรกรขยายตวัรอ้ยละ 

42.9 โดยเพิม่ขึน้จากไตรมาสแรกทีข่ยายตวัรอ้ยละ 13.9 ตามราคา
สนิคา้เกษตร ทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามความตอ้งการของตลาด อาท ิออ้ย 
ขา้วหอมมะล ิและขา้วเปลอืกเจา้ ในขณะทีร่าคาขา้วเหนียว และปศุ
สตัว ์ปรบัตวัลดลงเนื่องจากมผีลผลติออกสูต่ลาดมาก 

อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 ในเดอืนมถิุนายน จากราคา
ขายปลกีน ้ามนัในประเทศ การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวั  สะท้อน
จากการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
ขยายตวัรอ้ยละ3.2

ส านักงานพาณิชย์จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออก
ตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า ราคาสนิคา้
คงตวั ยกเว้นพชืผกัที่มีการขึ้นลงตามฤดูกาล ส าหรับมาตรการลด
ภาระค่าครองชพีให้กบัประชาชนเพื่อช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อย โดย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มปีระชาชนผูม้รีายได้น้อย ประมาณ 4.8 
ลา้นคน โดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคตะวนัออกเหนือ ได้รบัสมคัร
และคดัเลอืกร้านคา้ และท าการติดตัง้ในพื้นที่แล้วประมาณ 11,500 
ร้านค้า เพิ่มขึ้นจาก 7,400 ร้านค้า เมื่อสิ้นปี 60 เพื่อให้มีร้านค้า
กระจายใหท้ัว่ถงึไปยงัประชาชนตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของ
รายไดจ้ากรฐับาล นอกจากน้ีด าเนินการส่งเสรมิกลไกรา้นคา้ในชุมชน
และการจดังานธงฟ้าในภูมภิาคต่าง ๆ  เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ 
ลดภาระค่าใชจ้่ายในการครองชพีใหก้บัประชาชน รวมถงึการตดิตาม
สถานการณ์ราคา/การติดป้ายราคาสินค้าไม่ให้มีการเอาเปรียบ
ผูบ้รโิภคอยา่งต่อเน่ือง 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน ธุรกิจเด่น คือ 
การผลติผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ และก่อสร้าง ส่วนการลงทุนทัว่ไป
ยงัคงขยายตวัโดยครึง่ปีแรกมกีารจดทะเบยีนใหม จ านวน 4,228 
ราย  ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 13,997 ลา้นบาท 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมีหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกจิ ซึง่ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือได้จดักจิกรรมสรา้ง
งาน สรา้งตลาด สรา้งโอกาส สรา้งรายได ้ในพืน้ทีจ่งัหวดัที่มรีายได้
น้อย ที่จงัหวดับุรรีมัย์ และอ านาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
และผู้มีรายได้น้อยในแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตาม
มาตรการลดความเหลือ่มล ้าของรายได ้ เช่น การจดักจิกรรมแฟรน
ไชส์สร้างอาชีพ ร่วมกับการจัดงานธงฟ้าช่วยเหลือค่าครองชีพ
ประชาชนในจงัหวดัเป้าหมาย นอกจากน้ีนอกจากน้ียงัมีการเปิด
ตลาดตอ้งชมเพิม่เตมิในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ ปี 61 
17 แห่ง โดยมตีลาดต้องชมในพืน้ที่ (59-61) รวม 54 แห่ง เพือ่
สรา้งรายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,327,918 ล้านบาท หรอืมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 9.7 ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออก โดยมโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาค
เกษตรกรรม สดัส่วนรอ้ยละ 20.8 สาขาอุตสาหกรรม สดัส่วนร้อยละ 18.4  สาขาการศกึษา สดัส่วนรอ้ยละ 14.6 สาขาค้าส่งและคา้ปลกี 
สดัสว่นรอ้ยละ 11.9 ซึง่แมจ้ะเป็นแหล่งผลติขา้วทีม่พีืน้ทีม่ากทีสุ่ดของประเทศ แต่ยงัอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั และมกีารกระจุกตวัของรายได้
อยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ อาท ินครราชสมีา รองลงมาคอื ขอนแก่น ส าหรบัจงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจ์งัหวดัต ่าทีสุ่ด คือ อ านาจเจรญิ รายไดต่้อหวั
สงูสดุ ทีข่อนแก่น และต ่าสดุไดแ้ก่อ านาจเจรญิ

การค้าชายแดน

ระหว่างไทย- สปป.ลาว ด่านหนองคาย และมุกดาหารซึ่ง
เป็นด่านหลกัในการค้ากบัสปป.ลาว ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่า
การค้ารวม การส่งออก ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.25 โดยสินค้าที่มกีาร
ส่งออกลดลง อาท ิรถยนต์ และส่วนประกอบ และสนิคา้อุตสาหกรรม
ซึ่งภาวะการคา้รวมปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.36 จากการน าเขา้สูงขึ้น
รอ้ยละ 16.93 โดยสนิคา้หลกั ที่มกีารน าเขา้สูงขึ้น คอืพลงังานไฟฟ้า 
และไทย-กมัพูชา มกีารคา้ระหว่างกนัเพยีงเลก็น้อย ในด่านช่องจอม 
ช่องสะง า และช่องเมก็ ดา้นจงัหวดัสุรนิทร์ ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี 
ประมาณร้อยละ 1.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม การส่งออกปรับตัว
สงูขึน้ ทีช่่องจอม และช่องสะง า รอ้ยละ 367.03 และ 45.96 ตามล าดบั 
และลดลงทีช่่องเมก็ รอ้ยละ 23.65

ขยายตวัไดด้ ีทัง้จากจ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายไดจ้ากผู้
เยีย่มเยอืน โดยในช่วง2 เดอืนแรกของไตรมาส 2 จ านวนผูเ้ยีย่ม
เยอืนและรายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนขยายตวัทีร่อ้ยละ 4.1 และ 9.6 
ตามล าดบั
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจภาคกลาง และตะวนัออก: คร่ึงปีแรก ปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคกลางและตะวนัออก เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงด้านการท่องเท่ียว ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้านการเกษตร

ด้านการท่องเท่ียว รายไดเ้กษตรกรในภาคกลางและภาคตะวนัออกขยายตวั 
โดยเฉพาะจากไมผ้ลในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกทีม่ผีลผลติและ
ราคาขยายตวั โดยรายไดเ้กษตรกรภาคตะวนัออก ครึง่ปี 2561 
ขยายตวัรอ้ยละ 9.4 โดยไตรมาสแรก ขยายตวัรอ้ยละ 29.3 และ  
ไตรมาส 2 ขยายตวัรอ้ยละ 1

อตัราเงนิเฟ้อ อยู่ที ่รอ้ยละ 1.4 ต่อปี ในเดอืนมถุินายน การ
บรโิภคภาคเอกชนขยายตวั  โดยเฉพาะทีภ่าคตะวนัออก สะทอ้นจาก
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
ขยายตวัรอ้ยละ 22.2 โดยเฉพาะทีจ่งัหวดัชลบุร ี

ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออกออก
ตรวจตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า ราคาสนิค้า
คงตัว ยกเว้นพืชผักที่มีการขึ้นลงตามฤดูกาล ส าหรบัมาตรการลด
ภาระค่าครองชพีให้กบัประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดย
ภาคกลางและภาคตะวนัออก มปีระชาชนผูม้รีายไดน้้อย ประมาณ 2.7 
ลา้นคน โดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ 
และท าการติดตัง้ในพื้นที่แล้วประมาณ 6,400 ร้านค้า เพิ่มขึ้นจาก 
4,400 ร้านค้า เมื่อสิ้นปี 60 เพื่อให้มีร้านค้ากระจายให้ทัว่ถึงไปยงั
ประชาชนตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล 
นอกจากนี้ด าเนินการส่งเสรมิกลไกรา้นค้าในชุมชนและการจัดงาน
ธงฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กบัท้องถิ่น ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กับประชาชน รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ราคา/การติดป้ายราคาสินค้าไม่ให้มีการเอาเปรียบ
ผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใชต้ลาด เป็น
กลไกขบัเคลือ่นใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมหีมุนเวยีนทางเศรษฐกจิ ซึง่
ในพื้นที่ภาคกลางได้จดักิจกรรมสร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส 
สร้างรายได ้ในพื้นที่จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อเป็นจงัหวัดน าร่อง เพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชนและผูม้รีายไดน้้อยในแนวทางการสรา้งงาน สรา้ง
อาชีพ ตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้  เช่น การจัด
กจิกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชพี ร่วมกบัการจดังานธงฟ้าช่วยเหลอืค่า
ครองชพีประชาชนในจงัหวดัเป้าหมาย นอกจากน้ีนอกจากน้ียงัมกีาร
เปิดตลาดตอ้งชมเพิม่เตมิในพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก ปี 61 
13 แห่ง   โดยมตีลาดตอ้งชมในพืน้ที ่(59-61) รวม 63 แห่ง เพือ่สรา้ง
รายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก เป็นภาคทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 5,639630 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41.25 ของ
ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมโีครงสร้างการผลติอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 47 รองลงมาเป็นภาคการคา้ส่งคา้ปลกี การขนส่งและเหมอืงแร่ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11, 5.9 และ 5.5 
ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั โดยเป็นพืน้ทีฐ่านเศรษฐกจิหลกั เป็นทีต่ัง้ของท่าเรอืน ้าลกึและท่าอากาศยานนานาชาต ิรวมทัง้เป็น
พืน้ทีแ่นวระเบยีงเศรษฐกจิ ทีเ่ชื่อมโยง เมยีนมา ไทย กมัพชูา และเวยีดนาม โดยมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ ซึง่จงัหวดั
ทีม่รีายไดต่้อหวัสงูสดุ ทีร่ะยอง และต ่าสดุที ่สระแกว้และชยันาท

การค้าชายแดน

ระหว่างไทย-กมัพูชา  มกีารคา้ระหว่างกนั ที่ด่านอรญัประเทศ 
ด่านคลองใหญ่ และด่านจนัทบุร ีซึง่เป็นด่านหลกัในการคา้ หรอืประมาณ
ร้อยละ 97 ของมูลค่าการค้ารวม โดยเพิม่ขึ้นร้อยละ 10.31 การส่งออก
เพิม่ขึ้นร้อยละ 15.56 ซึ่งที่ด่านอรญัประเทศ และคลองใหญ่ การส่งออก
เพิม่ขึ้นร้อยละ 23.95 และ 5.82 ตามล าดบั ในขณะที่ด่านจนัทบุรี การ
ส่งออกลดลงรอ้ยละ 16.79 สนิคา้ทีม่กีารส่งออกสงูขึน้ อาท ิเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล ์รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และมูลค่า
การน าเข้าลดลงร้อยละ 8.05 และไทย-เมียนมา    มีการค้าระหว่างกัน
เลก็น้อยในด่านสงัขละบุรปีระมาณรอ้ยละ 0.56 ของมูลค่าการส่งออกรวม 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.05 แต่มกีารน าเขา้บรเิวณด่านสงัขละบุร ีถงึรอ้ยละ 
83.09 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.02 โดยสนิคา้น าเขา้หลกัคอืก๊าซธรรมชาติ

จ านวนนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง ทัง้จาก
จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน และรายไดจ้ากการเยีย่มเยอืน โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออก โดยในช่วง 2 เดอืนแรกในไตรมาสที่ 2 ปี 61 ขยายตัว
ต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ 6.4 และ 15.9 ตามล าดบั 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกจิโดยรวม ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน จะเหน็ว่าภาค  
อสงัหาริมทรพัย์ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า ผลิตอาหารสัตว์
ส าเรจ็รูป และขายส่งเครื่องดนิเผา ยงัคงขยายตวัโดยครึ่งปีแรกมี
การจดทะเบียนใหม จ านวน 13,569 ราย  ทุนจดทะเบียน 
ประมาณ 37,287 ลา้นบาท 
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้ และใต้ชายแดน:  คร่ึงปีแรก ปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคใต้เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
รวมถึงด้านการท่องเท่ียว  ส่วนการส่งออกลดลงเลก็น้อย

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาสแรก ปี 61 รายไดเ้กษตรกรลดลงรอ้ยละ 24..7 

และในไตรมาส 2 ขยายตวัรอ้ยละ 14.6 โดยครึง่ปี ลดลงรอ้ยละ 
20.2 จาก เน่ืองจากราคาสนิคา้เกษตรทางภาคใตป้รบัตวัลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยเฉพาะ ยางพารา และปาลม์
น ้ามนั โดยปจัจุบนัราคาปาลม์น ้ามนัและยางพารา ยงัคงทรงตวัอยู่
ในระดบัต ่า

อตัราเงินเฟ้อ อยู่ที่ ร้อยละ 1.4 ต่อปี ในเดือนมิถุนายน 
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว   สะท้อนจากการจัด เก็บ
ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ขยายตวัรอ้ย
ละ 5.4 ต่อปี โดยเฉพาะทีจ่งัหวดัภูเกต็ กระบี ่และสตูล 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคใต้ออกตรวจติดตามภาวะ
ราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสนิค้าคงตัว ยกเว้น
พชืผกัที่มรีาคาสูงขึน้จากฝนตกหนัก ส าหรบัมาตรการลดภาระค่า
ครองชพีใหก้บัประชาชนเพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย โดยภาคใต้ มี
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประมาณ 1.27 ล้านคน โดยส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัภาคใต้ได้รบัสมคัรและคดัเลอืกร้านค้า และท าการ
ติดตัง้ในพื้นที่แล้วประมาณ 3,200 ร้านค้า เพิ่มขึ้นจาก 2,100 
ร้านค้า เมื่อสิ้นปี 60 เพื่อให้มีร้านค้ากระจายให้ทั ว่ถึงไปยัง
ประชาชนตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล 
นอกจากนี้ด าเนินการส่งเสรมิกลไกรา้นค้าในชุมชนและการจัดงาน
ธงฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กบัท้องถิ่น ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กับประชาชน รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ราคา/การติดป้ายราคาสินค้าไม่ให้มีการเอาเปรียบ
ผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใชต้ลาด เป็น
กลไกขบัเคลือ่นใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมหีมุนเวยีนทางเศรษฐกจิ ซึง่
ในพืน้ทีภ่าคใตไ้ดจ้ดักจิกรรมสรา้งงาน สรา้งตลาด สรา้งโอกาส สรา้ง
รายได ้ในพื้นที่จงัหวดัที่มรีายได้น้อย ที่จงัหวดัพทัลุง โดยมจีงัหวดั
ใกลเ้คยีง คอืปตัตานี และนราธวิาสเขา้ร่วม เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
และผู้มีรายได้น้อยในแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตาม
มาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได ้ เช่น การจดักจิกรรมแฟรน
ไชส์สร้างอาชีพ ร่วมกับการจัดงานธงฟ้าช่วยเหลือค่าครองชีพ
ประชาชนในจงัหวดัเป้าหมาย นอกจากน้ีนอกจากน้ียงัมกีารเปิดตลาด
ตอ้งชมเพิม่เตมิในพืน้ทีภ่าคใตปี้ 61 11 แห่ง   โดยมตีลาดตอ้งชมใน
พืน้ที ่(59-61) รวม 38 แห่ง เพือ่สรา้งรายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคใต้ เป็นภาคที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,199,315 ล้านบาท หรือมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 8.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยสงูเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือโดยมโีครงสรา้ง
การผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 27 พชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ยางพารา และปาลม์น ้ามนั รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการคา้ส่งคา้ปลกี การขนส่งและการท่องเทีย่วคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12, 10, 9 และ 8 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคตามล าดบั มกีาร
กระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ โดยจงัหวดัทีม่รีายไดต่้อหวัสงูสดุ ทีภู่เกต็ และต ่าสดุที ่นราธวิาส

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย  มีการค้าระหว่างกนัสูงสุด โดยมี

มูลค่ารวมในครึง่ปีแรก 278,340.78 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.9 หรอื
คดิเป็นร้อยละ 50.27 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม โดยด่านสะเดา 
และปาดงัเบซาร์ ซึง่เป็นด่านหลกัในการคา้ หรอืประมาณร้อยละ 97.5 
ของมูลค่าการคา้รวม การส่งออก ที่ด่านสะเดา ปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ 
6.3 ในขณะที่ด่านปาดงัเบซาร์ การส่งออกลดลงร้อยละ 23.26 โดย
สินค้าที่มีการส่งออกสูงขึ้น คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และสนิคา้ทีม่กีารส่งออกลดลง คอื  ยางพารา ส่วนการน าเขา้ขยายตวั
ทัง้ที่ด่านสะเดาและปาดงัเบซา ร้อยละ 15.79 และ 8.07 ตามล าดบั 
และไทย-เมียนมา มกีารคา้ระหว่างกนัในด่านระนองประมาณร้อยละ 
15  ของมูลค่าการส่งออกรวม การส่งออกปรบัตวัลดลง ร้อยละ 26.02 
และมลูคา่การน าเขา้ลดลงรอ้ยละ 14.12

ขยายตวัไดด้ ีทัง้จากจ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายไดจ้ากผู้
เยีย่มเยอืน โดยในช่วง2 เดอืนแรกของไตรมาส 2 จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน
และรายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนขยายตวัทีร่อ้ยละ 6.4 และ 13.7 ตามล าดบั 
จากการขยายตวัในทุกจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนั

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกจิโดยรวม ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน จะเหน็ว่าภาค  
โฮลดิง้ และการผลติยางแผ่น ยงัคงขยายตวัโดยครึ่งปีแรกมกีาร
จดทะเบียนใหม จ านวน 3,820 ราย  ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 
9,319 ลา้นบาท 
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ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาปรบัตวัลดลง ซึ่งเป็นไปตาม
ตลาดโลกทีเ่ริม่ชะลอตวั โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์ผลผลติขา้ว
โลกปี 60/61 ส.ค. จะมผีลผลติ 61487.565 ล้านตนัขา้วสาร หรอืลดลงร้อยละ
0.20 และสต็อกปลายปีคงเหลอื 143.574 ลา้นตนัขา้วสาร ลดลงจากปีทีผ่่านมา
ร้อยละ 0.17 ซึ่ งแม้ปีนี้ ข้าวหอมมะลิจะมีราคาสูง แต่ตลาดหลักอย่า ง
สหรฐัอเมรกิา และจนี ไดพ้ฒันาสายพนัธุ์ขา้วหอมขึน้มา ซึ่งส่งผลใหไ้ทยส่งออก
ไปยงัสองประเทศนี้ไดน้้อยลง และอาจจะเป็นคู่แข่งส าคญัในการส่งออกขา้วของ
ไทยในอนาคต 

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงตามตลาดต่างประเทศ โดยราคาน ้ามนั
ปาล์มดิบในตลาดมาเลเซียปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดมีความกังวลใจ 
ภายหลงัสมาคมน ้ามนัปาล์มของมาเลเซยี (Malaysian Palm Oil Association: 
MPOA) รายงานตวัเลขผลผลติน ้ามนัปาลม์ 20 วนัแรกของเดอืนสงิหาคม 2561 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.80 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัเดอืนกรกฎาคม 2561 และ
คาดว่าผลผลติน ้ามนัปาลม์ทัง้เดอืนสงิหาคมจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 –15 เมือ่เทยีบ
กบัเดอืนกรกฎาคม 2561 และผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนสงิหาคมจะมปีระมาณ 
1.137  ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.193 ลา้นตนั สูงขึน้จากผลผลติปาล์ม
ทะลาย 1.081 ล้านตัน คิดเป็นน ้ ามันปาล์มดิบ 0.184 ล้านตัน ของเดือน
กรกฎาคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 5.18 และรอ้ยละ 4.89

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง เนื่องจากเริ่มเข้า    

ฤดกูรดียาง ส่งผลใหม้ปีรมิาณยางในตลาดมาก และเป็นตามทศิทางราคายาง
ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ที่ปรบัตัวลดลง เนื่องจากะสต็อกยางพาราตลาด
ปรับตัวสูงขึน้ร้อยละ 2.94 และนักลงทุนยงัมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบ
ของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง เนื่องจาก ในช่วง 15
มถุินายน –15 สงิหาคม 2561 เป็นช่วงใชม้าตรการควบคุมการน าเขา้ขา้วสาลทีีไ่ด้
ปรบัลดสดัส่วนลงเป็น 2:1 ส่งผลให้ความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ปรบัตัว
ลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ของโลก ปี 2561/62 ว่าม ี1,098.90 ลา้นตนั เพิม่ขึ้นจาก 1,067.80 ลา้นตนั ในปี 
2560/61 รอ้ยละ 2.91

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน กนัยายน 2561
ข้าว –คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากได้รบัปจัจยับวกจากการ
ประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว ครัง้ที่ 3/2561 ที่มีมติ
เหน็ชอบมาตรการช่วยเหลอืผูป้ลูกขา้วปีการผลติ 2561/2562 ในช่วงปลายปี
จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสนิเชื่ออชะลอการขายขา้วเปลอืกและการ
ช่วยเหลอืค่าเกบ็ เกีย่วและปรบัปรุงคุณภาพ โครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้ว 
และสรา้งมูลค่าเพิม่ และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให ้ผู้ประกอบการค้าขา้วใน
การเกบ็สตอ็ก
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลังจะทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเก่ียว หัวมันส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัและลานมนัเส้น 
ยางพารา  -คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัลดลง จากสตอ็กยางทีป่รบัตวัสงูขึน้ และจาก
การชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั  ในการปรบัขึ้นอตัรา
ดอกเบี้ย รวมถึงความอ่อนไหวของสถานการณ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ
สหรฐัอเมรกิา ทีย่งัไมค่ลีค่ลาย 
ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของ
มาเลเซยีปรบัตวัลดลงอยู่ที ่2,100 รงิกติต่อตนั โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าการส่งออกจะ
เพิม่ขึน้ จากราคาอยู่ทีร่ะดบั 2,229 รงิกติต่อตนั (560 ดอลลาร์สหรฐัฯ) ประกอบกบั
ความตอ้งการของประเทศผูน้ าเขา้เขา้ทีส่ าคญัไดช้ะลอตวัลง คอื อนิเดยี และตุรก ีซึ่ง
การน าเขา้น ้ามนัปาล์มดบิของอินเดยีปรบัตวัลดลงต ่าสุดในรอบ 6 ปี หลงัจากทีไ่ด้
ปรบัภาษนี าเขา้เพือ่ยกระดบัราคาน ้ามนัในประเทศและสนบัสนุนเกษตรกรในทอ้งถิน่ 
ส่งผลใหร้ะดบัสตอ็กน ้ามนัปาลม์ของมาเลเซยีมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ อยู่ทีร่ะดบั 20.5 
ลา้นตนั และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่4
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาลดลง ในช่วงต้น
เดือนเนื่องจากกปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ตลาดมีมากขึ้น จากผลผลิต
ขา้วโพดฤดูกาลใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัพ่อค้าพชืไร่เร่ง
ระบายสต๊อกผลผลติเก่า เพื่อรอซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัว์รอบใหม่ส่งผลให้ราคา
ขา้วโพดเลีย้งสตัวป์รบัลดลง และเป็นไปตามตลาดล่วงหน้าชคิาโกส้่งมอบเดอืน
กนัยายนทีป่รบัตวัลดลง 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนสิงหาคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ก.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(ส.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ส.ค./ ก.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,991 15,999 15,191 15,182 15,190 15,390 -3.75836
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.38 2.35 2.34 2.36 2.39 2.36 -0.84034

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 41.44 41.02 41.09 41.05 41.25 41.10 -0.82046
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.58 3.14 3.18 3.22 3.24 3.19 -10.8939
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.17 7.05 6.84 6.95 6.56 6.85 -4.46304

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากเขา้สู่
ช่วงฤดูฝน อาจส่งผลให้ผลผลติที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดมคีุณภาพแป้ง
ลดลง  ส่งผลใหร้าคาทีเ่กษตรกรไดร้บัลดลง ลานมนัส่วนใหญ่หยุดด าเนนิการผลติ
เพราะฝนตก ส่วนโรงงานแป้งมนัส าปะหลังส่วนใหญ่หยุดเพื่อซ่อมแซม
เครือ่งจกัร โดยเดอืนสงิหาคม 2561 คาดว่าจะมผีลผลติออกสู่ตลาด 1.18 ลา้น
ตนั (รอ้ยละ 4.35 ของผลผลติทัง้หมด) ทัง้ปี 2561 ออกสู่ตลาดแลว้ (ต.ค. 60 
–ก.ค. 61) ปรมิาณ 24.93 ลา้นตนั (รอ้ยละ 91.52 ของผลผลติทัง้หมด)
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■ วนัที่ 3 - 4 กนัยายน 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย 
ออกประชาสมัพันธ์และรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่
(Mobile Application) เพื่อเพิม่ทางเลอืกในการซือ้สนิคา้ให้กบัผูถ้อื
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ณ ตลาดสดในพื้นที่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอ
เวยีงชยั อ าเภอขนุตาล และอ าเภอเทงิ

แวดวงพาณิชย์

■ วนัที่ 4 กนัยายน 2561 ส านักงานพาณิชยเ์ชยีงใหม่ จดัพธิเีปิด
งานงานยกระดับนวัตกรรมตลาดสินค้าและบริการ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ (Northern Innovative Product Champion Project) ณ 
ลานกจิกรรม สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยไดร้บัเกยีรตจิาก 
นายวิชยั โภชนกิจ รองปลดักระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด
งาน ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2561 บริเวณลาน
กจิกรรม2และ3 สยามสแควร์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่และขยาย
ช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดเป้าหมาย เพิม่มูลค่าการค้า การลงทุน และ
เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ สินค้าเด่น 
สนิค้านวัตกรรม ของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือให้เป็นที่รู้จ ัก สร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ ีสง่ผลใหเ้กดิการขยายทางเศรษฐกจิของกลุ่มใหก้บั
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ ซึง่มผีูป้ระกอบการเขา้ร่วมจ าหน่ายกว่า 250 คูหา
มทีัง้สนิคา้Organic สมุนไพร/ Health and Wellness สนิคา้หตัถกรรม
ผา้ทอ สนิคา้ GI และสนิคา้ฮาลาล

■ วนัที ่11 กนัยายน 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี ได้
จดัพธิมีอบเกยีรตบิตัรใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นคา้ โครงการธงฟ้า
ประชารฐัจงัหวดัอุดรธานีที่ผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรมยกระดบั
รา้นค้าโครงการธงฟ้าประชารฐัสู่มอือาชพี จ านวนทัง้หมด 821 
ราย โดยผูว้่าราชการจงัหวดัอุดรธานี (นายวฒันา พุฒชิาต)ิ เป็น
ประธานมอบเกยีรตบิตัร ภายในงานมกีารจดัแสดงและจ าหน่าย
สินค้าจากsupplierรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าชุมชน รวมถึง
เชื่อมโยงผูผ้ลติกบัรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั จ านวน 30 รา้นคา้ และ
ส านักงานพาณิชย์ได้ร่วมแถลงข่าว Application สินค้าเกษตร
ของจงัหวดัอุดรธานีในการส่งเสรมิดา้นการคา้ตลาดออนไลน์และ
ออฟไลน์สนิคา้ของจงัหวดัอุดรธานีดว้ย

■ วนัที ่17 กนัยายน 2561 ผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั (นายศริพิฒั
พฒักุล) ใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด  การจดักจิกรรมเจรจา
การค้าและเชื่อมความสมัพันธ์ทางการค้า จัดโดย ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัตรงั เชญินักธุรกจิจากต่างประเทศกว่า 20 ราย 
มาเจรจาการค้ากบัผู้ประกอบการจงัหวดัตรงั 35 ราย เป็นการ
เริ่มต้นที่ดยีิ่งของจงัหวดัตรงั ผลการจดังานครัง้นี้ พบว่าสนิค้า
และธุรกจิบรกิารตลอดจนธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัเป็นทีส่นใจ
จากนกัธุรกจิทีม่าร่วมเจรจา เกดิการซือ้ขายทนัทหีลายราย อาท ิ
ปลากระป๋องตราทองค า เฟรนไชส์โรงเรียนสอนการอาชีพ 
กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการจังหวัดตรังมองเห็นและ
สามารถเข้าถึงโอกาสในการท าการค้าระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
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■ วนัที่ 22 กันยายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว     
จดักจิกรรมเปิดศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชน (Farm Outlet)ตลาด
นัดกาสรฯ โรงเรยีนกาสรกสวิทิย์ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริ
ของสมเดจ็พระเทพรตัน์ฯ ส าหรบัสอนการท านา และเป็นที่ศกึษา
ดูงาน รวมทัง้ เปิดใหชุ้มชนไดน้ าผลติผลเขา้มาวางจ าหน่ายโดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย ส านักงานฯ ได้ประสานกบัผู้ดูแลโรงเรียนฯ และ
มูลนิธิชยัพฒันาทราบ เพื่อส่งเสริมให้เป็นFarm Outlet ในปี 
งบประมาณ 2561

■ วันที่ 25 กันยายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูม ิ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
การตลาดสู่การท่องเที่ยวให้แก่ผู้ค้าในตลาดประชารัฐต้องชม 
ตลาดฅนพรม ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส้มโอ ที่มีการปลูกจ านวนมากในพื้นที ่    
โดยแปรรูปเป็นธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง และสบู่หอมจากส้มโอ 
เพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูค้า้ในตลาดต่อไป

■ วนัที่ 20 กนัยายน 2561 นายพพิฒัน์ เอกภาพนัธ์ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัสุโขทยั ไดเ้ป็นประธานเปิดงานแสดงสนิคา้นวตักรรม “สุโข 
Innovation” โดยมพีาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั กล่าวรายงานการจดังาน 
ท่ามกลางแขกผูม้เีกยีรตแิละผูส้นใจเขา้ร่วม ณ MCC Hall ชัน้ 4 The Mall
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อบูรณาการความ
ร่วมมือสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรม สร้างมูลค่าการค้า และสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัเศรษฐกจิของจงัหวดัสโุขทยัต่อไป

■ วันที่ 21 กันยายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร      
จดังาน " คกัอหีลเีกษตรอนิทรยีข์องดเีมอืงยโสธร" น าของด ีสนิคา้
เด่นของจังหวัดยโสธรมาแสดงและจ าหน่าย ณ ลานโปรโมชัน่ 
เซน็ทรลั เวสเกต บางใหญ่ จ.นนทบุร ีโดยม ีผู้ว่าราชการจงัหวดั
ยโสธร ให เ้กยีรตเิป็นประธาน งานจดัระหว ่างวนัท ี20-23 
กนัยายน 2561
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

28/09/2561 –
09/10/2561

งานประเพณสีารทไทยกลว้ยไขแ่ละของ
ดเีมอืงก าแพง ประจ าปี 2561

บรเิวณสนามหน้าทีว่่าการ
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ประกวดกลว้ยไขแ่ละพชืผลทางการ
เกษตร และจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง

สพจ.ก าแพงเพชร

จากรายงานของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) ระบุว่าตลาดแรงงานก าลงัถูกเทคโนโลย ี
เขา้มาป ัน่ปว่น เน่ืองจากงานหลายประเภทก าลงัถูกเทคโนโลยเีขา้มาทดแทน ขณะทีผ่ลส ารวจจาก เอก็ซพ์รีสิ บรษิทัดา้นการ
สรรหาบุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นและผูบ้รหิารในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในไทย เผยใหเ้หน็ภาพตลาดงาน
ไทยในปจัจุบนัมกีารปรบัตวัอย่างรวดเรว็ แต่จะยงัไม่ส่งผลกระทบเฉียบพลนัในระยะ 3-5 ปีนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการ
และแรงงานยงัต้องใชเ้วลาปรบัตวัเรยีนรู้ เพิม่ทกัษะ โดยผูป้ระกอบการยงัคงใหค้วามส าคญัในเรื่องการลงทุน การวางแผน
และบริหารขัน้ตอนการท างาน รวมถึงแผนการพฒันาอบรมในการท างานระหว่างคนกบัหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ
ต าแหน่งงานที่บรษิัทต้องการ พบว่าบุคลากรต้องมคีวามรู้ ทกัษะความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างาน ร่วมกบั
หุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย 5 สายงานส าคญัเป็นที่ต้องการสูงขณะนี้ ได้แก่ สายงานขาย    
สายงานไอท ีสายงานวศิวกร สายงานผลติ และสายงานบญัชแีละการเงนิ การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืของผูป้ระกอบการ
และคนท างานเป็นสิง่ส าคญัในยุคทรานส์ฟอร์เมชัน่ ซึ่งจากการศึกษาชี้ให้เหน็ได้เป็นอย่างดีว่า การพฒันาควรต้อง
ผสมผสานระหว่างคน ทกัษะกระบวนการ และเทคโนโลย ีซึง่ไม่มสีิง่ใดสามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างเบด็เสรจ็

ส่องทิศทาง ตลาดงานไทยในยคุทรานสฟ์อรเ์มชัน่


