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1.กลุมประเทศ RECP ยอมรับถึงความกาวหนาที่เปนรูปธรรมในชวงสุดทายของการหารือ โดย

เลื่อนการตกลงขอสรุปเปนปหนา 

RCEP countries acknowledge “substantial progress” in final stages of talks as 

agreement pushed to next year  

 เมื่อวันพุธท่ีผานมา ในงานประชุมความตกลงพันธมิตร

ท า ง ก า ร ค า ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ห รื อ  Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) คร้ัง

ท่ี 2 ณ ประเทศสิงคโปร นายกรัฐมนตรี Narendra Modi 

ไดเรียกรองใหมีขอสรุปของRCEPโดยเร็ว และกลาววา 

RCEP ควรเปนเวทีท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสมดุล  

โดยท่ีประชุมไดเล่ือนการตกลงขอสรุปของ RCEP เปนปหนา เนื่องจากยังอยูในระหวางการหารือใน

ประเด็นสําคัญตางๆ เชน สินคา การบริการ  และการเคล่ือนยายแรงงานผูเชี่ยวชาญและการลงทุน 

ถึงแมวาท่ีประชุมจะมีขอสรุปใน 7 ประเด็นท่ีสําคัญแลว แตเร่ืองการเขาถึงตลาดยังคงอยูในชวง

สุดทายของการพูดคุย นอกจากนี้ท่ีประชุมยังไมมีมติเอกฉันทในเร่ืองการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ 

e-commerce   การแขงขันและการลงทุน  
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เนื่องจากอินเดียมีความจําเปนท่ีตองมีขอสรุปจากการหารือดังกลาวกอนการเลือกตั้งท่ัวไปของ

ประเทศในป 2562  อินเดียจึงไดเสนอใหใชคําวา “ความกาวหนาท่ีเปนรูปธรรม” (substantial 

progress) ในแถลงการณรวมของการประชุมคร้ังนี้  โดยแทนท่ีคําวา “ขอสรุปท่ีเปนรูปธรรม” 

(substantial conclusion)  

ผูนําจากหลายประเทศไดกลาววา RCEP จะชวยขยายการคาและการลงทุนของภูมิภาค ซึ่งจะสงผลตอ

การเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลก  

ท้ังนี้ ตามท่ีระบุในแถลงการณ  ประเทศสมาชิกตางๆอยูในระหวางการหาขอสรุปในเร่ืองการเขาถึง

ตลาด โดยไดมีการเนนยํ้าวาเดิมประเทศสมาชิกของ RCEP ไมไดมีขอตกลงการคาเสรีเชิงทวิภาคี

ระหวางกันท้ังหมด 

RCEP คือความตกลงพันธมิตรทางการคาระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย 10 ประเทศอาเซียน และ

ประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน จีน เกาหลีใต และอินเดีย โดยไดมีการ

กอตั้งกลุม RECPในป 2555 ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในดานตางๆ เชน การเปดเสรี

การคาสินคา การบริการ การลงทุน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การแขงขัน การจัดซื้อของรัฐ 

มาตรฐานตางๆ ทรัพยสินทางปญญา ระบบพิธีการศุลกากร และอื่นๆ 
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2. ดัชนีราคาคาสงอินเดียพุงสูงในรอบ 4 เดือนที่รอยละ 5.28 ในเดือนตุลาคม 2561 จากราคา

เช้ือเพลิงที่สูงข้ึน 

WPI surges to four month high of 5.28% in October on dearer fuel  

 

กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมไดเปดเผยเมื่อ

วันพุธท่ีผานมาวา อัตราเงินเฟอท่ีสูงขึ้นในสินคา

อุตสาหกรรมและเชื้อเพลิงไดสงผลใหดัชนีราคาคา

สงของอินเดีย หรือ WPI เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.28 

ในเดือนตุลาคม 2561 จากระดับรอยละ 5.13 ใน

เดือนกันยายน 2561 

  

 

 

ในขณะท่ีเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปท่ีแลวดัชนีราคาสงคาสงของอินเดียอยูท่ีรอยละ 3.68 สวนอัตราเงิน

เฟอในดานพลังงานและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นท่ีรอยละ 18.44 ในเดือนตุลาคม 2561 จากรอยละ 16.65 ใน

เดือนกันยายน 2561 ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.49 ใน

เดือนตุลาคม เพิ่มจากรอยละ 4.22 ในเดือนกันยายน 2561 ท่ีผานมา 

 

แถลงการณของกระทรวงฯ ระบุ“อัตราเงินเฟอตามดัชนี WPI Food Index ประกอบดวย ผลิตภัณฑ

อาหาร (food articles) จากกลุมสินคาพ้ืนฐาน และผลิตภัณฑอาหารจากกลุมสินคาอุตสาหกรรมได

ลดลงจากรอยละ 0.14 ในเดือนกันยายนป 2561 เปนรอยละ -0.64 ในเดือนตุลาคมป 2561” 

 

สวนระดับอัตราเงินเฟอในสินคาธัญพืช ขาวสาลี และมันฝร่ังเพิ่มขึ้นท่ีรอยละ 6.24, รอยละ 9.49 และ

รอยละ93.65 ตามลําดับ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอของขาวเปลือกปรับตัวลดลงเหลือรอยละ 4.08 ในเดือน

ตุลาคม 2561 
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ตามขอมูลท่ีเปดเผยเมื่อวันจันทรแสดงให

เห็นวาอัตราเงินเฟอคาปลีกอินเดียลดลง

รอยละ 3.31 ในเดือนตุลาคม 2561 จาก

รอยละ 3.7 ในเดอืนกันยายน 2561 สวน

ในอัตราเงินเฟอสินคาคาสงนั้น พบวามี

การลดลงของอัตราเงินเฟอซึ่งชะลอตัวใน

จําพวกถั่วตาง ๆ แตเพ่ิมขึ้นในจําพวกหัว

หอม ไขและ  เนื้อสัตว 
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