
ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนมีนาคม 2561

Export Price Index (XPI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)

25 เมษายน 2561

Highlights

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560
สูงขึ้นร้อยละ 4.8 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
และประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลจากการแข็งค่าของเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินค้าส่งออกส าคัญราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง กุ้งสด และไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
น้ ามันส าเร็จรูป และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 6.8 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า 
โดยเฉพาะหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก จากราคาน้ ามันที่สูงขึ้นตามปริมาณ
ผลผลิตโลกที่ลดลง ขณะที่ความต้องการเพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าทุน 
และ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 100.6 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 
(ปี  2555=100) สู งขึ้นร้อยละ 4.8 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าเกษตรกรรมสูงขึ้นจากข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง กุ้งสด และไก่สด 
แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า
นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ตามความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศ
หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิงสูงขึ้นจากน้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ ตามแนวโน้ม
ราคาน้ ามันดิบตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ 
ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 92.7 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.8 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับแรงหนุน
จากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และ
น้ ามันส าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้ ามันยังคงปรับลดก าลังการผลิตลง
อย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค า เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส าอาง

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

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

Import Price Index (MPI)

รูปเงินเหรียญสหรัฐฯ

รูปเงินเหรียญสหรัฐฯ
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
YoY



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมีนาคม 2561

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมีนาคม 2561

ดัชนรีาคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
ส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่ส ารวจเป็นราคา F.O.B (Free On Broad) ครอบคลุม 
4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลงิ 
มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 743 รายการ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 100.6 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 100.3)
โดยดัชนีราคาส่งออกเดือนมีนาคม 2561 ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 98.8 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 108.3
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.6 และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง เท่ากับ 76.6 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับ

2.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ าแนกตามรายหมวดสินค้า ดังนี้

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว เนื่องจากความต้องการ
น าเข้าข้าวจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์และจีน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังสูงขึ้น
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับ
ความต้องการน าเข้ามันส าปะหลังจากจีนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดซึ่งมีราคาสูงกว่า และ
ยางพาราสูงขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึง
ผลจากมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบกับบางพื้นที่ปลูกยางพาราของภาคใต้เข้าสู่
ฤดูผลัดใบ ท าให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส าหรับกุ้งสด 
แช่เย็นแช่แข็งสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ตามความต้องการ
สินค้าจากตลาดต่างประเทศ เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ สูงขึ้น
ตามความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามันที่ปรับสูงขึ้น ส าหรับเหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สูงขึ้นจากการลดปริมาณก าลังการผลิต
ส่วนเกิน ขณะที่แนวโน้มความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มขึ้น 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ 
โดยปัจจัยหลักเป็นผลจากกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก
ก าหนดทิศทางการปรับลดก าลังการผลิตต่อเนื่องจนถึงปี 2562 
เพื่อลดปริมาณน้ ามันดิบส่วนเกินให้กลับมาอยู่ ในระดับที่
เหมาะสม ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
ปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการมีปริมาณน้อยลง



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมีนาคม 2561

2.2 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.8 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 

2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 4.7  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผลไม้สด 
แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) สินค้าประมง (กุ้ง 
ปลาหมึก ปลา) หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ และอาหารสัตว์เลี้ยง 18.8
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รวมทุกรายการ

ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด 
แช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ทองค า 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยาง หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป 
น้ ามันดิบ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ 
อาหารสัตว์เลี้ยง โดยสาเหตุหลักที่ราคาสินค้าส่งออกปรับสูงขึ้น 
เป็นผลจากความต้องการของตลาดต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง 
และแนวโน้มราคาน้ ามันตลาดโลกปรับสูงขึ้น

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่า
จะมีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและ
ประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ท าให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ดี
ในหลายกลุ่มสินค้าและตลาดส าคัญ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ 
ได้เข้ามาดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงราคา
น้ ามันที่เริ่มกลับเข้าสู่สมดุล ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน
และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มของราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
มันส าปะหลังเหล็ก น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการส่งออกของไทยยังคงมีอยู่ เช่น 
ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของ
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศคู่ค้า แนวโน้มการแข็งค่า
ของเงินบาท และสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของ
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน เป็นต้น
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุร1ี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 8000 โทรสาร 02 574 5209-10 สายด่วน 1203 

www.price.moc.go.th

(รูปเงินเหรียญสหรัฐฯ)

หมวด
สัดส่วน ดัชนี (2555=100) อัตราการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนัก

มี.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.60
ม.ค.-มี.ค.

61
มี.ค.61/ มี.ค.61/ ม.ค.-มี.ค.61/

มี.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.60 ม.ค.-ม.ีค.60

รวมทุกรายการ 100.00 100.6 100.3 96.0 100.3 0.3 4.8 4.7
สินค้าเกษตรกรรม 9.93 98.8 97.8 88.9 97.8 1.0 11.1 11.0

สินค้ากสิกรรม 7.64 93.8 92.6 83.9 92.7 1.3 11.8 11.7
สินค้าประมง 0.89 122.0 121.3 112.5 121.7 0.6 8.4 8.5
ปศุสัตว์ 1.40 114.1 113.9 104.1 113.6 0.2 9.6 9.9

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 6.98 108.3 108.6 104.7 108.5 -0.3 3.4 4.4
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.56 124.6 123.8 111.2 124.3 0.6 12.1 13.1
น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 0.98 99.6 104.2 106.9 102.9 -4.4 -6.8 -2.5
ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป 0.81 116.5 116.2 115.8 116.3 0.3 0.6 0.4
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น 0.82 104.8 104.8 99.9 104.2 0.0 4.9 5.4

สินค้าอุตสาหกรรม 79.33 102.6 102.4 99.1 102.4 0.2 3.5 3.4

สิ่งทอ 2.81 106.0 105.9 102.1 105.8 0.1 3.8 3.8

อัญมณีและเครื่องประดับ 5.49 94.0 94.1 89.4 94.0 -0.1 5.1 5.1

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.87 106.5 106.3 101.9 106.4 0.2 4.5 4.9

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 15.49 102.8 102.9 100.1 102.7 -0.1 2.7 2.1

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.39 103.4 103.3 94.1 102.9 0.1 9.9 9.7

เม็ดพลาสติก 3.74 104.0 103.3 96.2 103.3 0.7 8.1 7.8

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.70 106.3 106.2 100.3 106.3 0.1 6.0 6.4

เคมีภัณฑ์ 3.12 104.2 103.9 96.7 104.0 0.3 7.8 8.3

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.30 98.3 98.0 96.8 98.0 0.3 1.5 1.2

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.42 104.4 104.1 102.6 104.1 0.3 1.8 1.5
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 3.76 76.6 76.2 64.5 76.8 0.5 18.8 18.0

น้ ามันดิบ 0.30 44.5 44.2 37.3 44.9 0.7 19.3 17.2

น้ ามันส าเร็จรูป 3.12 77.4 76.9 64.5 77.6 0.7 20.0 19.0

http://www.,oc.go.th/
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ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2561

ดัชนรีาคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน าเข้าที่ผู้น าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ท้ังนี้ ราคาน าเข้าท่ีส ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เช้ือเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 751 รายการ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 92.7 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 92.4) โดยดัชนี
ราคาน าเข้าเดือนมีนาคม 2561 ในหมวดสินค้าเช้ือเพลิง เท่ากับ 68.9 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 102.7 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
เท่ากับ 97.3 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 102.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 99.0 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับ

2.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561  (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.3  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 

2.2  เทียบกับเดือนมีนาคม 2560  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 6.8 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 
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ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึน้ทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัตว์น้ าสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ในประเทศท่ีฟื้นตัว ท าให้อัตราก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้ ามันส าเร็จรูป 
โดยรับแรงหนุนจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและ
นอกกลุ่มโอเปกในการปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันลง รวมทั้งเหตุการณ์
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้น หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และ
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม น้ ามันส าเร็จรูป 
เช้ือเพลิงอื่นๆ และถ่านหิน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป
ได้แก่ ทองค า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ
อื่นๆ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปุ๋ย
และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ สัตว์น้ าสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและ
กึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ 
ผงซักฟอกและเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
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2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 6.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 
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ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติ น้ ามันส าเร็จรูป 
เช้ือเพลิงอื่นๆ และถ่านหิน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ 
ทองค า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่นๆ 
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปุ๋ยและยาก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ สัตว์น้ าสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 
หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผักและผลไม้

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาน าเข้าไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะ
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากราคาสินค้าเช้ือเพลิง
ซึ่งเป็นสินค้าน าเข้าหลักยังคงปรับสูงขึ้นจากความตกลงร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกในการปรับลดก าลังการ
ผลิตน้ ามัน รวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่
เพิ่มมากขึ้น และรวมถึงสินค้าน าเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน เช่น 
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก เป็นต้น คาด
ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ส าหรับเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
ราคายังมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกส่งผลให้
ความต้องการในตลาดสูงขึ้น ขณะที่จีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่
มนีโยบายลดก าลังการผลิตส่วนเกินและปรับปรุงคุณภาพสินค้าควบคู่
ไปกับการค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ ดี  นอกจากนี้  คาดว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทจะยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อาจเป็นปัจจัย
เสริมที่จะท าให้ดัชนีราคาน าเข้าในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นได้ 
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หมวดยานพาหนะและอุปกรณก์ารขนส่ง
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หมวดสินค้าทุน
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รวมทุกรายการ



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนมีนาคม 2561

3. ตารางแสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 8000 โทรสาร 02 574 5209-10 สายด่วน 1203 

www.price.moc.go.th

(รูปเงินเหรียญสหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน ดัชนี (2555=100) อัตราการเปลี่ยนแปลง

น้ าหนัก
มี.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.60

ม.ค.-มี.ค.
61

มี.ค.61/ ม.ีค.61/ ม.ค.-มี.ค.61/

มี.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.60 ม.ค.-มี.ค.60

ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 92.7 92.4 86.8 92.4 0.3 6.8 6.6
สินค้าเชื้อเพลิง 14.24 68.9 68.6 56.9 69.2 0.4 21.1 20.1
น้ ามันดิบ 9.02 68.2 67.8 54.8 68.7 0.6 24.5 22.9
น้ ามันส าเร็จรูป 1.98 89.8 89.4 76.3 89.8 0.4 17.7 16.3
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 1.78 60.2 59.5 50.1 59.6 1.2 20.2 18.7

สินค้าทุน 27.19 102.7 102.4 99.7 102.4 0.3 3.0 2.9
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.96 98.3 98.0 94.6 97.8 0.3 3.9 3.6
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.75 104.1 103.8 100.7 103.7 0.3 3.4 3.1
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.76 101.5 101.2 97.6 101.1 0.3 4.0 3.9
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.33 102.3 102.2 100.7 102.2 0.1 1.6 1.7
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.77 103.1 102.8 101.6 102.7 0.3 1.5 1.0

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 41.19 97.3 96.9 92.1 96.9 0.4 5.6 5.4
สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 1.29 124.7 121.7 114.9 122.8 2.5 8.5 6.9
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.74 99.8 99.9 97.8 99.8 -0.1 2.0 1.9
เคมีภัณฑ์ 6.67 93.2 92.5 86.8 92.7 0.8 7.4 7.0
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก 1.86 100.5 100.4 99.5 100.2 0.1 1.0 0.7
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 6.58 89.9 90.3 83.4 90.0 -0.4 7.8 8.3
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.11 89.6 89.0 84.3 89.0 0.7 6.3 6.5
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.89 101.4 101.3 94.4 101.2 0.1 7.4 8.1
ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1.14 77.7 76.9 71.2 76.9 1.0 9.1 7.3
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส์ 6.73 107.2 106.6 104.5 106.5 0.6 2.6 2.0

สินค้าอุปโภคบริโภค 11.16 102.9 102.7 99.7 102.6 0.2 3.2 3.2
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 0.91 103.8 104.2 101.9 103.8 -0.4 1.9 2.5
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.37 99.0 98.1 93.2 98.4 0.9 6.2 6.1
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.73 100.7 101.0 98.8 100.8 -0.3 1.9 2.2
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.17 102.6 102.4 102.5 102.4 0.2 0.1 0.0

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.22 99.0 98.5 91.4 98.3 0.5 8.3 8.0
รถยนต์น่ัง 0.35 105.5 105.1 101.2 105.3 0.4 4.2 4.3
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.20 101.6 101.6 100.8 101.6 0.0 0.8 0.8
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 5.21 97.0 96.6 89.0 96.3 0.4 9.0 8.7

http://www.,oc.go.th/

