
ดัชนีราคาส่งออกเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 100.5Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ยังคงหดตัวน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ท่ี

ร้อยละ 0.6 (YoY) หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วยหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 25.0 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และน ้ำมันดิบ ตำมควำมต้องกำรใช้น ้ำมันทั่วโลกที่ชะลอตัว จำกกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่มีควำมไม่แน่นอนสูง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เม็ดพลำสติก ตำมรำคำน ้ำมัน
ที่ลดลง ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยำง และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ตำมควำมต้องกำรที่ลดลงจำก
ผลกระทบของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะควำมต้องกำรสินค้ำคงทนที่ลดลง ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีดัชนีราคา
ส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.6 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เพิ่มขึ น
จำกผลผลิตในตลำดโลกที่ลดลงมำก อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูปตำมควำมต้องกำรบริโภค
สินค้ำประเภทอำหำรจำกทั่วโลกเพิ่มขึ น และหมวดสินค้าเกษตรกรรมสูงขึ้นร้อยละ 3.5 ได้แก่ ยำงพำรำ เนื่องจำกควำม
ต้องกำรใช้เพื่อผลิตถุงมือยำงเพิ่มขึ นอย่ำงมำก ส่วนไก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และข้ำว ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดคู่ค้ำที่มีอย่ำงต่อเนื่อง 

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) หมวดสินค้าท่ี
ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 19.6 ได้แก่ น ้ำมันดิบ 
ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และน ้ำมันส้ำเร็จรูป เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดิบโลกลดลงจำกปีก่อนหน้ำตำมแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลก และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยำนยนต์ และรถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก ขณะท่ีหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.7 
ได้แก่ ทองค้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน โดยเฉพำะ
โทรศัพท์มือถือ เนื่องจำกมีกำรผลิตสินค้ำรุ่นใหม่และเทคโนโลยีสูงขึ นเข้ำสู่ตลำดจ้ำนวนมำก รวมทั งรุ่นที่ใช้ 5 G
และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตำมกระแสควำม
ต้องกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal)

แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทย ปี 2563 คำดว่ำจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ ในช่วงที่เหลือของปี 
โดยมีปัจจัยกดดัน ได้แก่ 1) ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ในประเทศส้ำคัญ ท้ำให้ควำม
ต้องกำรสินค้ำส้ำคัญของโลกชะลอตัว 2) รำคำน ้ำมันดิบโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับต่้ำเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 3) ค่ำเงิน
บำทแข็งค่ำกระทบต่อควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้รำคำส่งออก-น้ำเข้ำ
สูงขึ น ได้แก่ 1) ปัญหำภัยธรรมชำติส่งผลให้รำคำสินค้ำเกษตร และสินค้ำเกษตรแปรรูปสูงขึ น 2) กำรปรับตัวสูงขึ น
ชั่วครำวของรำคำทองค้ำ 3) สินค้ำที่อยู่ในกระแสควำมต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะสินค้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และกำรสื่อสำร และ 4) ต้นทุนกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่สูงขึ น

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 91.9

อัตราการค้าของไทย ในเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 109.4 (เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 109.0) ทั งนี  อัตรา
การค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันท่ีดี โดยกลุ่มสินค้าท่ีไทยยังมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งท้ำจำกผักและผลไม้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท้ำจำกข้ำวและแป้ง เม็ดพลำสติก เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์พลำสติก ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีราคาน าเข้าสูงกว่าราคาท่ีได้รับจากการส่งออก ได้แก่ 
น ้ำมันดิบ ทองค้ำ น ้ำมันส้ำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้ำ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ นมและ
ผลิตภัณฑ์นม กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ สิ่งทอและเสื อผ้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนกันยายน 2563

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนกันยายน 2563 26 ตุลาคม 2563

เมื่อเทียบกับระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0
2. เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -0.6

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -1.0

4. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

ลดลง -0.7

5. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

สูงขึ้น 1.3

เมื่อเทียบกับระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ลดลง -0.3
2. เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -1.4

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -2.6

4. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

ลดลง -1.6

5. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

สูงขึ้น 3.5



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกันยายน ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 100.5 (ปีฐำน 2555 = 100) (เดือนสิงหำคม 2563 เท่ำกับ 100.5) โดยดัชนีรำคำส่งออก
หมวดสินค้ำเกษตรกรรม เท่ำกับ 106.0 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร เท่ำกับ 110.1 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม เท่ำกับ 102.5 และหมวดสินค้ำ
แร่และเชื อเพลิง เท่ำกับ 59.0

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกันยายน 2563 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น จากผลผลิตสินค้าส าคัญลดลง และตามทิศทางสินค้าที่ได้ประโยชน์จาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ 
ยำงพำรำ เนื่องจำกปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง ขณะที่ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดโลกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันส้ำปะหลัง เนื่องจำก
ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง และบำงพื นที่ประสบปัญหำอุทกภัย ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออก
ปรับตัวลดลง คือ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เม็ดพลำสติก ผลิตภัณฑ์ยำง 
ผลิตภัณฑ์พลำสติก ตำมรำคำสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน ้ำมันที่ปรับลดลง เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรไฟฟ้ำ อุปสงค์
ลดลงจำกเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 2.0 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป 
และน ้ำมันดิบหลังควำมกังวลจำกจ้ำนวนผู้ติดเชื อไวรัสโควิด-19 รำยใหม่ในหลำยประเทศทั่วโลกที่ปรับตัว
เพ่ิมขึ น ส าหรับหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวสูงขึ น 
ได้แก่ อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรส้ำเร็จรูปอื่น  ๆเคร่ืองดื่ม และอำหำร
สัตว์เลี ยงและกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ น ้ำตำลทรำย (รำคำเร่ิมชะลอลงหลังจำกเร่งสูงขึ นมำกในช่วง
ก่อนหน้ำ) สิ่งปรุงรสอำหำร และสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรอื่น ๆ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วยหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 25.0 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และน ้ำมันดิบ ตำมควำมต้องกำรใช้น ้ำมันท่ัวโลกท่ีชะลอตัว จำก
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมไม่แน่นอนสูง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3
ได้แก่ เม็ดพลำสติก ตำมรำคำน ้ำมันท่ีลดลง ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยำง 
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ตำมควำมต้องกำรท่ีลดลงจำกผลกระทบของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะ
ควำมต้องกำรสินค้ำคงทนท่ีลดลง ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.6 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เพิ่มขึ นจำกผลผลิตใน
ตลำดโลกท่ีลดลงมำก อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตำมควำมต้องกำร
บริโภคสินค้ำประเภทอำหำรจำกท่ัวโลกเพิ่มขึ น และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 
ได้แก่ ยำงพำรำ เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้เพื่อผลิตถุงมือยำงเพิ่มขึ นอย่ำงมำก ส่วนไก่ ผลไม้สดแช่
เย็นแช่แข็งและแห้ง และข้ำว ตำมควำมต้องกำรของตลำดคู่ค้ำท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 9 เดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 25.0 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และน ้ำมันดิบ ตำมรำคำน ้ำมันดิบโลกท่ีปรับตัวลดลงในช่วงก่อน
หน้ำ และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เม็ดพลำสติก เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ยำง และผลิตภัณฑ์พลำสติก เป็นผลจำกควำมต้องกำร
สินค้ำท่ีชะลอตัวตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก และสินค้ำท่ีเกี่ยวเน่ืองกับรำคำน ้ำมัน ขณะที่หมวด
สินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ข้ำว ไก่ และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตำมควำม
ต้องกำรสินค้ำท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ 
น ้ำตำลทรำย อำหำรทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอำหำรสัตว์เลี ยง ตำมควำมต้องกำร
สินค้ำในหมวดอำหำรท่ีขยำยตัว เน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกันยายน ปี 2563 และไตรมาสที่ 3 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 0.7 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.1) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 24.4 ได้แก่ น ้ำมันดิบ และน ้ำมันส้ำเร็จรูป เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้น ้ำมันโลกท่ีลดลง 
จำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของไวรัส Covid-19 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 
0.3 ได้แก่ เม็ดพลำสติก ผลิตภัณฑ์พลำสติก ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งทอ และ
ผลิตภัณฑ์ยำง ตำมควำมต้องกำรสินค้ำจำกตลำดโลกท่ีลดลง ประกอบกับสินค้ำบำงกลุ่มเกี่ยวเน่ือง
กับรำคำน ้ำมันท่ีปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.1 
โดยเฉพำะน ้ำตำลทรำย อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป เน่ืองจำก
อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ยังเป็นท่ีต้องกำรของหลำยประเทศท่ัวโลก โดยเฉพำะในช่วงท่ีมี
กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ขณะท่ีอ้อยได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้ง ท้ำให้ผลผลิต
ออกสู่ตลำดน้อยลง และหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ได้แก่ ไก่ ข้ำว ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ข้ำว และสินค้ำกสิกรรมอื่น ๆ  ตำมควำมต้องกำรสินค้ำท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง

2.5 ไตรมาสที่ 3 ปี 2563  เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.2) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 21.3 ได้แก่ น ้ำมันดิบ และน ้ำมันส้ำเร็จรูป ตำมทิศทำงรำคำ
น ้ำมันดิบตลำดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ น โดยเฉพำะ 2 เดือนแรกของไตรมำสท่ี 3 ท่ีรำคำฟื้นตัวชัดเจน
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เน่ืองจำกผลผลิต
ของประเทศบรำซิลลดลง หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่ ยำงพำรำ ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง กุ้ง และสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ตำมควำมต้องกำรสินค้ำท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง 
และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ เม็ดพลำสติก ฟื้นตัวตำมรำคำน ้ำมัน 
อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกันยายน 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกันยายน ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนกันยายน 2563 เดือนสิงหาคม 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.5 101.1 0.0 -0.6 -1.0 100.5 0.3 -0.4 -1.1

สินค้าเกษตรกรรม 9.22 106.0 102.4 1.1 3.5 2.1 104.8 1.3 2.6 2.0

สินค้ำกสิกรรม 6.73 99.4 95.7 1.6 3.9 1.6 97.8 1.7 2.5 1.4

สินค้ำประมง 0.74 116.1 120.8 0.4 -3.9 -4.3 115.6 -0.2 -4.7 -4.4

ปศุสัตว์ 1.75 139.2 131.6 0.0 5.8 7.6 139.2 0.6 6.6 7.8

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.83 110.1 106.3 0.0 3.6 1.9 110.1 1.1 3.6 1.6

อำหำรทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.58 127.2 123.3 0.3 3.2 2.7 126.8 0.0 3.4 2.5

น ้ำตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 1.41 95.8 82.4 -0.6 16.3 4.7 96.4 6.1 14.8 3.3

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 121.7 118.9 -0.1 2.4 3.0 121.8 0.0 2.8 3.0

ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรส้ำเร็จรูปอื่น 0.92 107.7 107.5 0.4 0.2 0.0 107.3 0.3 -0.2 -0.1

สินค้าอุตสาหกรรม 80.26 102.5 102.8 -0.1 -0.3 -0.6 102.6 0.1 -0.2 -0.6

สิ่งทอ 2.78 104.7 106.8 -0.4 -2.0 -0.8 105.1 -0.1 -1.5 -0.7

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.70 100.5 95.6 -0.2 5.1 6.4 100.7 0.5 6.0 6.4

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 9.80 105.7 106.8 -0.2 -1.0 -0.7 105.9 0.3 -0.7 -0.7

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.99 106.2 103.2 0.3 2.9 1.1 105.9 0.4 2.2 0.8

เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 2.28 104.9 104.8 1.1 0.1 -1.0 103.8 0.5 -1.0 -1.1

เม็ดพลำสติก 3.63 92.7 96.5 -0.9 -3.9 -8.0 93.5 1.1 -3.1 -8.5

ผลิตภัณฑ์พลำสติก 1.62 102.4 107.4 -1.3 -4.7 -2.9 103.7 1.4 -2.4 -2.5

เคมีภัณฑ์ 3.08 105.4 105.9 0.3 -0.5 -0.4 105.1 0.0 -0.6 -0.4

ผลิตภัณฑ์ยำง 4.57 97.1 98.9 -0.6 -1.8 -1.5 97.7 0.0 -1.0 -1.5

ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.11 100.7 103.8 -0.1 -3.0 -2.8 100.8 -0.7 -3.2 -2.8

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.69 59.0 78.7 -2.0 -25.0 -25.0 60.2 2.6 -21.6 -25.0

น ้ำมันดิบ 0.14 22.6 42.2 -5.4 -46.4 -43.9 23.9 2.6 -41.6 -43.6

น ้ำมันส้ำเร็จรูป 2.19 59.3 80.1 -2.0 -26.0 -26.0 60.5 2.9 -22.4 -26.1

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำสินค้ำส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดกำรเปลี่ยนแปลง     
ของรำคำส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ ทั งนี  รำคำส่งออกที่ส้ำรวจเป็นรำคำ F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวดสินค้ำแร่
และเชื อเพลิง มีจ้ำนวนรำยกำรสินค้ำทั งหมด 670 รำยกำร 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรค้ำของประเทศ พิจำรณำจำก
อัตรำส่วนระหว่ำง ดัชนีรำคำส่งออกกับดัชนีรำคำน้ำเข้ำ

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกรายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออก ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q3/63 Q2/63 Q3/62 Q/Q Y/Y
ดัชนีราคาส่งออก 100.4 99.1 101.1 1.3 -0.7

สินค้าเกษตรกรรม 104.8 102.5 102.4 2.2 2.3

สินค้ำกสิกรรม 97.8 95.5 95.7 2.4 2.2

สินค้ำประมง 115.8 113.5 121.3 2.0 -4.5

ปศุสัตว์ 138.9 136.8 130.8 1.5 6.2

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 109.7 108.2 106.4 1.4 3.1

อำหำรทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 126.9 126.4 123.0 0.4 3.2

น ้ำตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 94.4 89.2 84.0 5.8 12.4

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 121.8 121.6 118.6 0.2 2.7

ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรส้ำเร็จรูปอื่น 107.3 106.9 107.5 0.4 -0.2

สินค้าอุตสาหกรรม 102.5 101.9 102.8 0.6 -0.3

สิ่งทอ 105.0 105.6 106.7 -0.6 -1.6

อัญมณแีละเครื่องประดับ 100.5 98.5 94.6 2.0 6.2

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 105.7 105.5 106.7 0.2 -0.9

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 105.9 104.8 103.5 1.0 2.3

เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 104.0 102.7 104.8 1.3 -0.8

เม็ดพลำสติก 92.9 88.8 96.9 4.6 -4.1

ผลิตภัณฑ์พลำสติก 102.8 103.6 106.9 -0.8 -3.8

เคมีภัณฑ์ 105.2 104.6 105.7 0.6 -0.5

ผลิตภัณฑ์ยำง 97.5 97.8 98.8 -0.3 -1.3

ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 101.0 101.0 104.2 0.0 -3.1

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 59.3 48.9 78.4 21.3 -24.4

น ้ำมันดิบ 23.3 18.1 42.2 28.7 -44.8

น ้ำมันส้ำเร็จรูป 59.5 47.9 79.8 24.2 -25.4

Concept : 1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำสินค้ำส่งออกในรูปของดัชนี โดยใช้วัดกำรเปลี่ยนแปลง     
ของรำคำส่งออกที่ผู้ส่งออกในประเทศไทยได้ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ ทั งนี  รำคำส่งออกที่ส้ำรวจเป็นรำคำ F.O.B. (Free On Broad) 
ครอบคลุม 4 หมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวดสินค้ำแร่
และเชื อเพลิง มีจ้ำนวนรำยกำรสินค้ำทั งหมด 670 รำยกำร 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรค้ำของประเทศ พิจำรณำจำก
อัตรำส่วนระหว่ำง ดัชนีรำคำส่งออกกับดัชนีรำคำน้ำเข้ำ

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



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนกันยายน ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 91.9 (ปีฐำน 2555 = 100) (เดือนสิงหำคม 2563 เท่ำกับ 92.2) โดยดัชนีรำคำน้ำเข้ำ
หมวดสินค้ำเชื อเพลิง เท่ำกับ 54.6 หมวดสินค้ำทุน เท่ำกับ 105.3 หมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส้ำเร็จรูป เท่ำกับ 100.9 หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค 
เท่ำกับ 105.2 และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง เท่ำกับ 96.1
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกันยายน 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 4.2 
ได้แก่ น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม มีกำรปรับตัวลดลง เน่ืองจำก
ควำมกังวลเรื่องกำรแพร่ระบำดของเชื อโรคไวรัสโควิด-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื อยังคงเพิ่มสูงขึ น
อย่ำงต่อเน่ือง ขณะท่ีหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ควำมต้องกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมขึ นต่อเน่ือง หมวดสินค้าอุปโภคและ
บริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ เครื่องดื่มประเภทน ้ำแร่ น ้ำอัดลมและสุรำ สัตว์มีชีวิตไม่ได้
ท้ำพันธุ์ กำแฟ ชำ เครื่องเทศ เลนส์ แว่นตำและส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ ปลำทูน่ำสด ตำมควำมต้องกำรส่งออกอำหำรกระป๋องท่ี
ขยำยตัวได้ดี แผงวงจรไฟฟ้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และปุ๋ย ส าหรับ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้ำท่ีปรับตัว
ลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั งโครงรถและตัวถัง ตำมอุตสำหกรรมรถยนต์
ภำยในประเทศท่ีชะลอลง ด้ำนกลุ่มสินค้ำท่ีปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ รถยนต์น่ัง  ซ่ึงเป็นสินค้ำท่ี
ผลิตภำยในประเทศไม่ได้

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วยหมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับ
ลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 19.6 ได้แก่ น ้ำมันดิบ 
ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และน ้ำมันส้ำเร็จรูป เน่ืองจำกรำคำน ้ำมันดิบโลกลดลงจำกปีก่อนหน้ำ
ตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.7
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ และรถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก ขณะที่หมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ทองค้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 
แผงวงจรไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน โดยเฉพำะโทรศัพท์มือถือ เน่ืองจำก
มีกำรผลิตสินค้ำรุ่นใหม่และเทคโนโลยีสูงขึ นเข้ำสู่ตลำดจ้ำนวนมำก รวมทั งรุ่นท่ีใช้ 5 Gและ
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ตำมกระแสควำมต้องกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal)

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 1.4 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 2.6 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 23.4 ได้แก่ น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม ขณะที่
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน เครื่องประดับ
อัญมณี และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้ำจำกผัก ผลไม้ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ได้แก่ ทองค้ำ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ 
และเหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ เครื่องจักร
ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กำรทดสอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์โลหะ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ รถยนต์น่ัง รถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก และยำนพำหนะอื่น ๆ
ซ่ึงทิศทำงตรงข้ำมกับอุตสำหกรรมรถยนต์ภำยในประเทศ สะท้อนถึงสินค้ำน้ำเข้ำเพื่อบริโภค
ภำยในประเทศเป็นโมเดลหรือกลุ่มสินค้ำท่ีแตกต่ำงกันกับสินค้ำท่ีผลิตภำยในประเทศ



ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนกันยายน ปี 2563 และไตรมาสที่ 3 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 1.6 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 5.0) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 18.8 ได้แก่ น ้ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และน ้ำมันส้ำเร็จรูป สำเหตุของ
กำรปรับตัวครั งนี เกิดจำกควำมต้องกำรน ้ำมันในธุรกิจกำรบินท่ียังไม่ฟื้นตัว และสภำพ
เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่กลับมำเหมือนเดิม และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 0.6 โดยเฉพำะส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ เน่ืองจำกอุตสำหกรรม
รถยนต์ยังอยู่ในระดับต่้ำกว่ำปีก่อนหน้ำ ตำมผลกระทบจำกเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ  เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้ำจำกผัก ผลไม้ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และ
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ 
กำรแพทย์ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ

2.5 ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.3) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป น ้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม 
ตำมควำมต้องกำรบริโภคน ้ำมันในภำคกำรผลิต บริกำร และกำรขนส่งเริ่มปรับตัวสูงขึ น 
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยำก้ำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 โดยเฉพำะ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ เน่ืองจำกอุตสำหกรรมรถยนต์ค่อย ๆ ฟื้นตัว
จำกไตรมำสก่อนหน้ำ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.5 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมีปัจจัย
บวกจำกอุปสงค์ในประเทศขยำยตัวต่อเน่ือง  หลังจำกภำครัฐผ่อนคลำยมำตรกำร
ล็อกดำวน์ ท้ำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ น



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกันยายน 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนกันยายน ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนกันยายน 2563 เดือนสิงหาคม 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ก.ย. 63 ก.ย. 63 ก.ย. 62 M/M Y/Y A/A ส.ค. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 91.9 93.2 -0.3 -1.4 -2.6 92.2 0.9 -0.9 -2.7
สินค้าเชื้อเพลิง 12.46 54.6 67.9 -4.2 -19.6 -23.4 57.0 2.9 -14.8 -23.7
น ้ำมันดิบ 6.55 48.5 66.9 -5.5 -27.5 -31.0 51.3 3.6 -21.9 -31.6
น ้ำมันส้ำเร็จรูป 2.23 78.0 87.4 -5.3 -10.8 -17.8 82.4 3.0 -3.9 -18.6
ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม 2.20 53.8 60.9 -1.3 -11.7 -12.5 54.5 1.7 -10.9 -12.6
สินค้าทุน 26.94 105.3 104.4 0.4 0.9 1.2 104.9 0.1 0.9 1.2
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.89 105.5 103.6 1.2 1.8 1.7 104.2 0.4 1.6 1.6
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.06 104.5 105.6 0.2 -1.0 -0.2 104.3 0.1 -1.1 0.0
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 7.71 104.4 103.4 0.6 1.0 1.9 103.8 -0.1 0.9 1.9
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.67 105.4 101.8 0.7 3.5 1.3 104.7 0.5 3.4 0.9
เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ฯ 1.99 109.8 106.5 0.0 3.1 4.6 109.8 -0.8 3.9 4.8
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 41.66 100.9 98.2 0.2 2.7 1.6 100.7 0.9 2.1 1.5
สัตว์น ้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้ำเร็จรูป 1.32 128.1 125.1 1.2 2.4 -0.2 126.6 0.3 -0.2 -0.5
พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช 3.02 100.1 99.0 0.2 1.1 -1.6 99.9 0.3 -0.7 -1.9
เคมีภัณฑ์ 6.77 91.1 90.0 0.7 1.2 -0.3 90.5 0.3 -0.1 -0.6
ผลิตภัณฑ์ท้ำจำกพลำสติก 1.99 101.4 101.1 0.3 0.3 0.6 101.1 0.1 -0.1 0.6
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ 5.65 114.7 99.6 -1.2 15.2 15.8 116.1 3.5 17.4 15.9
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 5.82 92.0 89.2 0.5 3.1 1.1 91.5 0.5 2.6 0.9
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.93 99.4 98.6 0.6 0.8 -1.5 98.8 0.4 -0.9 -1.8
ปุ๋ย และยำก้ำจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.96 67.8 76.7 1.2 -11.6 -12.6 67.0 1.4 -12.6 -12.6
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 6.81 110.3 108.5 0.0 1.7 0.8 110.3 0.6 1.5 0.7
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.52 105.2 103.1 0.4 2.0 1.8 104.8 0.2 1.6 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้ำจำกผัก ผลไม้ 0.97 105.3 102.8 0.5 2.4 2.9 104.8 -0.3 2.4 3.0
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.43 97.6 98.4 0.2 -0.8 0.3 97.4 -0.2 -0.8 0.5
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.86 103.2 102.2 0.4 1.0 0.6 102.8 -0.1 0.5 0.5
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 3.27 106.5 102.0 0.5 4.4 2.6 106.0 0.8 3.4 2.4
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.42 96.1 96.8 0.0 -0.7 0.2 96.1 0.5 -0.5 0.3
รถยนต์นั่ง 0.63 109.8 109 0.1 0.7 2.8 109.7 -0.1 0.5 3.1
รถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก 0.3 106.2 106.9 0.0 -0.7 0.8 106.2 -0.7 -0.4 1.0
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ 4.94 93.3 94.3 0.0 -1.1 -0.2 93.3 0.8 -0.9 0.0

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำสินค้ำน้ำเข้ำท่ีผู้น้ำเข้ำในประเทศไทยได้จ่ำยไปเพื่อน้ำเข้ำ
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ ทั งนี  รำคำน้ำเข้ำท่ีส้ำรวจเป็นรำคำ C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำ
เชื อเพลิง หมวดสินค้ำทุน หมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส้ำเร็จรูป หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง มีจ้ำนวน
รำยกำรสินค้ำทั งหมด 730 รำยกำร 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรค้ำของประเทศ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนระหว่ำง 
ดัชนีรำคำส่งออกกับดัชนีรำคำน้ำเข้ำ

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้ารายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกันยายน 2563   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้า ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q3/63 Q2/63 Q3/62 Q/Q Y/Y

ดัชนีราคาน าเข้า 91.8 88.7 93.3 3.5 -1.6
สินค้าเชื้อเพลิง 55.7 45.8 68.6 21.7 -18.8
น ้ำมันดิบ 49.8 37.8 67.9 31.7 -26.7
น ้ำมันส้ำเร็จรูป 80.1 60.4 87.6 32.6 -8.6
ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม 54.0 53.8 60.9 0.4 -11.3
สินค้าทุน 105.0 104.5 104.1 0.5 0.9
ผลิตภัณฑ์โลหะ 104.5 102.6 102.9 1.9 1.6
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 104.3 104.5 105.5 -0.2 -1.1
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 104.0 103.8 102.9 0.2 1.1
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 104.8 102.6 101.7 2.1 3.0
เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ฯ 110.1 110.3 105.7 -0.2 4.2
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 100.5 98.5 98.3 2.0 2.2
สัตว์น ้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้ำเร็จรูป 127.0 125.9 125.8 0.9 1.0
พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช 99.9 99.2 100.1 0.7 -0.2
เคมีภัณฑ์ 90.6 89.6 90.3 1.1 0.3
ผลิตภัณฑ์ท้ำจำกพลำสติก 101.2 100.8 101.0 0.4 0.2
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ 114.3 106.1 98.0 7.8 16.6
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 91.5 89.8 89.3 1.9 2.5
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 98.9 97.9 99.4 1.0 -0.5
ปุ๋ย และยำก้ำจดัศัตรูพืชและสัตว์ 67.0 66.1 77.2 1.3 -13.2
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 110.1 108.9 108.6 1.1 1.4
สินค้าอุปโภคบริโภค 104.9 104.1 103.1 0.8 1.7
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้ำจำกผัก ผลไม้ 105.1 105.8 102.7 -0.7 2.3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 97.5 97.7 98.0 -0.2 -0.5
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 103.0 102.3 102.2 0.7 0.8
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 105.9 104.5 102.2 1.3 3.6
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 95.9 94.8 96.5 1.2 -0.6
รถยนต์นั่ง 109.8 110.3 108.9 -0.4 0.8
รถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก 106.4 106.9 106.4 -0.5 0.0
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ 93.1 91.6 94.0 1.6 -1.0

Concept : 1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำสินค้ำน้ำเข้ำท่ีผู้น้ำเข้ำในประเทศไทยได้จ่ำยไปเพื่อน้ำเข้ำ
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ ทั งนี  รำคำน้ำเข้ำท่ีส้ำรวจเป็นรำคำ C.I.F. (Cost, Insurance และ Freight) ครอบคลุม 5 หมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำ
เชื อเพลิง หมวดสินค้ำทุน หมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส้ำเร็จรูป หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง มีจ้ำนวน
รำยกำรสินค้ำทั งหมด 730 รำยกำร 

2. อัตราการค้า (Term of Trade) เป็นเกณฑ์วัดควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรค้ำของประเทศ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนระหว่ำง 
ดัชนีรำคำส่งออกกับดัชนีรำคำน้ำเข้ำ

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



อัตราการค้าประจ าเดือนกันยายน ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกที่ดี และราคาส่งออก
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน าเข้า ประกอบด้วย 1) กลุ่มท่ีน้ำเข้ำวัตถุดิบ
ขั นกลำง และส่งออกสินค้ำขั นสุดท้ำย (เพื่อบริโภค หรือใช้เป็นส่วนประกอบอีกครั ง
ในประเทศคู่ค้ำ) เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เม็ดพลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติก สะท้อนถึ งกำรส่งออกสินค้ำกลุ่มนี 
จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ นภำยในประเทศจำกกำรน้ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
2) กลุ่มสินค้ำน้ำเข้ำและส่งออกไม่มีควำมเกี่ยวเน่ืองกันโดยตรงในด้ำนห่วงโซ่กำรผลิต 
โดยสินค้ำท่ีน้ำเข้ำจะเป็นสินค้ำส้ำเร็จรูปใช้ส้ำหรับกำรบริโภคภำยในประเทศเป็นหลัก 
ขณะท่ีกำรส่งออกจะเป็นสินค้ำท่ีผลิตและใช้วัตถุดิบภำยในประเทศเป็นส้ำคัญ เช่น 
ผักกระป๋อง เครื่องส้ำอำง และผลิตภัณฑ์ท้ำจำกข้ำวและแป้ง 
กลุ่มสินค้าส าคัญที่มีราคาน าเข้าสูงกว่าราคาส่งออก โดยเฉพำะเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำนอย่ำงมือถือและอุปกรณ์สื่อสำร สะท้อนถึงน้ำเข้ำสินค้ำท่ีมีเทคโนโลยีสูง 
ส่วนสินค้ำส่งออกจะเป็นสินค้ำท่ีมีเทคโนโลยีต่้ำกว่ำ ท้ำให้รำคำส่งออกจึงต่้ำกว่ำรำคำ
น้ำเข้ำ ด้ำนน ้ำมันส้ำเร็จรูปเป็นสินค้ำเกรดท่ีต่ำงกัน คำดว่ำสินค้ำท่ีน้ำเข้ำจะเป็น
สินค้ำท่ีผลิตในประเทศไม่ได้  ส้ำหรับรำคำทองค้ำน้ำเข้ำท่ีสูงกว่ำรำคำส่งออกในช่วงนี  
เป็นไปตำมพฤติกรรมกำรเก็งก้ำไรของผู้ส่งออก เมื่อรำคำทองค้ำในตลำดโลกเริ่มชะลอ
ลงผู้ส่งออกจะมีสต๊อกสินค้ำโดยกำรเร่งน้ำเข้ำเพื่อจะรอขำยหรือส่งออกเมื่อรำคำสูงขึ น
ในระยะต่อไป

อัตราการค้าของไทย ในเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 109.4 (เดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 109.0)ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยัง
มีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี


