
 
ค ำชี้แจง 

กำรปรับปรุงดัชนีรำคำส่งออกและดัชนีรำคำน ำเข้ำของประเทศ ป ี2556 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
                       ส ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำได้จดัท ำดัชนี
รำคำส่งออกและดัชนีรำคำน ำเข้ำของประเทศ  โดยใช้รำคำส่งออก (F.O.B)  และรำคำน ำเข้ำ (C.I.F) ในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐ ที่ได้จำกกำรสอบถำมผูส้่งออกและผู้น ำเข้ำ น ำมำประมวลผลและเผยแพร่  เริม่จัดท ำตั้งแตปี่ฐำน  2543  = 100  
จนถึงปี 2551  ได้มีกำรปรับปีฐำนอีกครั้ง ใหปี้  2550  = 100  ในกำรจัดท ำดัชนีรำคำส่งออกและดัชนีรำคำน ำเข้ำของ
ประเทศจะมีกำรปรับเปลี่ยนน้ ำหนักทุกปี โดยใช้มูลคำ่กำรส่งออกและมลูค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำของปีก่อนหน้ำเป็นตัวถ่วง
น้ ำหนัก    ในปี 2556  ได้มีกำรปรับปีฐำนเป็นครั้งท่ี 3  ให้ปี 2555  =  100 
 
2.  กำรปรับปรุง 
 
                             ในปี 2556    ส ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ   ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงปีฐำนและน้ ำหนัก 
ดัชนีรำคำส่งออกและดัชนีรำคำน ำเข้ำของประเทศ  จำกปีฐำน  2550 = 100   ให้เป็นปีฐำน  2555   =  100   โดยใช้
มูลค่ำกำรส่งออกและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ  ปี 2555  จำกกรมศุลกำกร เป็นตัวถ่วงน้ ำหนัก 
 

2.1  โครงสร้ำงสินค้ำส่งออก   
 

(1)   มูลค่ำและสดัส่วนโครงสร้ำงสินคำ้ออกของกระทรวงพำณิชย์  ปี 2553 - 2555 
(ไม่รวมหมวดธรุกรรมพิเศษ) 
 
 

หมวด 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % กำรเปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ปี54/53 ปี55/54 

    รวมทุกหมวด 
สินค้ำเกษตรกรรม 
สินค้ำอุตสำหกรรม
กำรเกษตร 
สินค้ำอุตสำหกรรม 
สินค้ำแร่และ
เชื้อเพลิง 

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 

7,091,319.58 
731,620.95 
560,817.53 

 
5,324,994.24 
473,886.86 

100.00 
10.32 
7.91 

 
75.09 
6.68 

 

11.66 
31.27 
25.61 

 
41.98 
26.18 

  2.82       
-18.00  
6.48                  

 
5.22    
13.64 
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                 (2)  กำรส่งออกปี 2555 เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ร้อยละ 2.82 เป็นกำรเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร   ร้อยละ 6.48    หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม  ร้อยละ 5.22   และหมวดสินค้ำแร่และเช้ือเพลิง 
 ร้อยละ 13.64    ส ำหรับหมวดสนิค้ำเกษตรกรรม  ลดลงร้อยละ  18.00 
                  (3)  ส ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  ได้มีกำรปรบัปรุงน้ ำหนักที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำส่งออก
ให้สอดคล้องกับมูลค่ำกำรส่งออกปี 2555  โดยคัดเลือกรำยกำรสินค้ำที่มมีลูค่ำตั้งแต่ 50 ล้ำนบำท ขึ้นไปเป็นตัวแทนในกำรค ำนวณ
ดัชนีรำคำส่งออก  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.09 ของมูลค่ำส่งออกทั้งหมด 
 
                               รำยกำรสินค้ำท่ีใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำส่งออก ปี 2556  มีจ ำนวน   1,207  รำยกำร  
(ปี 2555 จ ำนวน 1,220 รำยกำร)  ลดลงร้อยละ  1.06  จ ำนวนสินค้ำท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 2,276 ตัวอย่ำง  (ปี 2555  
จ ำนวน 2,258 ตัวอย่ำง) เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.80 
 

2.2    โครงสร้ำงสินค้ำน ำเข้ำ 
 
                 (1)  มูลค่ำและสดัส่วนโครงสร้ำงสินคำ้น ำเข้ำของกระทรวงพำณิชย์ ปี 2553 - 2555   (ไมร่วมหมวด
อำวุธยุทธปัจจัยและสินค้ำอ่ืนๆ) 
 
 

หมวด 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % กำรเปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท   สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ปี54/53 ปี55/54 

              รวมทุกหมวด 
สินค้ำเชื้อเพลิง 
สินค้ำทุน 
สินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส ำเรจ็รูป 
สินค้ำอุปโภคบริโภค 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ขนส่ง 

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 

7,726,529.25 
1,496,126.69 
2,192,096.89 
2,875,963.87 
667,708.00 
494,633.80 

100.00 
19.36 
28.37 
37.22 
8.64 
6.40 

19.39 
31.38 
14.36 
19.83 
15.10 
6.65 

10.98 
12.68 
26.68 
-3.92 
4.36 
82.75 

  
                           
                 (2)   มูลค่ำกำรน ำเข้ำปี 2555  เพิ่มขึ้นจำกปี 2554  ร้อยละ  10.98  เป็นกำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้นใน 
หมวดสินคำ้เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ  12.68  หมวดสินค้ำทุน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.68  หมวดสินค้ำอุปโภคบรโิภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  4.36  และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.75 ส ำหรับหมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่ง
ส ำเรจ็รูป  ลดลงร้อยละ 3.92 
                 (3)  ส ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ปรับปรุงน้ ำหนักที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำน ำเข้ำ
ให้สอดคล้องกับมลูค่ำกำรน ำเข้ำ ปี 2555 โดยคัดเลือกรำยกำรสินค้ำน ำเข้ำที่มีมลูค่ำตั้งแต่  500  ล้ำนบำทขึ้นไปเป็น
ตัวแทนในกำรค ำนวณดัชนีรำคำน ำเข้ำ   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  80.48  ของมูลค่ำน ำเข้ำทั้งหมด 
                            รำยกำรสินค้ำที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำน ำเข้ำ  ปี 2556   จ ำนวน  1,052  รำยกำร   
(ปี 2555 จ ำนวน  968  รำยกำร)   เพิ่มขึ้นร้อยละ  8.68    สินค้ำท่ีใช้ในกำรค ำนวณดัชนี  จ ำนวน 2,139   ตัวอย่ำง     
(ปี 2555 มีจ ำนวน 1,967  ตัวอย่ำง)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74    
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3.   กำรเผยแพร่ 
 
                            ดัชนีรำคำส่งออกและดัชนีรำคำน ำเข้ำของประเทศ เดือนมกรำคม 2556  (ปฐีำน 2555  = 100)  
ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำกำรส่งออกและมูลคำ่กำรน ำเขำ้ ปี 2555  จำกกรมศลุกำกรเป็นตัวถ่วงน้ ำหนกั เผยแพร่ในเดือน
มีนำคม  2556 
 
 
 

                                                                                   กลุ่มดัชนีรำคำส่งออก – น ำเข้ำ 
                                                                           ส ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

                                                                          ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
                                                                                                    มีนำคม  2556 


