
ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2562

ดัชนีราคาส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.7

25 ธันวาคม 2562
Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนตลุาคม 2562 (MoM) ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0
เดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.3

เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2561 (AoA)

สูงขึ้น 0.2

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY)

เป็นการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง จากผลของราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรมเป็นส าคัญ สูงขึ้นร้อยละ 5.8 
โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เนื่องจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเร่ิมคลี่คลาย รวมถึงปัญหา Brexit มีความชัดเจนขึ้น ขณะที่
หมวดสินค้าที่ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 7.8 ได้แก่ 
น้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ จากฐานของราคาน้้ามันดิบในช่วงก่อนหน้าที่อยู่ในระดับสูง และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ตามการสั่งซื้อสินค้าที่ชะลอตัวลง  
ส าหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดัชนีราคาไม่เปล่ียนแปลง

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3
(YoY)จากผลของราคาในหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเป็นหลัก สูงขึ้นร้อยละ 3.3 ได้แก่
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์นั่ง หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ได้แก่ เคร่ืองจักร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
การทดสอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ สบู่  ผงซักฟอกและเคร่ืองส้าอาง 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.7
ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 
ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 17.1 ได้แก่
น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลก ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า

แนวโน้มราคาส่งออก-น้าเข้าของไทย ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับประเทศต่าง  ๆทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาน้้ามันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องที่ยังอยู่ในระดับต่้า 
และเงินบาทแข็งค่า เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของไทย อย่างไรก็ตาม 
สินค้าส่งออกของไทยมีความหลากหลายและคุณภาพสูง ท้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและส่งผลดี
ต่อการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า

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

100.7

0.3

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

Import Price Index (IMPI)
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องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนตลุาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.6
เดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 1.3

เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2561 (AoA)

ไม่
เปลี่ยนแปลง

0.0

อัตราการค้าของไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 107.7 (เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 
108.4) ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้าจากข้าวและแป้ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส้าอาง 
สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ราคาส่งออกยังคงสูงกว่าราคาน้าเข้า 
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการสินค้าของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง 

อัตราการค้า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศไทย ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐและรูปเงินบาท เดือนพฤศจิกายน 
2562 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) 
ดัชนีราคาส่งออก ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ  สูงขึ้นเล็กน้อย จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ส่วนในรูปเงินบาทลดลง
ค่อนข้างมาก จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป เม็ดพลาสติก น้้าตาลทราย 
ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง และกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ส าหรับดัชนีราคาน าเข้า ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ  
สูงขึ้นจากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ทองค้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ส่วนในรูปเงินบาท ลดลงจากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลจากเงินบาทแข็งค่า และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.7 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 100.7) โดยดัชนีราคาส่งออกหมวด
สินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 101.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 107.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.4 และหมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง เท่ากับ 77.8

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
ได้แก่ น้้าตาลทราย ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย จากผลผลิตน้้าตาลโลกท่ีลดลง เน่ืองจากมีการน้าวัตถุดิบ
ประเภทน้้าตาลไปผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนราคาน้้ามันดิบท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากน้ี 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ปรับตัวสูงขึ้น ตามการขยายตัว
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ และน้้ามัน
ส้าเร็จรูป เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามันมีแนวโน้มขยายเวลาการปรับลดก้าลังการผลิตออกไป 
จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับปริมาณน้้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง และ
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้น้้ามันโลก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
ราคาสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง โดยเฉพาะยางพารา ได้รับผลกระทบจาก
โรคระบาดใบยางร่วง ท้าให้ผลผลิตลดลง นอกจากน้ี ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ราคาสูงขึ้น
จากความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจีนท่ีมีการน้าเข้าเน้ือไก่แปรรูปจากไทย
เพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตามการสั่งซ้ือสินค้าท่ีชะลอตัวลง
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รวมทุกรายการ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น คือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการ
ของตลาดคูค่้าทีม่ีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หมวดสินค้าทีป่รับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ เน่ืองจากฐานของราคาน้้ามันดิบโลกในช่วง
ปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูง ขณะท่ีความต้องการใช้ชะลอลง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
เม็ดพลาสติก เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ส าหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเคลื่อนไหว
ของสินค้าส้าคัญดังนี้ สินค้าส่งออกที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
และผลไมก้ระป๋องและแปรรูป ขณะท่ีสินค้าส่งออกท่ีราคาปรับลดลง คือ น้้าตาลทราย จากผลของ
ปริมาณผลผลิตน้้าตาลโลกล้นตลาด
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2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายหมวดสินค้า ดังน้ี

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว 
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ยางพารา และผลไม้ สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ทองค้า เคมีภัณฑ์เครื่องส้าอาง 
สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดสินค้า
ที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป และ
น้้ามันดิบ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้้าตาลทราย และอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ตามความต้องการสินค้าชะลอตัวจากผลกระทบเศรษฐกิจโลก
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2.3  เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนพฤศจิกายน 2562

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนตุลาคม 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.7 100.4 0.0 0.3 0.2 100.7 -0.4 -0.2 0.3

สินค้าเกษตรกรรม 9.60 101.5 95.9 0.2 5.8 3.4 101.3 -1.1 4.6 3.2

สินค้ากสิกรรม 7.13 94.2 89.5 0.1 5.3 2.5 94.1 -1.7 3.5 2.2

สินค้าประมง 0.79 119.9 116.9 -0.6 2.6 1.4 120.6 -0.2 3.2 1.4

ปศุสัตว์ 1.68 133.6 121.7 1.0 9.8 9.7 132.3 0.5 10.6 9.7

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.05 107.1 107.1 0.5 0.0 -0.3 106.6 0.3 0.3 -0.4

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.55 123.7 122.0 0.2 1.4 -0.6 123.4 0.1 1.2 -0.8

น้้าตาลทรายและกากน้า้ตาล 1.03 84.7 90.7 2.3 -6.6 -6.7 82.8 0.5 -6.4 -6.7

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.70 121.0 117.4 0.2 3.1 2.2 120.7 1.5 3.6 2.1

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.81 107.7 106.7 0.0 0.9 1.8 107.7 0.2 0.9 1.9

สินค้าอุตสาหกรรม 78.75 102.4 102.5 -0.1 -0.1 0.2 102.5 -0.3 -0.1 0.2

สิ่งทอ 2.81 106.4 106.4 -0.3 0.0 0.3 106.7 -0.1 0.4 0.4

อัญมณแีละเครื่องประดับ 4.93 96.0 90.8 0.3 5.7 1.3 95.7 0.1 5.6 0.9

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.66 107.1 106.1 0.2 0.9 0.3 106.9 0.1 0.7 0.2

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.90 102.9 104.0 -0.1 -1.1 0.1 103.0 -0.2 -0.9 0.3

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.46 104.3 104.0 -0.5 0.3 0.8 104.8 0.0 0.7 0.8

เม็ดพลาสติก 3.87 95.7 101.5 -0.3 -5.7 -4.8 96.0 -0.5 -7.2 -4.7

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.66 106.1 107.4 -0.7 -1.2 0.4 106.8 -0.6 -0.5 0.6

เคมีภัณฑ์ 3.64 105.6 105.3 0.1 0.3 0.7 105.5 -0.4 -0.3 0.7

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.29 97.3 98.7 -1.0 -1.4 0.3 98.3 -0.6 -0.8 0.4

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.71 102.8 103.8 -0.2 -1.0 -0.2 103.0 -0.8 -1.1 -0.2

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 4.60 77.8 84.4 0.6 -7.8 -4.7 77.3 -1.8 -14.6 -4.4

น้้ามันดิบ 0.34 42.5 47.3 5.2 -10.1 -11.2 40.4 -4.3 -26.1 -11.1

น้้ามันส้าเร็จรูป 3.85 78.6 86.2 0.3 -8.8 -4.8 78.4 -2.1 -14.7 -4.3

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่ส้ารวจเป็นราคา F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 682 รายการ สรุปได้ดังนี้

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

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



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 92.9) โดยดัชนีราคาน้าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 69.0 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.8 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 97.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 
103.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 97.2

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ 
น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป และเชื้อเพลิงอื่น ๆ  เน่ืองจากราคาน้้ามันดิบปรับเพิ่มหลังกลุ่ม
โอเปก (OPEC) และประเทศพันธมิตรมีแนวโน้มขยายเวลาการปรับลดก้าลังการผลิต 
หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง
ทีท้่าจากผัก ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ  เครื่องประดับอัญมณี เครื่องใช้
เบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน และรถยนต์น่ัง 
ขณะทีห่มวดสินค้าทีป่รับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค้า 
ปุ๋ย และยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสัตวน้้์าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์น่ัง และรถยนต์โดยสาร
และรถบรรทุก หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ผลิตภัณฑ์
โลหะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ 
สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ และกาแฟ 
ชา เครื่องเทศ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก ขณะที่
หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ  
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลกท่ีชะลอตัว ประกอบกับเงินบาท
แข็งค่า

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
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ดัชนีราคาน าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีหมวดสินค้าท่ีปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค้าอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จาก
พืชอื่น ๆ และด้ายและเส้นใย และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและ
เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์
เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ และนาฬิกาและส่วนประกอบ ขณะที่หมวดสินค้าที่
ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามัน
ส้าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ได้แก่  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
จักรยานยนต์ ปรับลดลงตามเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว

2.3  เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ดัชนีราคาน าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนพฤศจิกายน 2562

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนตุลาคม 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 61 M/M Y/Y A/A ต.ค. 62 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 93.5 92.3 0.6 1.3 0.0 92.9 -0.3 -1.4 -0.1
สินค้าเชื้อเพลิง 17.38 69.0 71.8 3.0 -3.9 -5.9 67.0 -1.3 -17.1 -6.0
น้้ามันดิบ 11.70 68.5 71.8 3.9 -4.6 -7.2 65.9 -1.5 -20.7 -7.5
น้้ามันส้าเร็จรูป 2.29 88.9 88.9 3.9 0.0 -7.5 85.6 -2.1 -17.4 -8.2
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 1.85 59.9 66.0 -0.3 -9.2 -2.1 60.1 -1.3 -10.2 -1.3
สินค้าทุน 25.73 104.8 102.1 0.4 2.6 1.4 104.4 0.0 2.2 1.3
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.76 103.1 99.6 -0.4 3.5 3.3 103.5 -0.1 3.9 3.2
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.29 105.8 103.8 0.4 1.9 1.1 105.4 -0.2 1.4 1.1
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.76 103.5 99.9 0.4 3.6 1.7 103.1 -0.3 3.2 1.6
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.55 103.1 101.6 0.9 1.5 0.4 102.2 0.4 0.8 0.3
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.74 108.3 103.8 0.7 4.3 2.1 107.5 0.9 2.9 1.9
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 39.94 97.8 96.2 -0.1 1.7 0.8 97.9 -0.3 1.5 0.6
สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.22 123.5 123.5 -0.8 0.0 1.8 124.5 -0.5 0.0 1.9
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.50 98.8 101.0 0.1 -2.2 -0.2 98.7 -0.3 -2.8 0.0
เคมีภัณฑ์ 6.45 89.9 91.8 0.0 -2.1 -2.7 89.9 -0.1 -3.5 -2.8
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 1.82 101.3 98.7 0.3 2.6 0.8 101.0 -0.1 2.2 0.6
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 6.61 97.2 84.8 -1.1 14.6 7.1 98.3 -1.3 16.2 6.3
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.17 89.2 91.4 0.1 -2.4 -1.8 89.1 -0.1 -2.7 -1.7
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.83 98.4 99.8 -0.1 -1.4 -1.0 98.5 -0.1 -1.3 -1.0
ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.92 75.1 80.9 -1.8 -7.2 -1.3 76.5 -0.3 -5.6 -0.6
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.42 109.0 106.2 0.5 2.6 1.9 108.5 0.0 2.1 1.9
สินค้าอุปโภคบริโภค 11.01 103.9 102.1 0.6 1.8 0.5 103.3 0.2 1.1 0.3
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 0.82 104.0 101.9 1.1 2.1 0.0 102.9 0.1 1.0 -0.2
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.37 98.8 99.8 0.2 -1.0 -1.0 98.6 0.2 -0.3 -1.0
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.77 102.7 101.7 0.4 1.0 1.1 102.3 0.1 0.7 1.1
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2.85 103.1 101.8 1.0 1.3 0.3 102.1 0.1 -0.3 0.1
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 5.95 97.2 94.1 0.3 3.3 -0.4 96.9 0.1 2.5 -0.8
รถยนต์นั่ง 0.49 109.5 104.4 0.2 4.9 2.3 109.3 0.3 4 1.9
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.17 106.9 104.5 -0.4 2.3 3.3 107.3 0.4 3.9 3.4
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.85 94.7 91.5 0.2 3.5 -0.7 94.5 0.2 2.8 -1.1

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าท่ีผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ท้ังน้ี ราคาน้าเข้าท่ีส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การ ขนส่ง มีจ้านวน
รายการสินค้าท้ังหมด 728 รายการ สรุปไดด้ังน้ี

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

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


