
ค าช้ีแจง 
การปรับปรุงดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ ปี 2555 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
                       ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ได้จัดท าดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ  โดยใช้ราคาส่งออก (F.O.B)  และราคาน าเข้า 
(C.I.F) ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ที่ได้จากการสอบถามผู้ส่งออกและผู้น าเข้า น ามาประมวลผลและเผยแพร่ 
ตั้งแต่ป ี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ปี 2550 เป็นปีฐานและได้มีการปรับเปลี่ยนน้ าหนักทุกปี โดยใช้
มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าสินค้าของปีก่อนหน้าเป็นตัวถ่วงน้ าหนัก 
 
2.  การปรับปรุง 
 
                        ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ได้ด าเนินการปรับปรุงน้ าหนักดัชนีราคาส่งออก
และดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ  ปี 2555 โดยใช้มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้าสินค้า  ปี 2554  
จากกรมศุลกากร เป็นตัวถ่วงน้ าหนัก 
 

2.1  โครงสร้างสินค้าส่งออก   
 

(1)   มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างสินค้าออกของกระทรวงพาณิชย์  ปี 2552 - 2554 
(ไม่รวมหมวดธุรกรรมพิเศษ) 
 
 

หมวด 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 % การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ปี53/52 ปี54/53 

         รวมทุกหมวด 
สินค้าเกษตรกรรม 
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

5,197,121.35 
559,609.08 
386,376.81 

3,967,789.77 
283,345.68 

100.00 
10.77 
7.43 

76.35 
5.45 

6,176,418.01 
679,718.75 
419,317.25 

4,746,870.05 
330,511.96 

 

100.00 
11.01 
6.79 

76.85 
5.35 

6,896,541.07 
892,269.28 
526,696.82 

5,060,549.74 
417,025.23 

100.00 
12.94 
7.64 

73.38 
6.05 

 

18.84 
21.46 
8.53 

19.64 
16.65 

11.66       
31.27  
25.61                  
6.61    

26.18 
 

 
                 (2)  การส่งออกปี 2554  เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 11.66  เป็นการเพ่ิมข้ึน
ทุกหมวดสินค้า กล่าวคือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.27 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.61 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.61 และหมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.18   
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                 (3)  ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ได้มีการปรับปรุงน้ าหนักที่ใช้ในการค านวณ
ดัชนีราคาส่งออกให้สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกปี 2554 โดยคัดเลือกรายการสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาท 
ขึ้นไปเป็นตัวแทนในการค านวณดัชนีราคาส่งออก  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.33 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด 
 
                               รายการสินค้าที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคาส่งออก ปี 2555  มีจ านวน 1,220  
รายการ (ปี 2554 จ านวน 1,158 รายการ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5.35  โดยมีตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ในการ
ค านวณ 2,258 ตัวอย่าง (ปี 2554  จ านวน 2,101 ตัวอย่าง) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.47 
 

2.2    โครงสร้างสินค้าน าเข้า 
 

                 (1) มูลค่าและสดัส่วนโครงสร้างสินค้าน าเข้าของกระทรวงพาณิชย ์ ปี 2552- 2554   
(ไม่รวมหมวดอาวุธยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืนๆ) 
 
 

หมวด 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 % การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท   สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ปี53/52 ปี54/53 

              รวมทุกหมวด 
สินค้าเช้ือเพลิง 
สินค้าทุน 
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
สินค้าอุปโภคบริโภค 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง 

4,595,727.21 
855,803.02 

1,253,733.01 
1,861,126.00 
466,501.08 
158,564.10 

100.00 
18.62 
27.28 
40.50 
10.15 
3.45 

5,831,378.73 
1,010,684.03 
1,513,115.10  
2,497,929.72 
555,874.80 
253,775.08 

100.00 
17.33 
25.95 
42.84 
9.53 
4.35 

6,961,927.00 
1,327,819.32 
1,730,436.27 
2,993,198.87 
639,814.68 
270,657.86 

100.00 
19.07 
24.86 
42.99 
9.19 
3.89 

26.89 
18.10 
20.69 
34.22 
19.16 
60.05 

19.39 
31.38 
14.36 
19.83 
15.10 
6.65 

  
                           
                 (2)   มูลค่าการน าเข้าปี 2554  เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  ร้อยละ  19.39  เป็นการ
น าเข้าเพ่ิมข้ึนทุกหมวด กล่าวคือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพ่ิมข้ึนร้อยละ  31.38  หมวดสินค้าทุน  เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.36  หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.83 หมวดสนิค้าอุปโภคบริโภค 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.10  และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.65 
                 (3)  ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ปรับปรุงน้ าหนักที่ใช้ในการค านวณ
ดัชนีราคาน าเข้าให้สอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้า ปี 2554 โดยคัดเลือกรายการสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่า
ตั้งแต่  500  ล้านบาทขึ้นไปเป็นตัวแทนในการค านวณดัชนีราคาน าเข้า   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  81.13    
ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมด 
                                 รายการสินค้าท่ีใช้ในการค านวณดัชนีราคาน าเข้า  ปี 2555   จ านวน  968   
รายการ (ปี 2554 จ านวน  945  รายการ)  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  2.43  โดยมีตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ในการ
ค านวณ 1,967  ตัวอย่าง  (ปี 2554  จ านวน 1,916  ตัวอย่าง)  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.66     
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3.   การเผยแพร่ 
 
                            ดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ เดือนมกราคม 2555  (ปีฐาน 
2550  = 100)  ค านวณโดยใช้มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน าเข้า ปี 2554  จากกรมศุลกากรเป็น
ตัวถ่วงน้ าหนัก เริ่มเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์  2555 
 
 
 

                                                                                   กลุ่มดัชนีราคาส่งออก – น าเข้า 
                                                                           ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

                                                                          ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
                                                                                                    กุมภาพันธ์  2555 


