
ดัชนีราคาส่งออกเดือนมนีาคม 2563 เท่ากับ 99.5Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6 (YoY)

เป็นการลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกัน  โดยประมาณร้อยละ 50  ของการลดลง  เป็นผลมาจาก
ราคาหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 30.0 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 1.0 สินค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และ 1.2 ตามล าดับ  สินค้าท่ีราคาปรับสูงขึ น ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งและแปรรูป ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
น ้าตาลทราย ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารเพิ่มขึ น
เน่ืองจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะค่าระวางบรรทุกสินค้าทางอากาศ ปรับเพิ่มขึ นมาก

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.2 (YoY)
ต่้าสุดในรอบ 4 ปี และเป็นการลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ส่งผลให้เงินเฟ้อ (CPI) ของไทย เดือนมีนาคม 
2563 หดตัวร้อยละ 0.54 ชี ว่าไทยมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยมีสาเหตุส้าคัญจากการลดลงของราคา
น้าเข้า (Import Deflation) โดยเฉพาะจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 32.3 ได้แก่
น ้ามันดิบ และน ้ามันส้าเร็จรูป เน่ืองจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน ้ามันยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการ
ปรับลดก้าลังการผลิตได้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตกลับมาปรับเพิ่มปริมาณการผลิต ขณะที่หมวดสินค้าทุน
สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค้า และ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8  ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ รถยนต์น่ัง และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทยคาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลง เน่ืองจาก 1) การแพร่ระบาด
ของไวรัสCovid-19ส่งผลให้ความต้องการสินค้าต่างๆ  มีแนวโน้มลดลง 2) ราคาน ้ามันดิบโลกปรับลดลง 
ตามความต้องการใช้น ้ามันท่ีลดลง  ขณะท่ีปริมาณผลผลิตยังอยู่ในระดับสูง เป็นสาเหตุท้าให้ราคาส่งออก
ในหมวดน ้ามันและสินค้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับน ้ามันปรับลดลงตาม 3) เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาใน
รูปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ราคาส่งออก-น้าเข้าสูงขึ น ได้แก่
1) การแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19และการ Lock Down ของหลายประเทศ ท้าให้ความต้องการอาหาร
สูงขึ น 2) ปัญหาภัยแล้งท่ีส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดลดลง 3) ปัจจัยชั่วคราวจาก
ราคาทองค้าท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ น 4) อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งต้นทางวัตถุดิบ ท้าให้ต้นทุน
วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ น และ 5) ต้นทุนการขนส่งทางอากาศปรับตัวสูงขึ นจากจ้านวนเท่ียวบินท่ีลดลง

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)
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องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 89.2

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 111.5 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 
109.0) ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี
โดยกลุ่มสินค้าท่ีไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผัก และผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป เครื่องส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก 
ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ น และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีออกสู่ตลาดน้อยลง 
ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีราคาน าเข้าสูงกว่าราคาท่ีได้รับจากการส่งออก ได้แก่ น ้ามันดิบ ทองค้า 
น ้ามันส้าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ทองแดงละผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สาเหตุเน่ืองจากเป็นสินค้าท่ี
เปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาตลาดโลก และเป็นสินค้าท่ีไทยน้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบไม่สามารถผลิตเองได้

อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนมีนาคม 2563

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนกมุภาพันธ์ 2563 (MoM) ลดลง -1.0
เดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลง -1.6

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

ลดลง -0.4

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

ลดลง -0.5

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนกมุภาพันธ์ 2563 (MoM) ลดลง -3.3
เดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลง -4.2
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

ลดลง -1.0

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

ลดลง -1.7

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ

เดือนมีนาคม 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563 27 เมษายน 2563
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 99.5 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 100.5) โดยดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 102.0 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 108.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 101.9 และหมวดสินค้า
แรแ่ละเชื อเพลิง เท่ากับ 57.3

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนมีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 21.7 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ เน่ืองจากหลายประเทศท่ัวโลกปิดเมือง
เพ่ือระงับการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามันลดลง หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ตามความต้องการสินค้าท่ีลดลง จากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกท่ีเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลง
ร้อยละ 0.2 จากราคาน ้าตาลทรายเป็นหลัก เน่ืองจากราคาน ้ามันดิบโลกลดลง ท้าให้มีการลดสัดส่วน
การน้าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลลง และเพิ่มปริมาณการผลิตน ้าตาลแทน ขณะที่หมวดสินค้า
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ข้าว เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท้าให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ น ประกอบกับภาวะภัยแล้งท้าให้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดลดลง
เช่นเดียวกับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ท่ีมีความเป็นไปได้ว่าโรงงานผลิตไก่อีก 12 แห่ง ในไทย
จะได้รับการขึ นทะเบียนรับรองจากจีน ท้าใหส้ามารถรับค้าสั่งซื อเพื่อผลิตและส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ น

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเคมีภัณฑ์ ตามความต้องการสินค้าท่ีลดลง ประกอบกับสินค้าบางกลุ่ม
เกี่ยวเน่ืองกับราคาน ้ามันท่ีปรับตัวลดลง และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 30.0 ได้แก่ 
น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ เน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามันลดลง จากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ผักและ
ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการของตลาดคู่ค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น ้าตาลทราย 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปและอาหารส้าเร็จรูป และอาหารสัตว์เลี ยง ปรับตัว
สูงขึ น ตามการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และตอบสนองความต้องการสินค้าจากท่ัวโลก 
เน่ืองจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 1.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3  ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.6 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ทองแดงและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เป็นผลจากความต้องการสินค้าชะลอตัวตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และตามความเกี่ยวเน่ืองกับราคาปิโตรเลียม และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 9.7 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ย 3 เดือน ยังน้อยกว่า
เดือน มี.ค.63 เน่ืองจากในเดือน ม.ค.63 ราคาน ้ามันยังขยายตัวจากฐานท่ีต่้าในปีก่อนหน้า ขณะที่
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.1 ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ข้าว ยางพารา 
และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ราคาสูงขึ นตามความต้องการสินค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
สินค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ยกเว้นผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ราคาลดลงจาก
คุณภาพของผลผลิต และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่นๆ
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ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 10.6 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ เน่ืองจากมีการปรับลดราคาน ้ามันดิบของ
ซาอุดีอาระเบีย ประกอบกับความต้องการใช้น ้ามันโลกท่ีลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พลาสติก  และเคมีภัณฑ์ ตามค้าสั่งซื อสินค้าจากตลาดต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว รวมถึงสินค้าบางกลุ่มท่ีเกี่ยวเน่ืองกับราคาน ้ามันปรับตัวลดลง 
ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.0 โดยเฉพาะน ้าตาลทราย และอาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป เน่ืองจากอ้อยได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อยลง และสินค้าประเภทอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยังเป็นท่ีต้องการของหลาย
ประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีเก็บ
ไว้ได้นาน และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป 
ข้าว และผลไม้สดแช่เย็นแชแ่ข็งและแห้ง ตามความต้องการสินค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง
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ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมีนาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนมีนาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 62 M/M Y/Y A/A ก.พ. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 99.5 101.1 -1.0 -1.6 -0.4 100.5 -0.5 -0.2 0.3

สินค้าเกษตรกรรม 8.96 102.0 100.0 0.1 2.0 3.1 101.9 -0.6 3.1 3.8

สินค้ากสิกรรม 6.49 94.8 93.7 0.0 1.2 2.9 94.8 -0.8 2.8 3.7

สินค้าประมง 0.74 115.1 120.2 -1.2 -4.2 -3.4 116.5 -1.1 -4.1 -3.1

ปศุสัตว์ 1.73 136.3 125.0 0.8 9.0 8.3 135.2 0.7 8.3 8.0

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.78 108.3 107.0 -0.2 1.2 0.8 108.5 0.8 1.0 0.7

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.58 125.5 122.6 1.1 2.4 1.8 124.1 -0.2 1.4 1.6

น ้าตาลทรายและกากน า้ตาล 1.36 90.8 88.4 -1.0 2.7 -0.9 91.7 5.6 -0.4 -2.6

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 120.8 117.7 0.1 2.6 2.7 120.7 0.0 2.8 2.8

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.92 107.3 107.2 -0.3 0.1 0.6 107.6 -0.4 0.6 0.8

สินค้าอุตสาหกรรม 80.62 101.9 102.9 -0.3 -1.0 -0.6 102.2 -0.4 -0.6 -0.4

สิ่งทอ 2.84 105.8 106.3 -0.5 -0.5 0.0 106.3 -0.2 0.1 0.2

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.55 97.3 91.6 0.1 6.2 5.8 97.2 0.7 5.4 5.6

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.89 105.5 106.5 -0.5 -0.9 -0.3 106.0 -0.7 -0.4 0.0

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.84 104.1 104.2 0.1 -0.1 -0.2 104.0 0.3 -0.1 -0.2

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.27 103.3 104.2 -0.1 -0.9 -0.7 103.4 -0.1 -0.7 -0.6

เม็ดพลาสติก 3.52 89.2 100.8 -3.1 -11.5 -8.3 92.1 -2.6 -7.7 -6.6

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.67 104.1 107.3 -1.5 -3.0 -1.4 105.7 -1.5 -1.1 -0.6

เคมีภัณฑ์ 3.10 104.9 105.8 -0.8 -0.9 0.1 105.7 -0.1 0.2 0.6

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.65 97.9 100.0 0.3 -2.1 -1.8 97.6 -0.1 -1.7 -1.6

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.42 101.8 104.4 -0.3 -2.5 -1.9 102.1 -0.8 -1.9 -1.7

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.64 57.3 81.8 -21.7 -30.0 -9.7 73.2 -8.5 -5.4 1.2

น ้ามันดิบ 0.12 20.0 46.0 -45.8 -56.5 -24.6 36.9 -14.8 -17.6 -7.8

น ้ามันส้าเร็จรูป 2.14 57.4 83.0 -22.2 -30.8 -10.2 73.8 -8.8 -5.7 1.2

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั งนี  ราคาส่งออกที่ส้ารวจเป็นราคา F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่
และเชื อเพลิง มีจ้านวนรายการสินค้าทั งหมด 670 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจาก
อัตราส่วนระหว่าง ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกรายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมีนาคม 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q1/63 Q4/62 Q1/62 Q/Q Y/Y
ดัชนีราคาส่งออก 100.3 100.8 100.7 -0.5 -0.4

สินค้าเกษตรกรรม 102.1 101.7 99.0 0.4 3.1

สินค้ากสิกรรม 95.1 94.6 92.4 0.5 2.9

สินค้าประมง 116.5 119.7 120.6 -2.7 -3.4

ปศุสัตว์ 135.3 133.3 124.9 1.5 8.3

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 108.1 107.0 107.2 1.0 0.8

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 124.6 123.6 122.4 0.8 1.8

น ้าตาลทรายและกากน า้ตาล 89.8 84.4 90.6 6.4 -0.9

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 120.7 120.8 117.5 -0.1 2.7

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 106.3 107.8 107.0 -1.4 -0.7

สินค้าอุตสาหกรรม 102.2 102.5 102.8 -0.3 -0.6

สิ่งทอ 106.2 106.4 106.2 -0.2 0.0

อัญมณแีละเครื่องประดับ 97.0 96.0 91.7 1.0 5.8

เครื่องใช้ไฟฟ้า 106.1 107.0 106.4 -0.8 -0.3

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 103.9 102.9 104.1 1.0 -0.2

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 103.4 104.5 104.1 -1.1 -0.7

เม็ดพลาสติก 92.0 95.8 100.3 -4.0 -8.3

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 105.7 107.0 107.2 -1.2 -1.4

เคมีภัณฑ์ 105.5 105.8 105.4 -0.3 0.1

ผลิตภัณฑ์ยาง 97.7 97.7 99.5 0.0 -1.8

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 102.3 102.9 104.3 -0.6 -1.9

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 70.2 78.5 77.7 -10.6 -9.7

น ้ามันดิบ 33.4 42.5 44.3 -21.4 -24.6

น ้ามันส้าเร็จรูป 70.7 79.4 78.7 -11.0 -10.2

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดการเปลี่ยนแปลง     
ของราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ทั งนี  ราคาส่งออกที่ส้ารวจเป็นราคา F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่
และเชื อเพลิง มีจ้านวนรายการสินค้าทั งหมด 670 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจาก
อัตราส่วนระหว่าง ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

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



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 89.2 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 92.2) โดยดัชนีราคาน้าเข้า
หมวดสินค้าเชื อเพลิง เท่ากับ 48.6 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.5 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 98.0 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 
104.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 95.6
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 22.4 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป เชื อเพลิงอื่น ๆ  และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
เน่ืองจากตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังตัวเลข
ผู้ติดเชื อท่ัวโลกพุ่งสูงขึ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน
ในวงกว้าง หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ ปุ๋ย และทองค้า 
ตามความผันผวนเน่ืองจากการเก็งก้าไรในช่วงวัฏจักรขาขึ น นอกจากนี  แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ ราคาลดลงเช่นกัน หมวดสินค้า
อุปโภคและบริโภค ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องส้าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์น่ัง และยางรถยนต์ ส าหรับหมวดสินค้าทุน ดัชนีราคาน าเข้า
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้าท่ีปรับลดลง ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ และกลุ่มสินค้าท่ีปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
32.3 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ขณะที่หมวดสินค้าทุน
สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะท้าด้วยเหล็ก หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ พืช
และผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  เคมีภัณฑ์อื่น ๆ  และผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8  ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง
ท่ีท้าจากผัก ผลไม้ เครื่องประดับอัญมณี กาแฟ ชา เครื่องเทศ และผลิตภัณฑ์เวชกรรม
และเภสัชกรรมอื่น  ๆและหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ 
รถยนต์น่ัง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุก

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 3.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 4.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 13.5 ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน ้ามันส้าเร็จรูป ขณะที่
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์การทดสอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ ทองค้า 
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  และ
เคมีภัณฑ์อื่น ๆ  หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ เครื่องประดับอัญมณี และกาแฟ ชา เครื่องเทศ
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนตน่ั์ง และรถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุก
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ดัชนรีาคาน าเข้าประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 12.5 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ตามราคา
น ้ามันดิบโลกที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมรถยนต์
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท้าให้ความต้องการสั่งซื อสินค้าชะลอลงตามไปด้วย
ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและ
กึ่งส้าเร็จรูป และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ และ
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ส าหรับหมวดสินค้าทุน ดัชนีราคาน าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้า
ท่ีปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมีนาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนมีนาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

มี.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 62 M/M Y/Y A/A ก.พ. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 89.2 93.1 -3.3 -4.2 -1.0 92.2 -1.6 -0.6 0.8
สินค้าเชื้อเพลิง 11.41 48.6 71.8 -22.4 -32.3 -13.5 62.6 -9.4 -10.4 -3.7
น ้ามันดิบ 5.73 41.2 71.6 -32.1 -42.5 -17.2 60.7 -12.0 -12.8 -3.9
น ้ามันส้าเร็จรูป 1.87 63.7 91.1 -21.9 -30.1 -9.2 81.6 -8.9 -4.6 2.3
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 2.36 55.8 64.6 -0.9 -13.6 -13.0 56.3 -1.2 -12.0 -12.6
สินค้าทุน 27.54 104.5 103.1 0.0 1.4 1.6 104.5 -0.3 1.4 1.7
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.89 102.5 100.2 0.1 2.3 1.9 102.4 0.1 1.7 1.7
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.35 104.7 104.4 -0.3 0.3 0.7 105.0 -0.6 0.6 0.9
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.93 104.2 101.7 0.2 2.5 2.5 104.0 0.1 2.4 2.6
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.65 101.8 102.0 -0.3 -0.2 0.4 102.1 -1.2 -0.1 0.6
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 2.03 109.0 104.8 -0.4 4.0 4.3 109.4 0.6 4.6 4.5
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 41.69 98.0 96.9 -0.1 1.1 1.2 98.1 0.0 1.1 1.2
สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.34 126.2 127.6 1.0 -1.1 -0.7 125.0 1.0 -0.9 -0.5
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 3.07 98.9 101.2 0.0 -2.3 -2.2 98.9 0.0 -2.2 -2.1
เคมีภัณฑ์ 6.86 89.5 89.8 -0.1 -0.3 -0.7 89.6 -0.1 -0.8 -0.9
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 2.04 101.0 99.8 0.7 1.2 0.8 100.3 -0.5 0.6 0.7
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 5.14 101.2 89.9 -0.4 12.6 12.6 101.6 1.5 12.0 12.5
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.81 89.2 88.6 0.2 0.7 0.0 89.0 -0.2 0.1 -0.3
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 4.02 98.6 100.2 0.3 -1.6 -1.6 98.3 -0.2 -1.7 -1.6
ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 1.00 69.0 77.4 -3.9 -10.9 -9.1 71.8 -0.7 -7.7 -8.0
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.92 108.8 108.6 -0.1 0.2 0.7 108.9 -0.3 0.6 0.9
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.78 104.2 102.4 -0.4 1.8 2.1 104.6 -0.2 1.9 2.1
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 1.00 105.9 102.4 -0.1 3.4 3.7 106.0 0.0 3.7 3.8
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.48 98.1 97.0 -0.6 1.1 0.6 98.7 -0.2 0.2 0.3
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.88 102.5 101.9 -0.3 0.6 0.8 102.8 -0.3 0.4 1.0
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.30 104.5 102.6 -0.4 1.9 2.2 104.9 0.3 2.4 2.4
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.58 95.6 94.9 -0.6 0.7 1.4 96.2 -1.0 0.8 1.8
รถยนต์นั่ง 0.66 111.6 107.2 -0.3 4.1 4.9 111.9 0.1 4.5 5.2
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.31 106.9 105.9 0.0 0.9 1.3 106.9 0.0 1.5 1.5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 5.05 92.5 92.2 -1.0 0.3 1.3 93.4 -1.2 0.6 1.7

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าท่ีผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ทั งนี  ราคาน้าเข้าท่ีส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีจ้านวน
รายการสินค้าทั งหมด 730 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้ารายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมีนาคม 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้า ไตรมาส 1 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q1/63 Q4/62 Q1/62 Q/Q Y/Y

ดัชนีราคาน าเข้า 91.7 93.3 92.6 -1.7 -1.0
สินค้าเชื้อเพลิง 60.1 68.7 69.5 -12.5 -13.5
น ้ามันดิบ 57.0 68.0 68.8 -16.2 -17.2
น ้ามันส้าเร็จรูป 78.3 88.8 86.2 -11.8 -9.2
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 56.4 59.7 64.8 -5.5 -13.0
สินค้าทุน 104.6 104.6 103.0 0.0 1.6
ผลิตภัณฑ์โลหะ 102.4 103.2 100.5 -0.8 1.9
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 105.1 105.5 104.4 -0.4 0.7
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 104.0 103.4 101.5 0.6 2.5
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 102.4 102.6 102.0 -0.2 0.4
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 109.0 107.8 104.5 1.1 4.3
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 98.1 97.8 96.9 0.3 1.2
สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 125.0 123.8 125.9 1.0 -0.7
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 98.9 98.7 101.1 0.2 -2.2
เคมีภัณฑ์ 89.6 89.9 90.2 -0.3 -0.7
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 100.7 101.0 99.9 -0.3 0.8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 101.0 97.6 89.7 3.5 12.6
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 89.1 89.1 89.1 0.0 0.0
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 98.5 98.5 100.1 0.0 -1.6
ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 71.0 74.8 78.1 -5.1 -9.1
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 109.0 108.8 108.2 0.2 0.7
สินค้าอุปโภคบริโภค 104.5 103.8 102.4 0.7 2.1
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 106.0 104.0 102.2 1.9 3.7
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 98.6 98.8 98.0 -0.2 0.6
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 102.8 102.6 102.0 0.2 0.8
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 104.7 102.9 102.4 1.7 2.2
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 96.3 97.1 95.0 -0.8 1.4
รถยนต์นั่ง 111.8 109.6 106.6 2.0 4.9
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 106.9 107.0 105.5 -0.1 1.3
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 93.5 94.6 92.3 -1.2 1.3

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าน้าเข้าท่ีผู้น้าเข้าในประเทศไทยได้จ่ายไปเพื่อน้าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ทั งนี  ราคาน้าเข้าท่ีส้ารวจเป็นราคา C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชื อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีจ้านวน
รายการสินค้าทั งหมด 730 รายการ 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าของประเทศ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีราคาส่งออกกับดัชนีราคาน้าเข้า

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



อัตราการค้าประจ าเดือนมีนาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกที่ดี และราคาส่งออก
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน าเข้า ประกอบด้วย เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้
กระป๋องและแปรรูป เครื่องส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ท้าจาก
ข้าวและแป้ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดโลก ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มได้รับอิทธิพลจาก
ต้นทุนวัตถุดิบท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตปรับตัวสูงขึ น รวมถึงวัตถุดิบจ้าพวก
สินค้าเกษตรท่ีมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อยลงจากปัญหาภัยแล้ง 
จึงส่งผลให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ นมาก

กลุ่มสินค้าส าคัญที่มีราคาน าเข้าสูงขึ้นมากกว่าราคาส่งออก แสดงถึงความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยบางรายการลดลง ได้แก่ น ้ามันดิบ ทองค้า 
น ้ามันส้าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ทองแดงและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถผลิตเองได้ จ้าเป็นต้องน้าเข้ามา
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการน้ามาผลิตเพื่อส่งออก หรือน้ามาเพื่อบริโภคภายในประเทศ 

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 111.5 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 109.0) ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยัง
มีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี

48.5
4

85.19

90.11
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92.33

92.26

96.15

96.53

98.33

100.96

101.81

102.19

100.11

103.07

106.68

110.98

109.62

109.78

117.21

น้ ามันดิบ

ทองค า

น้ ามันส าเร็จรูป

แผงวงจรไฟฟ้า

ทองแดงและผลิตภัณฑ์

นมและผลิตภัณฑ์นม

อัญมณีและเครื่องประดบั

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สิ่งทอและเสื้อผา้

เครื่องใช้ไฟฟา้

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแปง้

เม็ดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และ…

เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุง…

ผักกระปอ๋งและแปรรูป และของปรุงแต่ง…

เคมีภัณฑ์

อัตราการค้าของไทย


