
ดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ
เดือนตุลาคม 2562 

ดัชนีราคาสงออกเดือนตุลาคม 2562 เทากับ 100.7

25 พฤศจิกายน 2562

Export Price Index (EXPI) 

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

เดือนกนัยายน 2562 (MoM) ลดลง 0.4

เดือนตลุาคม 2561 (YoY) ลดลง 0.2

เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562

เทียบกับชวงเดียวกัน ป 2561 (AoA)
สูงข้ึน 0.3

Highlights
   ดัชนีราคาสงออก เดือนตลุาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน ลดลงรอยละ 0.2 (YoY) 

ปรับตัวลดลงคร้ังแรกในรอบ 37 เดือน จากผลของราคาในหมวดสินคาแรและเช้ือเพลิงและ
หมวดสินคาอุตสาหกรรมเปนสําคัญ ลดลงรอยละ 14.6 และ 0.1 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 
ปรับลดลงตามราคาตลาดโลกที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่หมวดสินคา
ที่ปรับสูงข้ึน ประกอบดวย หมวดสินคาเกษตรกรรม สูงข้ึนรอยละ 4.6 ตามการสูงข้ึนของราคา
ขาว ไกสดแชเย็นแชแข็ง ยางพารา ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง ตามความตองการของตลาดคูคา
ที่มีอยางตอเนื่อง และหมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นรอยละ 0.3 ตามการสูงขึ้นของ
ราคาผลไมกระปองและแปรรูป อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
    ดชันีราคานําเขา เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน ลดลงรอยละ 1.4 (YoY) จาก
ราคาหมวดสินคาเช้ือเพลิงเปนหลัก ลดลงรอยละ 17.1 อาท ิน้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ
ปโตรเลียม และถานหิน ตามภาวะราคาตลาดโลก ประกอบกับเงินบาทแข็งคา ขณะที่หมวดสินคาที่ดัชนี
ราคานําเขาปรับสูงข้ึน ประกอบดวย หมวดสินคาทุน สูงขึ้นรอยละ 2.2 อาทิ เคร่ืองจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร 
การแพทย การทดสอบ หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป สูงข้ึนรอยละ 1.5 อาทิ ทองคํา อุปกรณ 
สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก หมวดสินคาอุปโภคบริโภค 
สูงข้ึนรอยละ 1.1 อาทิ สบู  ผงซักฟอกและเคร่ืองสําอาง และเคร่ืองใชไฟฟาในบาน และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง สูงขึ้นรอยละ 2.5 อาทิ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
และรถยนตนั่ง
    แนวโนมของราคาสงออก-นําเขา ยังคงไดรับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเร่ิมขยายวงกวาง
ไปสูประเทศคูคาของไทยมากข้ึน รวมถึงราคาน้ํามันและสินคาที่เกี่ยวเนื่องยังอยูในระดับต่ํา และเงินบาท
ที่แขง็คายังคงเปนปจจัยเสี่ยง และสงผลตอราคาสงออกและความสามารถทางการแขงขันของไทย

องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก
(Percentage Points)
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สินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร

สินคาอุตสาหกรรม สินคาแรและเช้ือเพลิง

YoY
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ดัชนี YoY

100.7

-0.2

รูปเงนิดอลลารสหรัฐ

Import Price Index (IMPI) 
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องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเขา
(Percentage Points)
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สินคาเช้ือเพลิง สินคาทุน

สินคาวัตถุดิบและกึง่สําเรจ็รูป สินคาอุปโภคบริโภค

ยานพาหนะและอปุกรณการขนสง YoY

ดัชนีราคานําเขาเดอืนตุลาคม 2562 เทากับ 92.9

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

เดือนกนัยายน 2562 (MoM) ลดลง 0.3

เดือนตลุาคม 2561 (YoY) ลดลง 1.4

เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562

เทียบกับชวงเดียวกัน ป 2561 (AoA)
ลดลง 0.1

อตัราการคาของไทย ในเดือนตุลาคม 2562 เทากับ 108.4 (เดือนกันยายน 2562 เทากับ 108.5) 
ทั้งนี้ อัตราการคายังสูงกวา 100 แสดงวา ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแขงขันที่ดี 
โดยเฉพาะกลุมสนิคาผักและผลไมแปรรูป ผลิตภัณฑทําจากขาวและแปง เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองสําอาง 
สบูและผลิตภัณฑรักษาผิว และเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ 
ผลิตภัณฑพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ราคาสงออกยังคงสูงกวาราคานําเขา ซ่ึงเปนไป
ตามความตองการสินคาของตลาดที่มีอยางตอเนื่อง 

 อัตราการคา (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนตุลาคม 2562  อัตราการคา (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนตุลาคม 2562 

 ดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศไทย ในรูปเงินดอลลารสหรัฐและรูปเงินบาท           
เดือนตุลาคม 2562 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน (YoY) 
 ดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศไทย ในรูปเงินดอลลารสหรัฐและรูปเงินบาท           
เดือนตุลาคม 2562 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน (YoY) 

ดัชนีราคาสงออก ในรูปเงินดอลลารสหรัฐ  ลดลงเล็กนอย จากสินคาสําคัญ ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป 
เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
สวนในรูปเงินบาทลดลงคอนขางมาก จากสินคาสําคัญ ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา เม็ดพลาสติก สําหรับดัชนีราคานําเขา 
ลดลงคอนขางมากทั้งในรูปเงินดอลลารสหรัฐ และรูปเงินบาท จากสินคาสําคัญ ไดแก น้ํามันดิบ 
น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติปโตรเลียม เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ซ่ึงปจจัยหลักเปนผลจาก
เงินบาทแขง็คา และเศรษฐกจิโลกชะลอตัว ทําใหมีการนาํเขาเพ่ือผลิตสินคาลดลง



ดัชนีราคาสงออกประจําเดือนตุลาคม ป 2562 

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

1. ดัชนีราคาสงออกของประเทศเดอืนตุลาคม 2562 เทากับ 100.7 (ปฐาน 2555 = 100) (เดือนกันยายน 2562 เทากับ 101.1) โดยดัชนีราคาสงออกหมวดสินคา
เกษตรกรรม เทากับ 101.3 หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร เทากับ 106.6 หมวดสินคาอุตสาหกรรม เทากับ 102.5 และหมวดสินคาแรและ
เชื้อเพลิง เทากับ 77.3 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสงออกของประเทศเดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทียบกบั

หมวดสินคาที่ดัชนีราคาสงออกปรับลดลง ประกอบดวย หมวดสินคาอุตสาหกรรม ไดแก 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ตามการส่ังซ้ือสินคาที่ชะลอตัวลง

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ ราคาลดลงเนื่องจากเปนสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับ

ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง หมวดสินคาเกษตรกรรม ไดแก ยางพารา ขาว ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

กลวยไม กุงสด แชเย็นแชแข็ง ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก ประกอบกับ

เงินบาทแข็งคา และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทําใหความตองการสินคาของตลาดตางประเทศลดลง 

ขณะที่ผัก ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง และไกสด แชเย็นแชแข็งและแปรรูป ราคายังคงสูงขึ้นจาก

ความตองการของตลาดท่ีมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจีนไดรับรองโรงงานสงออกเนื้อไกจากไทย

เพ่ิมขึ้นอีก 9 แหง  ซ่ึงสนับสนุนใหราคาสงออกเน้ือไกปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินคาแรและ

เช้ือเพลิง ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูป และน้ํามันดิบ เน่ืองจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการเจรจา

หาขอยุติสงครามการคาระหวางสหรฐัฯ และจีน ประกอบกับปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ยังอยูใน

ระดับสูง ราคาน้ํามันตลาดโลกจึงปรับตัวลดลง ขณะท่ีหมวดสินคาที่ปรับตัวสูงข้ึน คือ 

หมวดสนิคาอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก ผลไมกระปองและแปรรูป น้ําตาลทราย และผลิตภัณฑ

ขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่น  ๆเปนตน
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รวมทุกรายการ

หมวดสินคาท่ีดัชนีราคาสงออกปรับลดลง ประกอบดวย หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง 

ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป และน้ํามันดิบ เนื่องจากปริมาณนํ้ามันดิบตลาดโลกยังอยูในระดับสูง ขณะที่

ความตองการใชชะลอลง และหมวดสินคาอุตสาหกรรม ไดแก เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ และผลิตภัณฑยาง ขณะที่หมวดสินคาที่ปรับสูงขึ้น ประกอบดวย 

หมวดสินคาเกษตรกรรม ไดแก ขาว ไกสด แชเย็นแชแข็ง ยางพารา ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง

และแหง และปลาสดแชเย็นแชแข็ง และหมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก ผลไม

กระปองและแปรรูป อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ส่ิงปรุงรสอาหาร เคร่ืองด่ืม และ

ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป ตามความตองการของตลาดโลกท่ีมีอยางตอเนื่อง
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รวมทุกรายการ

2.1 เทียบกับเดือนกอนหนา (MoM) ลดลงรอยละ 0.4 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี2.1 เทียบกับเดือนกอนหนา (MoM) ลดลงรอยละ 0.4 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

   2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอนหนา (YoY) ลดลงรอยละ 0.2 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี   2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอนหนา (YoY) ลดลงรอยละ 0.2 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

หมวดสินคาที่ดชันีราคาสงออกปรับสูงขึ้น ประกอบดวย หมวดสินคาเกษตรกรรม ไดแก 

ไกสด แช เย็นแชแข็ ง ขาว ยางพารา ผลไมสดแช เย็น แชแข็งและแหง และปลาสด 

แชเย็นแชแข็ง และหมวดสินคาอุตสาหกรรม ไดแก เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ ทองคํา เครื่องสําอาง สบูและผลิตภัณฑรักษาผิว เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑยาง ขณะที่หมวดสินคาท่ีปรับตัวลดลง คือ 

หมวดสินคาแรและเช้ือเพลิง โดยเฉพาะน้ํามันสําเร็จรูป และนํ้ามันดิบ และหมวดสินคา

อุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก นํ้าตาลทราย และอาหารทะเลกระปองและแปรรูป
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รวมทุกรายการ

2.3  เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 (AoA) สูงขึ้นรอยละ 0.3 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้2.3  เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 (AoA) สูงขึ้นรอยละ 0.3 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้



ตาราง แสดงดัชนีราคาสงออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนตลุาคม 2562                                                                     

                        

*หมายถึง คือ ดชันีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสนิคากลุมอาหารสด และสินคากลุมพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

ดัชนีราคาสงออกประจําเดือนตุลาคม ป 2562 

ป 2555 = 100 (รูปเงินดอลลารสหรัฐ)

หมวด

สัดสวน เดือนตุลาคม 2562 เดือนกันยายน 2562

น้ําหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

 ดัชนีราคาสงออก 100.00 100.7 100.9 -0.4 -0.2 0.3 101.1 0.2 0.3 0.3

 สินคาเกษตรกรรม 9.58 101.3 96.8 -1.1 4.6 3.2 102.4 0.3 5.8 3.1

 สินคากสิกรรม 7.12 94.1 90.9 -1.7 3.5 2.2 95.7 0.3 5.2 2.0

 สินคาประมง 0.80 120.6 116.9 -0.2 3.2 1.4 120.8 -0.4 3.7 1.1

ปศุสัตว 1.66 132.3 119.6 0.5 10.6 9.7 131.6 0.8 10.3 9.6

 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 7.02 106.6 106.3 0.3 0.3 -0.4 106.3 0.0 0.7 -0.4

 อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 1.54 123.4 121.9 0.1 1.2 -0.8 123.3 0.6 1.1 -1.0

 น้ําตาลทรายและกากน้าํตาล 1.01 82.8 88.5 0.5 -6.4 -6.7 82.4 -1.9 -2.3 -6.8

 ผลไมกระปองและแปรรูป 0.70 120.7 116.5 1.5 3.6 2.1 118.9 0.3 3.5 1.9

 ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่น 0.81 107.7 106.7 0.2 0.9 1.9 107.5 0.0 0.9 2.0

 สินคาอุตสาหกรรม 78.83 102.5 102.6 -0.3 -0.1 0.2 102.8 0.0 0.0 0.2

 ส่ิงทอ 2.82 106.7 106.3 -0.1 0.4 0.4 106.8 0.1 0.6 0.4

 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 4.91 95.7 90.6 0.1 5.6 0.9 95.6 0.6 6.1 0.3

 เคร่ืองใชไฟฟา 9.64 106.9 106.2 0.1 0.7 0.2 106.8 0.2 0.6 0.1

 เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 14.92 103.0 103.9 -0.2 -0.9 0.3 103.2 -0.4 -0.7 0.4

 เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 2.47 104.8 104.1 0.0 0.7 0.8 104.8 0.0 0.4 0.7

 เม็ดพลาสติก 3.88 96.0 103.5 -0.5 -7.2 -4.7 96.5 0.0 -7.0 -4.5

 ผลิตภัณฑพลาสติก 1.67 106.8 107.3 -0.6 -0.5 0.6 107.4 1.1 0.3 0.7

 เคมีภัณฑ 3.64 105.5 105.8 -0.4 -0.3 0.7 105.9 0.2 0.4 0.8

 ผลิตภัณฑยาง 4.34 98.3 99.1 -0.6 -0.8 0.4 98.9 0.2 -0.3 0.5

 ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ 14.74 103.0 104.1 -0.8 -1.1 -0.2 103.8 -0.3 -1.1 -0.1

 สินคาแรและเชื้อเพลิง 4.57 77.3 90.5 -1.8 -14.6 -4.4 78.7 2.5 -9.5 -3.1

 น้ํามันดิบ 0.32 40.4 54.7 -4.3 -26.1 -11.1 42.2 3.2 -20.7 -9.2

 น้ํามันสําเร็จรูป 3.84 78.4 91.9 -2.1 -14.7 -4.3 80.1 2.7 -9.1 -3.0

Concept : 1. ดัชนีราคาสงออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาสงออกในรูปของดัชนี โดยใชวัดการเปล่ียนแปลง     

ของราคาสงออกที่ผูสงออกในประเทศไทยไดสงออกสินคาไปตางประเทศ ทั้งนี้ ราคาสงออกที่สํารวจเปนราคา F.O.B. (Free On Broad) 

ครอบคลุม 4 หมวดสินคา ไดแก หมวดสินคาเกษตรกรรม หมวดสนิคาอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินคาอุตสาหกรรม และหมวดสินคาแร

และเช้ือเพลิง มจีํานวนรายการสินคาท้ังหมด 682 รายการ สรุปไดดังนี้

                           2. อัตราการคา (Term of Trade) เปนเกณฑวัดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาของประเทศ พิจารณาจาก

อัตราสวนระหวาง ดัชนีราคาสงออกกับดัชนีราคานําเขา

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



ดัชนีราคานําเขาประจําเดือนตุลาคม ป 2562 

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

1. ดชันีราคานําเขาของประเทศเดือนตลุาคม 2562 เทากับ 92.9 (ปฐาน 2555 = 100) (เดือนกันยายน 2562 เทากับ 93.2) โดยดัชนีราคานําเขาหมวด
สินคาเชื้อเพลิง เทากับ 67.0 หมวดสินคาทุน เทากับ 104.4 หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป เทากับ 97.9 หมวดสินคาอุปโภคบริโภค เทากับ 
103.3 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง เทากบั 96.9

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคานําเขาของประเทศเดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทียบกบั

หมวดสินคาที่ดัชนีราคานําเขาปรับลดลง คือ หมวดสินคาเช้ือเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ 

และน้ํามันสําเร็จรูป เน่ืองจากนักลงทุนมีความกังวลตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ที่มีแนวโนมออนตัวหลังไดรับปจจัยกดดันจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่ยืดเยื้อ 

และหมวดสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ไดแก ทองคํา พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

และเคมีภัณฑ ขณะที่หมวดสินคาที่ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบดวย หมวดสินคาอุปโภคและ

บริโภค ไดแก สบู ผงซักฟอกและเคร่ืองสําอาง และเคร่ืองใชไฟฟาในบาน และหมวด

ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง  ไดแก สวนประกอบและอุปกรณยานยนตและรถยนตน่ัง 

สําหรับหมวดสินคาทุน ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง แตมีกลุมสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ไดแก 

เครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร การแพทย การทดสอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบ สวนสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ และผลิตภัณฑโลหะ

หมวดสินคาที่ดัชนีราคานําเขาปรับลดลง คือ หมวดสินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ 

น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติปโตรเลียม และถานหิน ตามภาวะราคาตลาดโลกท่ีชะลอตัว 

ประกอบกับเงินบาทแข็งคา ขณะที่หมวดสินคาที่ดัชนีราคานําเขาปรับสูงขึ้น ตามภาวะ

ราคาในตลาดโลก ประกอบดวย หมวดสินคาทุน ไดแก เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องมือ เครื่องใชทางวิทยาศาสตร 

การแพทย การทดสอบ หมวดสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ไดแก ทองคํา อุปกรณ 

สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก หมวดสินคา

อุปโภคบริโภค ไดแก สบู ผงซักฟอกและเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ๆ กาแฟ ชา 

เคร่ืองเทศ นาฬิกาและสวนประกอบ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง ไดแก 

สวนประกอบและอปุกรณยานยนต รถยนตนั่ง รถยนตโดยสารและรถบรรทุก

2.1 เทียบกับเดือนกอนหนา (MoM) ลดลงรอยละ 0.3 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี2.1 เทียบกับเดือนกอนหนา (MoM) ลดลงรอยละ 0.3 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอนหนา (YoY) ลดลงรอยละ 1.4 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอนหนา (YoY) ลดลงรอยละ 1.4 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี
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รวมทุกรายการ
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รวมทุกรายการ

หมวดสินคาที่ดัชนีราคานําเขาปรับลดลง คือ หมวดสินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ 

น้ํามันสําเร็จรูป ถานหิน และกาซธรรมชาติปโตรเลียม และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ

การขนสง ไดแก สวนประกอบและอุปกรณยานยนต และสวนประกอบและอุปกรณ

จักรยานยนต และรถจักรยาน ปรับลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่หมวดสินคาที่

ดัชนีราคานําเขาปรับสูงขึ้น ประกอบดวย หมวดสินคาทุน ไดแกเคร่ืองจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองมือ เครื่องใชทาง

วิทยาศาสตร การแพทย การทดสอบ หมวดสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ไดแก ทองคํา 

อุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป

และกึ่งสําเร็จรูป ดายและเสนใย ลวดและสายเคเบิล และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก 

สบู ผงซักฟอกและเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด นาฬิกาและ

สวนประกอบ 

2.3  เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 (AoA) ลดลงรอยละ 0.1 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้2.3  เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 (AoA) ลดลงรอยละ 0.1 โดยมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้
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ตาราง แสดงดัชนีราคานําเขาและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนตุลาคม 2562                                                                     

                        

*หมายถึง คือ ดชันีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสนิคากลุมอาหารสด และสินคากลุมพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

ดัชนีราคานําเขาประจําเดือนตุลาคม ป 2562 

ป 2555 = 100 (รูปเงินดอลลารสหรัฐ)

หมวด

สัดสวน เดือนตุลาคม 2562 เดือนกันยายน 2562

น้ําหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

 ดัชนีราคานําเขา 100.00 92.9 94.2 -0.3 -1.4 -0.1 93.2 0.2 -0.6 0.0

 สินคาเชื้อเพลิง 16.97 67.0 80.8 -1.3 -17.1 -6.0 67.9 1.5 -13.9 -4.7

 น้ํามันดิบ 11.34 65.9 83.1 -1.5 -20.7 -7.5 66.9 1.8 -17.0 -5.8

 น้ํามันสําเร็จรูป 2.22 85.6 103.6 -2.1 -17.4 -8.2 87.4 2.0 -13.3 -7.0

 กาซธรรมชาติปโตรเลียม 1.87 60.1 66.9 -1.3 -10.2 -1.3 60.9 -0.5 -8.4 -0.3

 สินคาทุน 25.80 104.4 102.2 0.0 2.2 1.3 104.4 0.4 2.0 1.2

 ผลิตภัณฑโลหะ 1.78 103.5 99.6 -0.1 3.9 3.2 103.6 1.0 4.1 3.2

 เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 8.32 105.4 103.9 -0.2 1.4 1.1 105.6 0.1 1.6 1.0

 เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ 7.78 103.1 99.9 -0.3 3.2 1.6 103.4 0.5 2.8 1.4

 เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 3.54 102.2 101.4 0.4 0.8 0.3 101.8 0.5 0.3 0.1

 เคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร การแพทยฯ 1.74 107.5 104.5 0.9 2.9 1.9 106.5 0.8 2.0 1.8

 สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป 40.25 97.9 96.5 -0.3 1.5 0.6 98.2 -0.4 2.0 0.6

 สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป 1.24 124.5 124.5 -0.5 0.0 1.9 125.1 -1.4 0.2 2.1

 พืชและผลิตภัณฑจากพืช 2.52 98.7 101.5 -0.3 -2.8 0.0 99.0 -1.6 -2.5 0.3

 เคมีภัณฑ 6.49 89.9 93.2 -0.1 -3.5 -2.8 90.0 -0.7 -3.0 -2.8

 ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก 1.83 101.0 98.8 -0.1 2.2 0.6 101.1 -0.1 2.0 0.4

 เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา 6.73 98.3 84.6 -1.3 16.2 6.3 99.6 0.7 18.9 5.4

 เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 5.20 89.1 91.6 -0.1 -2.7 -1.7 89.2 0.0 -2.8 -1.5

 สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 3.86 98.5 99.8 -0.1 -1.3 -1.0 98.6 -1.1 -1.2 -1.0

 ปุย และยากําจดัศัตรูพืชและสัตว 0.95 76.5 81.0 -0.3 -5.6 -0.6 76.7 0.0 -4.4 0.0

 อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 6.43 108.5 106.3 0.0 2.1 1.9 108.5 -0.2 2.2 1.9

 สินคาอุปโภคบริโภค 11.01 103.3 102.2 0.2 1.1 0.3 103.1 -0.1 0.9 0.3

 ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม 0.81 102.9 101.9 0.1 1.0 -0.2 102.8 0.5 0.9 -0.4

 ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 1.38 98.6 98.9 0.2 -0.3 -1.0 98.4 0.2 0.8 -1.1

 เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด 0.77 102.3 101.6 0.1 0.7 1.1 102.2 -0.1 0.4 1.1

 เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 2.84 102.1 102.4 0.1 -0.3 0.1 102.0 -0.5 -0.6 0.3

 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง 5.97 96.9 94.5 0.1 2.5 -0.8 96.8 0.2 1.9 -1.1

 รถยนตนั่ง 0.49 109.3 105.1 0.3 4 1.9 109 -0.1 2.8 1.8

 รถยนตโดยสารและรถบรรทุก 0.17 107.3 103.3 0.4 3.9 3.4 106.9 0.3 3.2 3.4

 สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 4.86 94.5 91.9 0.2 2.8 -1.1 94.3 0.2 2.1 -1.6

Concept : 1. ดัชนีราคานําเขาของประเทศ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินคานาํเขาท่ีผูนําเขาในประเทศไทยไดจายไปเพื่อนําเขา

สินคาจากตางประเทศ ทั้งน้ี ราคานําเขาที่สํารวจเปนราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินคา ไดแก หมวดสินคา

เชื้อเพลิง หมวดสินคาทุน หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป หมวดสินคาอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีจํานวน

รายการสินคาท้ังหมด 728 รายการ สรุปไดดังน้ี

                  2. อัตราการคา (Term of Trade) เปนเกณฑวัดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาของประเทศ พิจารณาจากอัตราสวนระหวาง 

ดัชนีราคาสงออกกับดัชนีราคานําเขา

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


