
Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY) ขยายตัว

ต่อเน่ือง 2 เดือนติดต่อกัน โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้น
ร้อยละ 4.2 ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น ส่วนผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและ
แห้ง สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดคู่ค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง การส่งออกไปจีน
ขยายตัวสูงขึ้นมาก ประกอบกับผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดไม่มากนัก หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น
ร้อยละ 3.4 ได้แก่ น้ าตาลทราย เพิ่มขึ้นจากผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลง ส าหรับอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยงส่วนหนึ่งจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะปลาทูน่าปรับตัวสูงขึ้น และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบตามความต้องการในประเทศส าคัญยังขยายตัว ขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อย
ละ 20.7 ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามความต้องการใช้น้ ามันทั่วโลกที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ยังหดตัว

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 11 เดือน หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ได้แก่ ทองค า เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ส่วนราคาเหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามราคาในประเทศจีนที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ วัสดุ
ส านักงาน นมและผลิตภัณฑ์นม  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.4  
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากความต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ตามความ
ต้องการใช้รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบอุปกรณ์จักรยานยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่หมวดสินค้า
เชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 9.7 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม  เนื่องจากราคา
น้ ามันดิบโลกยังต่ ากว่าเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังหดตัว 
ดัชนีราคาส่งออก ปี 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ต้นทุน

การขนส่งระหว่างประเทศที่สูงขึ้น 2) สินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3) ราคาน้ ามันดิบโลก
มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ประกอบกับฐานที่ต่ าในปี 2563 ท าให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
4) สินค้าที่อยู่ในกระแสความต้องการของตลาด โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม ่เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และการสื่อสาร  และ 5) เงินบาทที่มแีนวโนม้แขง็ค่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรสูงขึ้น 
ดัชนีราคาน าเข้าปี 2564  มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) เศรษฐกิจประเทศ

ส าคัญให้กลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง 2) ราคาน้ ามันที่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2563 3) ราคาวัตถุดิบที่ส าคัญในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เช่น เหล็ก 
และถั่วเหลือง เป็นต้น และ 4) ราคาสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น

อัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2 (เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 109.0) ท้ังนี้ อัตรา
การค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันท่ีดี โดยกลุ่มสินค้าท่ี ไทย
มีความได้เปรียบในอัตราการค้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์
รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
ท าจากข้าวและแป้ง และผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีราคาน าเข้าสูงกวา่ราคาสง่ออก (เสียเปรียบในอัตรา
การค้า) ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ทองค า แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
นมและผลิตภัณฑ์นม กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและเสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ดัชนีราคาส่งออกเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 101.2Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 94.4

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนธันวาคม 2563 และไตรมาส 4 ปี 2563 25 มกราคม 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) เดือนธันวาคม 2563

เมื่อเทียบกับระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.3
2. เดือนธันวาคม 2562 (YoY) สูงขึ้น 0.1

3. เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -1.0

4. ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

สูงขึ้น 0.1

5. ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

สูงขึ้น 0.5

เมื่อเทียบกับระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 1.9
2. เดือนธันวาคม 2562 (YoY) สูงขึ้น 0.9

3. เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -2.0

4. ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY)

ลดลง -0.4

5. ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (QoQ)

สูงขึ้น 1.2-3
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(%) YoYดัชนี (2555 = 100)

ดัชนี YoY

101.2
0.1

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ
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0.9



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนธันวาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 101.2 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 100.9) โดยดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 106.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 110.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 103.0 และหมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง เท่ากับ 63.7

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 5.6 
ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันดิบ เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศส าคัญของโลก โดยเฉพาะจีน หมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ตามความ
ต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามัน และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอื่น ๆ ผักกระป๋องและแปรรูป เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท าให้มีความต้องการสินค้าอาหารที่เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ยางพารา ซ่ึงหดตัวสูงถึงร้อยละ 8.8 โดยคาดว่าจะเป็นการปรับตัวลดลง
เพียงชั่วคราว เนื่องจากการส่งออกยางพาราและความต้องการใช้ยังมีแนวโน้มขยายตัวสูง

ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY) ขยายตัวต่อเน่ือง 2 เดือน
ติดต่อกัน โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้น
ร้อยละ 4.2 ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น และการส่งออก
ยางพาราขยายตัวสูง  ส่วนผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดคู่ค้า
ที่มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาข้าวเพิ่มขึ้นจากอานสิงส์ของการส่งออกข้าวนึ่งขยายตัวสูงท าให้ราคา
ข้าวภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นด้วย  ส าหรับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมีการส่งออกไปจีนขยายตัวสูงมาก 
ประกอบกับเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2563/64 ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดไม่มากนัก หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.4 ได้แก่ น้ าตาลทราย เพิ่มขึ้นจากผลผลิตใน
ตลาดโลกที่ลดลง ส าหรับอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหาร
สัตว์เล้ียงตามความต้องการบริโภคสินค้าอาหารส าเร็จรูปจากทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะปลาทูน่าปรับตัวสูงขึ้น และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบตามความต้องการ
ในประเทศส าคัญยังขยายตัว และอัญมณแีละเครื่องประดับ โดยเฉพาะราคาทองค ายังไม่ได้ขึ้นรูป
ที่ราคาสูงกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก จากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 20.7 ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันดิบ และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามความต้องการใช้น้ ามันทั่วโลกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจโลกที่ยังหดตัว

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

2.3 เฉลี่ย 12 เดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 24.4 
ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามราคาน้ ามันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง
จากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นผลจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดลงเพราะเป็นสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามัน ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ข้าว ไก่ 
ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และยางพารา ตามความต้องการสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ น้ าตาลทราย อาหารทะเล
กระป๋อง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เล้ียง ตามความต้องการสินค้าในหมวดอาหาร
ที่ขยายตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้ประโยชน์จากที่หลายประเทศมีการด าเนินมาตรการปิดเมือง
และการท างานที่บ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
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ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนธันวาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 4 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.7) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 5.3 ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ฝ้าย ข้าวและสินค้า
กสิกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.5 โดยเฉพาะน้ าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ เนื่องจาก
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยังเป็นที่ต้องการของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่อ้อยได้รับผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 
0.2 ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ตามความต้องการสินค้าจากตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ต้นทุนการน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 22.4 
ได้แก่ น้ ามันดิบ และน้ ามันส าเร็จรูป เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันโลกยังอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าปีก่อนหน้าซ่ึงเป็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

2.5 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 1.3) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวดสินค้า
แร่และเชื้ อเพลิ ง สูงขึ้นร้อยละ 2 .7 ได้แก่  น้ ามันดิบ  และน้ ามันส า เร็ จรูป 
ตามทิศทางราคาน้ ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้า หมวดสินค้า
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง กุ้ง ผลไม้สด
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง สุกรสดแช่ เย็นแช่แข็ง และผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 
ตามความต้องการสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.9  ได้แก่ น้ าตาลทราย เนื่องจากผลผลิตของประเทศบราซิล
ลดลง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามราคาน าเข้าจากประเทศจีน ส่วนราคาเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ฟื้นตัวตามราคาน้ ามัน
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ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนธันวาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 M/M Y/Y A/A พ.ย. 63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 101.2 101.1 0.3 0.1 -1.0 100.9 0.3 0.2 -1.0

สินค้าเกษตรกรรม 9.21 106.7 102.4 -0.8 4.2 2.7 107.6 0.6 6.0 2.7

สินค้ากสิกรรม 6.74 100.3 95.4 -1.0 5.1 2.7 101.3 0.7 7.5 2.5

สินค้าประมง 0.74 117.1 118.7 -0.4 -1.3 -3.9 117.6 1.5 -1.9 -4.1

ปศุสัตว์ 1.73 138.6 134.1 0.1 3.4 5.9 138.5 -0.6 3.7 6.1

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.83 110.9 107.3 0.2 3.4 2.1 110.7 0.1 3.4 1.9

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.58 128.0 123.8 0.2 3.4 2.8 127.8 0.2 3.3 2.8

น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 1.43 97.3 85.7 -0.3 13.5 7.3 97.6 0.1 15.2 6.8

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 122.0 120.7 0.0 1.1 2.4 122.0 0.2 0.8 2.6

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น 0.92 108.5 108.0 0.2 0.5 0.0 108.3 0.5 0.6 0.0

สินค้าอุตสาหกรรม 80.07 103.0 102.6 0.3 0.4 -0.6 102.7 0.2 0.3 -0.8

สิ่งทอ 2.78 105.4 106.2 0.3 -0.8 -1.4 105.1 0.4 -1.2 -1.4

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.65 100.5 96.2 -0.2 4.5 5.9 100.7 -0.2 4.9 5.9

เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.79 106.3 107.1 0.5 -0.7 -0.8 105.8 0.4 -1.2 -0.8

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.82 105.7 102.9 0.4 2.7 1.3 105.3 -0.5 2.3 1.3

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.28 105.6 104.4 0.3 1.1 -1.1 105.3 0.4 1.0 -1.4

เม็ดพลาสติก 3.68 94.8 95.8 1.1 -1.0 -6.6 93.8 1.0 -2.0 -7.1

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.63 103.6 108.1 1.3 -4.2 -3.5 102.3 0.1 -3.6 -3.4

เคมีภัณฑ์ 3.10 106.9 106.2 0.6 0.7 -0.5 106.3 1.2 0.7 -0.5

ผลิตภัณฑ์ยาง 4.57 97.9 97.5 0.3 0.4 -1.2 97.6 0.4 0.3 -1.4

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.07 101.1 103.0 -0.1 -1.8 -3.1 101.2 0.4 -1.6 -3.2

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.88 63.7 80.3 5.6 -20.7 -24.4 60.3 2.6 -22.5 -24.7

น้ ามันดิบ 0.17 27.3 44.5 14.2 -38.7 -43.5 23.9 6.7 -43.8 -43.8

น้ ามันส าเร็จรูป 2.34 63.8 81.2 5.3 -21.4 -25.3 60.6 2.7 -22.9 -25.6

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

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกรายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q4/63 Q3/63 Q4/62 Q/Q Y/Y
ดัชนีราคาส่งออก 100.9 100.4 100.8 0.5 0.1

สินค้าเกษตรกรรม 107.1 104.8 101.7 2.2 5.3

สินค้ากสิกรรม 100.7 97.8 94.6 3.0 6.4

สินค้าประมง 116.9 115.8 119.7 0.9 -2.3

ปศุสัตว์ 138.8 138.9 133.3 -0.1 4.1

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 110.7 109.7 107.0 0.9 3.5

อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 127.8 126.9 123.6 0.7 3.4

น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 97.5 94.4 84.4 3.3 15.5

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 121.9 121.8 120.8 0.1 0.9

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น 108.2 107.3 107.8 0.8 0.4

สินค้าอุตสาหกรรม 102.7 102.5 102.5 0.2 0.2

สิ่งทอ 105.1 105.0 106.4 0.1 -1.2

อัญมณแีละเครื่องประดับ 100.7 100.5 96.0 0.2 4.9

เครื่องใช้ไฟฟ้า 105.8 105.7 107.0 0.1 -1.1

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 105.6 105.9 102.9 -0.3 2.6

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 105.3 104.0 104.5 1.3 0.8

เม็ดพลาสติก 93.8 92.9 95.8 1.0 -2.1

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 102.7 102.8 107.0 -0.1 -4.0

เคมีภัณฑ์ 106.1 105.2 105.8 0.9 0.3

ผลิตภัณฑ์ยาง 97.6 97.5 97.7 0.1 -0.1

ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 101.0 101.0 102.9 0.0 -1.8

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 60.9 59.3 78.5 2.7 -22.4

น้ ามันดิบ 24.5 23.3 42.5 5.2 -42.4

น้ ามันส าเร็จรูป 61.1 59.5 79.4 2.7 -23.0

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 าเดือนธันวาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 94.4 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 92.6) โดยดัชนีราคาน าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เท่ากับ 63.3 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 106.0 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป เท่ากับ 101.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
เท่ากับ 106.0 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 97.4
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้น
ร้อยละ 12.0 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน 
มีการปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคา
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์ สะท้อนถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ปรับตัวดีขึ้น และหมวด
สินค้าทุนสูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ ราคาสูงขึ้นจากความต้องการของจีน
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นด้วย ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปรับตัวสูงขึ้นตามเทคโนโลยีใหม่ ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ และเคมีภัณฑ์ ตามราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น
ของประเทศผู้ส่งออกส าคัญของโลกอย่างจีน ส าหรับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้น
ร้อยละ 0.3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซ่ึงเป็นอาหารเสริม วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องซักผ้า และเครื่องอัญมณี เป็นต้น

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ได้แก่ ทองค า เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัตว์น้ าสด
แช่ เ ย็ น  แช่ แข็ ง  แปรรูปและกึ่ งส า เ ร็ จ รู ป  จ ากความต้ อ งก ารอ าหารส า เ ร็ จ รู ป
ที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง  ส่วนราคาเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามราคาในประเทศ
จีนที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านวงจรพิมพ์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน า  เป็นกลุ่มสินค้า
ที่ไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  สูงขึ้น
ร้อยละ 1.7  ได้แก่ วัสดุส านักงาน นมและผลิตภัณฑ์นม  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยเฉพาะ
เครื่องซักผ้ายังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
โลหะท าด้วยเหล็กและทองแดง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ จากความต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ตามความต้องการใช้รถยนต์นั่ง  
รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบอุปกรณ์จักรยานยนต์ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 9.7 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม  
เนื่องจากราคาน้ ามันดิบโลกยังต่ ากว่าเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังหดตัว

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

2.3 เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 2.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 21.3 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน 
จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่ 
ทองค า จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ส่วนเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
ปรับตัวสูงขึ้นในครึ่งหลังของปี 2563 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ด้านวงจรพิมพ์และ
แผงวงจรไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ซ่ึงในปี 2563  มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เข้าตลาด
จ านวนมาก เครื่องประดับอัญมณตีามราคาทองค าที่ปรับตัวสูงขึ้น และอาหารปรุงแต่งส าหรับ
ใช้เลี้ยงทารก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น หมวดสินค้าทุนสูงขึ้นร้อยละ 1.1 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  เนื่องจากความต้องการ
ยังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ไม่เปลี่ยนแปลง และ
ราคามีความผันผวนตลอดทั้งปี
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ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนธันวาคม ปี 2563 และไตรมาสที่ 4 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.4 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) หดตัวร้อยละ 0.4 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.5) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 15.7 ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และน้ ามันส าเร็จรูป ยังคงต่ ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลง
ร้อยละ 0.4 โดยเฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์
ยังค่อยๆ พื้นตัวจากผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 3.7 ได้แก่สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 
ตามความต้องการอาหารทะเลส าเร็จรูปขยายตัวต่อเนื่องส่วนเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปกรณ์
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ และหมวดสินค้าทุน 
สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะตามราคาน าเข้าจากจีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ เป็นสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ

2.5 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.6) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี

ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิงสูงกว่าหมวดสินค้าอ่ืนๆ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
ตามความต้องการบริโภคน้ ามันที่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ มีการผ่อนคลายมากขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้า หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เคมีภัณฑ์สูงขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ ามัน สัตว์น้ าสด 
แช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึง่ส าเร็จรูปสูงขึ้นจากความต้องการอาหารทะเลส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น 
ส่วนสินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจากต้นทุนประเทศผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อย ๆ ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้า และ
รถยนต์นั่งรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด โดยเน้นความคุ้มค่า ความปลอดภัย และเป็น มิตร
กับสิ่งแวดล้อม หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านโดยเฉพาะ เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์สื่อสารซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ส่วนผลิตภัณฑ์
เวชกรรมและเภสัชกรรม เช่น วิตามิน ยารักษาโรค ปรับตัวสูงขึ้นจากการให้ความส าคัญ
ด้านการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยมีปัจจัยบวกจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น หลังจากเศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง
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ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนธันวาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 M/M Y/Y A/A พ.ย. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 94.4 93.6 1.9 0.9 -2.0 92.6 1.0 -1.0 -2.3
สินค้าเชื้อเพลิง 14.06 63.3 70.1 12.0 -9.7 -21.3 56.5 4.8 -18.1 -22.5
น้ ามันดิบ 7.64 58.2 69.7 15.5 -16.5 -29.4 50.4 6.8 -26.4 -30.4
น้ ามันส าเร็จรูป 2.56 92.2 91.9 14.1 0.3 -14.9 80.8 5.6 -9.1 -16.3
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 2.27 56.8 59.0 4.6 -3.7 -11.2 54.3 -0.9 -9.3 -11.9
สินค้าทุน 26.40 106.0 104.5 0.4 1.4 1.1 105.6 0.3 0.8 1.1
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.89 108.5 102.9 1.5 5.4 2.1 106.9 1.1 3.7 1.8
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8.83 104.7 105.3 0.1 -0.6 -0.4 104.6 0.0 -1.1 -0.3
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.52 104.6 103.6 0.2 1.0 1.7 104.4 0.0 0.9 1.7
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.61 106.5 102.6 0.9 3.8 1.7 105.6 0.7 2.4 1.4
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.97 111.6 107.6 0.8 3.7 4.1 110.7 0.7 2.2 4.2
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 40.92 101.8 97.7 0.3 4.2 2.2 101.5 0.5 3.8 1.9
สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 1.30 129.1 123.3 0.1 4.7 0.9 129.0 0.5 4.5 0.5
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.96 100.8 98.7 0.3 2.1 -0.7 100.5 0.5 1.7 -1.0
เคมีภัณฑ์ 6.72 92.8 89.8 0.9 3.3 0.3 92.0 0.9 2.3 0.0
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก 1.94 101.9 100.6 0.2 1.3 0.6 101.7 0.4 0.4 0.5
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 5.40 112.5 97.4 -0.4 15.5 15.8 113.0 -0.9 16.3 16.0
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.72 92.9 89.1 0.5 4.3 1.8 92.4 0.5 3.6 1.6
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.91 101.6 98.5 0.7 3.1 -0.6 100.9 0.9 2.5 -0.9
ปุ๋ย และยาก าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.94 68.6 72.9 0.3 -5.9 -11.7 68.4 0.6 -8.9 -12.0
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.73 112.0 109.0 0.4 2.8 1.2 111.5 0.7 2.3 1.1
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.29 106.0 104.2 0.3 1.7 1.8 105.7 0.3 1.7 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 0.94 104.8 105.1 0.0 -0.3 2.3 104.8 -0.2 0.8 2.6
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.40 98.3 99.1 0.4 -0.8 0.0 97.9 0.3 -0.9 0.1
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.85 104.6 102.9 0.5 1.7 0.8 104.1 0.4 1.4 0.7
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.19 106.8 103.4 -0.4 3.3 3.0 107.2 -0.1 4.0 3.0
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.34 97.4 97.2 0.6 0.2 0.0 96.8 1.0 -0.4 0.0
รถยนต์นั่ง 0.62 110.9 110.1 0.6 0.7 2.3 110.2 0.1 0.6 2.4
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.29 107.6 106.9 1.3 0.7 0.5 106.2 0 -0.7 0.5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.88 94.6 94.7 0.6 -0.1 -0.3 94.0 1.2 -0.7 -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

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



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้ารายไตรมาสและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกันยายน 2563   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้า ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q4/63 Q3/63 Q4/62 Q/Q Y/Y

ดัชนีราคาน าเข้า 92.9 91.8 93.3 1.2 -0.4
สินค้าเชื้อเพลิง 57.9 55.7 68.7 3.9 -15.7
น้ ามันดิบ 51.9 49.8 68.0 4.2 -23.7
น้ ามันส าเร็จรูป 83.2 80.1 88.8 3.9 -6.3
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 55.3 54.0 59.7 2.4 -7.4
สินค้าทุน 105.6 105.0 104.6 0.6 1.0
ผลิตภัณฑ์โลหะ 107.0 104.5 103.2 2.4 3.7
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 104.6 104.3 105.5 0.3 -0.9
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 104.5 104.0 103.4 0.5 1.1
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 105.7 104.8 102.6 0.9 3.0
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 110.7 110.1 107.8 0.5 2.7
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 101.4 100.5 97.8 0.9 3.7
สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 128.8 127.0 123.8 1.4 4.0
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 100.4 99.9 98.7 0.5 1.7
เคมีภัณฑ์ 92.0 90.6 89.9 1.5 2.3
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก 101.6 101.2 101.0 0.4 0.6
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 113.2 114.3 97.6 -1.0 16.0
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 92.4 91.5 89.1 1.0 3.7
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 100.8 98.9 98.5 1.9 2.3
ปุ๋ย และยาก าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 68.3 67.0 74.8 1.9 -8.7
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 111.4 110.1 108.8 1.2 2.4
สินค้าอุปโภคบริโภค 105.7 104.9 103.8 0.8 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 104.9 105.1 104.0 -0.2 0.9
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 97.9 97.5 98.8 0.4 -0.9
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 104.1 103.0 102.6 1.1 1.5
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 107.1 105.9 102.9 1.1 4.1
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 96.7 95.9 97.1 0.8 -0.4
รถยนต์นั่ง 110.4 109.8 109.6 0.5 0.7
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 106.7 106.4 107.0 0.3 -0.3
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 93.8 93.1 94.6 0.8 -0.8

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 าเดือนธันวาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

อัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2 (เดือน
พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 109.0) ท้ังนี้ โดยกลุ่มสินค้าท่ีไทยมีความ
ได้เปรียบในอัตราการค้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและ
แปรรูป เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีราคาน าเข้าสูงกว่าราคาส่งออก (เสียเปรียบในอัตรา
การค้า) ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ทองค า แผงวงจรไฟฟ้า 
อัญมณแีละเครื่องประดับ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์
นม กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและเสื้อผ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ส าหรับอัตราการค้าท้ังปี 2563 โดยกลุ่มสินค้าท่ีไทยยังมีความ
ได้เปรียบทางการค้า (อัตราการค้าสูงกว่า 100) แบ่งเป็น 
(1) กลุ่มสินค้าท่ีความได้เปรียบเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว  
และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
และ (2) กลุ่มสินค้าท่ีความได้เปรียบลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผักกระป๋องและแปรรูป 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และเคมีภัณฑ์ ขณะท่ีกลุ่มสินค้าท่ีไทยมี
ความเสียเปรียบทางการค้า (อัตราการค้าต่ ากว่า 100) แบ่งเป็น 
(1) กลุ่มสินค้าท่ีความเสียเปรียบเพิ่มขึ้น น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป 
ทองค า อัญมณีและเครื่องประดับ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ นมและ
ผลิตภัณฑ์นม และสิ่งทอและเสื้อผ้า และ (2) กลุ่มสินค้าท่ีความ
เสียเปรียบลดลง ได้แก่ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และแผงวงจร
ไฟฟ้า 

อัตราการค้าของไทย ในเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 107.2 (เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 109.0)ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทย
ยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี
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น้ ามันส าเร็จรูป

ทองค า

แผงวงจรไฟฟ้า

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

ทองแดงและผลิตภัณฑ์

นมและผลิตภัณฑ์นม

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สิ่งทอและเสื้อผ้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแป้ง

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เคร่ืองส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว

ผัก ผักกระป๋องและแปรรูป และของปรุง…

ผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของ…

เคมีภัณฑ์

อัตราการค้าของไทย


