
ดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 100.2Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (YoY)

หดตัวน้อยลงต่อเน่ือง เป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหลักจากผลของราคาน ้ามันดิบโลกทยอย
ปรับตัวสูงขึ นจากเดือนก่อนหน้า ประกอบกับความต้องการสินค้าจากตลาดต่างๆ กลับมาฟื้นตัว
เน่ืองจากหลายประเทศมีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดีขึ น ส่งผลให้หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ลดลงในอัตราน้อยลงที่ร้อยละ 26.4 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 
ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป น ้ามันดิบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม 
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.2 และ 0.9 ตามล าดับ  ได้แก่ น ้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง 
ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารท่ีเพิ่มขึ น รวมถึงผลของต้นทุนค่าใช้จ่าย
การขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ นมาก

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.4 (YoY)
หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลง
ร้อยละ 21.9 ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน ้ามันส้าเร็จรูป เน่ืองจากตลาดราคา
น ้ามันดิบโลกลดลงจากปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองค้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจาก
ผัก ผลไม้ และกาแฟ ชา เครื่องเทศ และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ 

แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทยปี 2563คาดว่าจะต่้ากว่าปีก่อนหน้า แต่มีแนวโน้มฟื้นตัว
อย่างช้า  ๆในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีปัจจัยกดดัน ได้แก่ 1) เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท้าให้ความต้องการสินค้าส้าคัญของโลกชะลอตัว 2) ราคาน ้ามันดิบโลกยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับต่้าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 3) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
กลับมาเป็นประเด็นอีกครั ง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ราคาส่งออก-น้าเข้าสูงขึ น ได้แก่ 
1) ปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปสูงขึ น 2) การปรับตัวสูงขึ น
ชั่วคราวของราคาทองค้า 3)การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของหลายประเทศ ท้าให้การส่งออก-น้าเข้า
สินค้าขยายตัวดีขึ น และ 4) ต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ น

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)
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องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 91.4

อัตราการค้าของไทย ในเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 109.6 (เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 110.1)
ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี โดยกลุ่ม
สินค้าที่ไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่ง
ท้าจากผักและผลไม้ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ น 
และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคาน าเข้าสูงกว่าราคา
ที่ได้รับจากการส่งออก ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป ทองค้า เนื่องจากคุณภาพสินค้ามีลักษณะ
ที่แตกต่างกัน รวมทั งทองค้า ราคาส่งออกเป็นไปตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันต่้ากว่าราคาน้าเข้า 
ที่มีการน้าเข้าเพ่ือรอการเก็งก้าไรในช่วงต่อไปตามวัฏจักรราคาทองค้าขาขึ น เป็นต้น

อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนกรกฎาคม 2563

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
YoY

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนมิถุนายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.6

เดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลง -1.0

เฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. ปี 2563
เทียบกับปี 2562 (AoA)

ลดลง -1.2

เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เดือนมิถุนายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 1.0

เดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลง -2.4

เฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. ปี 2563
เทียบกับปี 2562 (AoA)

ลดลง -2.9
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สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึง่ส าเรจ็รูป สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง YoY



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกรกฎาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 100.2 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 99.6) โดยดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 103.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 108.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.5 และหมวดสินค้า
แร่และเชื อเพลิง เท่ากับ 58.7

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ตามทิศทางการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ 
เม็ดพลาสติกเหล็ก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ตามราคาสินค้าเกี่ยวเน่ืองกับน ้ามันท่ีปรับสูงขึ น นอกจากนี  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และทองค้า ตามค้าสั่งซื อท่ีมีเข้ามามากขึ น และ
ความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ นเน่ืองจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 6.7 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ ตามความ
ต้องการใช้น ้ามันท่ีปรับตัวสูงขึ น เน่ืองจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
ในหลายประเทศ ประกอบกับปริมาณน ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับลดลง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ น ้าตาลทราย โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน ้ามันดิบท่ีเพิ่มขึ น 
นอกจากนี  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู และเครื่องดื่ม ราคาปรับตัวสูงขึ นตามความต้องการสินค้า
อาหารเพื่อการบริโภค และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ยางพารา เน่ืองจากความ
ต้องการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ น ประกอบกับแนวโน้มราคาน ้ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ น 
นอกจากนี  ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
และแปรรูป ราคาสูงขึ นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศท่ีมแีนวโน้มเพิ่มขึ น

หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 26.4 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ ตามความต้องการใช้น ้ามันท่ัวโลกท่ีชะลอตัว 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.8 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการสินค้าท่ีลดลงจาก
ผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับสินค้าบางกลุ่มเกี่ยวเน่ืองกับราคาน ้ามันท่ีปรับตัว
ลดลง ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่ น ้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารจากท่ัวโลกเพิ่มขึ น และหมวดสินค้า
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น
แชแ่ข็งและแห้ง ตามความต้องการของตลาดคู่ค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 7 เดือน ม.ค.-ก.ค. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 25.5 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ ตามราคาน ้ามันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง
ในช่วงก่อนหน้า และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เป็นผลจากความต้องการสินค้าชะลอตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และสินค้า
ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับราคาปิโตรเลียม ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ ข้าว ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการสินค้าท่ีมีอย่าง
ต่อเน่ือง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป น ้าตาลทราย และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตามความต้องการสินค้าในหมวดอาหารท่ีขยายตัว 
เพื่อป้องกันภาวะการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19
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ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกรกฎาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกรกฎาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ก.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 62 M/M Y/Y A/A มิ.ย. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.2 101.2 0.6 -1.0 -1.2 99.6 0.7 -1.5 -1.3

สินค้าเกษตรกรรม 9.02 103.5 102.6 0.1 0.9 1.9 103.4 1.8 0.6 2.0

สินค้ากสิกรรม 6.54 96.2 96.1 -0.2 0.1 1.2 96.4 2.0 -0.6 1.4

สินค้าประมง 0.74 115.8 121.7 0.8 -4.8 -4.4 114.9 2.5 -4.5 -4.3

ปศุสัตว์ 1.75 138.4 130.1 0.7 6.4 8.0 137.5 0.8 8.4 8.4

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.77 108.9 106.6 0.6 2.2 1.3 108.3 0.2 1.7 1.2

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.58 126.8 123.1 0.3 3.0 2.4 126.4 0.2 3.2 2.4

น ้าตาลทรายและกากน า้ตาล 1.35 90.9 85.6 2.1 6.2 1.8 89.0 0.3 3.4 1.1

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.68 121.8 118.5 -0.1 2.8 3.1 121.9 0.3 3.7 3.1

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.91 107.0 107.5 0.0 -0.5 -0.1 107.0 0.1 -0.5 0.0

สินค้าอุตสาหกรรม 80.52 102.5 102.9 0.5 -0.4 -0.7 102.0 0.2 -0.8 -0.7

สิ่งทอ 2.80 105.2 106.6 -0.4 -1.3 -0.6 105.6 0.1 -0.9 -0.5

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.70 100.2 93.3 1.3 7.4 6.5 98.9 0.4 6.8 6.3

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.83 105.6 106.6 -0.2 -0.9 -0.7 105.8 0.2 -0.7 -0.6

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.94 105.5 103.6 0.5 1.8 0.6 105.0 0.4 1.3 0.4

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.26 103.3 104.8 0.5 -1.4 -1.2 102.8 0.1 -1.5 -1.2

เม็ดพลาสติก 3.63 92.5 97.7 2.7 -5.3 -9.1 90.1 1.6 -8.7 -9.8

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.63 102.3 107.1 -1.6 -4.5 -2.7 104.0 0.3 -3.0 -2.3

เคมีภัณฑ์ 3.08 105.1 105.6 0.3 -0.5 -0.4 104.8 0.4 -0.6 -0.4

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.61 97.7 98.7 0.2 -1.0 -1.6 97.5 -0.2 -1.4 -1.7

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.28 101.5 104.8 0.6 -3.1 -2.7 100.9 0.0 -3.5 -2.7

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.68 58.7 79.8 6.7 -26.4 -25.5 55.0 18.0 -29.0 -25.3

น ้ามันดิบ 0.14 23.3 43.6 5.0 -46.6 -43.8 22.2 24.7 -48.4 -43.5

น ้ามันส้าเร็จรูป 2.18 58.8 81.2 7.7 -27.6 -26.6 54.6 21.1 -30.4 -26.4

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 าเดือนกรกฎาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 91.4 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 90.5) โดยดัชนีราคาน้าเข้า
หมวดสินค้าเชื อเพลิง เท่ากับ 55.4 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.8 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 99.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 
104.6 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 95.6
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้น
ร้อยละ 4.9 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม เน่ืองจาก
ความต้องการใช้น ้ ามันมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง หลังจากหลายประเทศท่ัวโลก
เริ่มคลายมาตรการปิดเมือง และรัฐบาลในหลายประเทศเริ่มส่งเสริมการลงทุนและ
การจ้างงานมากขึ น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
เชื อไวรัสโควิด-19 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ ทองค้า 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภค
และบริโภค ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส าหรับหมวดสินค้าทุน ดัชนีราคาน าเข้า
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์
และรถจักรยาน และกลุ่มสินค้าท่ีปรับลดลง ได้แก่ ยางรถยนต์ และรถยนต์น่ัง

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก 
ลดลงร้อยละ 21.9 ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน ้ามันส้าเร็จรูป 
เน่ืองจากตลาดราคาน ้ามันดิบโลกลดลงจากปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัว หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 
ได้แก่ ทองค้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้น
ร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง
ท่ีท้าจากผัก ผลไม้ และกาแฟ ชา เครื่องเทศ และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 2.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 2.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
24.9 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ขณะท่ีหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี ผัก ผลไม้
และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ และกาแฟ ชา เครื่องเทศ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และพืชและผลิตภัณฑ์
จากพืชอื่น  ๆหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
และผลิตภัณฑ์โลหะ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ 
รถยนตน่ั์ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกรกฎาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนกรกฎาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ก.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ค. 62 M/M Y/Y A/A มิ.ย. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 91.4 93.6 1.0 -2.4 -2.9 90.5 2.0 -2.8 -3.0
สินค้าเชื้อเพลิง 12.70 55.4 70.9 4.9 -21.9 -24.9 52.8 15.0 -24.2 -25.6
น ้ามันดิบ 6.71 49.5 71.1 6.5 -30.4 -32.8 46.5 22.0 -33.3 -33.2
น ้ามันส้าเร็จรูป 2.29 80.0 89.8 7.4 -10.9 -20.6 74.5 26.1 -16.2 -22.2
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 2.21 53.6 60.5 1.3 -11.4 -12.7 52.9 -3.1 -11.5 -13.0
สินค้าทุน 26.95 104.8 103.8 0.1 1.0 1.3 104.7 0.1 0.9 1.3
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.86 103.8 102.5 0.5 1.3 1.6 103.3 0.6 1.5 1.6
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.07 104.2 105.3 -0.4 -1.0 0.1 104.6 -0.1 -0.3 0.3
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.71 103.9 102.5 0.1 1.4 2.1 103.8 -0.1 1.3 2.2
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.64 104.2 101.9 0.4 2.3 0.6 103.8 1.2 0.9 0.3
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 2.02 110.7 104.8 0.5 5.6 4.9 110.2 -0.6 4.9 4.9
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 41.42 99.8 98.0 0.9 1.8 1.4 98.9 0.4 1.4 1.4
สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.31 126.2 125.5 0.2 0.6 -0.6 126.0 0.3 -0.4 -0.7
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 3.02 99.6 100.8 -0.1 -1.2 -2.1 99.7 0.7 -1.4 -2.2
เคมีภัณฑ์ 6.74 90.2 90.3 0.4 -0.1 -0.6 89.8 0.2 -1.1 -0.7
ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 1.99 101.0 100.8 0.2 0.2 0.7 100.8 0.0 0.2 0.8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 5.56 112.2 95.4 4.4 17.6 15.8 107.5 1.2 17.1 15.4
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.79 91.0 89.6 0.7 1.6 0.7 90.4 0.8 1.3 0.6
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.91 98.4 99.9 0.7 -1.5 -2.0 97.7 -0.2 -2.5 -2.0
ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.94 66.1 78.2 1.8 -15.5 -12.7 64.9 -0.2 -18.0 -12.2
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.80 109.6 108.6 0.1 0.9 0.6 109.5 0.7 1.2 0.6
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.51 104.6 102.9 -0.1 1.7 1.9 104.7 0.7 1.9 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 0.97 105.1 103.1 -0.8 1.9 3.0 105.9 -0.2 3.0 3.2
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.44 97.6 97.4 0.1 0.2 0.6 97.5 -0.2 0.9 0.7
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.86 102.9 102.2 0.5 0.7 0.5 102.4 0.0 0.4 0.5
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.24 105.2 102.1 -0.2 3.0 2.3 105.4 1.2 2.8 2.2
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.42 95.6 96.2 0.0 -0.6 0.4 95.6 1.0 -0.1 0.6
รถยนต์นั่ง 0.64 109.8 108.7 -0.2 1 3.5 110 -0.4 2.5 3.8
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.30 106.9 105.7 0 1.1 1.2 106.9 0 1.2 1.2
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.93 92.6 93.7 0 -1.2 0.1 92.6 1.2 -0.6 0.2

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 าเดือนกรกฎาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกท่ีดี และราคาส่งออก
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน าเข้า ประกอบด้วย เคมีภัณฑ์ ผักและ
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งท้าจากผักและผลไม้ เครื่องส้าอาง สบู่
และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท้าจากข้าวและแป้ง 
เม็ดพลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก 
ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มได้รับอิทธิพลจากต้นทุนวัตถุดิบท่ี
เกี่ยวข้องกบักระบวนการผลิตปรับตัวสูงขึ น รวมถึงวัตถุดิบจ้าพวกสินค้าเกษตรท่ีมี
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อยลงจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้
ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ นมาก

กลุ่มสินค้าส าคัญที่มีราคาน าเข้าสูงขึ้นมากกว่าราคาส่งออก แสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยบางรายการลดลง ได้แก่ 
น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป ทองค้า อัญมณแีละเครือ่งประดับ นมและผลิตภัณฑ์นม 
ทองแดงและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และ
สิ่งทอและเสื อผ้า

อัตราการค้าของไทย ในเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 109.6 (เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 110.1)ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทย
ยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี
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เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และ…
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เคมีภัณฑ์

อัตราการค้าของไทย


