ดัชนีราคาส่งออก-นาเข้าของประเทศ
เดือนธันวาคม 2561

25 มกราคม 2561

Highlights

Export Price Index (EXPI)
รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีราคาส่งออก เดื อนธันวาคม 2561 เท่ากับ 100.0 (ปี 2555 = 100)
เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 0.7 (YoY)
4
90
สาเหตุหลักเป็นผลจากความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัว
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ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับ
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ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกยังคง
70
0
ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้าที่ เกี่ยวเนื่องกับน้้ามัน
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง รองลงมาคือ
ดัชนี
YoY
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันปะหลัง ข้าว และไก่สดแช่เย็นแช่ แข็ง
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก และหมวดสินค้ าแร่ และเชื้ อเพลิ ง โดยเฉพาะน้้ามั นส้าเร็ จรู ป ขณะที่หมวดสิ นค้ า
(Percentage Points)
อุตสาหกรรมการเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป เป็นต้น
5
ดัชนี

100.0YoY

ธ.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ต.ค.61

พ.ย.61

ต.ค.61

ก.ย.61

ก.ย.61

ส.ค.61

ก.ค.61

ส.ค.61

มิ.ย.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

พ.ค.61

พ.ค.61

มี.ค.61

เม.ย.61

เม.ย.61

ก.พ.61

มี.ค.61

ก.พ.61

ม.ค.61

ธ.ค.60

ธ.ค.60

5

ม.ค.61

100

4
3
2
1
0
-1

สินค้าเกษตรกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม
YoY

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง

Import Price Index (IMPI)
รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ
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YoY

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานาเข้า
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สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ สาเร็จรูป
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

สินค้าทุน
สินค้าอุปโภคบริโภค
YoY
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(Percentage Points)

ดัชนีราคานาเข้า เดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 91.3 (ปี 2555 = 100)
เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (YoY) เป็นการปรับสูงขึ้นใน
อัตราที่ชะลอตัวเช่นกัน โดยหมวดสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย แผงวงจร
ไฟฟ้า และหมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า และส่ ว นประกอบ ขณะที่ ห มวดสิ น ค้ า ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง
ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป ถ่านหิน และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ส้าหรับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคาน้าเข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราการค้า (Term of Trade) ของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2561
อัตราการค้าของไทย เป็นเกณฑ์ วัดความได้เ ปรีย บเสีย เปรี ยบทางการค้ าของ
ประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า
ซึ่งอัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 109.5 (เดือนพฤศจิกายน 2561
เท่ า กั บ 108.8) มี ค่ า สู ง กว่ า 100 แสดงว่ า ประเทศไทยยั ง มี ค วามสามารถ
ทางการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกโดยรวมอยู่ในระดับที่สูง กว่า
ราคาน้ า เข้ า โดยเฉพาะสิ น ค้ า ส่ ง ออกส้ า คั ญ ของไทย อาทิ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์
ท้าจากข้าวและแป้ง ปุ๋ย เครื่องส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว
ส่ ง ผลให้ มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า จากตลาดต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้
เม็ ด พลาสติ ก เคมี ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เหล็ ก เหล็ ก กล้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ราคาส่ ง ออกสู ง กว่ า ราคาน้ า เข้ า เช่ น กั น เนื่ อ งจากเป็ น วั ต ถุ ดิ บ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ราคาน้้ ามันตลาดโลกที่ป รับตัวสู งขึ้น และเป็นต้น ทุนการผลิตที่ ส้าคัญ ส้าหรั บ
การผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจาเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
ส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่ส้ารวจเป็นราคา F.O.B (Free On Broad) ครอบคลุม
4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง
มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 743 รายการ สรุปได้ดังนี้
1. ดั ชนี ราคาส่ งออกของประเทศเดื อนธั นวาคม 2561 เท่ ากั บ 100.0 (ปี ฐาน 2555 = 100) (เดื อนพฤศจิ กายน 2561 เท่ ากั บ 100.4)
โดยดัชนีราคาส่งออกเดือนธันวาคม 2561 ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 96.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 106.7
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.5 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เท่ากับ 73.9
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
2.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลงร้อยละ -0.4 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ้าแนกตามรายหมวดสินค้า ดังนี้
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หมวดสิ น ค้ า ที่ ร าคาส่ ง ออกปรั บ ตั ว ลดลง ประกอบด้ ว ย
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูปและน้้ามันดิบ
เนื่ อ งจากความกั งวลเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณน้้ า มั น ดิ บ ล้ น ตลาดและ
เศรษฐกิ จ โลกที่ มี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ลง โดยเฉพาะประเทศ
เศรษฐกิ จ หลั ก อย่ า งจี น สหรั ฐ ฯ และยุ โ รป ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ
ความต้ อ งการใช้ น้ า มั น ดิ บ ที่ อ าจปรั บ ตั ว ลดลง หมวดสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะน้้าตาลทราย ราคาลดลงตาม
สต๊ อกน้้ าตาลโลกที่ เพิ่ มขึ้ น ขณะที่ ห มวดสิ น ค้ า ที่ ร าคาส่ ง ออก
ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น คื อ หมวดสิ น ค้ า เกษตรกรรม ได้ แ ก่ ข้ า ว
เนื่อ งจากค้า สั่งซื้ อข้า วมีอ ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขายข้า ว
รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนและฟิลิปปินส์ รวมถึงการขายข้าวของ
ภาคเอกชนให้ กั บ ตลาดในแอฟริ ก า และข้ า วหอมมะลิ ใ ห้ กั บ
สหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน ส้าหรับยางพารา ทิศทางราคาเริ่มปรับตัว
ดีขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของ
ภาครัฐที่ลดพึ่งพาการส่งออกและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราใน
ประเทศให้มากขึ้น สาหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคา
ส่ง ออกไม่ เปลี่ ย นแปลง แต่ มี สิน ค้ า ส้า คั ญ ที่ร าคาสู งขึ้ น ได้ แ ก่
ทองค้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก และการ Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ความ
ต้อ งการสิน ทรั พย์ ปลอดภั ยอย่า งทองค้า เพิ่ม สูงขึ้น นอกจากนี้
เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเครื่ อ งจั ก รกลและ
ส่วนประกอบ ราคาปรับตัวสูงขึ้น เช่นกัน ขณะที่สินค้า ส้าคัญที่
ราคาลดลง ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักองสารสนเทศและดั
กงานนโยบายและยุทชธศาสตร์
นีเศรษฐกิ
การค้
จการค้
า า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจาเดือนธันวาคม 2561
2.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่งออกจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้
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2.3 เทียบกับเฉลี่ยทั้งปี 2560

(AoA)

สูงขึ้นร้อยละ 3.4 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้
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หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้ แก่ สิ นค้ าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ น้้า มัน (เม็ ดพลาสติ ก
เคมี ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ) เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เหล็ ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง หมวดสินค้าเกษตรกรรม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ผัก ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ได้แก่
น้้ามันส้าเร็จรูปและน้้ามันดิบ ขณะที่ดัชนีราคาส่งออกที่ปรับลดลง
คือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร จากราคาน้้าตาลทรายที่
ปรับตัวลดลงเป็นส้าคัญ

ดั ช นี ร าคาส่ ง ออกปรั บ สู ง ขึ้ น ทุ ก หมวดสิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย
หมวดสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เม็ ด พลาสติ ก เคมี ภั ณ ฑ์ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และ
ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
และส่ ว นประกอบ สิ่งทอ และผลิ ต ภัณ ฑ์ พลาสติ ก หมวดสิน ค้ า
แร่และเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ หมวดสินค้า
เกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง
ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่นๆ เป็นหลัก
ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกของปี 2562 คาดว่าจะต้องเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ที่ยังมีความเสี่ยงและควรเฝ้าระวัง ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของตลาดโลก
นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ยังอยู่ในระดับต่้าจากปัญหา
อุ ปทานล้ นตลาดและการแข่ งขั นรุ นแรงจากประเทศคู่ แข่ ง ได้ แก่
ยางพารา ข้าว น้้าตาลทราย ไก่สดและกุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น
รวมถึงความผันผวนอย่างต่อเนื่องของราคาน้้ามันและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ มี ทิ ศทางแข็ งค่ า ล้ วนเป็ นปั จจั ยส้ าคั ญที่ กดดั นต่ อราคาส่ งออก
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ปรับตัวดีขึ้น สินค้าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ของจีนที่ถูกขึ้นภาษีน้าเข้าจะ
สามารถกลั บ มาส่ งออกได้ ดี อี ก ครั้ ง นอกจากนี้ แม้ ส ถานการณ์
ข้อพิ พาททางการค้ ายั งไม่ สามารถคลี่ คลายได้โดยเร็ ว ไทยในฐานะ
ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมที่จีนไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ อาจเป็น
โอกาสส้ าคั ญที่ ไทยจะสามารถส่ งออกไปสหรั ฐฯ และประเทศอื่ นๆ
เพื่ อทดแทนการน้ าเข้ าจากจี น ซึ่ งคาดว่ าจะเป็ นปั จจั ยสนั บสนุ น
ราคาส่งออกไทยให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคต
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุ
กองสารสนเทศและดั
ทธศาสตร์
ชนีเศรษฐกิ
การค้จาการค้า

ข่าวดัชนีราคาส่งออกประจาเดือนธันวาคม 2561
3. ตารางแสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลง

(รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)
หมวด
ดัชนีราคาส่งออก
สินค้าเกษตรกรรม
สินค้ากสิกรรม
สินค้าประมง
ปศุสัตว์
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
น้้าตาลทรายและกากน้้าตาล
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น
สินค้าอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
น้้ามันดิบ
น้้ามันส้าเร็จรูป

สัดส่วน
น้้าหนัก
ธ.ค.61
100.00
9.74
7.36
0.86
1.52
6.92
1.54
0.88
0.81
0.84
79.69
2.83
5.38
9.89
15.78
2.42
3.63
1.73
3.16
4.33
14.41
3.65
0.28
3.03

เดือนธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.61 ธ.ค.60 M/M Y/Y
A/A พ.ย.61 M/M Y/Y
A/A
100.0 99.3 -0.4
0.7
3.4 100.4 -0.5 1.5
3.7
96.3 95.3
0.4
1.0
6.4 95.9 -0.9 1.9
6.9
89.8 89.6
0.3
0.2
6.5
89.5 -1.5 1.2
7.1
117.6 121.9 0.6
-3.5
2.0 116.9 0.0 -3.1
2.5
122.7 112.8 0.8
8.8
8.6 121.7 1.8
9.1
8.6
106.7 109.5 -0.4 -2.6
0.2 107.1 0.8 -1.9
0.6
122.5 124.4 0.4
-1.5
5.6 122.0 0.1 -0.7
6.3
89.7 112.4 -1.1 -20.2 -16.4 90.7 2.5 -20.5 -16.0
116.8 117.4 -0.5
-0.5
-0.2 117.4 0.8
0.3
-0.2
106.2 102.3 -0.5
3.8
4.2 106.7 0.0
4.1
4.4
102.5 101.5 0.0
1.0
2.5 102.5 -0.1 1.1
2.6
106.3 105.6 -0.1
0.7
2.1 106.4 0.1
0.9
2.2
91.6 92.0
0.9
-0.4
1.2
90.8 0.2 -2.0
1.4
106.1 105.9 0.0
0.2
2.6 106.1 -0.1 0.6
2.8
104.2 101.7 0.2
2.5
2.7 104.0 0.1
2.3
2.7
104.1 101.4 0.1
2.7
6.9 104.0 -0.1 3.4
7.2
100.4 100.5 -1.1
-0.1
6.6 101.5 -1.9 1.9
7.1
107.5 105.5 0.1
1.9
4.4 107.4 0.1
2.8
4.6
104.8 102.1 -0.5
2.6
6.9 105.3 -0.5 4.3
7.4
98.3 97.7 -0.4
0.6
1.5
98.7 -0.4 1.1
1.5
103.7 103.7 -0.1
0.0
1.2 103.8 -0.3 0.1
1.3
73.9 73.6 -12.4 0.4 24.6 84.4 -6.7 17.5 27.0
40.8 42.8 -13.7 -4.7 26.2 47.3 -13.5 12.1 29.4
74.9 74.3 -13.1 0.8
26.3 86.2 -6.2 19.4 28.8

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825
www.price.moc.go.th
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ข่าวดัชนีราคานาเข้าประจาเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีราคานาเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีราคาน้าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าที่ผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาน้าเข้าที่ส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 751 รายการ สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีราคานาเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 91.3 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 92.3)
โดยดัชนีราคาน้าเข้าเดือนธันวาคม 2561 ในหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 65.6 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 102.4 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 96.3 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 102.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 94.6
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานาเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
2.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลงร้อยละ -1.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้
หมวดสินค้ าที่ ดัชนี ราคานาเข้าปรั บลดลง คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิ ง
ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ถ่านหิน และ
เชื้อเพลิงอื่นๆ โดยราคาน้้ามันดิบได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้้ามันดิบ
ที่ล้น ตลาด รวมทั้ง ความตึงเครีย ดเกี่ย วกับ สงครามการค้า ระหว่า ง
สหรั ฐฯ และจี นที่ อาจจะส่ งผลกระทบต่ อความต้ องการใช้ น้ ามั นโลก
ขณะที่ ดั ชนี ราคาน าเข้ า ที่ ปรั บสู งขึ้ น คื อ หมวดสิ นค้ าวั ตถุ ดิ บ และ
กึ่ง สาเร็ จรู ป ได้ แก่ ทองค้า แผงวงจรไฟฟ้ า หมวดสิ นค้ าทุ น ได้ แก่
เครื่ องจั กรไฟฟ้ าและส่ วนประกอบ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ เครื่ องจั กรกลและส่ วนประกอบ และผลิ ตภั ณฑ์ โลหะ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู่
ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

-1.1

รวมทุกรายการ

-8.6

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง

0.3

หมวดสินค้าทุน

0.1

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป

0.1

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

0.5

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

2.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560

(YoY)

0.4

รวมทุกรายการ
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง

สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้

-1.9
0.9

หมวดสินค้าทุน

1.0

หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป
0.0

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

-1.5

หมวดสิ นค้ าที่ ดัชนี ราคาน าเข้ าปรั บสู งขึ้ น ประกอบด้ วย หมวดสิ นค้ า
วัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย
แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเคมีภัณฑ์ หมวดสินค้าทุน
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
การทดสอบ ขณะที่หมวดสินค้าที่ลดลง ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง
ได้แก่ น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป และถ่านหิน ตามความพยายามปรับลด
ก้าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามัน เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา
น้้ามัน หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์นั่ง สาหรับหมวดสินค้าที่ดัชนีราคา
นาเข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค แต่มีสินค้า
ส้ าคั ญที่ ปรั บสู งขึ้ น ได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ เวชกรรมและเภสั ช กรรม และ
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ขณะที่สินค้า
ส้าคัญที่ปรับลดลง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผักผลไม้และของปรุงแต่ง
ท้าจากผักและผลไม้
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานั
กองสารสนเทศและดั
กงานนโยบายและยุชทนีธศาสตร์
เศรษฐกิกจารค้
การค้
าา

ข่าวดัชนีราคานาเข้าประจาเดือนธันวาคม 2561
2.3 เทียบกับเฉลี่ยทั้งปี 2560

รวมทุกรายการ

(AoA)

สูงขึ้นร้อยละ 5.7 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงจ้าแนกรายหมวดสินค้า ดังนี้

5.7
25.2

หมวดสินค้าเชื้อเพลิง
หมวดสินค้าทุน
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

1.8
3.5
1.5
3.4

ดั ช นี ร าคาน าเข้ า ปรั บ สู ง ขึ้ น ทุ ก หมวดสิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้า มันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลีย ม
น้้ามันส้าเร็จรูป ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่นๆ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ได้ แ ก่ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เคมี ภั ณ ฑ์
ทองค้ า สิ น แร่ โ ลหะ ปุ๋ ย และยาก้ า จั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ อุ ป กรณ์
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พืชและผลิตภัณฑ์
จากพื ช และสั ต ว์ น้ า สด แช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง แปรรู ป และกึ่งส้ า เร็ จ รู ป
ด้ า ยและเส้ น ใย หมวดสิ น ค้ า ทุ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งจั ก รกลและ
ส่ วนประกอบ เครื่ องจั กรไฟฟ้ าและส่ วนประกอบ ผลิ ตภั ณฑ์ โลหะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีราคาน้าเข้าปี 2562 คาดว่าจะยังได้รับแรงกดดัน
จากราคาสิ นค้ าน้ าเข้ าหลัก ของไทย คื อ น้้า มันดิ บ ที่อ าจจะยั งคง
ผั น ผวนค่ อ นข้ า งสู ง และมี แ รงกดดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาจส่ ง
ผลกระทบต่อสินค้าน้าเข้าที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า จากพลาสติ ก สิ น ค้ า เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ประเด็ น สงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ที่ มี
ผลกระทบเชื่อมโยงกับการค้าโลกอาจส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้าต่างๆ
ในตลาด รวมถึงระดับราคาสินค้าน้าเข้าของไทยได้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สกองสารสนเทศและดั
านักงานนโยบายและยุชนีทเธศาสตร์
ารค้าา
ศรษฐกิจกการค้

ข่าวดัชนีราคานาเข้าประจาเดือนธันวาคม 2561
3. ตารางแสดงดัชนีราคานาเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)
หมวด
ดัชนีราคานาเข้า
สินค้าเชื้อเพลิง
น้้ามันดิบ
น้้ามันส้าเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม
สินค้าทุน
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป
สัตว์น้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
ปุ๋ย และยาก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าอุปโภคบริโภค
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

สัดส่วน
น้้าหนัก
ธ.ค.61
100.00
13.77
8.59
1.83
1.93
27.51
2.02
8.86
7.79
3.37
1.81
41.43
1.29
2.81
6.65
1.86
6.42
5.27
3.88
1.19
6.78
11.25
0.91
1.40
0.74
3.20
6.04
0.35
0.21
5.01

เดือนธันวาคม 2561
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ธ.ค.61 ธ.ค.60 M/M Y/Y
A/A
91.3 90.9 -1.1
0.4
5.7
65.6 66.9 -8.6 -1.9 25.2
63.9 66.2 -11.0 -3.5 31.3
81.6 87.0 -8.2
-6.2 21.5
64.3 57.2 -2.6 12.4 17.8
102.4 101.5 0.3
0.9
1.8
99.9 96.6
0.3
3.4
3.2
103.9 102.8 0.1
1.1
2.1
100.3 99.9
0.4
0.4
2.0
102.1 102.0 0.5
0.1
0.6
103.7 102.5 -0.1
1.2
1.3
96.3 95.3
0.1
1.0
3.5
123.3 121.5 -0.2
1.5
4.5
100.8 98.8 -0.2
2.0
2.4
91.5 91.2 -0.3
0.3
5.2
99.1 99.3
0.4
-0.2
0.3
86.4 86.2
1.9
0.2
2.3
91.0 88.3 -0.4
3.1
6.0
99.8 99.6
0.0
0.2
3.7
80.1 75.3 -1.0
6.4
8.3
106.2 104.9 0.0
1.2
1.5
102.2 102.2 0.1
0.0
1.5
102.0 103.1 0.1
-1.1
0.6
99.5 98.0 -0.3
1.5
3.8
101.6 100.6 -0.1
1.0
1.8
101.9 102.6 0.1
-0.7
-0.7
94.6 96.0
0.5
-1.5
3.4
104.9 105.3 0.5
-0.4
2.7
104.8 101.1 0.3
3.7
1.8
92.0 93.8
0.5
-1.9
3.5

เดือนพฤศจิกายน 2561
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ย.61 M/M Y/Y
A/A
92.3 -2.0 2.3
6.0
71.8 -11.1 10.6 28.2
71.8 -13.6 12.5 35.0
88.9 -14.2 4.2
24.5
66.0 -1.3 16.8 18.5
102.1 -0.1 0.9
1.9
99.6 0.0
3.3
3.2
103.8 -0.1 1.4
2.2
99.9 0.0
0.4
2.2
101.6 0.2 -0.1
0.7
103.8 -0.7 1.4
1.4
96.2 -0.3 1.2
3.6
123.5 -0.8 2.0
4.7
101.0 -0.5 2.5
2.5
91.8 -1.5 1.5
5.7
98.7 -0.1 -0.6
0.2
84.8 0.2 -2.3
2.5
91.4 -0.2 3.7
6.2
99.8 0.0
0.3
4.0
80.9 -0.1 7.2
8.6
106.2 -0.1 1.3
1.6
102.1 -0.1 0.1
1.6
101.9 0.0 -1.1
0.7
99.8 0.9
2.1
4.0
101.7 0.1
1.3
1.3
101.8 -0.6 -1.1
1.8
94.1 -0.4 0.4
-0.7
104.4 -0.7 -0.6
3.9
104.5 1.2
3.4
2.9
91.5 -0.4 0.4
1.7

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825
www.price.moc.go.th
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

