
ดัชนีราคาส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 100.5 Export Price Index (EXPI)  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

Highlights 
     ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน กลับมาปรับตัวลดลง
อีกครั้ง ร้อยละ 0.2 (YoY) จากผลของราคาในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่ 
และเชื้อเพลิงเป็นส าคัญ ลดลงร้อยละ 0.6 และ 5.4 ตามล าดับ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ โดยเป็น
การปรับลดลงตามราคาตลาดโลกและความต้องการท่ีชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า เน่ืองจากผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะท่ีหมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 3.1 และ 1.0 ตามล าดับ สินค้าท่ีราคาปรับสูงขึ น ได้แก่ ไก่สดแช่เย็น 
แช่แข็งและแปรรูป ยางพารา ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม 
บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปและอาหารส้าเร็จรูป สาเหตุหลักเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ 
โรคระบาดไวรัส Covid-19 ท้าให้สินค้าประเภทอาหารและสินค้าจ้าเป็นอื่นๆ เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดโลกเพิ่มขึ น 
     ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) 
ปรับตัวลดลงจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10.4  ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
น ้ามันส้าเร็จรูป เน่ืองจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการใช้น ้ามันโลกจาก
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก ผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องเทศ และเครื่องประดับอัญมณี 
หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ 
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ  และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ และหมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
รถยนต์น่ัง และรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก  
     แนวโน้มราคาส่งออก-น าเข้าของไทย คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลง เน่ืองจาก 1) เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีเริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างท่ัวโลก  
ซ่ึงหากการแพร่ระบาดกินระยะเวลายาวนาน อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของสินค้าต่างๆ ในตลาด
ต่างประเทศ 2) ราคาน ้ามันปรับลดลงอย่างมาก เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท้าให้ราคาส่งออกในหมวด
น ้ามันและสินค้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับน ้ามันลดลงตาม  3) แนวโน้มเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร ซ่ึงมีผลให้ราคาในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยท่ีท้าให้ราคา
ส่งออก-น้าเข้าสูงขึ น ได้แก่ 1) ปัญหาภัยแล้งท่ีส่งผลต่อปริมาณสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดลดลง  
2) ราคาทองค้าท่ียังปรับตัวสูงขึ นต่อเน่ือง และ 3) การหยุดชะงักของการผลิตเน่ืองจากมีอุปสรรค
ในการน้าเข้าวัตถุดิบเพื่อน้ามาผลิตและส่งออก 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออก 
(Percentage Points) 
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สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
YoY
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(%) YoY ดัชนี (2555 = 100) 

ดัชนี YoY

100.5 

-0.2 

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ 

Import Price Index (IMPI)  

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน าเข้า 
(Percentage Points) 

ดัชนีราคาน าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 92.2 

อัตราการค้าของไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 109.0 (เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 
107.8) ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี 
โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   
ผัก และผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคร่ืองส้าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ซึ่งเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดโลก ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ น และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่
ตลาดน้อยลง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ราคาน าเข้าสูงกว่าราคาที่ได้รับจากการส่งออก ได้แก่ น ้ามันดิบ 
ทองค้า น ้ามันส้าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สาเหตุเนื่องจากเป็นสินค้าที่
ราคาเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดโลก และเป็นสินค้าที่ไทยน้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบไม่สามารถผลิตเองได้ 

 อัตราการค้า (Term of Trade) เดือนกุมภาพันธ์ 2563  

เม่ือเทียบกับระยะเวลา 
การ

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

เดือนมกราคม 2563 (MoM)  ลดลง 0.5 
เดือนกมุภาพันธ์ 2562 (YoY) ลดลง 0.2 

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

สูงขึ้น 0.3 

เม่ือเทียบกับระยะเวลา 
การ

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

เดือนมกราคม 2563 (MoM)  ลดลง 1.6 
เดือนกมุภาพันธ์ 2562 (YoY) ลดลง 0.6 

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

สูงขึ้น 0.6 

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าของประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563  25 มีนาคม 2563 



ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1. ดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 100.5 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 101.0) โดยดัชนีราคาส่งออก 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เท่ากับ 101.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เท่ากับ 108.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เท่ากับ 102.2 และหมวดสินค้าแร่
และเชื อเพลิง เท่ากับ 73.2  
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาส่งออกของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเทียบกับ 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาสง่ออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และเครื่องจักรกล อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตามความต้องการสินค้าท่ีลดลงจากเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 8.5 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และ
น ้ามันดิบ ตามความต้องการใช้น ้ามันของโลกท่ีลดลงอย่างมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศผู้ใช้
น ้ามันของโลกชะลอลงอย่างชัดเจน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 และ 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ข้าว และกุ้งสด  
แช่เย็นแช่แข็ง เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะท่ีความต้องการชะลอตัว ประกอบกับ
เงินบาทแข็งค่ากว่าคู่แข่ง ท้าให้ไทยสูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน และส่งผลกระทบให้การ
ส่งออกลดลง ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะ
น ้าตาลทรายตามปริมาณผลผลิตน ้าตาลโลกท่ีปรับตัวลดลงจากปัญหาภาวะภัยแล้ง  

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  
ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  
ตามความต้องการสินค้าท่ีลดลง ประกอบกับสินค้าบางกลุ่มเกี่ยวเน่ืองกับราคาน ้ามันท่ีปรับตัวลดลง 
หมวดสินค้าแรแ่ละเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 5.4 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และน ้ามันดิบ เน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท้าให้ความต้องการใช้น ้ามันปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดสินค้าที่ 
ดัชนีราคาส่งออกปรบัสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.1 ได้แก่  
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ยางพารา ข้าว และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความ
ต้องการของตลาดคู่ค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ท่ีมีแนวโน้มว่า
ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 จะท้าให้จีนมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ น และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋อง 
เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปและอาหารส้าเร็จรูป ปรับตัวสูงขึ นตามการขยายตัวของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร และตอบสนองความต้องการสินค้าจากท่ัวโลก เน่ืองจากวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

    2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

    2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

     

 2.3  เฉลี่ย ม.ค.-ก.พ. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้น 
ร้อยละ 3.8 ได้แก่ ยางพารา ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ข้าว และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง
และแห้ง ราคาสูงขึ นจากความต้องการสินค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสินค้าบางกลุ่มได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเป็นส้าคัญ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 0.7 
ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม ผลไม้กระป๋อง บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปและอาหาร
ส้าเร็จรูป และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป และ
น ้ามันดิบ ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผล
จากความต้องการสินค้าชะลอตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
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ตาราง แสดงดัชนีราคาส่งออกและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาพันธ์ 2563                                                                     
                               

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีราคาส่งออกประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) 

หมวด 

สัดส่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมกราคม 2563 

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

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

 ดัชนีราคาส่งออก 100.00 100.5 100.7 -0.5 -0.2 0.3 101.0 -0.1 0.7 

 สินค้าเกษตรกรรม 8.86 101.9 98.8 -0.6 3.1 3.8 102.5 0.1 4.5 

 สินค้ากสิกรรม 6.42 94.8 92.2 -0.8 2.8 3.7 95.6 0.2 4.6 

 สินค้าประมง 0.74 116.5 121.5 -1.1 -4.1 -3.1 117.8 -0.8 -2.0 

 ปศุสัตว์ 1.70 135.2 124.8 0.7 8.3 8.0 134.3 0.1 7.6 

 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 7.72 108.5 107.4 0.8 1.0 0.7 107.6 0.3 0.5 

 อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป 1.54 124.1 122.4 -0.2 1.4 1.6 124.3 0.4 1.7 

 น ้าตาลทรายและกากน า้ตาล 1.35 91.7 92.1 5.6 -0.4 -2.6 86.8 1.3 -4.9 

 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.67 120.7 117.4 0.0 2.8 2.8 120.7 0.0 2.9 

 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส้าเร็จรูปอื่น 0.92 107.6 107.0 -0.4 0.6 0.8 108.0 0.0 1.1 

 สินค้าอุตสาหกรรม 80.09 102.2 102.8 -0.4 -0.6 -0.4 102.6 0.0 -0.1 

 สิ่งทอ 2.82 106.3 106.2 -0.2 0.1 0.2 106.5 0.3 0.3 

 อัญมณแีละเครื่องประดับ 6.48 97.2 92.2 0.7 5.4 5.6 96.5 0.3 5.6 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า 9.83 106.0 106.4 -0.7 -0.4 0.0 106.7 -0.4 0.4 

 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 14.68 104.0 104.1 0.3 -0.1 -0.2 103.7 0.8 -0.3 

 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2.25 103.4 104.1 -0.1 -0.7 -0.6 103.5 -0.9 -0.6 

 เม็ดพลาสติก 3.60 92.1 99.8 -2.6 -7.7 -6.6 94.6 -1.3 -5.6 

 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.68 105.7 106.9 -1.5 -1.1 -0.6 107.3 -0.7 0.0 

 เคมีภัณฑ์ 3.09 105.7 105.5 -0.1 0.2 0.6 105.8 -0.4 1.0 

 ผลิตภัณฑ์ยาง 4.59 97.6 99.3 -0.1 -1.7 -1.6 97.7 0.2 -1.6 

 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 14.32 102.1 104.1 -0.8 -1.9 -1.7 102.9 -0.1 -1.4 

 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 3.34 73.2 77.4 -8.5 -5.4 1.2 80.0 -0.4 8.1 

 น ้ามันดิบ 0.23 36.9 44.8 -14.8 -17.6 -7.8 43.3 -2.7 2.9 

 น ้ามันส้าเร็จรูป 2.73 73.8 78.3 -8.8 -5.7 1.2 80.9 -0.4 8.3 

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 าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1. ดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 92.2 (ปีฐาน 2555 = 100) (เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 93.7) โดยดัชนีราคาน้าเข้า
หมวดสินค้าเชื อเพลิง เท่ากับ 62.6 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 104.5 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป เท่ากับ 98.1 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 
104.6 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 96.2 
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน าเข้าของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเทียบกับ 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง 
ร้อยละ 9.4 ได้แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันส้าเร็จรูป และเชื อเพลิงอื่น ๆ  เน่ืองจากได้รับแรงกดดัน 
จากปริมาณผู้ติดเชื อโควิด-19 นอกประเทศจีนท่ีปรับตัวสูงขึ นต่อเน่ือง ซ่ึงท้าให้นักลงทุน 
มีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการใช้น ้ามันโลกจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว  
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์  ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์ และรถจักรยาน หมวดสินค้าทุน 
ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก 
และเครื่องส้าอาง เครื่องประดับอัญมณี เครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ 
เภสัชกรรม ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ดัชนีราคาน าเข้าไม่เปลี่ยนแปลง  
แต่มีกลุ่มสินค้าท่ีปรับตัวสูงขึ น ได้แก่ ทองค้า โดยตลาดทองค้ายังคงได้รับแรงหนุนจากการ 
เข้าซื อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
สัตว์ น ้ าสด แช่ เย็ น แช่ แข็ ง แปรรู ปและกึ่ งส้ าเร็ จรู ป เคมีภัณฑ์ อื่ น ๆ และ 
กลุ่มสินค้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง 
ร้อยละ 10.4 ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม น ้ามันส้าเร็จรูป เนื่องจาก 
นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการใช้น ้ามันโลกจากเศรษฐกิจโลก 
ท่ีชะลอตัว ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท้าจากผัก หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์  
การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค้า อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง สูงขึ้นร้อยละ 0.8  ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์น่ัง และรถยนต์
โดยสารและรถบรรทุก 

    2.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ลดลงร้อยละ 1.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

 2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

     

 2.3  เฉลี่ย ม.ค.-ก.พ. ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจาก 
ผัก ผลไม้ และเครื่องประดับอัญมณี หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.8 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์น่ัง หมวดสินค้าทุน 
สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.2 ได้แก่ ทองค้า และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ขณะทีห่มวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 3.7 ได้แก่ น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 
และถ่านหิน 



ตาราง แสดงดัชนีราคาน าเข้าและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาพันธ์ 2563                                                                     
                               

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีราคาน าเข้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  

ปี 2555 = 100 (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) 

หมวด 

สัดส่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมกราคม 2563 

น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

ก.พ. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 62 M/M Y/Y A/A ม.ค. 63 M/M Y/Y 
 ดัชนีราคาน าเข้า 100.00 92.2 92.8 -1.6 -0.6 0.8 93.7 0.1 2.1 
 สินค้าเชื้อเพลิง 14.22 62.6 69.9 -9.4 -10.4 -3.7 69.1 -1.4 3.4 
 น ้ามันดิบ 8.15 60.7 69.6 -12.0 -12.8 -3.9 69.0 -1.0 5.7 
 น ้ามันส้าเร็จรูป 2.32 81.6 85.5 -8.9 -4.6 2.3 89.6 -2.5 9.4 
 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 2.30 56.3 64.0 -1.2 -12.0 -12.6 57.0 -3.4 -13.2 
 สินค้าทุน 26.64 104.5 103.1 -0.3 1.4 1.7 104.8 0.3 1.9 
 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.82 102.4 100.7 0.1 1.7 1.7 102.3 -0.6 1.7 
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 9.06 105.0 104.4 -0.6 0.6 0.9 105.6 0.3 1.1 
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.65 104.0 101.6 0.1 2.4 2.6 103.9 0.3 2.8 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.54 102.1 102.2 -1.2 -0.1 0.6 103.3 0.7 1.4 
 เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ฯ 1.97 109.4 104.6 0.6 4.6 4.5 108.7 1.0 4.4 
 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 40.33 98.1 97.0 0.0 1.1 1.2 98.1 0.4 1.4 
 สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 1.29 125.0 126.1 1.0 -0.9 -0.5 123.8 0.4 -0.1 
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.97 98.9 101.1 0.0 -2.2 -2.1 98.9 0.2 -2.0 
 เคมีภัณฑ์ 6.64 89.6 90.3 -0.1 -0.8 -0.9 89.7 -0.1 -1.0 
 ผลิตภัณฑ์ท้าจากพลาสติก 1.96 100.3 99.7 -0.5 0.6 0.7 100.8 0.2 0.7 
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 4.99 101.6 90.7 1.5 12.0 12.5 100.1 2.8 13.0 
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5.60 89.0 88.9 -0.2 0.1 -0.3 89.2 0.1 -0.7 
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 3.87 98.3 100.0 -0.2 -1.7 -1.6 98.5 0.0 -1.5 
 ปุ๋ย และยาก้าจดัศัตรูพืชและสัตว์ 1.01 71.8 77.8 -0.7 -7.7 -8.0 72.3 -0.8 -8.5 
 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.70 108.9 108.3 -0.3 0.6 0.9 109.2 0.2 1.3 
 สินค้าอุปโภคบริโภค 12.41 104.6 102.6 -0.2 1.9 2.1 104.8 0.6 2.4 
 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 0.97 106.0 102.2 0.0 3.7 3.8 106.0 0.9 4.0 
 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.44 98.7 98.5 -0.2 0.2 0.3 98.9 -0.2 0.4 
 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.86 102.8 102.4 -0.3 0.4 1.0 103.1 0.2 1.5 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3.21 104.9 102.4 0.3 2.4 2.4 104.6 1.2 2.4 
 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 6.40 96.2 95.4 -1.0 0.8 1.8 97.2 0.0 2.7 
 รถยนต์นั่ง 0.64 111.9 107.1 0.1 4.5 5.2 111.8 1.5 5.9 
 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.30 106.9 105.3 0.0 1.5 1.5 106.9 0.0 1.6 
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4.92 93.4 92.8 -1.2 0.6 1.7 94.5 -0.2 2.8 

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 าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกที่ดี และราคาส่งออก 
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน าเข้า ประกอบด้วย ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องส้าอาง สบู่และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ท้าจากข้าวและแป้ง เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ประกอบ
กับสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มได้รับอิทธิพลจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตปรับตัวสูงขึ น รวมถึงวัตถุดิบจ้าพวกสินค้าเกษตรที่มีปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อยลงจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้ราคาส่งออก
ปรับตัวสูงขึ นมาก 

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

       อัตราการค้าของไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 109.0 (เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 107.8) ทั งนี  อัตราการค้ายังสูงกว่า 100 แสดงว่า ประเทศไทย
ยังมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี 
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ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 

นมและผลิตภัณฑ์นม 

อัญมณีและเครื่องประดบั 

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

สิ่งทอและเสื้อผา้ 

เครื่องใช้ไฟฟา้ 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ท าจากข้าวและแปง้ 

เม็ดพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และ… 

เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว 

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุง… 

ผักกระปอ๋งและแปรรูป และของปรุงแต่ง… 

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ 

ปุ๋ย 

อัตราการค้าของไทย 


