
ดัชนีราคาส่งออกเดือนตลุาคม 2563 เท่ากับ 100.6Export Price Index (EXPI)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Highlights
ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน หดตัวลดลงที่ร้อยละ 0.1 (YoY)

และหดตัวในอัตราที่น้อยที่สุดในรอบ 9 เดือน สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ฟื้นตัวต่อเน่ือง 
หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 23.9 
ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูปและน ้ำมันดิบ ตำมควำมต้องกำรใช้น ้ำมันทั่วโลกที่ชะลอตัว จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรมสูงขึ้นร้อยละ 5.6 ได้แก่ ยำงพำรำ เนื่องจำกควำมต้องกำร
ใช้เพื่อผลิตถุงมือยำงเพิ่มขึ น ส่วนไก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง สูงขึ นตำมควำมต้องกำรของตลำดคู่ค้ำ
ที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ข้ำวติดลบครั งแรกในรอบ 39 เดือน และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น
ร้อยละ 3.8 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เพิ่มขึ นจำกผลผลิตในตลำดโลกที่ลดลง อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้
กระป๋องและแปรรูปตำมควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำประเภทอำหำรจำกทั่วโลกเพิ่มขึ น ขณะที่หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับรำคำน ้ำมัน เช่น เม็ดพลำสติก ผลิตภัณฑ์พลำสติก และเคมีภัณฑ์ 
ส่วนสินค้ำที่ปรับตัวสูงขึ น เช่น ทองค้ำ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสำร 
ที่ขยำยตัวตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ึงมีควำมก้ำวหน้ำสูงอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั ง เฟอร์นิเจอร์และชิ นส่วน 
และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ควำมต้องกำรของประเทศคู่ค้ำเพิ่มขึ น

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY)หมวดสินค้า
ที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลงร้อยละ 19.6 ได้แก่ 
น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และถ่ำนหิน เนื่องจำกรำคำน ้ำมันดิบโลกลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
ตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รวมทั งโครงรถและตัวถัง ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 3.2 ได้แก่ 
ทองค้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ และปลำทูน่ำสดซ่ึงสอดคล้องกับกำรส่งออกอำหำรทะเล
กระป๋องที่ขยำยตัวสูงขึ นต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ 
ตำมควำมต้องกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำรรุ่นใหม่ภำยในประเทศที่ยังคงเพิ่มขึ น และหมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 
ได้แก่ เครื่องรับส่งสัญญำณและอุปกรณ์ (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตำมกำร
ปรับรำคำของประเทศแหล่งน้ำเข้ำ ที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง

แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทยปี 2563คำดว่ำจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ  ในช่วงที่เหลือของปีโดยมี
ปัจจัยกดดัน ได้แก่  1) ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่  2 ในประเทศส้ำคัญ 
ท้ำให้ควำมต้องกำรสินค้ำส้ำคัญของโลกชะลอตัว 2) รำคำน ้ำมันดิบโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับต่้ำเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ำ 3) ค่ำเงินบำทแข็งค่ำกระทบต่อควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัย
สนับสนุนให้รำคำส่งออก-น้ำเข้ำสูงขึ น ได้แก่ 1) ปัญหำภัยธรรมชำติส่งผลให้รำคำสินค้ำเกษตร และสินค้ำเกษตร
แปรรูปสูงขึ น 2) กำรปรับตัวสูงขึ นชั่วครำวของรำคำทองค้ำ 3) สินค้ำที่อยู่ในกระแสควำมต้องกำรของตลำด 
โดยเฉพำะสินค้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และกำรสื่อสำร และ 4) ต้นทุนกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศที่สูงขึ น

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก
(Percentage Points)

Import Price Index (IMPI)

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า
(Percentage Points)

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 91.7

อัตราการค้าของไทย ในเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 109.7 (เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 109.4)ทั งนี  อัตราการค้ายังสูง
กว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งท้ำจำกผักและผลไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องส้ำอำง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษำผิวเม็ดพลำสติก เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ท้ำจำกข้ำวและแป้ง อัญมณี
และเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์พลำสติก ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคาน าเข้าสูงกว่าราคา
ส่งออก ได้แก่ น ้ำมันดิบน ้ำมันส้ำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้ำ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ทองค้ำ นมและผลิตภัณฑ์นม กระดำษและ
ผลิตภัณฑก์ระดำษ  สิ่งทอและเสื อผ้ำ

อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนตุลาคม 2563

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ
เดือนตุลาคม 2563 25 พฤศจิกายน 2563

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

1. เดือนกันยายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.1
2. เดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.1

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -1.2

เม่ือเทียบกับระยะเวลา
การ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

1. เดือนกันยายน 2563 (MoM) ลดลง -0.2
2. เดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลง -1.3

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

ลดลง -2.5



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนตุลาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 100.6 (ปีฐำน 2555 = 100) (เดือนกันยำยน 2563 เท่ำกับ 100.5) โดยดัชนีรำคำส่งออก
หมวดสินค้ำเกษตรกรรม เท่ำกับ 107.0 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร เท่ำกับ 110.6 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม เท่ำกับ 102.5 และหมวดสินค้ำ
แร่และเชื อเพลิง เท่ำกับ 58.8

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น จากผลผลิตสินค้าส าคัญลดลง และตามทิศทางสินค้าที่ได้ประโยชน์จาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ ยำงพำรำ 
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศและต่ำงประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่
ปริมำณผลผลิตยำงพำรำออกสู่ตลำดลดลง ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันส้ำปะหลัง เนื่องจำก
ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง และควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์มันส้ำปะหลังในกำรส่งออกเพ่ิมสูงขึ นจำกตลำดจีน และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เนื่องจำกผลผลิตในตลำดโลกลดลง 
อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท้ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำอำหำร
ที่เก็บไว้ได้นำนเพ่ิมขึ น ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลี ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่มีกลุ่ม
สินค้ำที่ปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยำง ตำมรำคำสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับยำงพำรำที่ปรับเพ่ิมขึ น และอัญมณี
และเคร่ืองประดับ ตำมกำรเก็งก้ำไรของสินทรัพย์ปลอดภัย และกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
พลำสติก และเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับรำคำน ้ำมัน ขณะที่เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์รำคำหดตัว
คำดว่ำเป็นปัจจัยชั่วครำว ส าหรับหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป 
และน ้ำมันดิบ เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้น ้ำมันที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่
ยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ น

ดัชนีราคาส่งออกหดตัวลดลงและหดตัวในอัตราที่น้อยที่สุดในรอบ 9 เดือนสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ฟื้นตัวต่อเนื่อง หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วยหมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 23.9 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูปและน ้ำมันดิบ ตำมควำมต้องกำรใช้น ้ำมันทั่วโลกที่ชะลอตัว 
จำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.6 ได้แก่ 
ยำงพำรำ เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เพ่ือผลิตถุงมือยำงเพ่ิมขึ น ส่วนไก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง สูงขึ นตำม
ควำมต้องกำรของตลำดคู่ค้ำที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ข้ำวติดลบครั งแรกในรอบ 39 เดือน และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.8 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย เพ่ิมขึ นจำกผลผลิตในตลำดโลกที่ลดลง อำหำรทะเล
กระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูปตำมควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำประเภทอำหำรจำกทั่วโลกเพ่ิมขึ น 
ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยำนพำหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับรำคำน ้ำมัน เช่น เม็ดพลำสติก ผลิตภัณฑ์
พลำสติก และเคมีภัณฑ์ ส่วนสินค้ำที่ปรับตัวสูงขึ น เช่น ทองค้ำ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสำร ที่ขยำยตัวตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำสูงอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั ง เฟอร์นิเจอร์และชิ นส่วน และเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ควำมต้องกำรของประเทศคู่ค้ำเพ่ิมขึ น

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 10 เดือน ม.ค.-ต.ค. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
24.9 ได้แก่ น ้ำมันส้ำเร็จรูป และน ้ำมันดิบ ตำมรำคำน ้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้ำ 
และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลำสติก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ยำง และผลิตภัณฑ์พลำสติก เป็นผลจำกควำมต้องกำรสินค้ำที่ชะลอตัว
ตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก และสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับรำคำน ้ำมัน ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้น
ร้อยละ 2.3 ได้แก่ ข้ำว ไก่ และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ตำมควำมต้องกำรสินค้ำที่มีอย่ำงต่อเนื่อง 
และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ น ้ำตำลทรำย อำหำรทะเลกระป๋อง 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอำหำรสัตว์เลี ยง ตำมควำมต้องกำรสินค้ำในหมวดอำหำรที่ขยำยตัว เนื่องจำก
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19



ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนตุลาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนตุลาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนตุลาคม 2563 เดือนกันยายน 2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

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

ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.6 100.7 0.1 -0.1 -1.2 100.5 0.0 -0.6 -1.0

สินค้าเกษตรกรรม 9.29 107.0 101.3 0.9 5.6 2.3 106.0 1.1 3.5 2.1

สินค้ำกสิกรรม 6.81 100.6 94.1 1.2 6.9 2.1 99.4 1.6 3.9 1.6

สินค้ำประมง 0.73 115.9 120.6 -0.2 -3.9 -4.4 116.1 0.4 -3.9 -4.3

ปศุสัตว์ 1.75 139.3 132.3 0.1 5.3 6.4 139.2 0.0 5.8 7.6

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.86 110.6 106.6 0.5 3.8 1.8 110.1 0.0 3.6 1.9

อำหำรทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.59 127.6 123.4 0.3 3.4 2.8 127.2 0.3 3.2 2.7

น ้ำตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 1.44 97.5 82.8 1.8 17.8 5.9 95.8 -0.6 16.3 4.7

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 121.7 120.7 0.0 0.8 2.7 121.7 -0.1 2.4 3.0

ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรส้ำเร็จรูปอื่น 0.92 107.8 107.7 0.1 0.1 -0.1 107.7 0.4 0.2 0.0

สินค้าอุตสาหกรรม 80.17 102.5 102.5 0.0 0.0 -0.8 102.5 -0.1 -0.3 -0.6

สิ่งทอ 2.78 104.7 106.7 0.0 -1.9 -1.4 104.7 -0.4 -2.0 -0.8

อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.72 100.9 95.7 0.4 5.4 6.0 100.5 -0.2 5.1 6.4

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 9.77 105.4 106.9 -0.3 -1.4 -0.8 105.7 -0.2 -1.0 -0.7

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.92 105.8 103.0 -0.4 2.7 1.1 106.2 0.3 2.9 1.1

เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 2.28 104.9 104.8 0.0 0.1 -1.6 104.9 1.1 0.1 -1.0

เม็ดพลำสติก 3.63 92.9 96.0 0.2 -3.2 -7.6 92.7 -0.9 -3.9 -8.0

ผลิตภัณฑ์พลำสติก 1.62 102.2 106.8 -0.2 -4.3 -3.4 102.4 -1.3 -4.7 -2.9

เคมีภัณฑ์ 3.07 105.0 105.5 -0.4 -0.5 -0.7 105.4 0.3 -0.5 -0.4

ผลิตภัณฑ์ยำง 4.57 97.2 98.3 0.1 -1.1 -1.5 97.1 -0.6 -1.8 -1.5

ยำนพำหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.12 100.8 103.0 0.1 -2.1 -3.4 100.7 -0.1 -3.0 -2.8

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.68 58.8 77.3 -0.3 -23.9 -24.9 59.0 -2.0 -25.0 -25.0

น ้ำมันดิบ 0.14 22.4 40.4 -0.9 -44.6 -43.9 22.6 -5.4 -46.4 -43.9

น ้ำมันส้ำเร็จรูป 2.18 59.0 78.4 -0.5 -24.7 -25.8 59.3 -2.0 -26.0 -26.0

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 าเดือนตุลาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 91.7 (ปีฐำน 2555 = 100) (เดือนกันยำยน 2563 เท่ำกับ 91.9) โดยดัชนีรำคำน้ำเข้ำหมวด
สินค้ำเชื อเพลิง เท่ำกับ 53.9 หมวดสินค้ำทุน เท่ำกับ 105.3 หมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส้ำเร็จรูป เท่ำกับ 101.0 หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค เท่ำกับ 
105.4 และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง เท่ำกับ 95.8
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับ

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.3
ได้แก่ น ้ำมันดิบ และน ้ำมันส้ำเร็จรูป มีกำรปรับตัวลดลงเนื่องจำกควำมกังวลเร่ืองกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื อยังคงเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รวมทั งโครงรถและตัวถัง เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภำระหนี ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ น
จนกระทบก้ำลังซื อผู้บริโภค ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
ได้แก่ เคร่ืองรับวิทยุโทรศัพท์ เนื่องจำกอุปสงค์ภำยในประเทศเพ่ิมขึ น ประกอบกับมีสินค้ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำสู่ตลำดต่อเนื่อง และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 
0.1 ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้ำ ไดโอด ทรำนซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน้ำ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเม็ดพลำสติก ส าหรับหมวดสินค้าทุนไม่มีการ
เปล่ียนแปลง แต่มีกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
แต่คำดว่ำจะลดลงชั่วครำวเนื่องจำกภำพรวมของธุรกิจนี ยังขยำยตัวดี และกลุ่มสินค้ำที่ปรับตัว
สูงขึ น ได้แก่ เคร่ืองจักรใช้ในอุตสำหกรรมและส่วนประกอบ และเคร่ืองรับส่งสัญญำณและอุปกรณ์  
(โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์) ตำมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภำพและอ้ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด้ำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลมำกขึ น

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ลดลง
ร้อยละ 19.6 ได้แก่ น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และถ่ำนหิน เนื่องจำก
รำคำน ้ำมันดิบโลกลดลงจำกปีก่อนหน้ำ ตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รวมทั งโครงรถและตัวถัง 
ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 3.2 ได้แก่ ทองค้ำ เหล็ก เหล็กกล้ำ
และผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ และปลำทูน่ำสดซึ่งสอดคล้องกับกำรส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง
ที่ขยำยตัวสูงขึ นต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ได้แก่ เคร่ืองรับวิทยุ
โทรศัพท์ ตำมควำมต้องกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำรรุ่นใหม่ภำยในประเทศที่ยังคงเพ่ิมขึ น และ
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ เคร่ืองรับส่งสัญญำณและอุปกรณ์ (โทรศัพท์ วิทยุ 
โทรทัศน์) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตำมกำรปรับรำคำของประเทศแหล่งน้ำเข้ำ 
ที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง

2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 1.3 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

2.3 เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลงร้อยละ 2.5 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 22.9 ได้แก่ น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม และถ่ำนหิน ขณะที่
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เคร่ืองรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์  
เนื่องจำกวัฏจักรสินค้ำอยู่ในช่วงขำขึ น หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.8 
ได้แก่ ทองค้ำ แผงวงจรไฟฟ้ำ และเหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้าทุน สูงขึ้น
ร้อยละ 1.2 ได้แก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กำรทดสอบเคร่ืองรับส่งสัญญำณ
และอุปกรณ์ (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยเฉพำะรถยนต์นั่ง ซึ่งส่วนมำกเป็นรถยนต์รุ่นใหม่
ที่ผลิตภำยในประเทศไม่ได้



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนตุลาคม 2563

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนตุลาคม ปี 2563

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ)

หมวด

สัดส่วน เดือนตุลาคม 2563 เดือนกันยายน2563

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ต.ค. 63 ต.ค. 63 ต.ค. 62 M/M Y/Y A/A ก.ย. 63 M/M Y/Y A/A
ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 91.7 92.9 -0.2 -1.3 -2.5 91.9 -0.3 -1.4 -2.6
สินค้าเชื้อเพลิง 12.31 53.9 67.0 -1.3 -19.6 -22.9 54.6 -4.2 -19.6 -23.4
น ้ำมันดิบ 6.38 47.2 65.9 -2.7 -28.4 -30.8 48.5 -5.5 -27.5 -31.0
น ้ำมันส้ำเร็จรูป 2.18 76.5 85.6 -1.9 -10.6 -17.1 78.0 -5.3 -10.8 -17.8
ก๊ำซธรรมชำติปิโตรเลียม 2.25 54.8 60.1 1.9 -8.8 -12.2 53.8 -1.3 -11.7 -12.5
สินค้าทุน 26.97 105.3 104.4 0.0 0.9 1.2 105.3 0.4 0.9 1.2
ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.89 105.7 103.5 0.2 2.1 1.7 105.5 1.2 1.8 1.7
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.07 104.6 105.4 0.1 -0.8 -0.3 104.5 0.2 -1.0 -0.2
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 7.71 104.4 103.1 0.0 1.3 1.8 104.4 0.6 1.0 1.9
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.65 104.9 102.2 -0.5 2.6 1.3 105.4 0.7 3.5 1.3
เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ฯ 1.99 109.9 107.5 0.1 2.2 4.4 109.8 0.0 3.1 4.6
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 41.75 101.0 97.9 0.1 3.2 1.8 100.9 0.2 2.7 1.6
สัตว์น ้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้ำเร็จรูป 1.33 128.4 124.5 0.2 3.1 0.2 128.1 1.2 2.4 -0.2
พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช 3.02 100.0 98.7 -0.1 1.3 -1.3 100.1 0.2 1.1 -1.6
เคมีภัณฑ์ 6.79 91.2 89.9 0.1 1.4 -0.1 91.1 0.7 1.2 -0.3
ผลิตภัณฑ์ท้ำจำกพลำสติก 1.99 101.3 101.0 -0.1 0.3 0.5 101.4 0.3 0.3 0.6
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้ำ 5.63 114.0 98.3 -0.6 16.0 15.9 114.7 -1.2 15.2 15.8
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ 5.82 91.9 89.1 -0.1 3.1 1.3 92.0 0.5 3.1 1.1
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.96 100.0 98.5 0.6 1.5 -1.2 99.4 0.6 0.8 -1.5
ปุ๋ย และยำก้ำจดัศัตรูพืชและสัตว์ 0.96 68.0 76.5 0.3 -11.1 -12.5 67.8 1.2 -11.6 -12.6
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 6.85 110.7 108.5 0.4 2.0 0.9 110.3 0.0 1.7 0.8
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.56 105.4 103.3 0.2 2.0 1.9 105.2 0.4 2.0 1.8
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้ำจำกผัก ผลไม้ 0.96 105.0 102.9 -0.3 2.0 2.8 105.3 0.5 2.4 2.9
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.43 97.6 98.6 0.0 -1.0 0.2 97.6 0.2 -0.8 0.3
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.87 103.7 102.3 0.5 1.4 0.6 103.2 0.4 1.0 0.6
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 3.30 107.3 102.1 0.8 5.1 3.0 106.5 0.5 4.4 2.6
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.41 95.8 96.9 -0.3 -1.1 0.1 96.1 0.0 -0.7 0.2
รถยนต์นั่ง 0.64 110.1 109.3 0.3 0.7 2.7 109.8 0.1 0.7 2.8
รถยนต์โดยสำรและรถบรรทุก 0.30 106.2 107.3 0.0 -1.0 0.7 106.2 0.0 -0.7 0.8
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ 4.92 92.9 94.5 -0.4 -1.7 -0.4 93.3 0.0 -1.1 -0.2

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 าเดือนตุลาคม ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกที่ดี และราคาส่งออก
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน าเข้า ประกอบด้วย 1) กลุ่มท่ีน้ำเข้ำ
วัตถุดิบขั นกลำง และส่งออกสินค้ำขั นสุดท้ำย (เพื่อบริโภค หรือใช้เป็น
ส่วนประกอบอีกครั งในประเทศคู่ค้ำ) เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบเม็ดพลำสติก และผลิตภัณฑ์พลำสติก สะท้อนถึง
กำรส่งออกสินค้ำกลุ่มนี จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ นภำยในประเทศจำกกำรน้ำเข้ำ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 2) กลุ่มสินค้ำน้ำเข้ำและส่งออกไม่มีควำมเกี่ยวเน่ือง
กันโดยตรงในด้ำนห่วงโซ่กำรผลิต โดยสินค้ำท่ีน้ำเข้ำจะเป็นสินค้ำส้ำเร็จรูป
ใช้ส้ำหรับกำรบริโภคภำยในประเทศเป็นหลัก ขณะท่ีกำรส่งออกจะเป็นสินค้ำ
ท่ีผลิตและใช้วัตถุดิบภำยในประเทศเป็นส้ำคัญ เช่น ผักกระป๋อง เครื่องส้ำอำง 
และผลิตภัณฑ์ท้ำจำกข้ำวและแป้ง
กลุ่มสินค้าส าคัญที่มีราคาน าเข้ าสูงกว่าราคาส่งออก โดยเฉพำะ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนอย่ำงมือถือและอุปกรณ์สื่อสำร สะท้อนถึงกำรน้ำเข้ำ
สินค้ำท่ีมีเทคโนโลยีสูง ส่วนสินค้ำส่งออกจะเป็นสินค้ำท่ีมีเทคโนโลยีต่้ำกว่ำ 
ท้ำให้รำคำส่งออกจึงต่้ำกว่ำรำคำน้ำเข้ำ ด้ำนน ้ำมันส้ำเร็จรูปเป็นสินค้ำเกรด
ท่ีต่ำงกัน คำดว่ำสินค้ำท่ีน้ำเข้ำจะเป็นสินค้ำท่ีผลิตในประเทศไม่ได้ ส้ำหรับ
รำคำทองค้ำน้ำเข้ำท่ีสูงกว่ำรำคำส่งออกในช่วงนี เป็นไปตำมพฤติกรรมกำร
เก็งก้ำไรของผู้ส่งออก เมื่อรำคำทองค้ำในตลำดโลกเริ่มชะลอลงผู้ส่งออกจะมี
สตอ๊กสินค้ำโดยกำรเร่งน้ำเข้ำเพ่ือจะรอขำยหรือส่งออกเมื่อรำคำสูงขึ นในระยะ
ต่อไป

อัตราการค้าของไทย ในเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 109.7 (เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 109.4)ทั้งนี้ อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมี
ความสามารถทางการแข่งขันที่ดี


