
ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนธันวาคม 2562

ดัชนีราคาส่งออกเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 101.1

27 มกราคม 2563
Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.4
เดือนธันวาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 1.1

เฉลี่ย ปี 2562
เทียบกับปี 2561 (AoA)

สูงขึ้น 0.4

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (YoY)

ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง
สูงขึ้นร้อยละ 6.3 และ 8.7 ตามล าดับ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ นอกจากนี้ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 0.1 และ 0.6 ตามล าดับ จากการสูงขึ น
ของราคาทองค้า เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองส้าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเร่ิมคลี่คลาย 
และความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศมีทิศทางดีขึ นเพ่ือทดแทนสินค้าในตลาดสหรัฐฯ และจีน

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 (YoY)
ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 6.9 ได้แก่ น ้ามันดิบ 
น ้ามันส้าเร็จรูป เนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางที่ดีขึ น หมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 
ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจาก
ผัก ผลไม้ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ ทองค้า แผงวงจรไฟฟ้า 
เคมีภัณฑ์อื่น ๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  และผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 

แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทย คาดว่าจะปรับตัวดีขึ นในระยะข้างหน้า โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีแนวโน้มดีขึ น ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในหลาย  ๆประเทศฟ้ืนตัว ประกอบกับราคาน ้ามันมีแนวโน้มสูงขึ นตามความต้องการใช้ปรับตัวสูงขึ น 
และผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ดีในฐานะที่เป็นห่วงโซ่อุปทานโลก อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศของประเทศคู่ค้า และเงินบาทแข็งค่า ยังเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อราคาส่งออก-น้าเข้า รวมถึงความสามารถทางการแข่งขันของไทย 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
YoY
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ดัชนี YoY

101.1

1.1

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

Import Price Index (IMPI)
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รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 93.6

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.1
เดือนธันวาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 2.5

เฉลี่ย ปี 2562
เทียบกับปี 2561 (AoA)

สูงขึ้น 0.2

อัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 108.0 (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 107.7)
ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้าจากข้าวและแป้ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 
นอกจากนี  สินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ราคาส่งออกสูงกว่าราคาน้าเข้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง

อัตราการค้า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2562 

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศไทย ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐและรูปเงินบาท เดือนธันวาคม 
2562 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) 
ดัชนีราคาส่งออก ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นเล็กน้อย จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา ไก่สด
แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป น ้ามันส้าเร็จรูป ทองค้า เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและ
แปรรูป ส่วนในรูปเงินบาท ลดลงค่อนข้ างมาก จากสินค้ าส้ าคัญ ได้แก่  เม็ ดพลาสติก 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง น ้าตาลทราย กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง 
ส าหรับดัชนีราคาน าเข้า ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นจากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ น ้ามันดิบ ทองค้า 
น ้ามันส้าเร็จรูป เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนในรูปเงินบาทลดลงจากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนธันวาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 101.1 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.7) โดยดัชนีราคาส่งออกหมวด
สินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 102.4 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 107.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.6 และหมวดสินค้าแร่และ
เชื อเพลิง เท่ากับ 80.3

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ตามการสั่งซื อสินค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น ้ามัน
ส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
มีทิศทางดีขึ น ท้าให้ความต้องการใช้น ้ามันเพิ่มขึ น หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว 
และผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะท่ีความต้องการของ
ตลาดยังมีอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี  ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ราคาสูงขึ นเน่ืองจากประเทศ
คู่ค้า โดยเฉพาะจีนมีความต้องการน้าเข้าสินค้าไก่เพื่อบริโภคแทนเนื อสุกรท่ีเกิดโรคอหิวาห์แอฟริกา 
และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น ้าตาลทราย สูงขึ นเน่ืองจากปริมาณผลผลิต
และสต๊อกน ้าตาลโลกลดลง ซ่ึงเป็นผลจากบราซิลมีการน้าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล ท้าให้ประเทศ
คู่ค้าน้าเข้าน ้าตาลจากไทยเพิ่มขึ น นอกจากนี  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
และอาหารส้าเร็จรูปอื่น  ๆและเครื่องดื่ม ราคาสูงขึ นตามความต้องการสินค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง
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ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ 
ยางพารา ข้าว ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความ
ต้องการของตลาดคู่ค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และ
น ้ามันดิบ เน่ืองจากได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับลดก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและประเทศ
พันธมิตร และความต้องการใช้น ้ามันมีการขยายตัว หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค้า 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องส้าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ นตามการขยายตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
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2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว 
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ยางพารา และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ปรับราคาสูงขึ น
จากอุปทานท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นส้าคัญ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ทองค้า เคมีภัณฑ์ เครื่องส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ได้แก่ น ้าตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู เป็นผลจากความต้องการสินค้าชะลอตัว
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก-3.7

0.1

-0.2

3.7

0.4

หมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

หมวดสินค้าเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

2.3  เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2562

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนธันวาคม ปี 2562

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 101.1 100.0 0.4 1.1 0.4 100.7 0.0 0.3 0.2

สินค้าเกษตรกรรม 9.65 102.4 96.3 0.9 6.3 3.7 101.5 0.2 5.8 3.4

สินค้ากสิกรรม 7.19 95.4 89.8 1.3 6.2 2.8 94.2 0.1 5.3 2.5

สินค้าประมง 0.78 118.7 117.6 -1.0 0.9 1.3 119.9 -0.6 2.6 1.4

ปศุสัตว์ 1.68 134.1 122.7 0.4 9.3 9.6 133.6 1.0 9.8 9.7

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.04 107.3 106.7 0.2 0.6 -0.2 107.1 0.5 0.0 -0.3

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.54 123.8 122.5 0.1 1.1 -0.5 123.7 0.2 1.4 -0.6

น ้าตาลทรายและกากน า้ตาล 1.04 85.7 89.7 1.2 -4.5 -6.5 84.7 2.3 -6.6 -6.7

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.69 120.7 116.8 -0.2 3.3 2.2 121.0 0.2 3.1 2.2

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.81 108.0 106.2 0.3 1.7 1.9 107.7 0.0 0.9 1.8

สินค้าอุตสาหกรรม 78.58 102.6 102.5 0.2 0.1 0.1 102.4 -0.1 -0.1 0.2

สิ่งทอ 2.79 106.2 106.3 -0.2 -0.1 0.3 106.4 -0.3 0.0 0.3

อัญมณแีละเครื่องประดับ 4.92 96.2 91.6 0.2 5.0 1.6 96.0 0.3 5.7 1.3

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.63 107.1 106.1 0.0 0.9 0.3 107.1 0.2 0.9 0.3

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.85 102.9 104.2 0.0 -1.2 0.1 102.9 -0.1 -1.1 0.1

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.46 104.4 104.1 0.1 0.3 0.7 104.3 -0.5 0.3 0.8

เม็ดพลาสติก 3.86 95.8 100.4 0.1 -4.6 -4.8 95.7 -0.3 -5.7 -4.8

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.68 108.1 107.5 1.9 0.6 0.4 106.1 -0.7 -1.2 0.4

เคมีภัณฑ์ 3.65 106.2 104.8 0.6 1.3 0.8 105.6 0.1 0.3 0.7

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.28 97.5 98.3 0.2 -0.8 0.2 97.3 -1.0 -1.4 0.3

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.68 103.0 103.7 0.2 -0.7 -0.3 102.8 -0.2 -1.0 -0.2

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 4.73 80.3 73.9 3.2 8.7 -3.7 77.8 0.6 -7.8 -4.7

น ้ามันดิบ 0.35 44.5 40.8 4.7 9.1 -9.7 42.5 5.2 -10.1 -11.2

น ้ามันส้าเร็จรูป 3.96 81.2 74.9 3.3 8.4 -3.7 78.6 0.3 -8.8 -4.8

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั งนี  ราคาส่งออกที่ส้ารวจเป็นราคา F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่
และเชื อเพลิง มีจ้านวนรายการสินค้าทั งหมด 682 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจาก
อัตราส่วนระหว่าง ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

--------------------------------------------------------------------------------------------------



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนธันวาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 93.6 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5) โดยดัชนีราคาน้าเข้า
หมวดสินค้าเชื อเพลิง เท่ากับ 70.1 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.5 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 97.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 
104.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 97.2

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ 
น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และเชื อเพลิงอื่น ๆ  เน่ืองจากอุปสงค์น ้ามันโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวหลัง
การเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า
ขั นท่ีหน่ึงได้ส้าเร็จ อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ นมากเพราะตลาดยังคงกังวลว่า
ทั งสองฝ่ายจะท้าตามข้อตกลงได้จริงหรือไม่ และหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ 
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ
เภสัชกรรมความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่หมวดสินค้าที่
ปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ดัชนีราคาน าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ดังนี  กลุ่มสินค้ารถยนต์น่ัง ปรับสูงขึ น ขณะท่ีกลุ่มสินค้ารถยนต์
โดยสารและรถบรรทุก และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ดัชนีราคาน้าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง 

ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ตามความต้องการท่ีเพิ่มขึ นจากสถานการณ์สงคราม
การค้าเริ่ มคลี่ คลาย เมื่ อเทียบกั บเดือนเดียวกันของปี ท่ีผ่ านมา ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป เชื อเพลิงอื่น ๆ  ตามการผลิตน ้ามันดิบ
ของผู้ผลิตทั งในและนอกโอเปคท่ีมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์โดยสารและ
รถบรรทุกหมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง ผัก 
ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัช
กรรมอื่นๆ  และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค้า แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์อื่น 
 ๆพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก ลวดและสายเคเบิล ด้ายและเส้นใย

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 
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หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึน้ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ทองค้า 
แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  ด้ายและเส้นใย และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอางผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวช
กรรมและเภสัชกรรมอื่น  ๆเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง 
ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ตามความต้องการใช้ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ได้รับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะน ้ามันดิบ 
น ้ามันส้าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ได้แก่  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
จักรยานยนต์ และรถจักรยาน รถจักรยานยนต์

2.3  เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2562

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนธันวาคม ปี 2562

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ธ.ค. 61 M/M Y/Y A/A พ.ย. 62 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 93.6 91.3 0.1 2.5 0.2 93.5 0.6 1.3 0.0
สินค้าเชื้อเพลิง 17.60 70.1 65.6 1.6 6.9 -5.0 69.0 3.0 -3.9 -5.9
น ้ามันดิบ 11.89 69.7 63.9 1.8 9.1 -6.0 68.5 3.9 -4.6 -7.2
น ้ามันส้าเร็จรูป 2.36 91.9 81.6 3.4 12.6 -6.0 88.9 3.9 0.0 -7.5
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 1.82 59.0 64.3 -1.5 -8.2 -2.7 59.9 -0.3 -9.2 -2.1
สินค้าทุน 25.62 104.5 102.4 -0.3 2.1 1.5 104.8 0.4 2.6 1.4
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.75 102.9 99.9 -0.2 3.0 3.3 103.1 -0.4 3.5 3.3
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.24 105.3 103.9 -0.5 1.3 1.2 105.8 0.4 1.9 1.1
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.76 103.6 100.3 0.1 3.3 1.8 103.5 0.4 3.6 1.7
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.53 102.6 102.1 -0.5 0.5 0.4 103.1 0.9 1.5 0.4
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.73 107.6 103.7 -0.6 3.8 2.3 108.3 0.7 4.3 2.1
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 39.82 97.7 96.3 -0.1 1.5 0.8 97.8 -0.1 1.7 0.8
สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.22 123.3 123.3 -0.2 0.0 1.6 123.5 -0.8 0.0 1.8
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.50 98.7 100.8 -0.1 -2.1 -0.4 98.8 0.1 -2.2 -0.2
เคมีภัณฑ์ 6.43 89.8 91.5 -0.1 -1.9 -2.6 89.9 0.0 -2.1 -2.7
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 1.81 100.6 99.1 -0.7 1.5 0.8 101.3 0.3 2.6 0.8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 6.62 97.4 86.4 0.2 12.7 7.6 97.2 -1.1 14.6 7.1
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.16 89.1 91.0 -0.1 -2.1 -1.8 89.2 0.1 -2.4 -1.8
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.82 98.5 99.8 0.1 -1.3 -1.0 98.4 -0.1 -1.4 -1.0
ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.89 72.9 80.1 -2.9 -9.0 -1.8 75.1 -1.8 -7.2 -1.3
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.40 109.0 106.2 0.0 2.6 2.0 109.0 0.5 2.6 1.9
สินค้าอุปโภคบริโภค 11.03 104.2 102.2 0.3 2.0 0.6 103.9 0.6 1.8 0.5
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 0.82 105.1 102.0 1.1 3.0 0.2 104.0 1.1 2.1 0.0
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.37 99.1 99.5 0.3 -0.4 -1.0 98.8 0.2 -1.0 -1.0
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.77 102.9 101.6 0.2 1.3 1.1 102.7 0.4 1.0 1.1
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2.85 103.4 101.9 0.3 1.5 0.4 103.1 1.0 1.3 0.3
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 5.94 97.2 94.6 0.0 2.7 -0.2 97.2 0.3 3.3 -0.4
รถยนต์นั่ง 0.49 110.1 104.9 0.5 5 2.5 109.5 0.2 4.9 2.3
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.17 106.9 104.8 0.0 2 3.3 106.9 -0.4 2.3 3.3
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.84 94.7 92 0.0 2.9 -0.4 94.7 0.2 3.5 -0.7

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าท่ีผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ทั งนี  ราคาน้าเข้าท่ีส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีจ้านวน
รายการสินค้าทั งหมด 728 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

--------------------------------------------------------------------------------------------------


