
Highlights
ดัชนีราคาส่งออกเดือนมกราคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 

(YoY) เป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการสูงขึ้นของ หมวดสินค้า
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.2 จากราคายางพาราสูงขึ้นตามความต้องการใช้ที่มีจ านวนมาก และราคา
ข้าวที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตยังอยู่ในระดับต่ า หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 
3.6 จากราคาน้ าตาลที่สูงขึ้นตามการลดลงของผลผลิตในตลาดโลก และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 จากราคาทองค าที่ยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้า นอกจากนี้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้
ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเหล็กและเหล็กกล้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 15.6 ตามราคาน้ ามันที่ยังต่ ากว่าปีก่อนหน้า แต่คาดว่าจะกลับมาเพ่ิมขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากราคาน้ ามันฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมกราคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.2 
(YoY) เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยหมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 4.3 ได้รับปัจจัยสนับสนุน ทั้งราคาทองค าที่ยังอยู่ระดับสูงกว่าปี
ก่อนหน้า และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ท าให้สินค้าส าคัญปรับเพ่ิมขึ้น เช่น เคมีภัณฑ์ และเหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 จากปัจจัยผลิตภัณฑ์ใช้
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ราคาสูงขึ้น และสินค้าส าหรับเด็กที่ผู้ปกครองยินดีจ่ายราคาสูง รวมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือย
และสินค้าพรีเมียมเร่ิมปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ เร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตัว 
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากราคาสินค้าประเทศผู้ส่งออกส าคัญปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวมากข้ึน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
ปรับตัวดีขึ้นในหลายสินค้า สอดคล้องกับการคาดการณ์ยอดขายภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นการหดตัวน้อยสุดในรอบ 12 เดือน 
และคาดว่าจะกลับมาเป็นบวกในเดือนหน้า 

ดัชนีราคาส่งออก ปี 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) 
ต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศที่สูงขึ้น 2) ความต้องการสินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ยังมีต่อเนื่อง 3) ราคาน้ ามันดิบโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างช้า  ๆประกอบกับฐานที่ต่ าในปี 2563 
ท าให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องปรับตัวสูงขึ้น 4) สินค้าที่อยู่ในกระแสความต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
สินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และการสื่อสาร  และ 5) เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า
ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรสูงขึ้น

ดัชนีราคาน าเข้า ปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
1) เศรษฐกิจประเทศส าคัญกลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เป็นวงกว้าง 2) ราคาน้ ามันทีม่ีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ้นกว่าปี 2563 3) ราคาวัตถุดิบที่ส าคัญในตลาดโลกมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เช่น เหล็ก และถั่วเหลือง เป็นต้น และ 4) ราคาสินค้าคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 106.4 (เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2) ทั้งนี้ 
อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี โดยกลุ่มสินค้าที่ไทย
มีความได้เปรียบในอัตราการค้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคร่ืองส าอาง สบู่และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เม็ดพลาสติก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคาน าเข้าสูงกว่า
ราคาส่งออก (เสียเปรียบในอัตราการค้า) ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ทองค า แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ นมและผลิตภัณฑ์นม ทองแดงและผลิตภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและเสื้อผ้า 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ดัชนีราคาส่งออกเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 101.9Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 95.8

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนมกราคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
YoY
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY

อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนมกราคม 2564
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รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ดัชนี (2555 = 100)

ดัชนี YoY

(%) YoY
95.8

2.2

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนธันวาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.7

เดือนมกราคม 2563 (YoY) สูงขึ้น 0.9

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนธันวาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 1.5

เดือนมกราคม 2563 (YoY) สูงขึ้น 2.2



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมกราคม ปี 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 101.9 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 101.2) โดยดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 108.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 111.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 103.3 และหมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง เท่ากับ 67.5

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 6.0 ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันดิบ ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น ท าให้ความต้องการใช้น้ ามันปรับตัวสูงขึ้น 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ยางพารา เร่งสูงขึ้นตามความ
ต้องใช้ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยราคาเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ ราคา
ข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณการผลิตที่ยังเพ่ิมขึ้นไม่มากและค่าเงินบาทแข็งค่า 
นอกจากนี้ ราคาผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และผักสดแช่เย็น แช่แข็งและ
แห้งราคาปรับตัวสูงขึ้น จากความนิยมของสินค้าไทย ท าให้ความต้องการสินค้า
และส่งออกขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 ได้แก่ น้ าตาลทราย โดยราคาเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน 
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศยังคงลดลงและมีแนวโน้มต่ ากว่าคาดการณ์ 
รวมทั้งค่าเงินเรียลของบราซิลแข็งค่า ประกอบกับการส่งออกของอินเดียมี
แนวโน้มลดลงจากผลกระทบของปัญหาขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า และหมวด
สินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ ทองค ายังไม่ขึ้นรูป ปรับขึ้นเล็กน้อย
จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่วนราคาเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกและเป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ สูงข้ึนจากความต้องการ
ใช้ที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนด้านราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน โดยดัชนีราคาส่งออกที่
ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.2 ได้แก่
ยางพารา เนื่องจากมีความต้องใช้เพ่ือผลิตถุงมือยางที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลิตภัณฑ์ยางล้อในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เร่ิม
ฟ้ืนตัว ส่วนราคาข้าวส่งออกปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกประเภท ทั้ง ปลายข้าว ข้าวหอม
ข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวนึ่ง จากผลผลิตภายในประเทศยังอยู่ในระดับต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยปกติ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.6 ได้แก่ 
น้ าตาลทราย เนื่องจากผลผลิตของไทยและประเทศผู้ส่งออกส าคัญยังคงลดลง 
ด้านราคาไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์จากความต้องการจากประเทศคู่ค้า
เพ่ิมขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ ทองค ายังไม่ขึ้นรูป
ซึ่งราคายังคงทรงตัวสูงกว่าปีก่อนหน้าหลังจากปรับสูงขึ้นมากในช่วงเศรษฐกิจโลก
หดตัวอย่างรุนแรง ด้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นตามราคาสินค้าผลิตภัณฑ์
รุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ส าหรับราคาเหล็กและเหล็กกล้าสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก 
เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นในประเทศจีน นอกจากนี้ เม็ดพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ ราคาสูงขึ้นจากความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟ้ืนตัว
ขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 15.6 ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป 
และน้ ามันดิบ ตามราคาน้ ามันที่ยังต่ ากว่าปีก่อนหน้า แต่คาดว่าจะกลับมาเพ่ิมขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ 64 หลังจากราคาน้ ามันฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้ที่
เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศส าคัญปรับตัวดีขึ้น

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
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ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมกราคม 2564

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมกราคม ปี 2564

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 63 M/M Y/Y ธ.ค. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 101.9 98.4 0.7 0.9 101.2 0.3 0.1 -1.0

สินค้าเกษตรกรรม 9.34 108.9 100.0 2.1 6.2 106.7 -0.8 4.2 2.7

สินค้ากสิกรรม 6.89 103.0 94.5 2.7 7.7 100.3 -1.0 5.1 2.7

สินค้าประมง 0.73 117.1 117.0 0.0 -0.6 117.1 -0.4 -1.3 -3.9

ปศุสัตว์ 1.72 138.6 122.0 0.0 3.2 138.6 0.1 3.4 5.9

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.83 111.5 104.9 0.5 3.6 110.9 0.2 3.4 2.1

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.57 128.1 124.3 0.1 3.1 128.0 0.2 3.4 2.8

น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 1.45 99.5 86.7 2.3 14.6 97.3 -0.3 13.5 7.3

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 122.0 120.6 0.0 1.1 122.0 0.0 1.1 2.4

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น 0.92 109.0 107.9 0.5 1.9 108.5 0.2 0.5 0.0

สินค้าอุตสาหกรรม 79.80 103.3 99.7 0.3 0.7 103.0 0.3 0.4 -0.6

สิ่งทอ 2.76 105.3 101.2 -0.1 -1.1 105.4 0.3 -0.8 -1.4

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.61 100.6 95.0 0.1 4.2 100.5 -0.2 4.5 5.9

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.75 106.5 106.7 0.2 -0.2 106.3 0.5 -0.7 -0.8

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.72 105.6 102.4 -0.1 1.8 105.7 0.4 2.7 1.3

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.28 106.3 96.3 0.7 2.7 105.6 0.3 1.1 -1.1

เม็ดพลาสติก 3.72 96.3 93.8 1.6 1.8 94.8 1.1 -1.0 -6.6

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.65 105.5 104.1 1.8 -1.7 103.6 1.3 -4.2 -3.5

เคมีภัณฑ์ 3.10 107.4 103.5 0.5 1.5 106.9 0.6 0.7 -0.5

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.56 98.3 97.7 0.4 0.7 97.9 0.3 0.4 -1.2

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.01 101.3 96.7 0.2 -1.6 101.1 -0.1 -1.8 -3.1

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 3.04 67.5 79.7 6.0 -15.6 63.7 5.6 -20.7 -24.4

น้ ามันดิบ 0.17 28.5 43.3 4.4 -34.2 27.3 14.2 -38.7 -43.5

น้ ามันส าเร็จรูป 2.49 68.2 80.9 6.9 -15.7 63.8 5.3 -21.4 -25.3

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่ส ารวจเป็นราคา F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 670 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจาก
อัตราส่วนระหว่าง ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน าเข้า

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



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนมกราคม ปี 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 95.8 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 94.4) โดยดัชนีราคาน าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 68.4 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 106.4 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป เท่ากับ 102.3 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
เท่ากับ 106.7 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 97.5
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้น
ร้อยละ 8.1 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม เนื่องจากความต้องการ
ใช้น้ ามันดิบทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น จากการที่หลายประเทศเร่ิมผ่อนคลายมาตรการ LOCKDOWN
มากขึ้น  หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ อาหารปรุงแต่งส าหรับใช้เลี้ยง
ทารก ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สบู่และผงซักฟอก นมและผลิตภัณฑ์นม หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ วงจรพิมพ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ตามราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นของประเทศผู้ส่งออกส าคัญ
ของโลกอย่างจีน สินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ ราคาสูงขึ้นจากความ
ต้องการของจีนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นด้วย ส าหรับกล้อง 
เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพ ปรับตัวสูงขึ้นตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และหมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 สอดคล้องกับการคาดการณ์ยอดขาย
ภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยสินค้าที่ราคา
เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมกราคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.2 (YoY) โดยหมวด
สินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 4.3 
ได้แก่ ทองค า เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เคมีภัณฑ์  และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
ในประเทศจีนที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวจากภาวะถดถอยในปี 2563
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ส่ือสารรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ 5G ได้ รวมทั้งสินค้าส าหรับเด็กที่ผู้ปกครองยินดีจ่ายราคาสูง 
เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม และอาหารปรุงแต่งส าหรับใช้เลี้ยงทารก นอกจากนี้ สินค้าฟุ่มเฟือยและ
สินค้าพรีเมียมอย่างเครื่องส าอาง และเนื้อสัตว์ส าหรับการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จากความต้องการในการท างานที่ต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นในหลายสินค้า และสอดคล้องกับ
การคาดการณ์ยอดขายภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เช่น  รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก ยานพาหนะ
อื่น ๆ  รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ และอุปกรณ์จักรยานยนต์ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของการบริโภค
สินค้าคงทนหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปีก่อนหน้า ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
1.0  ได้แก่ น้ ามันดิบ ยังคงต่ ากว่าปีก่อนหน้า แม้ว่าราคาน้ ามันจะฟื้นตัวต่อเนื่อง 

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมกราคม 2564

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนมกราคม ปี 2564

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563

น้ าหนัก ดัชนี
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ม.ค. 64 ม.ค. 64 ม.ค. 63 M/M Y/Y ธ.ค. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 95.8 93.7 1.5 2.2 94.4 1.9 0.9 -2.0
สินค้าเชื้อเพลิง 14.96 68.4 69.1 8.1 -1.0 63.3 12.0 -9.7 -21.3
น้ ามันดิบ 8.26 63.9 69.0 9.8 -7.4 58.2 15.5 -16.5 -29.4
น้ ามันส าเร็จรูป 2.76 101.0 89.6 9.5 12.7 92.2 14.1 0.3 -14.9
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 2.33 59.3 57.0 4.4 4.0 56.8 4.6 -3.7 -11.2
สินค้าทุน 26.11 106.4 104.8 0.4 1.5 106.0 0.4 1.4 1.1
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.88 110.0 102.3 1.4 7.5 108.5 1.5 5.4 2.1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.71 104.9 105.6 0.2 -0.7 104.7 0.1 -0.6 -0.4
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.44 105.1 103.9 0.5 1.2 104.6 0.2 1.0 1.7
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.57 107.0 103.3 0.5 3.6 106.5 0.9 3.8 1.7
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.95 112.2 108.7 0.5 3.2 111.6 0.8 3.7 4.1
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 40.50 102.3 98.1 0.5 4.3 101.8 0.3 4.2 2.2
สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 1.29 129.6 123.8 0.4 4.7 129.1 0.1 4.7 0.9
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.93 101.4 98.9 0.6 2.5 100.8 0.3 2.1 -0.7
เคมีภัณฑ์ 6.67 93.5 89.7 0.8 4.2 92.8 0.9 3.3 0.3
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก 1.93 102.6 100.8 0.7 1.8 101.9 0.2 1.3 0.6
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 5.35 113.3 100.1 0.7 13.2 112.5 -0.4 15.5 15.8
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.64 93.1 89.2 0.2 4.4 92.9 0.5 4.3 1.8
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.89 102.4 98.5 0.8 4.0 101.6 0.7 3.1 -0.6
ปุ๋ย และยาก าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.93 68.4 72.3 -0.3 -5.4 68.6 0.3 -5.9 -11.7
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.64 112.1 109.2 0.1 2.7 112.0 0.4 2.8 1.2
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.18 106.7 104.8 0.7 1.8 106.0 0.3 1.7 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 0.92 105.1 106.0 0.3 -0.8 104.8 0.0 -0.3 2.3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.39 99.0 98.9 0.7 0.1 98.3 0.4 -0.8 0.0
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.84 104.8 103.1 0.2 1.6 104.6 0.5 1.7 0.8
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.17 107.9 104.6 1.0 3.2 106.8 -0.4 3.3 3.0
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.24 97.5 97.2 0.1 0.3 97.4 0.6 0.2 0.0
รถยนต์นั่ง 0.61 111.0 111.8 0.1 -0.7 110.9 0.6 0.7 2.3
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.29 107.9 106.9 0.3 0.9 107.6 1.3 0.7 0.5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.80 94.6 94.5 0.0 0.1 94.6 0.6 -0.1 -0.3

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน าเข้าท่ีผู้น าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ท้ังน้ี ราคาน าเข้าท่ีส ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีจ านวน
รายการสินค้าท้ังหมด 730 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน าเข้า

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



อัตราการค้าประจ าเดือนมกราคม ปี 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 106.4 (เดือน
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2) โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบในอัตรา
การค้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคร่ืองส าอาง สบู่และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เม็ดพลาสติก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ท าจากข้าว
และแป้ง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคาน าเข้าสูงกว่าราคาส่งออก (เสียเปรียบในอัตรา
การค้า) ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ทองค า แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ นมและผลิตภัณฑ์นม ทองแดงและผลิตภัณฑ์ กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและเสื้อผ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 106.4 (เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2)ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยัง
มีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี
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น้ ามันดิบ

น้ ามันส าเร็จรูป

ทองค า

แผงวงจรไฟฟ้า

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

นมและผลิตภัณฑ์นม

ทองแดงและผลิตภัณฑ์

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สิ่งทอและเสื้อผ้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก

เคร่ืองส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว

ผัก ผักกระป๋องและแปรรูป และของปรุง…

ผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของ…

เคมีภัณฑ์

อัตราการค้าของไทย


