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องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
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25 กันยายน 2562
Highlights

ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 = 100)
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 0.3 (YoY) จากผลของ
ราคาสินค้าส าคัญบางรายการที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับค าสั่งซ้ือจาก
ตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 
ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สด
แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค า เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูป 
ขณะที่หมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 
ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ อย่างไรก็ตาม ทิศทางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ียังคงยืดเยื้อ รวมถึง
ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทาง
ราคาส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 93.0 (ปี 2555 = 100) เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นผลมาจากดัชนีราคาน าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ ามันดิบ และน้ ามันส าเร็จรูป ขณะที่
หมวดสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
ได้แก่ ทองค า อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสัตว์น้ าสด 
แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และผลิตภัณฑ์ท าจากยาง 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นาฬิกาและส่วนประกอบ

อัตราการค้า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2562
เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วน
ระหว่างดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน าเข้า ซึ่งอัตราการค้าของไทย ในเดือน
สิงหาคม 2562 เท่ากับ 108.5 (เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 108.1) ซึ่งอัตราการค้า
ยังสูงกว่า 100 แสดงว่าประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจาก
ราคาสินค้าส่งออกโดยรวมอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าส่งออก
ส าคัญของไทย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผักและผลไม้แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง ปุ๋ย เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศ
ที่มีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ราคาส่งออกยังคงสูงกว่าราคาน าเข้าเช่นกัน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
YoY
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY
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ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนสิงหาคม 2562

ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนสิงหาคม 2562

ดัชนรีาคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
ส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่ส ารวจเป็นราคา F.O.B (Free On Broad) ครอบคลุม 
4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลงิ 
มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 682 รายการ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 101.2)
โดยดัชนีราคาส่งออกเดือนสิงหาคม 2562 ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 102.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 106.3
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.8 และหมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง เท่ากับ 76.8 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

2.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ าแนกตามรายหมวดสินค้า ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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รวมทุกรายการ

ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลงทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ จากผลกระทบ
ของสงครามการค้าที่กดดันความต้องการใช้น้ ามันให้เติบโตช้าลง 
นอกจากน้ี ยังได้รับปัจจัยกดดันจากปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ 
ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
เคร่ืองส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ราคาลดลงตามความต้องการสินค้าที่
ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ราคาทองค ายังคงปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจาก
ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้มีการเข้าซ้ือ
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม 
ได้แก่ ยางพารา เน่ืองจากสต๊อกยางในภาพรวมยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่า และความต้องการใช้ยางพาราใน
ตลาดโลกลดลง ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง 
ราคาลดลงเน่ืองจากปริมาณผลผลิตยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ราคาสินค้าบางกลุ่มได้ปรับสูงขึ้น อาทิ ข้าว ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งท าให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง โดยเฉพาะ
ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ ส าหรับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
ราคาสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเช่นกัน ประกอบกับ
เกิดโรคระบาดไวรัสใบดา่งมันส าปะหลัง (CMD) และไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง
ราคาสูงขึ้นจากผลที่สหภาพยุโรปมีการเพิ่มปริมาณโควต้าการน าเข้า
จากไทย รวมถึงความต้องการบริโภคเน้ือไก่จากประเทศจีนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็น
โอกาสที่ไทยจะสามารถส่งออกเน้ือไก่ไปจีนได้มากขึ้น และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้ าตาลทราย ราคาลดลงเน่ืองจาก
ปริมาณผลผลิตน้ าตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ส าหรับอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ราคาลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากตลาดมีการแข่งขัน
ด้านราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ซ่ึงทั้ง 3 ประเทศ ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตเน่ืองจาก
มีค่าแรงที่ต่ ากว่า



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนสิงหาคม 2562

2.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ าแนกตามรายหมวดสินค้า ดังนี้ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หมวดสินค้าที่ ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา 
ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ปลาสด แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม
สิ่งปรุงรสอาหาร ขณะที่หมวดสินค้าทีป่รับตัวลดลง คือ หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ
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รวมทุกรายการ

2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.3  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ าแนก
รายหมวดสินค้า ดังนี้
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หมวดสินค้าที่ ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ข้าว ยางพารา 
ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และปลาสด แช่เย็นแช่แข็ง
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
สิ่งทอ ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูปและน้ ามันดิบ และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น้ าตาลทราย และอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังคงต้อง
เฝ้าระวังจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เ ช่น 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก 
อย่างสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจัยหนึ่งเป็น
ผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
และปัญหา Brexit ที่ยืดเยื้อ นอกจากนี้ มาตรการกีดกันทางการค้า
จากต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ ามันดิบ สินค้าเกษตรบางรายการ
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุปทานล้นตลาด รวมถึงความผันผวน
ของราคาทองค า ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ส่งออกไทย และอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางราคาส่งออก
ของไทยในอนาคตได้
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ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนสิงหาคม 2562

3. ตารางแสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลง

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

www.price.moc.go.th

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ส.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 61 M/M Y/Y A/A ก.ค. 62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.9 100.6 -0.3 0.3 0.3 101.2 0.1 0.6 0.3

สินค้าเกษตรกรรม 9.64 102.1 96.7 -0.5 5.6 2.8 102.6 -0.2 6.2 2.3

สินค้ากสิกรรม 7.20 95.4 90.8 -0.7 5.1 1.6 96.1 -0.9 5.8 1.2

สินค้าประมง 0.80 121.3 118.0 -0.3 2.8 0.8 121.7 1.2 3.1 0.6

ปศุสัตว์ 1.64 130.6 118.7 0.4 10.0 9.5 130.1 2.5 9.9 9.4

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 6.99 106.3 105.7 -0.3 0.6 -0.5 106.6 0.1 0.3 -0.7

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.53 122.6 123.9 -0.4 -1.0 -1.3 123.1 0.5 -0.8 -1.3

น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 1.02 84.0 84.7 -1.9 -0.8 -7.3 85.6 -0.6 -2.7 -8.0

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.68 118.5 115.4 0.0 2.7 1.7 118.5 0.9 2.9 1.6

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น 0.81 107.5 105.3 0.0 2.1 2.2 107.5 0.0 2.2 2.2

สินค้าอุตสาหกรรม 78.84 102.8 102.6 -0.1 0.2 0.2 102.9 0.1 0.3 0.2

สิ่งทอ 2.81 106.7 106.6 0.1 0.1 0.3 106.6 0.0 0.3 0.4

อัญมณแีละเครื่องประดับ 4.87 95.0 90.1 1.8 5.4 -0.3 93.3 0.8 3.4 -1.2

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.60 106.6 106.2 0.0 0.4 0.1 106.6 0.1 0.3 0.1

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.97 103.6 103.7 0.0 -0.1 0.6 103.6 -0.1 -0.3 0.7

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.47 104.8 104.2 0.0 0.6 0.8 104.8 0.4 0.7 0.8

เม็ดพลาสติก 3.90 96.5 103.7 -1.2 -6.9 -4.2 97.7 -1.0 -5.9 -3.9

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.66 106.2 106.7 -0.8 -0.5 0.6 107.1 -0.1 0.7 0.8

เคมีภัณฑ์ 3.63 105.7 105.3 0.1 0.4 0.8 105.6 0.2 0.5 1.0

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.35 98.7 99.5 0.0 -0.8 0.7 98.7 -0.2 -0.3 0.9

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.87 104.1 104.3 -0.7 -0.2 0.1 104.8 0.2 0.5 0.1

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 4.53 76.8 84.5 -3.8 -9.1 -2.3 79.8 3.0 -5.7 -1.2

น้ ามันดิบ 0.32 40.9 50.9 -6.2 -19.6 -7.6 43.6 1.4 -15.0 -5.8

น้ ามันส าเร็จรูป 3.81 78.0 85.7 -3.9 -9.0 -2.2 81.2 3.6 -5.4 -1.2

http://www.,oc.go.th/
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ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2562

ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน าเข้าที่ผู้น าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาน าเข้าที่ส ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เช้ือเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง       
มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 728 รายการ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 93.0 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 93.6) 
โดยดัชนีราคาน าเข้าเดือนสิงหาคม 2562 หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 66.9 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.0 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป เท่ากับ 98.6 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 103.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 96.6

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

2.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (MoM) ลดลงร้อยละ -0.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ 
น้ ามันดิบ และน้ ามันส าเร็จรูป โดยแม้ว่าจะมีการรักษาระดับการลด
ก าลังการผลิตน้ ามันดิบของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปค แต่ปริมาณ
น้ ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลกท่ีอ่อนตัวลง ส่งผลลบต่อความต้องการใช้น้ ามัน ขณะที่หมวดสินค้า
ที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่ งส า เ ร็ จ รู ป ได้ แก่  ทองค า  เคมี ภั ณฑ์  สั ต ว์ น้ า สด  แช่ เ ย็ น
แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ายและเส้นใย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และการทดสอบ หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์
นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 

2.2  เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561  (YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้ 

หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน
ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย
หมวดสินค้าวัตถุ ดิบและกึ่ งส าเร็จ รูป ได้แก่  ทองค า อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์น้ าสด แช่เย็นแช่แข็ง 
แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก และ
ลวดและสายเคเบิล หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และ
ผลิตภัณฑ์ท าจากยาง หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นาฬิกาและส่วนประกอบ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวด
สินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ การทดสอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ  หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ ทองค า 
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์น้ าสด 
แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย ลวดและ
สายเคเบิล พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และผ้าผืน หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่ ผงซักฟอกและ
เครื่องส าอาง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 
ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ถ่านหิน 
และเช้ือเพลิงอื่นๆ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และส่วนประกอบและ
อุปกรณ์จักรยานยนต์และจักรยาน

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาน าเข้าในช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่า
เศรษฐกิจของไทยยังคงชะลอตัวตามการเติบโตที่ลดลงของ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนท่ียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้าต่างๆ 
ในตลาด และระดับราคาสินค้าน าเข้าของไทย นอกจากนี้ ความผันผวน
ของราคาน้ ามันดิบ ยังคงเป็นแรงกดดันหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาสินค้าน าเข้าของไทย อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงบวกในด้าน
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้า

2.3  เทียบเฉลี่ยกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้
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หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป

หมวดสินค้าทุน

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง

รวมทุกรายการ



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนสิงหาคม 2562

3. ตารางแสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลง

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

สัดส่วน เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ส.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 61 M/M Y/Y A/A ก.ค. 62 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 93.0 93.3 -0.6 -0.3 0.1 93.6 0.5 0.4 0.1
สินค้าเชื้อเพลิง 16.93 66.9 76.0 -5.6 -12.0 -3.6 70.9 1.7 -7.2 -2.2
น้ ามันดิบ 11.29 65.7 76.5 -7.6 -14.1 -4.2 71.1 2.0 -8.4 -2.7
น้ ามันส าเร็จรูป 2.22 85.7 98.9 -4.6 -13.3 -6.3 89.8 1.0 -9.7 -5.2
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 1.90 61.2 66.0 1.2 -7.3 0.8 60.5 1.2 -5.3 1.9
สินค้าทุน 25.67 104.0 102.1 0.2 1.9 1.1 103.8 0.0 1.8 1.0
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.76 102.6 99.1 0.1 3.5 3.1 102.5 0.7 4.1 3.0
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.32 105.5 103.8 0.2 1.6 0.9 105.3 0.4 1.8 0.8
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.76 102.9 100.0 0.4 2.9 1.3 102.5 0.0 2.5 1.0
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.51 101.3 101.6 -0.6 -0.3 0.2 101.9 -1.0 0.1 0.2
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.71 105.7 103.7 0.9 1.9 1.8 104.8 -0.3 1.8 1.8
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 40.47 98.6 96.5 0.6 2.2 0.4 98.0 0.5 1.7 0.2
สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 1.26 126.9 123.5 1.1 2.8 2.4 125.5 -0.8 1.6 2.4
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.56 100.6 101.4 -0.2 -0.8 0.6 100.8 -0.3 -0.4 0.8
เคมีภัณฑ์ 6.54 90.6 92.9 0.3 -2.5 -2.7 90.3 -0.6 -2.5 -2.8
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก 1.83 101.2 99.7 0.4 1.5 0.2 100.8 0.2 1.1 0.0
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 6.77 98.9 84.7 3.7 16.8 3.7 95.4 3.9 12.0 1.9
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.20 89.2 91.8 -0.4 -2.8 -1.3 89.6 0.4 -2.1 -1.1
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.90 99.7 100.6 -0.2 -0.9 -0.9 99.9 -0.3 -0.8 -0.9
ปุ๋ย และยาก าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.95 76.7 78.6 -1.9 -2.4 0.5 78.2 -1.1 0.5 0.9
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.43 108.7 106.3 0.1 2.3 1.8 108.6 0.4 2.3 1.7
สินค้าอุปโภคบริโภค 10.99 103.2 102.2 0.3 1.0 0.2 102.9 0.2 0.9 0.1
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 0.81 102.3 102.1 -0.8 0.2 -0.6 103.1 0.3 0.8 -0.6
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.37 98.2 99.2 0.8 -1.0 -1.4 97.4 0.8 -2.2 -1.4
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.77 102.3 101.2 0.1 1.1 1.2 102.2 0.2 1.4 1.2
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2.85 102.5 102.0 0.4 0.5 0.4 102.1 -0.4 0.7 0.4
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 5.94 96.6 94.8 0.4 1.9 -1.5 96.2 0.5 1.8 -2.0
รถยนต์นั่ง 0.49 109.1 106.6 0.4 2.9 1.6 108.7 1.3 2.8 1.4
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.17 106.6 103.1 0.9 3.4 3.4 105.7 0.1 2.5 3.4
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.84 94.1 92.2 0.4 2.1 -2.0 93.7 0.5 1.8 -2.6

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)
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