
 

 

 

 
สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนธันวาคม 2561 และ ปี 2561 

ภาพรวม 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคม 2561 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 0.36 (YoY) เป็นการ

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน แต่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้  
มีสาเหตุส าคัญจากการลดลงของราคาพลังงาน และการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรบางชนิดตามปริมาณผลผลิต
ที่ออกมาก ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดอ่ืนยังขยายตัวได้ สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวร้อยละ 0.68  

รวมเฉลี่ยปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.07 ซึ่งอยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปของ
กระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8-1.6 โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาพลังงาน ค่าเช่าเคหสถาน ราคาสินค้าเกษตรส าคัญ 
และสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในขณะที่อาหารสด โดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น   
ซ่ึงเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพ้ืนฐานปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.71 

สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนธันวาคม 2561 และปี 2561 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 0.36 (YoY) เป็นการ
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้มีสาเหตุส าคัญจากการลดลง
ของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร (ลดลงร้อยละ 0.65) โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 2.12 และ
หมวดผักและผลไม้ (ลดลงร้อยละ 4.96)  โดยเฉพาะผักสด (ลดลงร้อยละ 4.08) และผลไม้สด (ลดลงร้อยละ 2.86) 
เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้เหมาะสมต่อผลผลิต ในขณะที่หมวดอ่ืนๆ ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ หมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ขยายตัวร้อยละ 0.90) โดยเฉพาะหมวดข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 4.58)   
เครื่องประกอบอาหาร (ร้อยละ 2.06) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า (ร้อยละ 1.41) ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 1.35) 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 1.39) อาหารบริโภคนอกบ้านและในบ้าน (ร้อยละ 0.93 และ 1.98 ตามล าดับ) และ
หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม (ขยายตัวร้อยละ 0.06) ตามการสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน (ร้อยละ 0.58) 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ร้อยละ 0.55) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ร้อยละ 0.29) รวมทั้ง 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.26 และ 0.19 
ตามล าดับ  

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 เงินเฟ้อทั่วไป ลดลงร้อยละ 0.65 (MoM) และเฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้น   
ร้อยละ 1.07 (AoA)  

ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.5 (YoY) เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยมีสาเหตุจากการลดลงของ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.0 โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และกลุ่มเม็ดพลาสติก ตามการ
เพ่ิมขึ้นของอุปทานน้ ามันและผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ตามปริมาณ
สต็อกยางในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ตามการระบายสินค้ารุ่นเดิมก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ 
กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ตามราคาสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด 
และกลุ่มผักสดและผลไม้ รวมทั้ง สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอานิสงค์จากมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ าของ
ภาครัฐที่ได้ผล อย่างไรก็ตาม กุ้งแวนนาไม ผลปาล์มสด และยางพารา มีราคาลดลง ส าหรับราคาหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง สูงข้ึนร้อยละ 4.9 (ก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก)  
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เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 1.6 (MoM) และเฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้น  
ร้อยละ 0.4 (AoA) 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 0.5 (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ าที่สุดใน
รอบ 18 เดือน โดยมีสาเหตุส าคัญจากการลดลงของ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ลดลงร้อยละ 0.3) ตามการ
ชะลอตัวของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและข้ออ้อย เนื่องจากการบริโภคในประเทศอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี  ในขณะที่
หมวดอ่ืนๆ ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง 
PVC ปูพ้ืน กระเบื้องแกรนิต) ตามต้นทุนวัตถุดิบและการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ร้อยละ 1.4 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ) ตามต้นทุนการน าเข้าที่มีการปรับราคา หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(ปูนซีเมนต์ผสม) ตามความต้องการก่อสร้างที่ขยายตัวต่อเนื่อง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (พ้ืนคอนกรีต
ส าเร็จรูปอัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.9 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง) ตามความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนในขณะที่ปริมาณผลผลิตยัง
ไม่เพียงพอ  

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) และเฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 2.6 (AoA) 

ภาพรวมเงินเฟ้อปี 2561 และแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2562 
รวมเฉลี่ยปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.07 ซึ่งอยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปของ

กระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8-1.6 โดยมีปัจจัยส าคัญจากทั้งด้าน Supply และ Demand ได้แก่ 1) ราคาพลังงาน 
(Energy Price) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการต่อเนื่องกับราคา
พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อในปีนี้ 2) ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ (อาหาร) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของฤดูกาลและเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต รวมทั้งความต้องการ 
ทั้งในประเทศและโลก ส่งผลต่อราคาทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาผลผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น  3) ความต้องการ (Demand) โดยความต้องการในประเทศ (Domestic demand) 
ยังคงขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างเฉลี่ยและรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ขยายตัวสูงกว่าเงิน
เฟ้อ รวมทั้งการใช้จ่ายและมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและเพ่ิมก าลังซื้อในหลากหลายรูปแบบ 
ในขณะที่ ความต้องการของโลก (Global demand) สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลดีโดยเฉลี่ยต่อการส่งออก การลงทุนภาครัฐและเอกชน ที่ยังขยายตัวได้ดี  

ส าหรับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน ในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ปรับราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อาทิ ก๊าซหุงต้ม ค่าขนส่ง รวมทั้งค่าเช่ าสถานที่ (ท่ีไม่ได้ปรับขึ้นมา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว) ประกอบกับก าลังซื้อ/ความต้องการของผู้บริโภคยังคงไปได้ดี ท าให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคา
สินค้าในหมวดนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ จะสังเกตว่าสินค้าในหมวดนี้จะปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาพลังงาน (แก๊ส น้ ามัน 
ไฟฟ้า) และในปี 2561 มีปัจจัยเรื่องค่าเช่าสถานที่เป็นปัจจัยเพ่ิมเติม ท าให้ราคาในหมวดนี้ปรับเพ่ิมขึ้นค่อนข้างสูงกว่า
ในปีที่ผ่านมา   

แนวโน้มปี 2562 เงินเฟ้อของไทยเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.2 (0.7 – 1.7) เช่นเดียวกับ
เงินเฟ้อของปี 2561 โดยมีปัจจัยส าคัญจาก ราคาพลังงาน (Energy Price) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 แต่ยังคง 
มีความเสี่ยงจากความผันผวนในโครงสร้างการผลิตและความต้องการโลก รวมทั้งบริบททางการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารใน
ประเทศ การลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนน่าจะมีทิศทางที่ดีข้ึน  โดยมีสัญญาณจากปัจจัยชี้น าต่างๆ ทั้งความคืบหน้าการ 
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ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ ความต่อเนื่องของโครงการลงทุนเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และความสนใจ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ิมเติม ราคาสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรส าคัญยังคงมี
แนวโน้มราคาในทิศทางที่ดีกว่าปี 2561 โดยเฉพาะราคาข้าว และมันส าปะหลัง ที่ยังมีผลผลิตต่อเนื่องในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2562 ในขณะที่ปาล์มน้ ามันและยางพาราน่าจะมีสัญญาณที่ดีจากมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐที่
น่าจะท าให้สถานการณ์ราคาสินค้าเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นได้เมื่อเทียบกับปี 2561 ราคาสินค้าอุตสาหกรรม สินค้า
อุตสาหกรรมหลายตัวที่ผลิตในประเทศมีสัญญาณต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น (สอดคล้องกับ Producer price index: PPI) 
แต่ยังมีแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากการน าเข้า ท าให้ราคาสินค้าอุตสาหกรรมน่าจะมีทิศทางที่
ปรับเพ่ิมไม่มากนัก การส่งออก คาดว่าจะยังขยายตัวได้ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและยังมีแรงส่งต่อเนื่อง 
ประกอบกับโอกาสในการย้ายฐานการผลิตเพื่อส่งออกหลายชนิดมายังประเทศไทยยังมีอยู่สูง ท าให้การส่งออกน่าจะยัง
ขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาและก าลังซื้อในประเทศ ค่าเงินมีทิศทางอ่อนค่า ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจสหรัฐ ท าให้เงินทุนไหลเข้าในประเทศน้อยลง ส่งผลต่อต้นทุนน าเข้าและเพ่ิมรายได้จากการส่ งออก 
เป็นปัจจัยสนับสนุนเงินเฟ้อ 

โดยรวม จากการคาดการณ์เบื้องต้น คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เงินเฟ้อในปี 2562 เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2561  

-------------------------------------------- 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
2 มกราคม 2562 

                                                                                                                                               
 
 



 

 
Summary of Inflation Report - December 2018 and Year 2018 

 CPI in December 2018 increased by 0.36 percent (YoY), a positive growth rate for 18 
consecutive months, albeit at a decelerated pace for four months running. This was mainly due to 
a fall in energy prices and prices of some agricultural products due to overproduction. Indexes for 
other goods and services, however, continue to grow, corresponding to the improved demand 
indicators, notably the value-added tax (VAT) revenue. The all items less food and energy (Core 
inflation) rose 0.68 percent.  

On average, consumer Price Index for the whole 2018 was up by 1.07 percent, which 
falls into Ministry of Commerce’s target range of 0.8 – 1.6 percent. Several supply and demand 
factors were at play. First of all, the most important factor is an increase in energy prices which 
has driven up indexes for energy-related goods and services. Moreover, notwithstanding seasonal 
variation, natural events, as well as changes in domestic and global demand leading to 
fluctuations in production and prices, prices of major agricultural products (food) are still a 
contributing factor behind an increase of the inflation rate. Domestic demand continues to 
expand, albeit gradually, in line with more than proportionate increase of an average wage level 
and VAT revenue compared to the inflation rate and improved trends in global economic 
recovery. All these have contributed positively to an expansion of exports and public and private 
investments. Last but not least, government expenditures and various economic stimulus 
measures have yielded positive results in terms of increasing private spending and purchasing 
power in many ways.    

As regards the increase of indexes for prepared food (at home and away from home), 
the increase is, in part, owing to a rise of indexes for energy-related goods and services such as 
cooking gas, transport cost, and rental (which was not adjusted upward for some time), coupled 
with improved purchasing power and consumption demand. All these have led to an increase in 
prices of the products in this category in 2018, which is not unusual, considering the fact that this 
product category is highly sensitive to changes in energy prices (gas, fuel, electricity). Added to this 
is an increase in the rent index that has driven up the index for food even further.  

The outlook for 2019 CPI Inflation is projected to be at 1.2 percent (0.7 – 1.7) as was the 
case with inflation rate for 2018. Major contributions include energy price which will increase 
slightly from 2018 with associated risks being volatility in global demand and production structure 
as well as geopolitical tension, notably, in Eastern Europe and the Middle East. This could put an 
upward pressure on domestic transport cost. Public and private investment will turn more 
favorable in 2019 as suggested by many leading indicators such as progress in new and existing 
infrastructure development projects and an increase in applications for investment promotion. 
Agricultural prices will continue to improve from 2018, especially rice and cassava, where new 
crop continues to be harvested until Q1 of 2019. Growers of oil palm and rubber, however, will 
see their prices increase thanks to several government measures. Prices of manufactured 
products, particularly major domestically-produced manufactured products, are facing two 
pressures: one from a production-cost rise (as suggested by producer price index: PPI) and another 
from intensified competition, especially from imports. This will lead to subdued increase in the 
index. Exports will maintain its growth momentum from 2018 alongside global economic recovery. 
It will also gain from high possibilities of export production bases being relocated to Thailand 
which also brings about a rise in domestic prices and purchasing power. Thai Baht exchange rate 
is likely to depreciate following the US economic recovery and a slowdown of capital inflows. This 
will add to import cost and raise export revenue, which eventually put the inflation up. 

All in all, our preliminary analyses suggest that all of the above factors will cause CPI 
in 2019 to continue to expand at the rate close to that of 2018. 

-------------------------------------------- 
Trade Policy and Strategy Office  

Ministry of Commerce 
2 January 2019 
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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟื้นฐาน ดัชนี

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนธันวาคม 2561 และ ปี 2561

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 101.73 เมื่อเทียบกับ

2 มกราคม 2562
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

(2558=100) (%) YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 02 507 5850 - 55
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ
โดยเฉลี่ยในช่วง ม.ค. – พ.ย. 2561 

ระดับราคาสินค้า เดือนธันวาคม 2561 (MoM)

ประเทศอาเซียน

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1.  เดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลง -0.65
2.  เดือนธันวาคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.36
3. เฉลี่ยปี 2561 / ปี 2560 (AoA) สูงขึ้น 1.07
Highlights

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธันวาคม 2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 
2560 สูงขึ้น 0.36 (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนพฤศจิกายน 2561 สูงขึ้น 0.94) โดยมีหมวดพลังงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เงินเฟ้อสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว ซึ่งปรับลดลงร้อยละ -1.24 ขณะที่หมวดอาหารสด
สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.11 โดยเฉพาะข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เมื่อหัก
อาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.68 (YoY) เฉลี่ยทั้งปี 
2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.07 (AoA) เป็นอัตราที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ  สอดคล้องกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท้ัง GDP
การบริโภคภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงอัตรา
ค่าจ้างเฉลี่ย ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.71 (AoA)

ทั้งนี้ เงินเฟ้อของปี 2561 ดังกล่าว อยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ 
(ร้อยละ 0.8-1.6) ส าหรับปี 2562 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหว
ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2) ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561

0.36 0.68

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าส าคัญ ท่ีส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนธันวาคม
ปี 2561 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ -0.65 (MoM) (พฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ  
-0.22) มีรายละเอียด ดังนี้  

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.81 ตามการลดลงของกลุ่ม
พลังงานเป็นส าคัญที่ลดลงร้อยละ -4.41 โดยหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 
ลดลงร้อยละ  -2.20 ตามการลดลงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยเฉพาะ น้ ามันดีเซล 
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ E85 นอกจากนี้ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ   
-0.02 ตามการลดลงของเสื้อผ้าและรองเท้าของบุรุษ/สตรี ขณะที่หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.09 อาทิ แชมพู ยาสีฟัน น้ าหอม แป้งทาผิวกาย 
หมวดเคหสถาน ร้อยละ 0.03 ตามการสูงขึ้นของค่าเช่าบ้าน น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์
ซักผ้า (น้ ายาซักแห้ง) น้ ายาล้างจาน และหมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษา สูงขึ้น
เล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.04 ส าหรับหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.36 จากการลดลงของ
กลุ่มอาหารสด ร้อยละ -0.85 โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -2.95 ตามการลดลง
ของผักสดร้อยละ -5.81 อาทิ ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี เน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต ส่งผลให้พืชผักหลายชนิดออกพร้อมกันในปริมาณมาก ผลไม้สด ลดลง
ร้อยละ -0.81 อาทิ ส้มเขียวหวาน มะละกอ กล้วยน้ าว้า นอกจากน้ี เครื่องประกอบ
อาหาร ลดลงร้อยละ -0.32 ตามการลดลงของน้ ามันพืช ซีอิ๊ว น้ าปลา ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
ลดลงร้อยละ -0.15 จากการลดลงของ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม ขณะท่ี หมวดข้าวแป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.09 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.07 
หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.02 และ 0.04 ตามล าดับ 
ส าหรับหมวดเน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2561

3. เฉลี่ยปี 2561 เทียบกับ ปี 2560 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.07 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

2. เทียบเดือนธันวาคม 2560 (YoY) สูงขึ้น ร้อยละ 0.36 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้าและบรกิาร ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.90 โดยเฉพาะหมวดข้าว
แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 4.58 ตามการสูงขึ้นของข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์
ขนมอบ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.06 (น้ าพริกแกง ซอสหอยนางรม กะปิ) เน้ือสัตว์ 
เป็ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ 1.41 (เน้ือสุกร ปลาทู ปลาหมึกกล้วย) ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
ร้อยละ 1.35 (นมผง นมสด ไข่ไก่) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.39 (กาแฟและชา
ส าเร็จรูปพร้อมดื่ม น้ าหวาน น้ าอัดลม) อาหารบริโภค-นอกบ้าน และในบ้าน ร้อยละ 0.93 
และ 1.98 ตามล าดับ (ข้าวราดแกง อาหารเช้า กับข้าวส าเร็จรูป) ขณะท่ีหมวดผักและผลไม้ 
ลดลงร้อยละ -4.96 โดยผักสด ลดลงร้อยละ -4.08 และผลไม้สด ลดลงร้อยละ -2.86 เน่ืองจาก
สภาพอากาศในปีน้ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตรหลายชนิด ส่งผลให้มีผลผลิต
ปริมาณมาก

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.06 ตามการสูงขึ้นของหมวด
เคหสถาน ร้อยละ 0.58 (ค่าเช่าบ้าน ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก ค่าแรงช่างทาสี ) หมวดการ
ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.55 (ค่าแต่งผมชายและสตรี ยาแก้ไข้หวัด และ
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 0.29 นอกจากน้ี 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 
0.26 และ 0.19 ตามล าดับ ขณะท่ีหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.65 
โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ -2.12 จากการลดลงของน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท 
และหมวดการสื่อสาร ร้อยละ -0.06

สถานการณ์และปัจจัยส าคัญท่ีกระทบต่อเงินเฟ้อ

อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟ้ืนตัว ตามผลผลิตและรายได้เกษตรกรท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ปี 2561 อาจส่งผลดีต่อก าลังซ้ือในประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐในปีงบประมาณ 2561 ช่วงครึ่งปีหลังมีมากขึ้น

การส่งออกที่มีการขยายตัวเป็นล าดับจากการฟื้นตัวของการค้าโลก รวมท้ังภาคการท่องเท่ียวท่ียังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง

ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าส าคัญ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก  แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนตัว

ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกแม้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังมีความผันผวน

การลงทุนภาครัฐอาจมีขั้นตอนท่ีอาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท้ังหมด

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.40 ตามการสูงขึ้นของ
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 2.61 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมปังปอนด์  
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.47 ตามการสูงขึ้นของชาและกาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม 
น้ าหวาน อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 1.10 และ 1.41 ตามล าดับ อาทิ 
กับข้าวส าเร็จรูป อาหารตามสั่ง และอาหารเช้า เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 0.39 ขณะผักสด 
และผลไม้สด ลดลงที่ร้อยละ -1.04 และ -1.97 ตามล าดับ ส่งผลให้หมวดผักและผลไม้ ลดลง
ร้อยละ -2.95 (ขึ้นฉ่าย ผักชี ผักคะน้า กล้วยน้ าว้า มะม่วง สับปะรด) นอกจากน้ี เน้ือสัตว์ 
เป็ดไก่ และสัตว์น้ า ลดลงร้อยละ -0.55 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ -0.32

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.44 จากการสูงขึ้นของหมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 2.31 ตามการสูงขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 
6.85 และค่าโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 0.56 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 1.04 (ก๊าซหุงต้ม   
ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าแรงช่างไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 4.27 (บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สุรา) นอกจากน้ี เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 
0.27 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.52 หมวดการบันเทิง   
การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.38 ขณะท่ีหมวดการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.06
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ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2561
(2558=100)

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2561

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

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

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มี จ า นวน  4 5 0  ร าย ก า ร ) ครอ บ คลุ มสิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  7  ห ม ว ดที่ จ า เ ป็ นต่ อ ก า รค รอ งชี พ  ได้ แ ก่ 1 )  ห ม ว ดอ าห า รแ ละ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวด
การบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเร่ิมต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปี
ฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ านวน 1 – 5 คนและมีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

1
43 จังหวัด ที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง 5.อยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือ
16.นครสวรรค์ 17.ตาก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ์ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ์  24.น่าน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.นครราชสีมา     
26.ขอนแก่น 27.สุรินทร์ 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร  32.อุดรธานี 33.ร้อยเอ็ด 34.นครพนม  ภาคใต้ 35.สุราษฎร์ธานี          
36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

สัดส่วน เดือนธันวาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการ น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง
ธ.ค. 61 ธ.ค. 61 ธ.ค. 60 M/M Y/Y A/A พ.ย. 61 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 101.73 101.37 -0.65 0.36 1.07 102.40 -0.22 0.94 1.13

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.40 102.62 101.70 -0.36 0.90 0.40 102.99 0.35 1.04 0.35

ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.04 102.12 97.65 0.09 4.58 2.61 102.03 0.08 4.12 2.43

เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า 6.56 101.88 100.46 0.00 1.41 -0.55 101.88 0.28 1.01 -0.72

ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.53 99.35 98.03 -0.15 1.35 -0.32 99.50 -0.46 1.07 -0.48

ผักและผลไม้ 4.38 99.23 104.41 -2.95 -4.96 -2.95 102.25 2.43 -3.25 -2.77

- ผักสด 1.77 99.39 103.62 -5.81 -4.08 -1.04 105.52 7.65 -0.05 -0.76

- ผลไม้สด 2.25 98.95 101.86 -0.81 -2.86 -1.97 99.76 -1.16 -3.36 -1.90

เครื่องประกอบอาหาร 1.73 103.20 101.12 -0.32 2.06 0.39 103.53 0.23 2.19 0.25

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.74 103.29 101.87 0.07 1.39 1.47 103.22 0.19 1.66 1.47

อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.76 103.66 102.70 0.02 0.93 1.10 103.64 0.00 0.94 1.11

อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.66 104.59 102.56 0.04 1.98 1.41 104.55 0.01 2.11 1.35

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.60 101.25 101.19 -0.81 0.06 1.44 102.08 -0.56 0.87 1.57

หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.84 100.56 100.30 -0.02 0.26 0.27 100.58 -0.25 0.20 0.28

หมวดเคหสถาน 22.96 100.39 99.81 0.03 0.58 1.04 100.36 0.04 0.53 1.08

หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล 6.21 101.72 101.16 0.09 0.55 0.52 101.63 -0.16 0.38 0.52

หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 23.84 100.90 101.56 -2.20 -0.65 2.31 103.17 -1.41 1.59 2.58

- ค่าโดยสารสาธารณะ 2.05 100.67 100.31 0.01 0.36 0.56 100.66 0.00 0.35 0.58

- น้ ามันเชื้อเพลิง 7.55 101.88 104.09 -6.57 -2.12 6.85 109.04 -4.17 4.78 7.69

- การสื่อสาร 4.23 99.87 99.93 0.00 -0.06 -0.06 99.87 0.00 -0.06 -0.06

หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.15 101.89 101.60 0.04 0.29 0.38 101.85 0.01 0.31 0.40

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.60 120.34 120.11 0.00 0.19 4.27 120.34 0.00 0.23 4.66

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 73.00 102.30 101.61 0.01 0.68 0.71 102.29 0.00 0.69 0.71

กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.00 100.20 100.68 -2.40 -0.48 2.02 102.66 -0.83 1.59 2.24

- อาหารสด 15.50 100.83 100.72 -0.85 0.11 -0.63 101.69 0.77 0.33 -0.71

- พลังงาน 11.50 98.90 100.14 -4.41 -1.24 5.66 103.46 -2.84 3.29 6.32



อตัราการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบจากเดือนก่อนหน้า ( MoM)
รวมทุกรายการ อาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 0.16 0.42 -0.59 -0.26 0.16 0.07 0.08 0.67 -0.14 -0.16 0.01 -0.10 0.20 0.30 -0.83 -0.31 0.24 0.18
กพ. 0.21 0.23 0.12 0.15 0.04 -0.23 -0.08 0.54 -0.06 0.38 -0.15 -0.39 0.36 0.07 0.23 0.02 0.15 -0.15
มีค. 0.07 0.22 0.17 0.21 -0.46 -0.09 0.26 0.45 -0.02 -0.31 -0.62 -0.28 -0.04 0.10 0.27 0.49 -0.36 0.03
เมย. 0.16 0.50 0.02 0.55 0.16 0.45 1.12 1.27 0.63 1.23 0.29 0.78 -0.33 0.09 -0.31 0.18 0.08 0.26
พค. 0.24 0.40 0.17 0.56 0.15 0.56 0.87 0.66 0.16 1.54 0.40 0.45 -0.10 0.25 0.18 0.00 0.01 0.62
มิย. 0.15 -0.10 0.10 0.03 0.02 -0.09 -0.07 -0.31 0.10 -0.07 0.62 -0.15 0.27 0.01 0.11 0.10 -0.32 -0.05
กค. 0.10 -0.08 -0.07 -0.35 -0.13 -0.05 -0.21 -0.18 0.41 -0.54 -0.38 -0.33 0.28 -0.02 -0.34 -0.24 0.01 0.10
สค. -0.01 -0.08 -0.23 -0.04 0.11 0.26 0.16 -0.08 0.09 0.14 -0.24 0.51 -0.10 -0.09 -0.39 -0.14 0.32 0.13
กย. 0.16 -0.17 -0.05 0.04 0.58 0.29 0.16 0.08 0.11 -0.28 0.70 0.28 0.15 -0.30 -0.14 0.22 0.50 0.30
ตค. 0.17 -0.10 0.20 0.16 0.16 0.06 0.61 0.02 0.45 -0.12 0.23 0.14 -0.05 -0.18 0.06 0.32 0.12 0.02
พย. 0.09 -0.12 -0.32 -0.06 0.07 -0.22 0.09 0.22 -0.63 -0.04 -0.42 0.35 0.09 -0.30 -0.16 -0.07 0.36 -0.56
ธค. 0.14 -0.50 -0.39 0.13 -0.08 -0.65 0.00 -0.21 -0.26 -0.40 -0.23 -0.36 0.22 -0.67 -0.45 0.43 -0.01 -0.81

อตัราการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบจากเดือนเดียวกนัปีก่อน (YoY)
รวมทุกรายการ อาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 3.39 1.93 -0.41 -0.53 1.55 0.68 4.30 3.62 2.34 0.81 1.53 0.09 2.78 1.07 -1.86 -1.25 1.55 1.04
กพ. 3.23 1.96 -0.52 -0.50 1.44 0.42 4.06 4.26 1.72 1.26 1.00 -0.16 2.61 0.77 -1.71 -1.45 1.68 0.74
มีค. 2.69 2.11 -0.57 -0.46 0.76 0.79 3.66 4.46 1.25 0.97 0.68 0.19 2.01 0.91 -1.53 -1.25 0.83 1.13
เมย. 2.42 2.45 -1.04 0.07 0.38 1.07 4.15 4.61 0.60 1.57 -0.26 0.68 1.42 1.33 -1.93 -0.76 0.73 1.31
พค. 2.27 2.62 -1.27 0.46 -0.04 1.49 3.59 4.39 0.11 2.97 -1.38 0.74 1.60 1.68 -2.00 -0.94 0.74 1.93
มิย. 2.25 2.35 -1.07 0.38 -0.05 1.38 3.52 4.14 0.51 2.80 -0.70 -0.03 1.59 1.41 -1.90 -0.94 0.32 2.20
กค. 2.00 2.16 -1.05 0.10 0.17 1.46 2.81 4.18 1.10 1.83 -0.55 0.02 1.60 1.11 -2.22 -0.84 0.57 2.29
สค. 1.59 2.09 -1.19 0.29 0.32 1.62 2.65 3.93 1.27 1.88 -0.92 0.77 1.06 1.12 -2.52 -0.59 1.03 2.10
กย. 1.42 1.75 -1.07 0.38 0.86 1.33 2.49 3.85 1.31 1.47 0.06 0.35 0.85 0.67 -2.36 -0.24 1.32 1.90
ตค. 1.46 1.48 -0.77 0.34 0.86 1.23 2.87 3.25 1.75 0.89 0.40 0.26 0.75 0.53 -2.12 0.02 1.11 1.79
พย. 1.92 1.26 -0.97 0.60 0.99 0.94 3.85 3.38 0.88 1.49 0.03 1.04 0.86 0.14 -1.99 0.11 1.55 0.87
ธค. 1.67 0.60 -0.85 1.13 0.78 0.36 3.01 3.16 0.83 1.36 0.20 0.90 0.97 -0.74 -1.78 1.00 1.10 0.06

ดชันีเฉล่ียเปรียบเทียบจากระยะเดียวกนัปีก่อน (AoA)
รวมทุกรายการ อาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2556 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 3.39 1.93 -0.41 -0.53 1.55 0.68 4.30 3.62 2.34 0.81 1.53 0.09 2.78 1.07 -1.86 -1.25 1.55 1.04

มค. - กพ. 3.30 1.95 -0.47 -0.52 1.49 0.56 4.17 3.94 2.03 1.04 1.27 -0.04 2.70 0.92 -1.79 -1.36 1.62 0.89
มค. - มีค. 3.09 2.00 -0.50 -0.50 1.25 0.64 4.01 4.12 1.77 1.01 1.07 0.04 2.46 0.92 -1.70 -1.32 1.35 0.97
มค. - เมย. 2.92 2.12 -0.65 -0.35 1.03 0.75 4.04 4.24 1.47 1.15 0.74 0.20 2.20 1.03 -1.76 -1.17 1.19 1.06
มค. - พค. 2.80 2.21 -0.77 -0.20 0.81 0.89 3.95 4.28 1.19 1.52 0.31 0.31 2.09 1.14 -1.80 -1.13 1.11 1.23
มค. - มิย. 2.70 2.23 -0.81 -0.09 0.67 0.97 3.88 4.25 1.08 1.74 0.14 0.25 2.01 1.19 -1.82 -1.10 0.98 1.39
มค. - กค. 2.60 2.23 -0.85 -0.07 0.60 1.04 3.72 4.24 1.09 1.74 0.03 0.22 1.94 1.18 -1.88 -1.06 0.92 1.52
มค. - สค. 2.47 2.21 -0.89 -0.03 0.56 1.12 3.58 4.21 1.10 1.76 -0.08 0.29 1.83 1.17 -1.95 -1.01 0.93 1.59
มค. - กย. 2.36 2.15 -0.90 0.02 0.59 1.14 3.46 4.17 1.13 1.73 -0.07 0.30 1.71 1.12 -2.00 -0.92 0.98 1.63
มค. - ตค. 2.27 2.08 -0.89 0.06 0.62 1.15 3.40 4.07 1.19 1.64 -0.02 0.29 1.62 1.06 -2.01 -0.83 0.99 1.65
มค. - พย. 2.24 2.02 -0.90 0.10 0.66 1.13 3.45 4.00 1.16 1.63 -0.02 0.35 1.55 0.98 -2.01 -0.73 1.04 1.57
มค. - ธค. 2.18 1.89 -0.90 0.19 0.66 1.07 3.40 3.94 1.14 1.61 0.00 0.40 1.50 0.83 -2.00 -0.60 1.05 1.44

กลุ่มดชันีราคาผูบ้ริโภค   กองดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เดือน

ตารางท่ี 2 : อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ปี 2556 - 2561

เดือน

ตารางท่ี 3 : อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ปี 2556 - 2561

เดือน

ตารางท่ี 4 : อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ปี ปี 2556 - 2561
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    ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ 
 
          เดอืนธนัวาคม 2561 

Producer Price Index (PPI) 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA) 

2 มกราคม 2562 

Highlights 

       ดัชนี ราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่ งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : 
Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2561 (ปี2553 = 100)  
เท่ากับ 101.0 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 (YoY) 
เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑจ์ากเหมือง และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.9 
และร้อยละ 1.0  ตามล าดับ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงตามราคา
สินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันเช้ือเพลิง) อุปทานน้ ามันอยู่ใน
ระดับสูงขณะที่ความต้องการใช้ลดลง กลุ่มเม็ดพลาสติก ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็น
สินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) ปริมาณสต็อกยาง
ในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการระบายสินค้า
รุ่นเดิมก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค า) ตามราคาตลาดโลก 
ขณะทีห่มวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาสินค้าส าคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
และแร่เหล็ก ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ปรับตัวสูงข้ึนจาก
ราคาสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด 
จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผักสดและผลไม้ จากราคาสินค้า
บางชนิดปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต 
ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีท่ีผ่านมา ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ าของภาครัฐ  

        เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 1.6 (MoM)   
โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของดัชนีราคาทั้ง 3 หมวดหลักคือ       
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ -1.6) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
(ร้อยละ -5.4) และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ -0.8) 

      เมื ่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY) 
หมวดสินค้าที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ผลกระทบ -0.72) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมและหมวดผลิตภัณฑ์     
จากเหมือง ความเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางที่เป็นบวก (ผลกระทบ 0.09 และ 
0.13 ตามล าดับ) 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of 
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนธันวาคม 2561 
(ปี 2553 =  100)  ม ีค ่า เท่ากับ  102 .5 ,  99 .1 และ 95.8 ตามล าด ับ     
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป 
หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.6  
ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.9 ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY)     
ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 และหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป 
(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2561 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2561 (ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 101.0 (เดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 102.6) 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ 

       2.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลง ร้อยละ 1.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

          เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561   
ลดลงร้อยละ 1.6  จากการลดลงของดัชนีราคาทั้ง 3 หมวดหลักคือ หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.6 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มอาหาร 
ได้แก่  ไก่สด เนื่องจากความต้องการที่ชะลอตัวจึงปรับราคาลดลงเพื่อ
ระบายสินค้า น้ าตาลทราย สต็อกน้ าตาลในตลาดโลกเกินความต้องการใช้ 
สะสมมากว่า 2 ปีจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปีนี้มีการเปิดหีบอ้อย   
เร็วกว่าปีก่อน (20 พ.ย. 61) เนื่องจากผลผลิตในฤดูการผลิตนี้คาดว่า
จะอยู่ในเกณฑ์สูงและเพื่อช่วยป้องกันปัญหาปริมาณอ้อยตกค้างด้วย 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มันเส้น มันอัดเม็ดและแป้งมันส าปะหลัง) ปริมาณ
ผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกสู่ตลาดมาก กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ 
ลดลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง ราคาลดลงมาก
โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 ตามความต้องการน้ ามันในตลาดโลก 
ที่ปรับลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น การแข่งขันสูง
กับเหล็กน าเข้าจากประเทศจีนท าให้ต้องปรับราคาลดลง หมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.4 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ ามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก และ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.8 จากสินค้าส าคัญที่ราคาลดลง 
อาทิ มันส าปะหลังสด อ้อย เป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด ผลปาล์มสด 
ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) ภาวะการค้าชะลอตัวเนื่องจาก
ผลผลิตในสต็อกที่ยังอยู่ในระดับสูง กลุ่มผักสด (มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน 
กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักกวางตุ้ง แตงร้าน มะระจีน) 
กลุ่มผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า สับปะรดบริโภค) สภาพอากาศที่
เอื้ออ านวยส่งผลให้ผลผลิตผักและผลไม้บางชนิดออกสู่ตลาดมาก สัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ อาทิ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ ผลผลิตที่มีมากกว่า
ความต้องการบริโภค ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ปลาลัง ปลาอินทรี 
และกุ้งแวนนาไม จากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ข้าวเปลือก จากความต้องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงปลายฤดูกาลมีผลผลิต
ออกน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้วัตถุดิบส าหรับอาหารสัตว์ 
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ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

   2.3 เทียบดัชนีเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 กับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2560  สูงขึ้น ร้อยละ 0.4            
โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3  

0.4 

7.9 

-1.7 

0.4 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
       เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2561 กับ
ระยะเดียวกันปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.4  โดยสินค้าส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของราคา
สินค้ากลุ่มหนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า (ร้อยละ 0.3)  เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 0.7) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 11.2)  
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี (ร้อยละ 0.8)  ผลิตภัณฑ์อโลหะ (ร้อยละ 0.5)  โลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ (ร้อยละ 1.3)  และกลุ่มเครื่องจักร ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ (ร้อยละ 1.1)  และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 7.9 
จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 9.4)  
กลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ (ร้อยละ 0.8) ขณะท่ีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลง
ร้อยละ 1.7 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร (ร้อยละ -1.1) สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ -3.5) ปลาและสัตว์น้ า (ร้อยละ -2.9) 

2.2 เดือนธันวาคม 2560 (YoY) ลดลง ร้อยละ 0.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2  

       เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 
สาเหตุจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0  
ตามราคาสินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันเช้ือเพลิง) 
อุปทานน้ ามันอยู่ในระดับสูงขณะที่ความต้องการใช้ลดลง ประกอบกับ
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน  กลุ่มเม็ดพลาสติก 
ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควัน
แล ะย า งแ ท่ ง )  ป ริ ม าณ ส ต็ อ ก ย า ง ใน ต ล า ด โ ล ก อยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง                
กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการระบายสินค้ารุ่น เดิม   
ก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์ วารสาร) จากความนิยมอ่านข้อมูลจากสื่อโซเชียลมากขึ้น    
จึงปรับราคาลดลงเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ 
(ทองค า) ตามราคาตลาดโลก ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้น
ร้อยละ 4.9 ปรับตัวตามราคาก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก ตามภาวะ
ตลาดโลก และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ราคาสินค้า
เกษตรส าคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ  ข้าวเปลือก  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์          
มันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผักสดและ
ผลไม้ จากสินค้าบางชนิดมีราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ าของภาครัฐ  ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง กุ้งแวนนาไม 
เนื่องจากผลผลิตโลกที่มีมากกว่าความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาใน
ตลาดโลกตกต่ า ผลปาล์มสด ยางพารา ภาวะการค้าชะลอตัวประกอบกับ
ผลผลิตที่ออกมากอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกของสินค้ามีอยู่ในระดับสูง 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

3. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products  by Activity)  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825   

www.tpso.moc.go.th  

( ปี2553=100) 

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.61 ธค.61 ธค.60 M/M Y/Y A/A พย.61 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 101.0 101.5 -1.6 -0.5 0.4 102.6 -0.9 0.9 0.4

ผลผลติเกษตรกรรม 11.28 97.8 96.8 -0.8 1.0 -1.7 98.6 0.2 2.5 -2.0

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.12 93.3 91.8 -1.5 1.6 -1.1 94.7 0.1 4.3 -1.4

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภัณฑ์ 1.76 112.9 109.8 -0.3 2.8 -3.5 113.2 -0.6 2.1 -4.0

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.35 134.0 140.0 3.0 -4.3 -2.9 130.1 2.4 -6.9 -2.7

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 3.30 114.3 109.0 -5.4 4.9 7.9 120.8 -2.3 9.8 8.3

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.78 110.8 104.9 -6.0 5.6 9.4 117.9 -2.9 11.2 9.8

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.53 123.8 121.8 -1.4 1.6 0.8 125.5 0.8 3.0 0.7

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 85.41 101.5 102.5 -1.6 -1.0 0.4 103.1 -1.0 0.3 0.5

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องด่ืมและยำสูบ 15.14 107.5 106.0 -0.2 1.4 -0.1 107.7 -0.2 1.0 -0.2

    สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5.02 107.7 108.6 -0.1 -0.8 -0.3 107.8 0.0 -0.6 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเทำ้ 0.59 104.8 104.6 0.0 0.2 0.3 104.8 0.0 0.4 0.3

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.70 103.5 105.0 -0.1 -1.4 -1.6 103.6 0.1 -1.7 -1.6

    เยือ่กระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.67 106.3 107.3 0.1 -0.9 0.7 106.2 0.1 -0.9 0.8

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.77 93.3 101.9 -13.5 -8.4 11.2 107.8 -8.6 5.6 13.0

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.78 101.8 103.0 -0.6 -1.2 0.8 102.4 -0.7 -0.4 1.0

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.62 79.7 80.4 0.1 -0.9 -4.5 79.6 -0.6 -0.7 -5.0

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.50 102.1 101.3 0.2 0.8 0.5 101.9 0.0 0.6 0.4

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.31 99.2 98.9 -0.3 0.3 1.3 99.5 -0.3 0.6 1.4

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.76 107.3 105.8 0.0 1.4 1.1 107.3 0.0 1.4 1.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 21.45 94.0 95.1 -0.2 -1.2 -2.1 94.2 0.1 -1.3 -2.1

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.13 105.4 105.4 0.0 0.0 -0.1 105.4 0.0 0.0 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 5.97 111.4 111.9 0.5 -0.4 -1.3 110.8 0.5 -1.7 -1.4

หมวด

เดือนธนัวำคม  2561 เดือนพฤศจิกำยน  2561

ดัชนี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 0.4 -1.4 -1.1 0.9 0.4 2.0 1.2 -0.5 2.9 1.3 1.5 -5.9 -6.5 1.5 1.0 0.1 -1.6 -1.0 0.5 0.3
กพ. 0.1 0.6 -0.1 0.7 -0.2 0.4 0.9 2.4 1.8 0.7 0.2 4.6 -3.0 0.7 0.6 0.0 0.4 -0.3 0.6 -0.4
มีค. 0.1 0.0 0.6 -0.7 -0.1 0.6 0.7 -0.7 -2.7 0.4 -0.9 19.7 1.8 0.7 -1.0 0.0 -0.8 0.8 -0.5 -0.1
เมย. 0.4 -0.1 0.7 -0.2 0.4 2.8 -0.4 3.7 -1.0 -0.2 0.4 -1.5 0.3 -0.6 1.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 0.4
พค. 0.4 1.2 1.4 -0.5 1.0 2.0 0.5 5.8 -1.1 1.5 0.0 3.5 -0.8 -0.7 5.0 0.1 1.2 0.9 -0.4 0.8
มิย. -1.1 0.0 0.1 -0.9 0.2 -5.7 -0.3 -1.2 -1.7 -0.3 0.4 -1.0 0.8 -2.1 -0.5 -0.1 0.1 0.3 -0.7 0.3
กค. -0.8 -0.9 -0.3 -0.4 0.0 -3.5 -1.5 -1.3 -2.2 -1.3 -0.4 -2.6 -1.8 0.0 1.6 -0.2 -0.7 -0.1 -0.2 0.1
สค. -0.9 -0.8 -0.4 0.3 -0.1 -2.3 -0.8 0.0 -0.1 -0.8 -2.7 -5.0 -1.8 2.5 1.4 -0.5 -0.7 -0.5 0.3 -0.1
กย. -0.2 -0.1 -0.4 0.7 0.2 1.3 -1.4 -2.8 1.9 0.3 -0.7 -1.2 2.0 1.5 2.0 -0.5 0.1 -0.1 0.5 0.1
ตค. -0.5 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.8 0.1 -2.0 -1.1 0.0 -2.0 1.0 2.4 -0.2 1.5 -0.7 -0.1 0.4 -0.1 0.2
พย. -0.5 -0.4 -0.5 -0.1 -0.9 0.8 -1.7 -1.4 -2.3 0.2 -1.7 2.2 -4.0 1.3 -2.3 -0.7 -0.3 -0.2 0.2 -1.0
ธค. -1.1 -0.8 0.9 -0.2 -1.6 0.2 -1.1 2.7 0.6 -0.8 -5.2 -0.4 4.0 -0.9 -5.4 -1.3 -0.8 0.6 -0.3 -1.6

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.2 -5.4 -2.3 3.1 -1.1 3.3 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 7.4 -17.3 11.2 1.0 3.2 0.7 -5.5 -2.5 2.6 -0.4
กพ. 1.1 -4.9 -3.0 3.9 -1.9 3.4 -1.2 -4.1 7.5 -7.4 6.2 -13.6 3.0 5.0 3.1 0.5 -5.1 -3.2 3.5 -1.3
มีค. 1.4 -5.0 -2.4 2.6 -1.4 2.7 -1.1 -5.4 5.3 -4.4 8.5 4.3 -12.4 3.8 1.4 1.1 -5.9 -1.7 2.2 -1.0
เมย. 1.9 -5.4 -1.7 1.7 -0.8 1.0 -4.2 -1.5 0.6 -3.7 12.4 2.4 -10.8 2.9 3.3 1.8 -5.8 -1.4 1.8 -0.5
พค. 1.2 -4.8 -1.4 -0.2 0.7 -2.9 -5.7 3.6 -5.9 -1.2 11.5 5.9 -14.5 3.0 9.2 1.8 -4.8 -1.6 0.5 0.7
มิย. 1.3 -3.7 -1.3 -1.2 1.8 -0.7 -0.3 2.7 -6.4 0.2 9.5 4.5 -13.0 0.1 10.9 1.5 -4.6 -1.4 -0.5 1.7
กค. 1.2 -3.8 -0.8 -1.3 2.2 1.5 1.7 2.9 -7.2 1.1 5.6 2.2 -12.3 1.9 12.6 0.9 -5.1 -0.9 -0.6 2.0
สค. 0.1 -3.8 -0.4 -0.6 1.8 -0.2 3.3 3.7 -7.3 0.4 1.2 -0.2 -9.4 6.3 11.5 0.2 -5.2 -0.7 0.2 1.6
กย. -1.1 -3.6 -0.7 0.5 1.3 -3.0 0.5 2.3 -2.8 -1.2 -0.9 -0.6 -6.5 5.8 12.0 -0.7 -4.5 -0.9 0.8 1.2
ตค. -1.3 -3.1 -0.5 0.1 1.7 -3.7 -0.1 0.2 -2.0 -0.1 -0.7 2.4 -5.1 3.1 13.9 -0.9 -4.0 -0.4 0.3 1.5
พย. -1.7 -3.0 -0.6 0.5 0.9 -1.3 -2.6 0.5 -2.9 2.5 -2.9 6.4 -10.8 8.8 9.8 -1.8 -3.6 -0.3 0.7 0.3
ธค. -3.6 -2.7 1.1 -0.6 -0.5 -0.9 -3.8 4.4 -4.9 1.0 -10.8 11.8 -6.9 3.7 4.9 -3.9 -3.1 1.1 -0.2 -1.0

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.2 -5.4 -2.3 3.1 -1.1 3.3 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 7.4 -17.3 11.2 1.0 3.2 0.7 -5.5 -2.5 2.6 -0.4

มค.-กพ. 1.1 -5.2 -2.6 3.5 -1.5 3.4 -1.4 -4.8 7.7 -6.9 6.8 -15.5 7.0 3.0 3.2 0.6 -5.3 -2.8 3.0 -0.9
มค.-มีค. 1.2 -5.1 -2.6 3.2 -1.5 3.1 -1.4 -4.9 6.9 -6.1 7.3 -8.9 -0.4 3.3 2.5 0.8 -5.5 -2.4 2.7 -0.9
มค.-เมย. 1.4 -5.2 -2.3 2.8 -1.3 2.6 -2.2 -4.1 5.2 -5.5 8.6 -6.1 -3.2 3.2 2.7 1.0 -5.6 -2.1 2.5 -0.8
มค.-พค. 1.4 -5.1 -2.2 2.3 -1.0 1.4 -2.8 -2.6 3.0 -4.7 9.1 -3.7 -5.7 3.1 4.1 1.2 -5.4 -2.1 2.2 -0.6
มค.-มิย. 1.4 -4.8 -2.0 1.6 -0.5 1.0 -2.4 -1.6 1.3 -3.9 9.2 -2.4 -7.0 2.6 5.1 1.2 -5.3 -1.9 1.7 -0.2
มค.-กค. 1.4 -4.7 -1.8 1.3 -0.1 1.1 -1.9 -1.0 0.0 -3.2 8.7 -1.7 -7.8 2.6 6.2 1.2 -5.2 -1.8 1.4 0.2
มค.-สค. 1.2 -4.6 -1.7 1.0 0.2 1.0 -1.2 -0.4 -1.0 -2.7 7.8 -1.5 -8.0 3.0 6.9 1.1 -5.2 -1.6 1.2 0.4
มค.-กย. 0.9 -4.5 -1.6 1.0 0.3 0.5 -1.1 -0.2 -1.1 -2.7 6.8 -1.4 -7.8 3.3 7.4 0.9 -5.1 -1.6 1.2 0.4
มค.-ตค. 0.7 -4.4 -1.5 0.8 0.5 0.1 -1.0 -0.1 -1.3 -2.3 6.0 -1.1 -7.6 3.4 8.0 0.7 -5.1 -1.5 1.1 0.5
มค.-พย. 0.5 -4.2 -1.4 0.8 0.4 0.0 -1.2 0.0 -1.4 -2.0 5.1 -0.4 -7.8 3.8 8.3 0.5 -5.0 -1.4 1.1 0.5
มค.-ธค. 0.1 -4.1 -1.2 0.7 0.4 -0.1 -1.4 0.3 -1.7 -1.7 3.7 0.5 -7.7 3.8 7.9 0.2 -4.8 -1.2 1.0 0.4

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (AOA)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YOY)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า  (MOM)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

          ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนธันวาคม 2561 
ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ (ปี 2553 = 100)     
เดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาเท่ากับ 102.5 , 99.1 และ 95.8 ตามล าดับ  

           การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนธันวาคม 2561  
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป)  ลดลงร้อยละ 3.1 และ
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.9  แสดงได้ดังภาพ 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 
 

    2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

 

  

 

   

    3) สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.9 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

  

      

     

 

     

      
              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา แหวนและเครื่องประดับ  
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ทอง 
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ 

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ฝรั่ง มะนาว 
ข้าวสารเจ้า ปลานิล ปลาหมึกกล้วย กุ้งแวนนาไม ส าหรับ
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด กล้วยน้ าว้า กะหล่ าปลี 
ผักคะน้า ข้าวโพดฝักอ่อน ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด กุ้งแช่แข็ง  
ปลาทูน่ากระป๋อง และน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ 

กลุ่ มอาหารสัตว์  ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่  มัน เส้น         
มันอัดเม็ด อาหารแมว ปลาป่น 
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ 
แป้งมันส าปะหลัง กากน้ าตาล น้ าตาลทรายขาว 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 4.6 ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 
กลุ่มสินค้ากึ่ งส าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่     
เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กเส้น และเหล็กฉาก 

กลุ่มวัตถุ ดิบที่ ไม่ ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 5.0 ได้แก่       
ก๊าซธรรมชาติ (NG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) 
น้ ามันปิ โตร เลี ยมดิบ  ทราย  น้ ายางข้น  ยางแผ่นดิบ         
ตามราคาวัตถุดิบ 

กลุ่มวัตถุดิบส าหรับอาหาร ลดลงร้อยละ 1.5 ได้แก่ อ้อย 
หัวมันส าปะหลังสด กาแฟดิบ สุกร ไก่  ผลปาล์มสด   
น้ าตาลทรายดิบ ส าหรับสินค้าที่มี ราคาสูงขึ้น  ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว โค 
กระบือ ถ่ัวเหลือง มะพร้าวผล 
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อัตราการเปลี่ยนแปลง (MOM) 

สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

 กึ่งส าเร็จรูป(-3.1%) 

ส าเร็จรูป(-0.6 %) 

วัตถุดิบ (-2.9%) 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

              การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) 
เดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) 
ลดลงร้อยละ 1.6   และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0  แสดงได้ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

   2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

 

  

 

 
 

   3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

 

 

  

      

     

 

     

      

 

 

 

 

              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ  และรถบรรทุกขนาดเล็ก 
กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 1.3 ได้แก่ กางเกงสตรี
น้ ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา แหวน ทอง 
และเครื่องประดับ  
 

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ล าไย ทุเรียน 
มะพร้าวอ่อน ผักคะน้า ผักชี มะนาว ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า      
เนื้อสุกร ปลานิลและปลาหมึกกล้วย ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ าว้า กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ    
พริกสด ไก่สด กุ้งแวนนาไม ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรด
กระป๋อง และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์

กลุ่มอาหารสัตว์ สูงขึ้นร้อยละ 5.1 ได้แก่ ปลายข้าว มันเส้น 
มันอัดเม็ด กากร าข้าว และอาหารไก่  
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่ งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.3 ได้แก่      
น้ าตาลทรายขาว ผลผลิตในตลาดโลกเกินความต้องการบริโภค และ
น้ ามันปาล์มดิบ 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ 
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง เศษยาง จากสต็อกยางจีนอยู่ในระดับสูง 
ผ้าใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย 
ปุ๋ยเคมีผสม ยางสังเคราะห์(ยางเทียม) และเยื่อกระดาษ 

กลุ่มวัตถุ ดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.0 ได้แก่ 
ข้ า ว เ ปลื อก เ จ้ า น าปี  ข้ า ว เ ปลื อก เห นี ย ว  ข้ า ว โ พด          
หัวมันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
สุกร ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดงา  ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง  
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง อ้อย มะพร้าวผล กาแฟดิบ โค 
กระบือ ไก่ น้ านมดิบ  

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้น ร้อยละ 0.5  ได้แก่      
ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) แร่เหล็ก ทราย และหิน 
ส าหรับสินค้าท่ีราคาลดลง  ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เหลว    
(คอนเดนแสท)  น้ ามันปิโตรเลียมดิบ สังกะสี ตะกั่ว น้ ายางข้น 
และยางแผ่นดิบ 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ(3.0%) 

ส าเร็จรูป(-0.7%) 

กึ่งส าเร็จรูป(-1.6%) 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

               การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)  
เฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560  หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป 
(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 แสดงได้ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

  
 

  2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.0 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังน้ี 

  

 

 

  
 

 

   3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

 

 

  

      

     

 

     

      

 

 

 

 

              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 1.9  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ บัลลาสต์ และรถบรรทุกขนาดเล็ก 
กลุ่มสินค้าบริโภค ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ มะม่วง    
กล้วยน้ าว้า สับปะรด ต้นหอม ผักชี ผักขึ้นฉ่าย ไข่ไก่ ไก่สด    
ปลานิล กุ้ งแวนนาไม กุ้ งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง         
และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ทุเรียน มะนาว ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ปลาทูสดและ
ปลาหมึกกล้วย 

กลุ่มสินค้าอุปโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน     
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา น้ ามันก๊าดและรถยนต์นั่ง ส าหรับ
สินค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ หนังสือแบบเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แหวนและทอง 

กลุ่มอาหารสัตว์ สูงขึ้นร้อยละ 4.6 ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด 
ปลายข้าว และร าข้าวขาว  
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 8.7 ได้แก่ 
กลุ่มน้ าตาลทราย น้ ามันปาล์มดิบ และแป้งสาลี 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ 
เ ส้น ใยสั ง เคราะห์  ด้ ายฝ้ าย  ก๊ าซปิ โต ร เลี ยม เหลว (LPG)          
น้ ามันเ ช้ือเพลิง เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ กระดาษและ       
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
กลุ่มสินค้ากึ่ งส าเร็จรูปก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่     
เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

กลุ่มวัตถุ ดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.5 ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพด อ้อย หัวมันส าปะหลังสด กาแฟดิบ 
น้ านมดิบ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดงา ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ข้าวเปลือกเหนียว ถั่วเขียว โค 
กระบือ สุกร ไก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล และน้ าตาลทรายดิบ 

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 2.0 ได้แก่ ดีบุก ตะกั่ว 
ยิปซั่ม แร่เหล็ก น้ ายางข้น และยางแผ่นดิบ ส าหรับสินค้าที่ราคา
สูงขึ้น ได้แก่ ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) ก๊าซธรรมชาติเหลว
(คอนเดนแสท) น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ทรายและหิน 
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อัตราการเปลี่ยนแปลง (AOA) 

สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

 กึ่งส าเร็จรูป (2.0%) 

วัตถุดิบ (2.1%) 

ส าเร็จรูป (-0.6%) 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนธันวาคม 2561 

             ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5808 โทรสาร 02 5075825  

www.tpso.moc.go.th  

( ป2ี553=100) 

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.61 ธค.61 ธค.60 M/M Y/Y A/A พย.61 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.5 103.2 -0.6 -0.7 -0.6 103.1 -0.3 -0.5 -0.6

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 68.12 104.3 104.9 -0.8 -0.6 0.0 105.1 -0.5 -0.2 0.1

     - สนิค้ำบริโภค 22.82 105.7 104.5 0.1 1.1 -0.9 105.6 0.3 0.3 -1.2

     - สนิค้ำอุปโภค 45.30 104.1 105.5 -1.1 -1.3 0.6 105.3 -0.8 -0.5 0.7

   สนิค้ำทนุ 31.88 97.7 98.6 -0.3 -0.9 -1.9 98.0 0.1 -0.8 -2.0

สินค้ากึง่ส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 99.1 100.7 -3.1 -1.6 2.0 102.3 -2.3 1.6 2.3

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 77.60 98.4 100.5 -3.9 -2.1 2.3 102.4 -2.8 2.0 2.6

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 12.21 109.5 107.8 -0.2 1.6 0.0 109.7 -0.5 1.7 -0.2

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 65.39 96.5 99.3 -4.6 -2.8 2.7 101.2 -3.3 2.0 3.1

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 22.40 100.8 100.5 -0.1 0.3 0.7 100.9 -0.1 0.4 0.8

สินค้าวตัถุดิบ 100.00 95.8 93.0 -2.9 3.0 2.1 98.7 -1.2 7.0 2.0

   สนิค้ำวัตถุดิบสำ้หรับอำหำร 57.32 112.1 106.8 -1.5 5.0 5.5 113.8 0.4 8.9 5.5

   สนิค้ำวัตถุดิบทีไ่ม่ใช่อำหำร 42.68 76.5 76.1 -5.0 0.5 -2.0 80.5 -3.1 4.8 -2.1

หมวด
เดือนธนัวำคม 2561 เดือนพฤศจิกำยน 2561

ดัชนี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.0 -0.7 -0.3 0.1 -0.1 -0.4 -3.4 -2.5 1.6 1.0 -0.4 -1.0 -2.4 3.9 1.5
กพ. 0.5 0.5 0.1 0.0 -0.3 -0.4 0.4 -0.5 1.7 -0.6 -0.7 1.6 -0.4 2.4 1.4
มีค. 0.1 -0.8 0.4 -0.3 -0.1 -0.1 0.1 1.3 -0.8 0.0 0.3 5.6 0.7 -2.6 -0.1
เมย. 1.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 1.3 -0.8 0.7 -1.4 -1.3 2.5 -2.2 0.7
พค. 0.9 0.8 1.1 -0.2 0.5 -0.2 2.0 1.9 -1.0 1.3 -0.1 1.6 2.9 -0.5 3.2
มิย. -1.8 -0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.6 -1.9 0.5 0.7 1.7 -0.4 -2.3 0.3
กค. -1.0 -0.3 -0.3 -0.4 0.1 -0.5 -1.7 -0.3 -0.1 0.0 0.0 -2.2 -0.4 -1.4 -1.0
สค. -1.0 -0.2 -0.2 0.3 0.0 -0.6 -1.7 -1.2 0.4 -0.2 -1.5 -1.9 0.1 0.9 -0.2
กย. 0.3 0.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.8 -0.1 -0.2 0.9 0.5 -1.8 -1.8 -1.5 1.4 0.9
ตค. 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -1.2 -0.2 1.2 0.4 0.8 -1.2 -0.5 -0.9 -1.5 0.5
พย. -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 -0.3 -0.9 -0.1 -0.3 0.5 -2.3 0.3 -0.6 -3.0 -1.5 -1.2
ธค. -0.3 -0.4 0.0 -0.4 -0.6 -2.5 -1.6 1.7 0.0 -3.1 -2.3 -1.1 4.7 0.9 -2.9

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.5 -2.5 -1.3 0.8 -1.1 0.9 -9.9 -5.2 7.2 0.3 0.3 -9.1 -1.6 8.1 -4.9
กพ. 2.0 -2.5 -1.7 0.7 -1.3 0.4 -9.2 -6.1 9.6 -1.9 -1.4 -7.1 -3.6 11.1 -5.9
มีค. 1.7 -3.3 -0.6 0.0 -1.2 1.2 -9.1 -5.0 7.3 -1.2 0.6 -2.2 -8.1 7.6 -3.5
เมย. 1.9 -4.2 -0.4 0.0 -1.2 2.3 -9.2 -3.7 5.2 0.3 0.4 -2.2 -4.6 2.6 -0.6
พค. 1.3 -4.4 -0.1 -1.2 -0.5 2.2 -7.2 -3.8 2.2 2.6 -3.0 0.5 -3.4 -0.7 3.1
มิย. 1.5 -3.0 0.2 -1.3 -0.2 2.0 -7.0 -3.4 -0.3 5.1 -3.0 1.5 -5.4 -2.6 5.8
กค. 1.7 -2.2 0.2 -1.4 0.3 1.1 -8.1 -2.1 -0.1 5.2 -1.9 -0.7 -3.7 -3.5 6.2
สค. 0.4 -1.4 0.2 -1.0 0.0 0.6 -9.1 -1.6 1.5 4.6 -3.4 -1.1 -1.7 -2.8 5.1
กย. -0.2 -1.6 -0.1 -0.5 -0.4 -1.0 -8.5 -1.7 2.7 4.1 -7.1 -1.1 -1.3 0.0 4.6
ตค. -0.3 -1.5 -0.4 -0.5 -0.3 -1.6 -7.6 -0.3 1.8 4.5 -6.8 -0.4 -1.8 -0.5 6.7
พย. -0.3 -1.6 0.0 -0.5 -0.5 -2.9 -6.9 -0.5 2.7 1.6 -6.6 -1.3 -4.1 1.0 7.0
ธค. -0.9 -1.7 0.4 -0.9 -0.7 -7.2 -6.1 2.9 0.9 -1.6 -8.7 -0.1 1.5 -2.7 3.0

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.5 -2.5 -1.3 0.8 -1.1 0.9 -9.9 -5.2 7.2 0.3 0.3 -9.1 -1.6 8.1 -4.9

มค.-กพ. 1.7 -2.5 -1.5 0.7 -1.2 0.7 -9.6 -5.6 8.4 -0.9 -0.5 -8.1 -2.7 9.6 -5.4
มค.-มีค. 1.7 -2.8 -1.2 0.5 -1.2 0.8 -9.4 -5.4 8.0 -1.0 -0.1 -6.1 -4.6 8.9 -4.8
มค.-เมย. 1.7 -3.1 -1.0 0.4 -1.2 1.2 -9.4 -5.0 7.4 -0.7 0.0 -5.1 -4.5 7.4 -3.8
มค.-พค. 1.7 -3.4 -0.9 0.1 -1.1 1.4 -9.0 -4.7 6.3 0.0 -0.6 -4.0 -4.3 5.7 -2.4
มค.-มิย. 1.6 -3.3 -0.7 -0.2 -0.9 1.5 -8.5 -4.6 5.1 0.9 -1.0 -3.1 -4.5 4.1 -1.0
มค.-กค. 1.6 -3.2 -0.5 -0.4 -0.8 1.5 -8.5 -4.2 4.3 1.5 -1.2 -2.8 -4.4 3.1 -0.1
มค.-สค. 1.5 -3.0 -0.5 -0.4 -0.7 1.3 -8.6 -3.9 4.0 1.8 -1.4 -2.6 -4.0 2.3 0.5
มค.-กย. 1.3 -2.8 -0.5 -0.4 -0.7 1.1 -8.6 -3.6 3.8 2.1 -2.1 -2.4 -3.8 2.1 0.9
มค.-ตค. 1.2 -2.7 -0.4 -0.4 -0.6 0.9 -8.5 -3.3 3.7 2.3 -2.5 -2.3 -3.5 1.8 1.6
มค.-พย. 1.0 -2.6 -0.4 -0.5 -0.6 0.5 -8.3 -3.1 3.6 2.3 -2.9 -2.1 -3.6 1.7 2.0
มค.-ธค. 0.8 -2.5 -0.3 -0.5 -0.6 -0.2 -8.2 -2.5 3.3 2.0 -3.4 -2.0 -3.2 1.4 2.1

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP) ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (AOA)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YOY)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MOM)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา
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ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา
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  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019
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  ธันวาคม  2561

  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าวัตถุดิบ

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019



ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคม 2561 

ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1.6 % MoM 0.8 % MoM 
สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 101.0 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 (YoY) จากการ
ลดลงของราคาสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.0 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง สูงขึ้นร้อยละ 4.9 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 1.6 (MoM) จากการลดลงของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.8 5.4 และ 1.6 ตามล าดับ และเทียบ
เฉลี่ยทั้งปี 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.4  

        ภาพรวมของเศรษฐกิจภาคการผลิตเฉลี่ยทั้งปี 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 0.4 และคาดว่าปี 2562 น่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ปัจจัยหนุน จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวขึ้น จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและด้านผลผลิตที่
ออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหาร 
กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบและเศรษฐกิจโลกเป็นส าคัญ    
  

มันส ำปะหลัง 

กลุ่มพืชผักและผลไม ้

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง    5.4 % MoM 

กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง  น  ำมันเบนซิน น  ำมันดีเซลหมุนเร็ว น  ำมันเตำ
น  ำมันก๊ำด และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)            

น  ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊ำซธรรมชำต ิ

สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง 

ยำงพำรำ 

ปำล์มสด 

เหล็กแผ่น / เหล็กเส้น / เหล็กฉำก          

กลุ่มอาหาร เช่น ปลำกระป๋อง  อำหำรแช่แขง็ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน 
น  ำตำลทรำย           

กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลำสติก)         

อ้อย 



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนธันวาคม 2561

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 107.2 เทียบ
กับเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 18 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 
3.5 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.7
(MoM) จากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 
3.5 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด้า  ท่อสแตนเลส  เหล็กแผ่นเรียบด้า)  ปรับตัวลดลง
ตามราคาตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก สินแร่) ประกอบกับ
ปริมาณน้าเข้าเหล็กทรงยาวจากต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ น รวมทั งเป็นช่วง
เทศกาลปีใหม่  ส่งผลให้สถานการณ์การค้าวัสดุก่อสร้างชะลอตัว 
ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา  ดัชนีราคาขยับขึ นเล็กน้อยตามความต้องการใช้วัสดุเพื่อการ
ตกแต่งสถานที่ในเทศกาลปีใหม่

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 
2560 (YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
หมวดกระเบื้อง (ผลกระทบ 0.25) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ผลกระทบ 
0.17) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.09) หมวดซีเมนต์ 
(ผลกระทบ 0.05) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.05)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยทั งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.6
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างที่ได้รับอานิสงค์จากการ
ลงทุนโครงสร้างพื นฐานของภาครัฐทั งทางตรงและทางอ้อม  แม้ว่าช่วง
ไตรมาสสุดท้ายจะชะลอตัวเล็กน้อย โดยรวมขยายตัวสูงกว่าปี 2560 ที่
ขยายตัวร้อยละ 1.9

แนวโน้มปี  2562  คาดว่ายังคงขยายตัว เนื่องจากยังมี
โครงสร้างพื นฐานหลายโครงการที่จะเร่งประมูลให้แล้วเสร็จ เพื่อให้
สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว การลงทุนภาคเอกชนคาดว่า
จะปรับตัวดีขึ น แม้ว่าจะกังวลผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี ย
เพิ่มขึ นที่มีผลตั งแต่เดือนธันวาคม 2561 ท้าให้ผู้บริโภคชะลอการ
ตัดสินใจเล็กน้อยเนื่องจากต้องรับภาระค่างวดในการผ่อนบ้านเพิ่มขึ น  
อย่างไรก็ตามคาดว่านักลงทุนสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ดังกล่าวได้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

Construction Materials Price Index

CMI MoM YoY AoA

107.2 -0.7 0.5 2.6

2 มกราคม 2562
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แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนธันวาคม  2561

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม  2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ้านวนรายการสินค้าทั งหมด 134 รายการ 
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 107.2 (ปี 2553 = 100 และเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 108.0)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561

2.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนก
ตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.7 (MoM)
จากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 3.5
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด้า ท่อสแตนเลส  เหล็กแผ่นเรียบด้า) ลดลงตาม
ราคาเหล็กในตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก สินแร่)
ประกอบกับปริมาณน้าเข้าเหล็กจากต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ น 
รวมทั งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่  ส่งผลให้สถานการณ์การค้า
วัสดุก่อสร้างชะลอตัว ในขณะที ่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาขยับขึ นเล็กน้อย
ตามความต้องการใช้วัสดุเพื่อการตกแต่งสถานที่ในเทศกาลปีใหม่

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดกระเบื ้อง สูงขึ ้นร้อยละ 3.5 (กระเบื  อง
เคลือบบุผนัง – ปูพื น กระเบื องยาง PVC ปูพื น กระเบื องแกรนิต) 
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ น รวมทั งความต้องการเริ่มฟื้นตัวจากการขยายตัว
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.4  
(ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ) จากไม้น้าเข้าราคาสูงขึ น 
เนื่องจากฐานราคาต่้า หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 
0.9 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทราย
ละเอียด หินย่อย อลูมิเนียม ยางมะตอย) เนื่องจากมีความ
ต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจ้านวนมาก ขณะที่ปริมาณ
มีน้อย หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ปูนซีเมนต์ผสม) ความ
ต้องการใช้เพิ่มขึ นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (พื นคอนกรีตส้าเร็จรูป
อัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง 
ในขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 0.3  เป็นการ
ติดลบครั งแรกในรอบ 17 เดือน จากการบริโภคเหล็กทรงยาวลดลง 

2.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2
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แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนธันวาคม  2561

2.3 เทียบกับเดือนมกราคม–ธันวาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.6 (AoA) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2561 
เทียบกับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ
2.6 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ นของดัชนีราคาหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 7.6 (เหล็กเส้นกลม 
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H
เหล็กรางน ้า  ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็ก
ส้าเร็จรูป ประตูเหล็กม้วน ตะปู) จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ น 
(สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้
ขยายตัวเพิ่มขึ น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 (ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะ
ปกติ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอด
จ้าหน่า ย  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 
(เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื นคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง คาน
คอนกรีตส้าเร็จรูป ท่อระบายน ้าคอนกรีต ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป 
ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง 
ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการ
ภาครัฐ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (ทรายถมที่ 
ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย
อิฐมอญ อลูมิเนียม ยางมะตอย) หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ
1.4 (กระเบื องเคลือบบุผนัง - ปูพื น กระเบื องยาง PVC ปูพื น 
กระเบื องแกรนิต) และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.0
(ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู -หน้าต่าง 
บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้น้าเข้าสูงขึ น 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนธันวาคม 2561

3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2507 6719 โทรสาร 0 2507 5825 สายด่วน 1203 

www.price.moc.go.th

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รายการ
สัดส่วน
น า้หนัก
ธ.ค.61

เดือนธันวาคม 2561 เดือนพฤศจกิายน 2561

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง เดือน 
พ.ย.61

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ธ.ค.61 ธ.ค.60 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 107.2 106.7 -0.7 0.5 2.6 108.0 -0.1 1.3 2.9

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.45 118.1 116.5 1.2 1.4 1.0 116.7 0.0 0.2 1.0

หมวดซีเมนต์ 12.60 105.3 104.9 0.0 0.4 2.6 105.3 0.1 1.4 2.8

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.02 132.0 131.6 0.0 0.3 2.1 132.0 0.0 0.8 2.2

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.61 98.6 98.9 -3.5 -0.3 7.6 102.2 -0.1 3.3 8.5

หมวดกระเบื้อง 6.78 103.3 99.8 0.0 3.5 1.4 103.3 0.0 3.5 1.3

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.55 108.3 108.1 0.0 0.2 -0.2 108.3 0.0 -0.1 -0.2

หมวดสุขภัณฑ์ 2.07 106.8 107.2 0.0 -0.4 -0.6 106.8 0.2 -0.6 -0.6

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.48 92.1 92.5 0.1 -0.4 -1.3 92.0 0.0 -1.5 -1.3

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.42 114.0 113.0 0.0 0.9 1.5 114.0 -0.7 1.1 1.5

(2553 = 100)

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


Construction Materials Price Index December 2018

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนธันวาคม 2561

สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 107.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560  สูงขึ้นร้อยละ 
0.5 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดกระเบื้อง หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดวัสดุฉาบผิวและเมื่อเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) จากการลดลงของดัชนีราคา หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กระเบื้อง
+ 3.5

เหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็
- 0.3

ซีเมนต์
+ 0.4

วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ 
+ 0.9

ผลติภัณฑ์คอนกรีต
+ 0.3

วสัดุฉาบผวิ
+ 0.2

สุขภัณฑ์
- 0.4

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
- 0.4 2  มกราคม  2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็
- 3.5

YOY MOM

ไม้และผลติภัณฑ์ไม้
+ 1.4

ไม้และผลติภัณฑ์ไม้
+ 1.2

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
+ 0.1



ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ 
เดือนพฤศจิกายน 2561 

Export Price Index (XPI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก 
(Percentage Points) 

25 ธันวาคม 2561 
Highlights 

ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 100.4 (ปี 2555 = 100)
เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังคงปรับตัวสูงขึ้นที่ ร้อยละ 1.5 (YoY)  
แม้จะมีความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าและการเงินของโลก แต่คาดว่า 
เศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโตได้ดีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัว
สูงขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 
ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง โดยเฉพาะน้้ามันส้าเร็จรูป รองลงมาคือ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามัน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มันปะหลัง ข้าว และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้้าตาลทราย 

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 92.3 (ปี 2555 = 100) 
เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (YoY) เป็นผลจากการ
ปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเช้ือเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ 
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้้ามันส้าเร็จรูป เป็นผลจากปริมาณผลผลิตใน
ตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก้าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์โดยสารและ
รถบรรทุก และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัช
กรรม เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ  

สินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน าเข้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามัน (เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ เหล็ก) เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูป อาหารสัตวเ์ลี้ยง นมและผลิตภัณฑ์นม 

สินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน าเข้ามีทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผักและผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรปู 
เนื่องจากมีการน้าเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่จากประเทศจีนซึ่งมีราคาค่อนข้างถูก 
ขณะที่ความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับ
ฐานปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับต่้า ส่งผลให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้  
แผงวงจรรวมและส่วนประกอบ ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่น้าเข้ามา ขณะที่
การส่งออกราคาปรับตัวลดลงจากการได้รับผลกระทบสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ผ่านห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจีนท่ีถูกขึ้นภาษีน้าเข้า 

                     กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า 
(Percentage Points) 

Import Price Index (MPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ 

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 

       ดัชนรีาคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
ส่งออกท่ีผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ท้ังนี้ ราคาส่งออกท่ีส้ารวจเป็นราคา F.O.B (Free On Broad) ครอบคลุม  
4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลงิ 
มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 743 รายการ สรุปได้ดังนี้ 

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 100.4 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 100.9) 
โดยดัชนีราคาส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2561 ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 95.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 107.1  
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.5 และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง เท่ากับ 84.4  

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อเทียบกับ 

    2.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 (MoM)   ลดลงร้อยละ -0.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ้าแนกตามรายหมวดสินค้า ดังนี้ 
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หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

หมวดสินค้าเกษตรกรรม 

รวมทุกรายการ 

หมวดสินค้าที่ ราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูปและน้้ามันดิบ 
ตามอุปทานน้้ามันดิบที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับสต๊อกน้้ามันดบิ
คงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงนักลงทุนมีความกังวล
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการปรับลดก้าลังการผลิตของ 
กลุ่มประเทศโอเปกและพันธมิตร และสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและจีน เป็นต้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา 
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
นอกจากนี้  ยังได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้้ามันดิบที่ ลดลง 
ส้าหรับข้าวราคาลดลงเช่นกัน จากผลที่ข้าวขาวต้องเผชิญกับ 
การแข่งขันที่รุนแรงจากข้าวเวียดนาม ขณะที่ข้าวหอมมะลิราคา
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ส้าหรับไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ราคาสูงขึ้นตาม
ความต้องการตลาดต่างประเทศท่ีมีอย่างต่อเนื่อง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง 
สาเหตุหลักเป็นผลจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันปรับตัวลดลง 
และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ชะลอตัว ขณะที่ 
หมวดสินค้าที่ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น คือ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะน้้าตาลทราย ราคาสูงขึ้นตาม
ความต้องการบริโภคของประเทศคู่ค้า ประกอบกับผลผลิตลดลง
เล็กน้อยจากปัญหาภาวะภัยแล้งในประเทศอินเดีย 
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   2.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.5  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560  (AoA)  สูงขึ้นร้อยละ 3.7  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 
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หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูปและน้้ามันดิบ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า 
ทีเ่กี่ยวเนื่องกับน้้ามัน (เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง  ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ผัก ผลไม้สด  
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกที่ปรับลดลง คือ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร จากราคาน้้าตาลทรายท่ี
ปรับตัวลดลงเป็นส้าคัญ 

17.5 

1.1 

-1.9 

1.9 

1.5 

หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

หมวดสินค้าเกษตรกรรม 

รวมทุกรายการ 

27.0 

2.6 

0.6 

6.9 

3.7 

หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

หมวดสินค้าเกษตรกรรม 

รวมทุกรายการ 

ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย  
หมวดสิ นค้ าอุ ตสาหกรรม  ได้ แก่  เ ค รื่ อ งอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์พลาสติก หมวดสินค้า 
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ หมวดสินค้า
เกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง  ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง 
ผั ก  ผลไม้ สด  แ ช่ เ ย็ น  แ ช่แข็ งและแห้ ง  และหมวดสินค้ า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่นๆ เป็นหลัก  

ทั้งนี้  คาดว่าดัชนีราคาส่งออกของปี 2561 จะมีทิศทางสูงขึ้น 
ตามสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น  
แม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง แต่ความต้องการของ 
ตลาดต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากความสามารถ
ในการส่งออกสินค้าได้ดีในหลายกลุ่มสินค้าและตลาดส้าคัญ 
ประกอบกับแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์มีทิศทางของราคา 
ที่ปรับสูงขึ้น ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง เหล็ก น้้ามันส้าเร็จรูป 
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การส่งออกของไทยยังคงมีอยู่ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศคู่ค้า รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนที่คาดว่าจะยืดเยื้อ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามัน 
เป็นต้น 
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.price.moc.go.th  

(รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) 

หมวด 

สัดส่วน เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนตุลาคม 2561 

น้้าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

พ.ย.61 พ.ย.61 พ.ย.60 M/M Y/Y A/A ต.ค.61 M/M Y/Y A/A 

 ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.4 98.9 -0.5 1.5 3.7 100.9 0.1 2.5 3.9 

 สินค้าเกษตรกรรม 9.65 95.9 94.1 -0.9 1.9 6.9 96.8 0.0 3.3 7.5 

 สินค้ากสิกรรม 7.30 89.5 88.4 -1.5 1.2 7.1 90.9 -0.1 3.3 7.7 

 สินค้าประมง 0.85 116.9 120.6 0.0 -3.1 2.5 116.9 0.3 -2.1 3.0 

ปศุสัตว ์ 1.50 121.7 111.6 1.8 9.1 8.6 119.6 0.3 7.3 8.5 

 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 6.91 107.1 109.2 0.8 -1.9 0.6 106.3 0.7 -2.4 0.8 

 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.53 122.0 122.8 0.1 -0.7 6.3 121.9 -0.1 -0.2 7.0 

 น้้าตาลทรายและกากน้้าตาล 0.89 90.7 114.1 2.5 -20.5 -16.0 88.5 5.0 -22.2 -15.6 

 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.81 117.4 117.0 0.8 0.3 -0.2 116.5 1.4 -0.5 -0.2 

 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.84 106.7 102.5 0.0 4.1 4.4 106.7 0.2 3.4 4.5 

 สินค้าอุตสาหกรรม 79.29 102.5 101.4 -0.1 1.1 2.6 102.6 -0.2 1.6 2.7 

 สิ่งทอ 2.82 106.4 105.5 0.1 0.9 2.2 106.3 0.1 0.9 2.3 

 อัญมณแีละเครื่องประดับ 5.30 90.8 92.7 0.2 -2.0 1.4 90.6 0.6 -1.6 1.8 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.85 106.1 105.5 -0.1 0.6 2.8 106.2 0.0 1.0 3.1 

 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 15.68 104.0 101.7 0.1 2.3 2.7 103.9 0.0 2.7 2.7 

 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.40 104.0 100.6 -0.1 3.4 7.2 104.1 -0.3 4.3 7.7 

 เม็ดพลาสติก 3.65 101.5 99.6 -1.9 1.9 7.1 103.5 -0.3 4.8 7.7 

 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.72 107.4 104.5 0.1 2.8 4.6 107.3 0.2 3.2 4.7 

 เคมีภัณฑ์ 3.16 105.3 101.0 -0.5 4.3 7.4 105.8 0.3 5.9 7.7 

 ผลิตภัณฑ์ยาง 4.33 98.7 97.6 -0.4 1.1 1.5 99.1 -0.1 1.4 1.6 

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.35 103.8 103.7 -0.3 0.1 1.3 104.1 -0.9 0.5 1.4 

 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 4.15 84.4 71.8 -6.7 17.5 27.0 90.5 4.0 33.1 28.0 

 น้้ามันดิบ 0.32 47.3 42.2 -13.5 12.1 29.4 54.7 2.8 37.4 31.6 

 น้้ามันส้าเร็จรูป 3.47 86.2 72.2 -6.2 19.4 28.8 91.9 4.3 34.9 29.8 

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

       ดัชนรีาคาน้าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าที่ผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาน้าเข้าที่ส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เช้ือเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  
มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 751 รายการ สรุปได้ดังนี้ 

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 92.3 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 94.2)  
โดยดัชนีราคาน้าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ในหมวดสินค้าเช้ือเพลิง เท่ากับ 71.8 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 102.1 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 
กึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 96.2 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 102.1 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 94.1 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อเทียบกับ 

      2.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 (MoM) ลดลงร้อยละ -2.0 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

2.2  เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560  (YoY)  สูงขึ้นร้อยละ 2.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้  

 

 

 

                   กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 

หมวดสินค้าทุน 

หมวดสินค้าเช้ือเพลิง 

รวมทุกรายการ 

ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม น้้ามันส้าเร็จรูป 
และถ่านหิน โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปทานน้้ามันในตลาดโลกที่ปรับลดลง
ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ  
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้
เบ็ดเตล็ด เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนๆ 0.4  

0.1  

1.2  

0.9  

10.6  

2.3  

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง 

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 

หมวดสินค้าทุน 

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 

รวมทุกรายการ 

หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
โดยราคาน้้ามันดิบได้รับแรงกดดันจากปริมาณการผลิตทั้งในและนอก
กลุ ่มโอเปกที ่ปรับเพิ ่มขึ้น รวมทั ้งความตึงเครียดเกี่ยวกับสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
น้้ามันโลก หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
และสัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท้าจากยาง และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก ่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง 
และเสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ข่าวดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

     2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560  (AoA)  สูงขึ้นร้อยละ  6.0  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย  
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
น้้ามันส้าเร็จรูป ถ่านหิน และเช้ือเพลิงอื่นๆ หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและ
กึ่งส้าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ 
ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และเครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง
ภายในบ้านเรือน 

ทั้งนี้ คาดว่าดัชนีราคาน้าเข้าปี 2561 จะยังขยายตัวจากปีก่อน 
ถึงแม้ว่าราคาสินค้าเช้ือเพลิงซึ่งเป็นสินค้าน้าเข้าหลักของไทย 
ในช่วงปลายปีนี้จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม เนื่องจากได้รับแรงกดดัน
จากภาวะอุปทานล้นตลาดและความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว 
แต่ในช่วงตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ยังถือว่าเป็นสินค้าส้าคัญ 
ที่สนับสนุนให้ดัชนีราคาน้าเข้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จากผลของความตกลงร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตน้้ามันที่พยายาม 
ปรับลดก้าลังการผลิตลง นอกจากนี้ สินค้าน้าเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้้ามันได้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดเช่นกัน เช่น เคมีภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก เป็นต้น 
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หมวดยานพาหนะและอุปกรณก์ารขนส่ง 

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 

หมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป 

หมวดสินค้าทุน 

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 

รวมทุกรายการ 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.price.moc.go.th  

(รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) 

หมวด 

สัดส่วน เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนตุลาคม 2561 

น้้าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

พ.ย.61 พ.ย.61 พ.ย.60 M/M Y/Y A/A ต.ค.61 M/M Y/Y A/A 

 ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 92.3 90.2 -2.0 2.3 6.0 94.2 0.4 5.5 6.5 

 สินค้าเชื้อเพลิง 14.89 71.8 64.9 -11.1 10.6 28.2 80.8 2.4 31.8 30.1 

 น้้ามันดิบ 9.53 71.8 63.8 -13.6 12.5 35.0 83.1 3.1 40.6 37.8 

 น้้ามันส้าเร็จรูป 1.97 88.9 85.3 -14.2 4.2 24.5 103.6 2.8 29.3 26.7 

 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 1.95 66.0 56.5 -1.3 16.8 18.5 66.9 0.6 18.8 18.4 

 สินค้าทุน 27.14 102.1 101.2 -0.1 0.9 1.9 102.2 -0.2 1.2 2.0 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.99 99.6 96.4 0.0 3.3 3.2 99.6 0.1 3.4 3.2 

 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.75 103.8 102.4 -0.1 1.4 2.2 103.9 0.0 1.6 2.3 

 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.68 99.9 99.5 0.0 0.4 2.2 99.9 -0.7 0.8 2.3 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.32 101.6 101.7 0.2 -0.1 0.7 101.4 -0.1 -0.4 0.8 

 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.79 103.8 102.4 -0.7 1.4 1.4 104.5 0.1 2.4 1.3 

 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 40.90 96.2 95.1 -0.3 1.2 3.6 96.5 0.2 1.9 4.0 

 สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.28 123.5 121.1 -0.8 2.0 4.7 124.5 -0.3 2.4 5.0 

 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.79 101.0 98.5 -0.5 2.5 2.5 101.5 0.0 3.3 2.5 

 เคมีภัณฑ์ 6.59 91.8 90.4 -1.5 1.5 5.7 93.2 0.4 4.8 6.2 

 ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 1.83 98.7 99.3 -0.1 -0.6 0.2 98.8 -0.3 -0.6 0.3 

 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 6.23 84.8 86.8 0.2 -2.3 2.5 84.6 1.0 -2.3 3.1 

 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.23 91.4 88.1 -0.2 3.7 6.2 91.6 -0.2 4.6 6.5 

 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.84 99.8 99.5 0.0 0.3 4.0 99.8 0.0 0.5 4.5 

 ปุ๋ย และยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1.19 80.9 75.5 -0.1 7.2 8.6 81.0 1.0 8.6 8.8 

 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.70 106.2 104.8 -0.1 1.3 1.6 106.3 0.1 1.2 1.6 

 สินค้าอุปโภคบริโภค 11.12 102.1 102.0 -0.1 0.1 1.6 102.2 0.0 0.4 1.9 

 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 0.90 101.9 103.0 0.0 -1.1 0.7 101.9 0.0 -0.9 0.9 

 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.39 99.8 97.7 0.9 2.1 4.0 98.9 1.3 1.9 4.2 

 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.74 101.7 100.4 0.1 1.3 1.3 101.6 -0.2 1.5 1.9 

 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.16 101.8 102.9 -0.6 -1.1 1.8 102.4 -0.2 -0.7 -0.5 

 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 5.94 94.1 93.7 -0.4 0.4 -0.7 94.5 -0.5 1.4 4.2 

 รถยนตน่ั์ง 0.34 104.4 105.0 -0.7 -0.6 3.9 105.1 -0.8 1.0 3.4 

 รถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุก 0.21 104.5 101.1 1.2 3.4 2.9 103.3 -0.3 2.2 1.5 

 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.93 91.5 91.1 -0.4 0.4 1.7 91.9 -0.5 1.5 4.4 

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


ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2561 

ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีราคาน าเข้า 

หมวดสินค้าเกษตรกรรม 

+ 1.9 % 

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 

+ 10.6 % 

%YoY %YoY 

ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง ข้ำว  ไก่สด แช่เย็นแช่แขง็ 
และผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

-1.9 % น  ำตำลทรำย 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

+ 1.1 % เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
สินค้ำที่เกี่ยวกับน  ำมัน   
(เม็ดพลำสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลำสติก) 
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์  

หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
+ 17.5 % 

น  ำมันส ำเร็จรูป และน  ำมันดิบ 

น  ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม           
น  ำมันส ำเร็จรูป และถ่ำนหิน   

หมวดสินค้าทุน 

+ 0.9 % 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ  
เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กำรทดสอบ 

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
+ 1.2 % เหล็ก เหล็กกล้ำ และผลิตภัณฑ์  

ปุ๋ยและยำก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์   

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 

+ 0.1 % ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม  
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  
เสื อผ้ำ รองเท้ำ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
+ 0.4 % ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ รถยนต์นั่ง ธันวาคม 2561 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ดัชนีราคาส่งออก เท่ากับ  100.4  %  YoY = +1.5    
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ดัชนีราคาน าเข้า เท่ากับ  92.3 %  YoY = +2.3 
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ดัชนีราคาน าเข้า 

      ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (YoY) แม้จะมีความเสี่ยงจากการกีดกัน
ทางการค้าและการเงินของโลก แต่คาดว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโตได้ดีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง     
โดยหมวดสินค้าส าคัญที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูป หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย ส าหรับดัชนีราคาน าเข้า 
เดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวด
สินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้ ามันส าเร็จรูป เป็นผลจากปริมาณผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น  



ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก 
ไตรมาสที่ 1/2562 25 ธันวาคม 2561 

Highlights 

        ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ ส่งออกในไตรมาสที่  1/2562  
(มกราคม–มีนาคม) ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณ์
ความสามารถในการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดัชนีมีค่า 62.4 และ 61.7 ตามล าดับ
จากความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ านวน 301 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 
                           

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

            ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออก 
ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม–มีนาคม) จะดีขึ้นร้อยละ 40.7 ไม่เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 43.4 และลดลงร้อยละ 15.9 ท าให้ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
ส่งออก ไตรมาสที่ 1/2562 มีค่าเท่ากับ 62.4 ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 
4/2561 ที่ระดับ64.8 แสดงว่าผู้ส่งออกยังคงมีมุมมองว่าการส่งออกจะมี
ทิศทางที่ดี แต่อาจจะขยายตัวได้ชะลอลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
ยังไม่ชัดเจนและแนวโน้มการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น 
            สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่  ข้าว ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป น้ าตาลทราย สิ่งทอ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเชื้อเพลิงและพลังงาน  
            สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกลดลง ได้แก่ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และอาหารส าเร็จรูป เนื่องจากขาดแคลน
วัตถุดิบ จึงท าให้ผลิตเพื่อการส่งออกได้น้อยลง  

            ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ผู้ส่งออกคาดว่า
ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาสที่  1/2562(มกราคม–มีนาคม)  
จะดีขึ้นร้อยละ 36.9 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 49.7 และลดลงร้อยละ 13.4 
เป็นผลให้ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันมีค่าเท่ากับ 61.7 
แสดงว่าผู้ส่งออกเห็นว่าความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
            สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น ได้แก่  
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป น้ าตาลทราย สิ่งทอ  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  
เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเชื้อเพลิงและพลังงาน  
            สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันลดลง ได้แก่ 
ยางพารา เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม -มีนาคม 2562 เป็นช่วงที่พื้นที่ 
ส่วนใหญ่ใกล้หยุดกรีดยาง ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบจึงท าให้ไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ตามความต้องการของลูกค้า 
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ไตรมาส 1/2562 = 62.4 

ไตรมาส % ดีขึน้ % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

1/2562 40.7 43.4 15.9 62.4

4/2561 45.1 39.4 15.5 64.8

3/2561 43.0 46.0 11.0 66.0

2/2561 50.3 38.8 10.8 69.8

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก   

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 
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ไตรมาส % ดีขึน้ % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

1/2562 36.9 49.7 13.4 61.7

4/2561 35.2 52.5 12.3 61.4

3/2561 36.1 51.9 12.0 62.0

2/2561 45.8 45.1 9.1 68.4

ไตรมาส 1/2562 = 61.7 



ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 
เดือนธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561 

Highlights 

            ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนธันวาคม 2561  
เท่ากับ 43.4 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าท่ีอยู่ในระดับ 46.4 และมีค่า 
ต่ ากว่าระดับ 50 แสดงว่า ผู้ส่งออกมีมุมมองว่าภาวะการส่งออกของไทยชะลอตัวลง 
และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ านวน 301 ราย มีรายละเอียด 
ผลการส ารวจดังนี ้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีมูลค่าส่งออก   
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ธ.ค. 61 = 39.8 

ดัชนีค าสั่งซ้ือใหม่ 
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ดัชนีการจ้างงาน 

ธ.ค. 61 = 41.4 

ธ.ค. 61 = 49.3 

              ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 39.8 
แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าตาลทราย ผักผลไม้ สด  
แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากลูกค้าสั่งซ้ือและสต๊อกสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อผลิตและขายช่วงเทศกาล
คริสต์มาสและปี ใหม่  อีกท้ังจ านวนเรือไม่ เพียงพอต่อการส่ งออกสินค้า  
และได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
                  สินค้าส าคัญท่ีมีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง  
น้ าตาลทราย สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม
คอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และยานพาหนะ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  
                  ขณะท่ีสินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา  
ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน 
และเชื้อเพลิงและพลังงาน 

                  ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ เดือนธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 41.4 
แสดงว่า ค าสั่งซ้ือใหม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าตาลทราย เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เน่ืองจากอุตสาหกรรม 
ท่ัวโลกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ท าให้ความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง  
และมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก 
                 สินค้าท่ีมีมูลค่าค าสั่งซ้ือใหม่ ลดลง ได้แก่ ผักผลไม้ สด แช่เย็น 
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง น้ าตาลทราย  
สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์ )
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  
               ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าค าสั่ ง ซ้ือใหม่  เพิ่มขึ้น  ได้แก่  ข้าว 
ยางพารา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
รองเท้าและชิ้นส่วน และเชื้อเพลิงและพลังงาน 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

ธันวาคม 61 25.9 31.0 43.1 41.4

พฤศจกิายน 61 27.0 30.1 42.9 42.0

ตุลาคม 61 34.9 37.3 27.8 53.6

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

ธันวาคม 61 8.6 81.4 10.0 49.3

พฤศจกิายน 61 8.0 84.0 8.0 50.0

ตุลาคม 61 9.2 83.7 7.1 51.0

                ดัชนีการจ้างงาน เดือนธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 49.3  
แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกชะลอตัว โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และ
ชิ้นส่วน จากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 
                สินค้าท่ีมีมูลค่าการจ้างงาน ลดลง ได้แก่ ยางพารา อาหารทะเล
แช่เยือกแข็ง สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารส าเร็จรูป  
                ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป น้ าตาลทราย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
(ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป  
และรองเท้าและชิ้นส่วน  

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

ธันวาคม 61 26.2 27.2 46.6 39.8

พฤศจกิายน 61 29.4 30.8 39.8 44.8

ตุลาคม 61 37.3 32.9 29.8 53.7
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนธันวาคม 2561 

 ดัชนีสินค้าคงคลังเดือนธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 43.1  
แสดงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจากการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังให้น้อยลง เน่ืองจากเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือและวัตถุดิบ
บางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
 สินค้าคงคลังท่ี ลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผักผลไม้ สด 
แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไม่รวมคอมพิวเตอร์)เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน อาหาร
ส าเร็จรูปและเชื้อเพลิงและพลังงาน  
 ขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงคลังท่ี เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา  
ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป น้ าตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และเคมีภัณฑ์ 

ดัชนีสินค้าคงคลัง 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

ธันวาคม 61 19.3 47.6 33.1 43.1

พฤศจกิายน 61 22.8 51.6 25.6 48.6

ตุลาคม 61 19.3 51.5 29.2 45.1

ธ.ค. 61 = 43.1 

                                            ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ส่งออก   
ปัญหา 
 - ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ เพื่อรอดูแนวโน้มตลาดโลก 
 - สกุลเงินของลูกค้าอ่อนค่า จึงท าให้ต้นทุนน าเข้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาตามต้นทุนของบริษัท และความสามารถ 
             ในการแข่งขันทางการค้า 
 - การขนส่งทางเรือโดยตู้บรรจุสินค้าส าหรับการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์) จ านวนเรือไม่เพียงพอต่อการส่งออกสินค้า การจองเรือ 
  ยากขึ้น บริเวณท่าเรือคลองเตยและแหลมฉบังมีสภาพท่ีแออัด ท าให้ลูกค้าไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
 - ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 - ความต้องการของตลาดต่างประเทศและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
 - มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น (Safeguard) ในหมวดสินค้าเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
 - ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และแรงงานไร้ฝีมือในกลุ่มอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง) 
  โดยเฉพาะแรงงานไทย 
 - สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีผลกระทบในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ท าให้ Supply จีนเข้าอาเซียนมากขึ้น 
 - กฎระเบียบการน าเข้าระหว่างประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องครัวแสตนเลส 

 
ข้อเสนอแนะ 
          ภาครัฐควรด าเนินการ ดังน้ี  
 - ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มากขึ้นในอาเซียน และผลักดันให้น าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างถูกต้อง 
 - เจรจากับประเทศคู่ค้าในอาเซียนไม่ให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรและอะไหล่เพ่ือการเกษตร 
 - ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้า 
 - ดูแลมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะก าแพงภาษีน าเข้า ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท าให้ปริมาณการส่งออกลดลง 
                     
ภาคผนวก 

1.  กลุ่มสินค้าเป้าหมายท่ีท าการส ารวจ มีจ านวน 80 กลุ่มสินค้า 
2.  การค านวณดัชนี เป็นดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซ่ึงเป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติเด่นในการเป็นตัวชี้น า (leading indicator) และแสดงทิศทางการเติบโต 

(growth) ของภาวะธุรกิจจากการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) โดยก าหนดค่าค าตอบที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
คือ เพิ่มขึ้นให้คะแนน เท่ากับ 1 เท่าเดิมให้คะแนน เท่ากับ 0.5 และ ลดลงให้คะแนนเท่ากับ 0 จากนั้นน าคะแนนทั้งหมดมารวมกัน หารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100  
จะได้ดัชนีของแต่ละคาบเวลา ดัชนีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 

3.  การน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือแสดงทิศทางเศรษฐกิจภาคการส่งออก ใช้เส้นค่า 50 (break even point) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าผลการค านวณดัชนีอยู่เหนือเส้น 
50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกดีขึ้น ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าดัชนีอยู่ใต้เส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่า 
ธุรกิจส่งออกแย่ลง 
        ทั้งนี้ ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว หากดัชนีตัดแนวเส้น 50 ลงมา หมายถึง ภาวะธุรกจิส่งออกแย่ลงหรือชะลอตัว  ส าหรับในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว  ถ้าดัชนีตัดแนวเส้น 50 
ขึ้นไป  แสดงว่าภาวะธุรกิจส่งออกดีขึ้นหรือขยายตัว   

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7338  โทรสาร 02 507 5825 สายด่วน 1203 
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ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ  : ค่าดัชนี มากกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มมากขึ้น/ดีขึ้น 
                ค่าดัชนี น้อยกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มลดลง/แย่ลง 

ภาพรวมดัชน ี
“ภาวะธุรกิจส่งออก”  

          มีค่า    
 
 

ผู้ส่งออกชะลอการสั่งซื้อ     
เพื่อรอดูแนวโนม้ตลาดโลก 

43.4    

ดัชนีมูลค่าส่งออก มีค่า  39.8 
   มูลค่าการส่งออกมีทิศทางปรับลดลง 
สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอลง 
   สินค้ าที่ มี มู ลค่ าส่ งออก ลดลง ได้ แก่ 
น้้าตาลทราย ผักผลไม้ สดแช่เย็น แช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ มีค่า 41.4 
  ค าสั่งซ้ือใหม่มีแนวโน้มลดลง  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว 
โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้้าตาลทราย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

ดัชนีการจ้างงาน มีค่า  49.3 
   การจ้างงานของภาคการส่งออกชะลอตัว 
โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และ
ช้ินส่วน จากความไม่แน่นอนของสภาพ
เศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทีสู่งขึ้น 

ดัชนีสินค้าคงคลัง มีค่า  43.1  
   สินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง จากการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังให้น้อยลง เนื่องจากเป็น
การผลิตตามค้าสั่งซื้อและวัตถุดิบบางชนิด     
มรีาคาสูงขึ้น 
    สินค้าคงคลังทีล่ดลง ได้แก่ ผักผลไม้สดแช่เย็น
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เสื้อผ้าส้าเร็จรูป 

  ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก   
  ไตรมาสที่ 1/2562   

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก  
ไตรมาส 1/2562  มีค่า 62.4  

     ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออกจะมีทิศทางที่ดี แต่อาจจะ
ขยายตัวได้ชะลอลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก     
ยังไม่ชัดเจนและแนวโน้มการแข่งขันทางการค้าที่ เข้มข้น    
มากขึ้น    
   สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป ข้าว    

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน  
  ไตรมาส 1/2562  มีค่า 61.7 

     ผู้ส่งออกคาดว่าความสามารถในการแข่งขัน    
กับต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคูค่้า 
    สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ      
เม็ ดพลาสติ กและผลิตภัณฑ์พลาสติ ก ผลิตภัณฑ์             
มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เส้ือผ้าส าเร็จรูป ข้าว 
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ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน (RFTI)

องคประกอบของดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
(Percentage Points)

2.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

100

105

110

115

120

125

130

Q1
/25

55
Q2

/25
55

Q3
/25

55
Q4

/25
55

Q1
/25

56
Q2

/25
56

Q3
/25

56
Q4

/25
56

Q1
/25

57
Q2

/25
57

Q3
/25

57
Q4

/25
57

Q1
/25

58
Q2

/25
58

Q3
/25

58
Q4

/25
58

Q1
/25

59
Q2

/25
59

Q3
/25

59
Q4

/25
59

Q1
/25

60
Q2

/25
60

Q3
/25

60
Q4

/25
60

Q1
/25

61
Q2

/25
61

Q3
/25

61
Q4

/25
61

ดัชนี YoY

ราคานํ้ามันเฉลี่ยรายไตรมาส

Highlights 2 มกราคม 2562

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 มีคา
เทากับ 107.4 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ป 2560 ขยายตัวเพิ่มข้ึน
รอยละ 2.0 สาเหตุจากราคาน้ํามันดีเซลขายปลีก ซึ่งเปนตนทุนหลัก
ปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาดโลก โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของคาบริการขนสง
ท้ัง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1
อาทิ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว มันสําปะหลัง หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 อาทิ พืชผัก และหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 อาทิ เกลือ ทราย เปนตน

ตามองคประกอบของดัชนีค าบริการขนส งสินค าทางถนน
(Percentage Points) พบวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาบริการขนสง
สินคาทางถนนไตรมาสท่ี 4 ป 2561 (ปฐาน 2553=100) มีคาเทากับ
107.4 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 จากการปรับเพ่ิมข้ึนทุกหมวดการ
ขนสง คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 ซึ่งมีน้ําหนัก
รอยละ 11.21 (ผลกระทบ 0.22) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.1 น้ําหนักรอยละ 86.02 (ผลกระทบ 1.76) และหมวด
ผลิตภัณฑจากเหมือง เ พ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 น้ําหนักรอยละ 2.77
(ผลกระทบ 0.02)

ราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศ มีแนวโนมปรับข้ึนตามราคา
น้ํามันดิบดูไบ โดยราคาเฉลี่ยไตรมาสท่ี 4 ป 2561 อยูท่ีระดับ 28.61
บาท/ลิตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.58 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ป 2560 อยูท่ี
ระดับ 26.35 ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ป 2561 อยูท่ีระดับ
29.34 บาท/ลิตร ลดลงรอยละ 2.49

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
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แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป 2561
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561

กระทรวงพาณิชย  รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนไตรมาสท่ี 4 ป 2561 โดยสรุปดังน้ี
จากการสํารวจและจัดเก็บคาบริการขนสงสินคาทางถนนจากผูประกอบการขนสงสินคา ท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค

จํานวน 49 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดคาบริการขนสงผลผลิตเกษตรกรรม หมวดคาบริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง และหมวด
คาบริการขนสงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยนํามาคํานวณดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนเปนรายไตรมาส เพ่ือเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสงสินคาทางถนนในรูปของดัชนี สรุปผลดังน้ี
1. ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 ป 2553 ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน เทากับ 100 และไตรมาสท่ี 4
ป 2561 เทากับ 107.4 ( ไตรมาสท่ี 3 ป 2561 เทากับ 107.8 )
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เมื่อเทียบกับ

2.1 ไตรมาสท่ี 3 ป 2561(QoQ) ลดลง รอยละ 1.8 โดยมีรอยละการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสง จําแนกตามหมวดแสดงไดดังภาพท่ี 1

2.2 ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 (YoY) เพ่ิมขึ้น รอยละ 2.0 โดยมีรอยละการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสง จําแนกตามหมวดแสดงไดดังภาพท่ี 2

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาส
ท่ี 3 ป 2561 ลดลงรอยละ 1.8 ปจจัยหลักจากราคานํ้ามันท่ีปรับตัวลดลงรอยละ
2.49 สงผลใหคาบริการปรับลดลง 2 หมวด โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง
รอยละ 1.8 จากการลดลงของผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม รอยละ 1.8
(ขาวเปลือก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ไมฟน ไมทอน ปกไม) ผลผลิตจากการประมงลดลง
รอยละ 1.4 (กุงสด) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.1 จากการลดลง
ของสินคาสําคัญ คือ ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ลดลงรอยละ 0.5 (เน้ือ
สุกร ขาวโพดกระปอง ขาวสาร ไกสด นํ้ามันปาลมดิบ) ผลิตภัณฑปโตรเลียม ลดลง
รอยละ 0.4 (นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล) เครื่องใชไฟฟา อุปกรณและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ลดลงรอยละ 0.2 (ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส) ในขณะท่ียานพาหนะและ
อุปกรณ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 (ช้ินสวนยานยนต) ท้ังน้ี สิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ
เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี  เครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณ  โลหะข้ัน
มูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ ไมเปลี่ยนแปลง สําหรับหมวดผลิตภัณฑจากเหมืองไม
เปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาสท่ี 4
ป 2560 เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 สาเหตุสําคัญจากราคานํ้ามันปรับเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 8.58
ตามภาวะราคาตลาดโลก สงผลใหคาบริการขนสงเพ่ิมข้ึนทุกหมวด โดยหมวด
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1 โดยสินคาสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก  ผลิตภัณฑ
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 (มันสําปะหลัง นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาล
ทรายดิบ) ผลิตภัณฑปโตรเลียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 เครื่องไฟฟา อุปกรณและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 ในขณะท่ีไมและผลิตภัณฑจากไม ลดลงรอยละ 0.3
(ไมอัด) ท้ังน้ีหนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและรองเทา ไมเปลี่ยนแปลง หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 จากการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม
รอยละ 2.0 (พืชผัก) ผลผลิตจากการประมง เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 หมวดผลิตภัณฑ
จากเหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 จากการเพ่ิมข้ึนของแรโลหะและแรอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ
4.0 และลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 (เกลือ)
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2.3 เทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ป 2561 กับระยะเดียวกันป 2560 เพ่ิมขึ้น รอยละ 1.8

สรุปภาพรวมดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ป 2561

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนป 2561 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับป 2560 เน่ืองจากเศรษฐกิจมี
การเติบโตตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และภาวะการคาระหวางประเทศท่ียังคงขยายตัวไดดีอยางตอเน่ือง ผนวกกับราคานํ้ามันขายปลีก
ปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 10.69 สงผลตอภาคการขนสงสินคา โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ครึ่งปแรก การขนสงปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากราคานํ้ามันดีเซลขายปลีก ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาดโลก
ผนวกกับการคาระหวางประเทศของไทยท่ีขยายตัวตอเน่ือง สงผลใหมีการขนสงเพ่ิมข้ึน ประกอบกับผูประกอบการขนสงมีความเช่ือมั่นตอ
เศรษฐกิจมากข้ึน เศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังอยูในเกณฑดี รวมท้ังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการตางๆ อยางตอเน่ือง
อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ครึ่งปหลัง การขนสงยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง จากราคานํ้ามันขยับตัวสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ชวงปลายไตรมาส
สุดทาย ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก สงผลให ดัชนีขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลงท่ีรอยละ 2.35 ท้ังน้ีเปนการเพ่ิมข้ึนของคาบริการ
ขนสงท้ัง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2 หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 และหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป 2561

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนป 2561 (มกราคม - ธันวาคม
2561) เทียบกับระยะเดียวกันของป 2560 เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 ตามการ
เพ่ิมข้ึนของดัชนีคาบริการขนสงทุกหมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม
รอยละ 2.5 เปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเกษตร     ปศุสัตวและปา
ไม รอยละ 3.1 (ขาวเปลือก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ไมสับ) และผลผลิตจาก
ประมง รอยละ 2.3 (ปลาทะเลแชแข็ง กุงสด) หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง
รอยละ 0.8 จากการเพ่ิมข้ึนของแรโลหะและแรอ่ืนๆ รอยละ 3.2 (ยิปซัม
หิน) และลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ รอยละ 0.5 (เกลือ ฟลาย
แอช) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รอยละ 1.6โดยสินคาสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ผลิตภัณฑอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 (มันเสน นํ้าตาลทรายขาว) เครื่อง
ไฟฟา อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0 ขณะท่ีไมและ
ผลิตภัณฑจากไม ลดลงรอยละ 0.3 ท้ังน้ี    หนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและ
รองเทาไมเปลี่ยนแปลง

0.8
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2.5

1.8

หมวดผลผลิตจากเหมือง

หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกหมวด
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แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนประจําไตรมาสที่ 4/2561
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รายการ

สัดสวน
นํ้าหนัก
ไตรมาส
4/2561

ไตรมาสที่ 4/2561 ไตรมาสที่ 3/2561

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
4/2560 Q/Q Y/Y A/A ไตรมาส

3/2561 Q/Q Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 107.4 105.3 -0.4 2.0 1.8 107.8 0.7 2.7 1.6

ดัชนีคาบริการขนสงผลผลิตเกษตรกรรม 10.28 111.7 109.5 -1.8 2.0 2.5 113.7 1.0 4.3 2.6

ผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม 10.28 109.7 107.6 -1.8 2.0 3.1 111.7 0.9 4.7 3.5

ผลผลิตจากการประมง 0.92 113.7 111.2 -1.4 2.2 2.3 115.3 0.7 3.7 2.4

ดัชนีคาบริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง 2.77 103.3 102.4 0.0 0.9 0.8 103.3 0.0 1.1 0.9

ลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ 2.32 100.0 99.7 0.0 0.3 0.5 100.0 0.0 0.5 0.5

แรโลหะและแรอื่น ๆ 0.46 109.3 105.1 0.3 4.0 3.2 109.0 -0.4 4.0 3.0

ดัชนีคาบริการขนสงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 86.02 106.1 103.9 -0.1 2.1 1.6 106.2 0.6 2.3 1.4

ผลิตภัณฑอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 13.88 101.5 98.3 -0.5 3.8 2.0 102.0 1.6 3.3 2.0

ส่ิงทอและผลิตภัณฑส่ิงทอ 4.73 108.0 105.2 0.0 2.7 1.3 108.0 0.0 2.7 0.9

หนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและรองเทา 0.55 94.6 94.6 0.0 0.0 0.0 94.6 0.0 0.0 0.0

ไมและผลิตภัณฑจากไม 0.65 102.7 103.2 -0.1 -0.5 -0.3 102.8 -0.5 -0.3 -0.3

เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษและส่ิงพิมพ 1.62 109.1 106.1 0.5 2.8 1.8 108.6 0.2 2.0 1.3

ผลิตภัณฑปโตรเลียม 10.55 121.9 117.1 -0.4 4.1 4.2 122.4 -0.4 5.0 4.3

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเคมี 4.48 111.8 109.6 0.0 2.0 1.6 111.8 0.9 2.1 1.4

ผลิตภัณฑยางและพลาสติก 4.54 113.8 113.2 -0.3 0.5 0.3 114.1 -0.2 0.8 0.3

ผลิตภัณฑอโลหะ 2.40 109.6 107.0 -0.5 2.6 2.7 110.1 0.3 3.7 2.8

โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ 3.23 103.9 102.4 0.0 1.5 0.9 103.9 0.5 1.6 0.7

เคร่ืองจักร สวนประกอบและอุปกรณ 4.19 102.7 102.3 0.0 0.4 0.3 102.7 0.3 0.8 0.3

เคร่ืองไฟฟา อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 23.23 107.8 106.8 -0.2 0.9 1.0 108.0 0.2 1.2 1.0

ยานพาหนะและอุปกรณ 7.23 100.0 98.0 0.1 2.0 1.3 99.9 1.9 2.3 1.0

สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 4.74 93.5 90.9 -0.1 2.9 2.1 93.6 2.4 2.9 2.0

(2553=100)
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ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน (RFTI)

องคประกอบของดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
(Percentage Points)
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ราคานํ้ามันเฉลี่ยรายไตรมาส

Highlights 2 มกราคม 2562

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 มีคา
เทากับ 107.4 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ป 2560 ขยายตัวเพิ่มข้ึน
รอยละ 2.0 สาเหตุจากราคาน้ํามันดีเซลขายปลีก ซึ่งเปนตนทุนหลัก
ปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาดโลก โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของคาบริการขนสง
ท้ัง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1
อาทิ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว มันสําปะหลัง หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 อาทิ พืชผัก และหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 อาทิ เกลือ ทราย เปนตน

ตามองคประกอบของดัชนีค าบริการขนส งสินค าทางถนน
(Percentage Points) พบวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาบริการขนสง
สินคาทางถนนไตรมาสท่ี 4 ป 2561 (ปฐาน 2553=100) มีคาเทากับ
107.4 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 จากการปรับเพ่ิมข้ึนทุกหมวดการ
ขนสง คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 ซึ่งมีน้ําหนัก
รอยละ 11.21 (ผลกระทบ 0.22) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.1 น้ําหนักรอยละ 86.02 (ผลกระทบ 1.76) และหมวด
ผลิตภัณฑจากเหมือง เ พ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 น้ําหนักรอยละ 2.77
(ผลกระทบ 0.02)

ราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศ มีแนวโนมปรับข้ึนตามราคา
น้ํามันดิบดูไบ โดยราคาเฉลี่ยไตรมาสท่ี 4 ป 2561 อยูท่ีระดับ 28.61
บาท/ลิตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.58 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ป 2560 อยูท่ี
ระดับ 26.35 ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ป 2561 อยูท่ีระดับ
29.34 บาท/ลิตร ลดลงรอยละ 2.49

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา

แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป 2561
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561

กระทรวงพาณิชย  รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนไตรมาสท่ี 4 ป 2561 โดยสรุปดังน้ี
จากการสํารวจและจัดเก็บคาบริการขนสงสินคาทางถนนจากผูประกอบการขนสงสินคา ท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค

จํานวน 49 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดคาบริการขนสงผลผลิตเกษตรกรรม หมวดคาบริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง และหมวด
คาบริการขนสงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยนํามาคํานวณดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนเปนรายไตรมาส เพ่ือเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสงสินคาทางถนนในรูปของดัชนี สรุปผลดังน้ี
1. ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 ป 2553 ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน เทากับ 100 และไตรมาสท่ี 4
ป 2561 เทากับ 107.4 ( ไตรมาสท่ี 3 ป 2561 เทากับ 107.8 )
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เมื่อเทียบกับ

2.1 ไตรมาสท่ี 3 ป 2561(QoQ) ลดลง รอยละ 1.8 โดยมีรอยละการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสง จําแนกตามหมวดแสดงไดดังภาพท่ี 1

2.2 ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 (YoY) เพ่ิมขึ้น รอยละ 2.0 โดยมีรอยละการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสง จําแนกตามหมวดแสดงไดดังภาพท่ี 2

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาส
ท่ี 3 ป 2561 ลดลงรอยละ 1.8 ปจจัยหลักจากราคานํ้ามันท่ีปรับตัวลดลงรอยละ
2.49 สงผลใหคาบริการปรับลดลง 2 หมวด โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรมลดลง
รอยละ 1.8 จากการลดลงของผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม รอยละ 1.8
(ขาวเปลือก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ไมฟน ไมทอน ปกไม) ผลผลิตจากการประมงลดลง
รอยละ 1.4 (กุงสด) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.1 จากการลดลง
ของสินคาสําคัญ คือ ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ลดลงรอยละ 0.5 (เน้ือ
สุกร ขาวโพดกระปอง ขาวสาร ไกสด นํ้ามันปาลมดิบ) ผลิตภัณฑปโตรเลียม ลดลง
รอยละ 0.4 (นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล) เครื่องใชไฟฟา อุปกรณและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ลดลงรอยละ 0.2 (ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส) ในขณะท่ียานพาหนะและ
อุปกรณ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 (ช้ินสวนยานยนต) ท้ังน้ี สิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ
เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี  เครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณ  โลหะข้ัน
มูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ ไมเปลี่ยนแปลง สําหรับหมวดผลิตภัณฑจากเหมืองไม
เปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสท่ี 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาสท่ี 4
ป 2560 เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 สาเหตุสําคัญจากราคานํ้ามันปรับเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 8.58
ตามภาวะราคาตลาดโลก สงผลใหคาบริการขนสงเพ่ิมข้ึนทุกหมวด โดยหมวด
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.1 โดยสินคาสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก  ผลิตภัณฑ
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 (มันสําปะหลัง นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาล
ทรายดิบ) ผลิตภัณฑปโตรเลียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 เครื่องไฟฟา อุปกรณและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 ในขณะท่ีไมและผลิตภัณฑจากไม ลดลงรอยละ 0.3
(ไมอัด) ท้ังน้ีหนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและรองเทา ไมเปลี่ยนแปลง หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 จากการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม
รอยละ 2.0 (พืชผัก) ผลผลิตจากการประมง เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 หมวดผลิตภัณฑ
จากเหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 จากการเพ่ิมข้ึนของแรโลหะและแรอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ
4.0 และลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 (เกลือ)
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2.3 เทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ป 2561 กับระยะเดียวกันป 2560 เพ่ิมขึ้น รอยละ 1.8

สรุปภาพรวมดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ป 2561

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนป 2561 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับป 2560 เน่ืองจากเศรษฐกิจมี
การเติบโตตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และภาวะการคาระหวางประเทศท่ียังคงขยายตัวไดดีอยางตอเน่ือง ผนวกกับราคานํ้ามันขายปลีก
ปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 10.69 สงผลตอภาคการขนสงสินคา โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ครึ่งปแรก การขนสงปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากราคานํ้ามันดีเซลขายปลีก ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาตลาดโลก
ผนวกกับการคาระหวางประเทศของไทยท่ีขยายตัวตอเน่ือง สงผลใหมีการขนสงเพ่ิมข้ึน ประกอบกับผูประกอบการขนสงมีความเช่ือมั่นตอ
เศรษฐกิจมากข้ึน เศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังอยูในเกณฑดี รวมท้ังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการตางๆ อยางตอเน่ือง
อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ครึ่งปหลัง การขนสงยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง จากราคานํ้ามันขยับตัวสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ชวงปลายไตรมาส
สุดทาย ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก สงผลให ดัชนีขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลงท่ีรอยละ 2.35 ท้ังน้ีเปนการเพ่ิมข้ึนของคาบริการ
ขนสงท้ัง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2 หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 และหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมือง เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป 2561

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนป 2561 (มกราคม - ธันวาคม
2561) เทียบกับระยะเดียวกันของป 2560 เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 ตามการ
เพ่ิมข้ึนของดัชนีคาบริการขนสงทุกหมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม
รอยละ 2.5 เปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเกษตร     ปศุสัตวและปา
ไม รอยละ 3.1 (ขาวเปลือก ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ไมสับ) และผลผลิตจาก
ประมง รอยละ 2.3 (ปลาทะเลแชแข็ง กุงสด) หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง
รอยละ 0.8 จากการเพ่ิมข้ึนของแรโลหะและแรอ่ืนๆ รอยละ 3.2 (ยิปซัม
หิน) และลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ รอยละ 0.5 (เกลือ ฟลาย
แอช) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รอยละ 1.6โดยสินคาสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ผลิตภัณฑอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 (มันเสน นํ้าตาลทรายขาว) เครื่อง
ไฟฟา อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0 ขณะท่ีไมและ
ผลิตภัณฑจากไม ลดลงรอยละ 0.3 ท้ังน้ี    หนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและ
รองเทาไมเปลี่ยนแปลง
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แถลงขาวดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนประจําไตรมาสที่ 4/2561
4. ตารางแสดงดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

กลุมดัชนีราคาคาบริการ กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรี   ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท 02 507 5817 โทรสาร 02 507 5825

www.price.moc.go.th

รายการ

สัดสวน
นํ้าหนัก
ไตรมาส
4/2561

ไตรมาสที่ 4/2561 ไตรมาสที่ 3/2561

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
4/2560 Q/Q Y/Y A/A ไตรมาส

3/2561 Q/Q Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 107.4 105.3 -0.4 2.0 1.8 107.8 0.7 2.7 1.6

ดัชนีคาบริการขนสงผลผลิตเกษตรกรรม 10.28 111.7 109.5 -1.8 2.0 2.5 113.7 1.0 4.3 2.6

ผลผลิตเกษตร ปศุสัตวและปาไม 10.28 109.7 107.6 -1.8 2.0 3.1 111.7 0.9 4.7 3.5

ผลผลิตจากการประมง 0.92 113.7 111.2 -1.4 2.2 2.3 115.3 0.7 3.7 2.4

ดัชนีคาบริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง 2.77 103.3 102.4 0.0 0.9 0.8 103.3 0.0 1.1 0.9

ลิกไนต ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ 2.32 100.0 99.7 0.0 0.3 0.5 100.0 0.0 0.5 0.5

แรโลหะและแรอื่น ๆ 0.46 109.3 105.1 0.3 4.0 3.2 109.0 -0.4 4.0 3.0

ดัชนีคาบริการขนสงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 86.02 106.1 103.9 -0.1 2.1 1.6 106.2 0.6 2.3 1.4

ผลิตภัณฑอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 13.88 101.5 98.3 -0.5 3.8 2.0 102.0 1.6 3.3 2.0

ส่ิงทอและผลิตภัณฑส่ิงทอ 4.73 108.0 105.2 0.0 2.7 1.3 108.0 0.0 2.7 0.9

หนังฟอก ผลิตภัณฑหนังและรองเทา 0.55 94.6 94.6 0.0 0.0 0.0 94.6 0.0 0.0 0.0

ไมและผลิตภัณฑจากไม 0.65 102.7 103.2 -0.1 -0.5 -0.3 102.8 -0.5 -0.3 -0.3

เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษและส่ิงพิมพ 1.62 109.1 106.1 0.5 2.8 1.8 108.6 0.2 2.0 1.3

ผลิตภัณฑปโตรเลียม 10.55 121.9 117.1 -0.4 4.1 4.2 122.4 -0.4 5.0 4.3

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเคมี 4.48 111.8 109.6 0.0 2.0 1.6 111.8 0.9 2.1 1.4

ผลิตภัณฑยางและพลาสติก 4.54 113.8 113.2 -0.3 0.5 0.3 114.1 -0.2 0.8 0.3

ผลิตภัณฑอโลหะ 2.40 109.6 107.0 -0.5 2.6 2.7 110.1 0.3 3.7 2.8

โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ 3.23 103.9 102.4 0.0 1.5 0.9 103.9 0.5 1.6 0.7

เคร่ืองจักร สวนประกอบและอุปกรณ 4.19 102.7 102.3 0.0 0.4 0.3 102.7 0.3 0.8 0.3

เคร่ืองไฟฟา อุปกรณและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 23.23 107.8 106.8 -0.2 0.9 1.0 108.0 0.2 1.2 1.0

ยานพาหนะและอุปกรณ 7.23 100.0 98.0 0.1 2.0 1.3 99.9 1.9 2.3 1.0

สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 4.74 93.5 90.9 -0.1 2.9 2.1 93.6 2.4 2.9 2.0

(2553=100)




