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ดัชนีราคาส
งออก เดือนพฤษภาคม 2562 เท
ากับ 101.2 (ป. 2555 = 100)
เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาส
งออกไม
เปลี่ยนแปลง (YoY) 
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางชะลอตัวจากผลสงครามการค�า
ระหว
างสหรัฐฯ และจีนท่ียืดเย้ือ ประกอบกับแนวโน�มค
าเงินบาทมีทิศทางแข็งค
า
ส
งผลกระทบให�การส
งออกของไทยชะลอลง อย
างไรก็ตาม คําสั่งซ้ือจากตลาด
ต
างประเทศยังเป@นปAจจัยสนับสนุนให�การส
งออกสินค�าบางรายการขยายตัวได�ดี 
โดยหมวดสินค�าท่ีดัชนีราคาส�งออกปรับตัวสูงข้ึน คือ หมวดสินค�าเกษตรกรรม 
ได�แก� ยางพารา ข�าว ผัก ผลไม�สดแช�เย็น แช�แข็งและแห�ง ปลาสดแช�เย็นแช�แข็ง 
และไก�สด แช�เย็นแช�แข็ง ขณะท่ีหมวดสินค�าท่ีส�งผลให�ดัชนีราคาส�งออกลดลง คือ 
หมวดสินค�าแร�และเช้ือเพลิง โดยเฉพาะนํ้ามันสําเร็จรูปและนํ้ามันดิบ และหมวดสินค�า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได�แก� นํ้าตาลทราย และอาหารทะเลกระป/องและแปรรูป 
สําหรับหมวดสินค�าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส�งออกไม�เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคานําเข�า เดือนพฤษภาคม 2562 เท
ากับ 93.5 (ป. 2555 = 100) 
เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ลดลงร�อยละ 0.2 (YoY) หมวดสินค�าท่ีปรับลดลง 
ประกอบด�วย หมวดสินค�าเช้ือเพลิง ได�แก� นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป ก0าซธรรมชาติ
ป3โตรเลียม หมวดยานพาหนะและอุปกรณ4การขนส�ง ได�แก� ส�วนประกอบและ
อุปกรณ4ยานยนต4 และหมวดสินค�าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ได�แก� เคมีภัณฑ4 เหล็ก 
เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 สินแร�โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ4 และทองคํา 
ขณะท่ีดัชนีราคานําเข�าท่ีปรับตัวสูงข้ึนคือ หมวดสินค�าทุน ได�แก� เครื่องจักรไฟฟ;า
และส�วนประกอบ ผลิตภัณฑ4โลหะ เครื ่องมือ  เครื ่องใช�ทางว ิทยาศาสตร4 
การแพทย4 และการทดสอบ สําหรับหมวดสินค�าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคานําเข�า
ไม�เปลี่ยนแปลง 

     อัตราการค�า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2562 
เป<นเกณฑ4วัดความได�เปรียบเสียเปรียบทางการค�าของประเทศ พิจารณาจาก
อัตราส�วนระหว�างดัชนีราคาส�งออกกับดัชนีราคานําเข�า ซ่ึงอัตราการค�าของไทย 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 เท�ากับ 108.2 (เดือนเมษายน 2562 เท�ากับ 108.1) 
มีค�าสูงกว�า 100 แสดงว�าประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข�งขันท่ีดี 
ท้ังน้ี เน่ืองจากราคาสินค�าส�งออกโดยรวมอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าราคานําเข�า 
โดยเฉพาะสินค�าส�งออกสําคัญของไทย อาทิ เครื่องใช�ไฟฟ;า เครื่องคอมพิวเตอร4 
อุปกรณ4และส�วนประกอบ ผักและผลไม�แปรรูป ผลิตภัณฑ4ทําจากข�าวและแป;ง 
ปุ/ย เครื่องสําอาง สบู�และผลิตภัณฑ4รักษาผิว และเครื่องจักรกลและส�วนประกอบ 
ซ่ึงเป<นไปตามความต�องการสินค�าจากตลาดต�างประเทศท่ีมีอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ี 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ4 ผลิตภัณฑ4พลาสติก เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4
ราคาส�งออกยังคงสูงกว�าราคานําเข�าเช�นกัน เน่ืองจากเป<นวัตถุดิบเก่ียวเน่ือง
กับราคานํ้ามันตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึน

                     กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร!การค�า

องค!ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเข�า
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร4สหรัฐ

รูปเงินดอลลาร4สหรัฐ
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สินค�าอุตสาหกรรม สินค�าแร
และเช้ือเพลิง
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สินค�าเช้ือเพลิง สินค�าทุน
สินค�าวัตถุดิบและกึง่สําเรจ็รูป สินค�าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณ!การขนส
ง YoY
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ดัชนีราคาส
งออกของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562

       ดัชนีราคาส�งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค�าส�งออกในรูปของดัชนี โดยใช�วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
ส�งออกท่ีผู�ส�งออกในประเทศไทยได�ส�งออกสินค�าไปต�างประเทศ ท้ังน้ี ราคาส�งออกท่ีสํารวจเป<นราคา F.O.B (Free On Broad) ครอบคลุม 
4 หมวดสินค�า ได�แก� หมวดสินค�าเกษตรกรรม หมวดสินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค�าอุตสาหกรรม และหมวดสินค�าแร�และเช้ือเพลงิ 
มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 682 รายการ สรุปได�ดังน้ี

1. ดัชนีราคาส
งออกของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562 เท
ากับ 101.2 (ปTฐาน 2555 = 100) (เดือนเมษายน 2562 เท�ากับ 101.3)
โดยดัชนีราคาส�งออกเดือนพฤษภาคม 2562 ในหมวดสินค�าเกษตรกรรม เท�ากับ 101.2 หมวดสินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร เท�ากับ 106.8 
หมวดสินค�าอุตสาหกรรม เท�ากับ 102.8 และหมวดสินค�าแร�และเช้ือเพลิง เท�ากับ 83.4 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส
งออกของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

    2.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2562 (MoM)   ลดลงร�อยละ 0.1 โดยมีร�อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค�าส�งออกจําแนกตามรายหมวดสินค�า ดังน้ี
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รวมทุกรายการ

หมวดสินค�าท่ีดัชนีราคาส
งออกปรับตัวลดลง ประกอบด�วย 
หมวดสินค�าอุตสาหกรรม ได�แก� เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ4 ผลิตภัณฑ4
พลาสติก ผลิตภัณฑ4ยาง เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 เน่ืองจากเป<น
สินค�าเก่ียวเน่ืองกับราคานํ้ามันท่ีปรับลดลง นอกจากน้ี คอมพิวเตอร4 
อุปกรณ4และส�วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ;า รถยนต4 อุปกรณ4และ
ส�วนประกอบ ปรับตัวลดลงตามความต�องการของตลาดต�างประเทศ
ท่ีชะลอตัว รวมถึงทองคํา ราคาลดลงเล็กน�อยเน่ืองจากได�รับ
แรงกดดันจากการแข็งค�าของสกุลเงินดอลลาร4สหรัฐ และหมวดสินค�า
แร
และเชื้อเพลิง ได�แก� นํ้ามันสําเร็จรูปและนํ้ามันดิบ เน่ืองจาก
ตลาดมีความกังวลต�อเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวจากสงครามการค�า
ระหว�างสหรัฐฯ และจีนท่ียังคงยืดเยื้อ นอกจากน้ี ยังได�รับ
แรงกดดันจากปริมาณนํ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ท่ีอยู�ในระดับสูง
ขณะ ท่ีหมวดสิ นค� า ท่ี ดัชนี ร าคาส
 งออกป รับ ตัวสู งขึ้ น 
ประกอบด�วย หมวดสินค�าเกษตรกรรม ได�แก� ยางพารา 
ผลิตภัณฑ4มันสําปะหลัง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู�ตลาด
น�อยลง ขณะท่ีความต�องการยังมีอย�างต�อเน่ือง สําหรับข�าว 
ราคาสูงข้ึนเล็กน�อย โดยเฉพาะข�าวหอมมะลิและข�าวเหนียว 
ตามความต�องการของตลาดท่ียังขยายตัวได�ดี นอกจากน้ี ไก�สด
แช� เย็นแช�แข็ง ราคาสูง ข้ึนเ น่ืองจากอียู เ พ่ิมปริมาณโควต�า
การนําเข�าจากไทย ประกอบกับตลาดต�างประเทศยังมีความ
ต�องการอย�างต�อเน่ือง และหมวดสินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร
ได�แก� นํ้าตาลทราย เน่ืองจากสภาพอากาศแห�งแล�งในบราซิล
กลาง-ใต� ส�งผลให�ปริมาณผลผลิตอ�อยในตลาดโลกลดลง ขณะท่ี
ความต�องการนํ้าตาลในระยะสั้นปรับตัวเพ่ิมข้ึน



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค�า

ข
าวดัชนีราคาส
งออกประจําเดือนพฤษภาคม 2562

   2.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) ดัชนีราคาส
งออกไม
มีการเปลี่ยนแปลง  แต�มีร�อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค�าส�งออกจําแนก
ตามรายหมวดสินค�า ดังน้ี 
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หมวดสินค�าท่ีดัชนีราคาส
งออกปรับสูงขึ้น คือ หมวดสินค�า
เกษตรกรรม ได�แก� ยางพารา ข�าว ผัก ผลไม�สดแช�เย็น แช�แข็งและแห�ง
ปลาสด แช�เย็นแช�แข็ง และไก�สด แช�เย็นแช�แข็ง ขณะท่ีหมวดสินค�า
ท่ีปรับตัวลดลง ประกอบด�วย หมวดสินค�าแร
และเชื้อเพลิง ได�แก� 
นํ้ามันสําเร็จรูปและนํ้ามันดิบ และหมวดสินค�าอุตสาหกรรม
การเกษตร ได�แก� นํ้าตาลทราย และอาหารทะเลกระป/องและแปรรูป 
สําหรับหมวดสินค�าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาไม
 เปลี่ยนแปลง 
แต�มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ�มสินค�าสําคัญ โดยกลุ�มสินค�าท่ีราคา
สูงข้ึน ได�แก� เครื่องจักรกลและส�วนประกอบ ผลิตภัณฑ4ยาง เหล็ก 
เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 ขณะท่ีกลุ�มสินค�าท่ีราคาลดลง ได�แก� 
เม็ดพลาสติก ทองคํา ยานพาหนะ อุปกรณ4และส�วนประกอบ ไม�และ
ผลิตภัณฑ4ไม�
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2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561  (AoA)  สูงขึ้นร�อยละ 0.3  โดยมีร�อยละการเปลี่ยนแปลงจําแนกรายหมวดสินค�า ดังน้ี

1.4

0.2

-0.9

1.2

0.3

หมวดสินค�าแร
และเชื้อเพลิง

หมวดสินค�าอุตสาหกรรม

หมวดสินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร

หมวดสินค�าเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

หมวดสินค�าท่ี ดัชนีราคาส
งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด�วย
หมวดสินค�าอุตสาหกรรม ได�แก� เครื่องอิเล็กทรอนิกส4 เครื่องจักรกล
และส�วนประกอบ ผลิตภัณฑ4ยาง เคมีภัณฑ4 เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 
ผลิตภัณฑ4พลาสติก และสิ่งทอ หมวดสินค�าเกษตรกรรม ได�แก� 
ไก�สดแช�เย็นแช�แข็ง ข�าว ผัก ผลไม�สดแช�เย็น แช�แข็งและแห�ง
กล� วย ไม�  และปลาสด  แช� เ ย็ นแช� แ ข็ ง  และหมวดสิ นค� า
แร
และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะนํ้ามันสําเร็จรูป ขณะท่ีหมวดสินค�า
ท่ีปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร ได�แก� 
นํ้าตาลทราย และอาหารทะเลกระป/องและแปรรูป

ท้ังน้ี แนวโน�มดัชนีราคาส�งออกในช�วงท่ีเหลือของปT 2562 คาดว�า
จะต�องเผชิญกับปYจจัยเสี่ยงภายนอกท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได� เช�น 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงปYจจัยหน่ึงเป<นผลกระทบจาก
ปYญหาสงครามการค�าระหว�างสหรัฐฯ และจีนท่ียืดเยื้อ รวมถึง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เ น่ืองจากไทยส�งออกไปจีน
ค�อนข�างมาก มาตรการกีดกันทางการค�าจากต�างประเทศ ความผันผวน
ของราคานํ้ามันและอัตราแลกเปลี่ยน และความไม�แน�นอนจาก
ปYญหา Brexit ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อภาวะการเงินโลก นอกจากน้ี 
สินค�าเกษตรบางรายการท่ีราคายังอยู�ในระดับต่ําจากปYญหาอุปทาน
ล�นตลาดและการแข�งขันท่ีรุนแรงจากประเทศคู�แข�ง ได�แก� ข�าว 
นํ้าตาลทราย ไก�สดและกุ�งสด แช�เย็นแช�แข็ง เป<นต�น ซ่ึงอาจเป<น
ปYจจัยสําคัญกดดันต�อทิศทางราคาส�งออกได�
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาส
งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลง
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ปT 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร4สหรัฐ)

หมวด

สัดส�วน เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนเมษายน 2562

นํ้าหนัก ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง

พ.ค.62 พ.ค.62 พ.ค.61 M/M Y/Y A/A เม.ย.62 M/M Y/Y A/A

 ดัชนีราคาส
งออก 100.00 101.2 101.2 -0.1 0.0 0.3 101.3 0.2 0.3 0.4

 สินค�าเกษตรกรรม 9.52 101.2 100.0 0.6 1.2 1.2 100.6 0.6 1.4 1.2

 สินค�ากสิกรรม 7.16 95.1 95.3 0.6 -0.2 -0.1 94.5 0.9 0.1 -0.1

 สินค�าประมง 0.78 119.2 118.2 -0.4 0.8 -0.2 119.7 -0.4 1.0 -0.4

ปศุสัตว4 1.58 126.6 115.9 0.8 9.2 9.7 125.6 0.5 9.4 9.8

 สินค�าอุตสาหกรรมการเกษตร 6.99 106.8 107.1 0.1 -0.3 -0.9 106.7 -0.3 -0.8 -1.1

 อาหารทะเลกระป/องและแปรรูป 1.53 123.0 124.6 0.0 -1.3 -1.4 123.0 0.3 -1.3 -1.4

 นํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 1.05 86.8 90.8 0.6 -4.4 -9.7 86.3 -2.4 -7.7 -11.0

 ผลไม�กระป/องและแปรรูป 0.68 117.7 115.7 0.2 1.7 1.1 117.5 -0.2 1.1 1.0

 ผลิตภัณฑ4ข�าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่น 0.81 107.6 105.8 0.2 1.7 2.2 107.4 0.2 1.3 2.3

 สินค�าอุตสาหกรรม 78.58 102.8 102.8 -0.1 0.0 0.2 102.9 0.0 -0.1 0.2

 ส่ิงทอ 2.80 106.5 106.2 0.2 0.3 0.3 106.3 0.0 0.2 0.4

 อัญมณีและเครื่องประดับ 4.69 91.9 93.3 -0.1 -1.5 -2.4 92.0 0.4 -3.3 -2.7

 เครื่องใช�ไฟฟ;า 9.56 106.5 106.5 0.1 0.0 -0.1 106.4 -0.1 -0.3 -0.1

 เครื่องอิเล็กทรอนิกส4 14.96 103.8 103.6 -0.2 0.2 1.0 104.0 -0.2 0.7 1.2

 เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 2.45 104.4 103.9 0.0 0.5 0.9 104.4 0.2 0.7 1.1

 เม็ดพลาสติก 4.04 100.3 104.2 -1.0 -3.7 -3.0 101.3 0.5 -2.6 -2.9

 ผลิตภัณฑ4พลาสติก 1.66 107.0 106.5 -0.3 0.5 0.8 107.3 0.0 0.8 0.8

 เคมีภัณฑ4 3.61 105.2 104.7 -0.2 0.5 1.1 105.4 -0.4 0.9 1.2

 ผลิตภัณฑ4ยาง 4.37 99.5 98.8 -0.3 0.7 1.3 99.8 -0.2 1.2 1.4

ยานพาหนะ อุปกรณ4และส�วนประกอบ 14.83 104.2 104.5 -0.3 -0.3 0.0 104.5 0.1 -0.1 0.1

 สินค�าแร
และเชื้อเพลิง 4.91 83.4 84.6 -0.6 -1.4 1.4 83.9 2.6 4.9 2.2

 นํ้ามันดิบ 0.38 47.8 51.1 -2.4 -6.5 -1.5 49.0 6.5 3.2 0.0

 นํ้ามันสําเร็จรูป 4.11 84.4 85.8 -0.5 -1.6 1.4 84.8 2.2 4.7 2.2
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ดัชนีราคานําเข�าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562

       ดัชนีราคานําเข�าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค�านําเข�าท่ีผู�นําเข�าในประเทศไทยได�จ�ายไปเพ่ือนําเข�าสินค�า
จากต�างประเทศ ท้ังน้ี ราคานําเข�าท่ีสํารวจเป<นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค�า ได�แก� หมวดสินค�า
เช้ือเพลิง หมวดสินค�าทุน หมวดสินค�าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป หมวดสินค�าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ4การขนส�ง       
มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 728 รายการ สรุปได�ดังน้ี

1. ดัชนีราคานําเข�าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562 เท
ากับ 93.5 (ปTฐาน 2555 = 100) (เดือนเมษายน 2562 เท�ากับ 93.7) 
โดยดัชนีราคานําเข�าเดือนพฤษภาคม 2562 ในหมวดสินค�าเชื้อเพลิง เท�ากับ 73.6 หมวดสินค�าทุน เท�ากับ 103.3 หมวดสินค�าวัตถุดิบและ
ก่ึงสําเร็จรูป เท�ากับ 96.8 หมวดสินค�าอุปโภคบริโภค เท�ากับ 102.5 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ4การขนส�ง เท�ากับ 94.7

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานําเข�าของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

      2.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2562 (MoM) ลดลงร�อยละ 0.2 โดยมีร�อยละการเปลี่ยนแปลงจําแนกรายหมวดสินค�า ดังน้ี 

       

                   กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร!การค�า

หมวดสินค�าท่ีดัชนีราคานําเข�าปรับลดลงคือ หมวดสินค�าเชื้อเพลิง 
ได�แก� นํ้ามันดิบ ก0าซธรรมชาติป3โตรเลียม และนํ้ามันสําเร็จรูป โดยราคา
นํ้ามันได�รับแรงกดดันจากสงครามการค�าระหว�างสหรัฐฯ และจีนท่ีทวี
ความรุนแรงข้ึน ประกอบกับปริมาณนํ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัว
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีหมวดสินค�าท่ีดัชนีราคานําเข�าปรับสูงขึ้น ประกอบด�วย 
หมวดสินค�าทุน ได�แก� เครื่องจักรไฟฟ;าและส�วนประกอบ ผลิตภัณฑ4โลหะ 
เครื่องจักรกลและส�วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช�ทางวิทยาศาสตร4 การแพทย4 
และการทดสอบ หมวดสินค�าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ได�แก� เคมีภัณฑ4 
เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 ปุ/ย สินแร�โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ4 หมวดสินค�าอุปโภคและบริโภค ได�แก� ผลิตภัณฑ4เวชกรรมและ
เภสัชกรรม เสื้อผ�า รองเท�าและผลิตภัณฑ4สิ่งทอ ผัก ผลไม�และของปรุงแต�ง
ท่ีทําจากผักและผลไม� และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ!การขนส
ง ได�แก� 
ส�วนประกอบและอุปกรณ4ยานยนต4 รถยนต4น่ัง

2.2  เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561  (YoY)  ลดลงร�อยละ 0.2 โดยมีร�อยละการเปลี่ยนแปลงจําแนกรายหมวดสินค�า ดังน้ี 

หมวดสินค�าท่ีดัชนีราคานําเข�าปรับลดลง ประกอบด�วย หมวดสินค�า
เชื้อเพลิง ได�แก� นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป ก0าซธรรมชาติป3โตรเลียม 
ถ�านหิน และเช้ือเพลิงอ่ืนๆ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ!การขนส
ง 
ได�แก� ส�วนประกอบและอุปกรณ4ยานยนต4 ส�วนประกอบและอุปกรณ4
จักรยานยนต4และรถจักรยาน และหมวดสินค�าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
ได�แก� เคมีภัณฑ4 เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 สินแร�โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ4 ทองคํา ขณะท่ีหมวดสินค�าท่ีดัชนีราคานําเข�าปรับตัว
สูงขึ้นคือ หมวดสินค�าทุน ได�แก� เครื่องจักรไฟฟ;าและส�วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ4โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช�ทางวิทยาศาสตร4 การแพทย4 และ
การทดสอบ เครื่องจักรกลและส�วนประกอบ สําหรับหมวดสินค�าอุปโภค
บริโภค ดัชนีราคานําเข�าไม
เปลี่ยนแปลง แต�มีกลุ�มสินค�าท่ีปรบัลดลง ได�แก� 
ผลิตภัณฑ4เวชกรรมและเภสัชกรรม  เลนส4 แว�นตาและส�วนประกอบ ขณะท่ี
กลุ�มสินค�าท่ีปรับสูงข้ึน ได�แก� เครื่องใช�เบ็ดเตล็ด สบู� ผงซักฟอกและ
เครื่องสําอาง
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หมวดสินค� าท่ี ดัชนี ราคานํ าเข� าปรับสู งขึ้ น ประกอบด� วย 
หมวดสินค�าเชื้อเพลิง ได�แก� ก0าซธรรมชาติป3โตรเลียม นํ้ามันดิบ
และหมวดสินค�าทุน ได�แก� ผลิตภัณฑ4โลหะ เครื่องจักรกลและ
ส�วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ;าและส�วนประกอบ เครื่องมือ 
เครื ่องใช �ทางว ิทยาศาสตร 4 การแพทย 4 และการทดสอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร4 อุปกรณ4และส�วนประกอบ ขณะท่ีหมวดสินค�า
ท่ีดัชนีราคานําเข�าปรับลดลง ประกอบด�วย หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ!การขนส
ง ได�แก� ส�วนประกอบและอุปกรณ4ยานยนต4 
ส�วนประกอบและอุปกรณ4จักรยานยนต4และรถจักรยาน หมวด
สินค�าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป ได�แก� เคมีภัณฑ4 สินแร�โลหะอ่ืนๆ 
เศษโลหะและผลิตภัณฑ4 ทองคํา เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 
และหมวดสินค�าอุปโภคบริโภค ได�แก� ผลิตภัณฑ4เวชกรรมและ
เภสัชกรรม ผัก ผลไม�และของปรุงแต�งท่ีทําจากผัก ผลไม� เลนส4 
แว�นตาและส�วนประกอบ เครื่องใช�และเครื่องตกแต�งภายใน
บ�านเรือน วัสดุและอุปกรณ4สํานักงาน สบู� ผงซักฟอกและ
เครื่องสําอาง 

ท้ังน้ี แนวโน�มดัชนีราคานําเข�าในช�วงครึ่งหลังของปT 2562 
คาดว�าจะยังได�รับแรงกดดันจากราคาสินค�านําเข�าหลักของไทย 
คือ นํ้ามันดิบ ท่ีอาจจะยังคงผันผวนค�อนข�างสูงและมีแรงกดดัน
อย�างต�อเ น่ืองจากสถานการณ4 นํ้ามันในตลาดโลก ซ่ึงอาจ
ส�งผลกระทบต�อสินค�านําเข�า ท่ี เ ก่ียวเ น่ือง เช�น เคมีภัณฑ4 
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ4ทําจากพลาสติก สินค�าเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
เป<นต�น นอกจากน้ี ประเด็นสงครามการค�าระหว�างสหรัฐฯ และจีน 
ท่ีมีผลกระทบเช่ือมโยงกับการค�าโลก อาจส�งผลต�ออุปสงค4ของ
สินค�าต�างๆ ในตลาด รวมถึงระดับราคาสินค�านําเข�าของไทยได�

2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561  (AoA) สูงขึ้นร�อยละ 0.2 โดยมีร�อยละการเปลี่ยนแปลงจําแนกรายหมวดสินค�า ดังน้ี
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หมวดสินค�าทุน
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รวมทุกรายการ



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค�า

ข
าวดัชนีราคานําเข�าประจําเดือนพฤษภาคม 2562

3. ตารางแสดงดัชนีราคานําเข�าและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร!การค�า กระทรวงพาณิชย!
563 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท! 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825 
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หมวด

สัดส�วน เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนเมษายน 2562

นํ้าหนัก ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง

พ.ค.62 พ.ค. 62 พ.ค. 61 M/M Y/Y A/A เม.ย. 62 M/M Y/Y A/A
 ดัชนีราคานําเข�า 100.00 93.5 93.7 -0.2 -0.2 0.2 93.7 0.6 0.6 0.3
 สินค�าเชื้อเพลิง 18.51 73.6 76.1 -1.2 -3.3 0.4 74.5 3.8 4.1 1.4
 นํ้ามันดิบ 12.68 74.2 77.4 -1.5 -4.1 0.3 75.3 5.2 5.2 1.6
 นํ้ามันสําเร็จรูป 2.41 93.7 97.3 -0.3 -3.7 -2.9 94.0 3.2 1.5 -2.7
 ก0าซธรรมชาติป3โตรเลียม 1.92 62.0 63.3 -3.0 -2.1 5.3 63.9 -1.1 2.9 7.3
 สินค�าทุน 25.34 103.3 102.4 0.2 0.9 0.7 103.1 0.0 0.5 0.6
 ผลิตภัณฑ4โลหะ 1.73 101.2 98.4 0.5 2.8 2.7 100.7 0.5 2.2 2.7
 เครื่องจักรกลและส�วนประกอบ 8.18 104.4 104.1 0.1 0.3 0.5 104.3 -0.1 0.0 0.5
 เครื่องจักรไฟฟ;าและส�วนประกอบ 7.64 101.8 100.9 0.3 0.9 0.4 101.5 -0.2 0.5 0.4
 เครื่องคอมพิวเตอร4 อุปกรณ4และส�วนประกอบ 3.52 102.2 101.6 0.0 0.6 0.1 102.2 0.2 0.2 0.0
 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช�ทางวิทยาศาสตร4 การแพทย4ฯ 1.69 104.8 102.7 0.4 2.0 1.8 104.4 -0.4 1.6 1.7
 สินค�าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป 39.50 96.8 97.0 0.1 -0.2 -0.2 96.7 -0.2 -0.7 -0.2
 สัตว4น้ําสด แช�เย็น แช�แข็ง แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป 1.25 125.8 123.3 -1.6 2.0 2.4 127.9 0.2 2.7 2.5
 พืชและผลิตภัณฑ4จากพืช 2.57 101.5 100.8 -0.1 0.7 1.2 101.6 0.4 1.1 1.2
 เคมีภัณฑ4 6.47 90.1 92.8 0.4 -2.9 -2.9 89.7 -0.1 -3.8 -2.9
 ผลิตภัณฑ4ทําจากพลาสติก 1.80 100.1 99.8 0.5 0.3 -0.2 99.6 -0.2 -0.6 -0.4
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท�งและทองคํา 6.02 88.4 88.6 -0.5 -0.2 -0.6 88.8 -1.2 -1.7 -0.7
 เหล็ก เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ4 5.16 89.0 90.9 0.3 -2.1 -0.7 88.7 0.1 -1.4 -0.3
 สินแร�โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ4 3.91 100.5 101.0 0.2 -0.5 -1.0 100.3 0.1 -1.0 -1.1
 ปุ/ย และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว4 0.96 78.1 77.3 1.2 1.0 1.2 77.2 -0.3 0.0 1.2
 อุปกรณ4 ส�วนประกอบเคร่ืองใช�ไฟฟ;าและอิเล็กทรอนิกส4 6.36 108.1 106.5 -0.4 1.5 1.6 108.5 -0.1 1.6 1.6
 สินค�าอุปโภคบริโภค 10.85 102.5 102.5 0.3 0.0 -0.2 102.2 -0.2 -0.5 -0.3
 ผัก ผลไม�และของปรุงแต�งท่ีทําจากผัก ผลไม� 0.81 103.3 103.3 0.4 0.0 -1.2 102.9 0.5 -0.9 -1.3
 ผลิตภัณฑ4เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.35 97.3 99.4 0.8 -2.1 -1.1 96.5 -0.5 -2.4 -0.9
 เครื่องใช�เบ็ดเตล็ด 0.77 102.4 101.1 0.2 1.3 1.2 102.2 0.3 1.5 1.2
 เครื่องใช�ไฟฟ;าในบ�าน 2.82 102.0 101.9 -0.1 0.1 0.0 102.1 -0.5 0.0 0.0
 ยานพาหนะและอุปกรณ!การขนส
ง 5.79 94.7 96.6 0.1 -2.0 -3.2 94.6 -0.3 -3.5 -3.4
 รถยนต4น่ัง 0.48 107.3 106 0.6 1.2 1.2 106.7 -0.5 0.9 1.2
 รถยนต4โดยสารและรถบรรทุก 0.17 105.6 102 -0.4 3.5 3.8 106.0 0.1 4.3 3.9
 ส�วนประกอบและอุปกรณ4ยานยนต4 4.71 92.1 94.4 0.2 -2.4 -3.9 91.9 -0.3 -4.2 -4.2

ปT 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร4สหรัฐ)


