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รายงานวิเคราะหภาวการณสงออก-นําเขาของไทย 
ประจําเดือนมิถุนายน 2553 

 
 

      เครื่องชี้วัดภาวการณสงออก-นําเขาของไทยในเดือนมิถุนายน 2553 ขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยพิจารณาจากดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทย ประจําเดือน
มิถุนายน 2553 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ (yoy) พบวาดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทยปรับตัวสูงขึ้น 
เชนเดียวกับดัชนีภาวะธุรกิจสงออก แสดงใหเห็นถึงเศรษฐกิจไทยมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง    
ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีความตองการสินคามากขึ้น โดยเฉพาะแรงกระตุนจากภาคการสงออก 
และการนําเขาสินคาวัตถุดิบ และสินคาทุนที่มีคําส่ังซ้ือมากขึ้น ตามการขยายตัวของภาคการผลิต   
เพื่อการสงออก และการบริโภคภายในประเทศ   
 
1.  ดัชนีราคาสงออก 

1.1  ดัชนีราคาสงออกของประเทศ เดือนมิถุนายน 2553 เทากับ 119.8   (เดือนพฤษภาคม 
2553 เทากับ 120.0)  ปรับตัวสูงขึ้นตอเนือ่งเปนเดือนที ่ 9 คือสูงขึ้นรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน หากเปรยีบเทียบกับเดอืนที่ผานมา ลดลงเปนเดือนแรกในรอบป โดยลดลงรอย
ละ 0.2 สาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของราคาสินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว และยางพารา รวมทั้ง 
ราคาสินคาแรและเชื้อเพลิง 
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รอยละ 
อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก 
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1.2.  การสูงขึ้นของดัชนีราคาสงออกเดือนมิถุนายน 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
เปนผลมาจากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยหมวดสินคาเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 36.9 
สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นรอยละ 7.3 สินคาอุตสาหกรรม สูงขึ้นรอยละ 3.0 และสินคาแร
และเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 16.6 
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1.3.   ปจจัยท่ีสงผลใหภาวการณสงออกปรับตัวดีขึ้น 

                 1.3.1  พิจารณาจากดัชนีราคาสงออกเดือนมิถุนายน 2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สูงขึ้นรอยละ 8.2   ปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคูคาโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลใหสินคาสงออกสําคัญมีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง  
รอยละ 16.6   (กาซปโตรเลียมเหลว สังกะสี และน้ํามันสําเร็จรูป)      หมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 36.9 (ยางพารา  
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ถ่ัว และขาวโพด) หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ 7.3 (น้ําตาลทราย             
และกากน้ําตาล)  และหมวดสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 3.0  (เม็ดพลาสติก  เคมีภัณฑ  อัญมณีและเครื่องประดับ)   

              1.3.2  มูลคาการสงออกเดือนมิถุนายน 2553 เปนการสงออกที่สูงสุดเปนประวัติการณ ดวยมูลคา 
18,039 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตวัรอยละ 46.3 เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน โดยเปนการขยายตวั         
ทุกหมวดสินคา ไมวาจะเปนในหมวดสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร เชน ยางพารา น้ําตาล  หมวดสินคา
อุตสาหกรรม เชน เครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ยานยนต เปนตน ซ่ึงเปนผลมาจากการฟนตัว               
ของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ การสงออกเพิ่มขึน้ตอเนือ่งในอตัราสูง ทั้งในตลาดหลกัและตลาดใหม โดยเฉพาะ         
ในภูมิภาคอาเซียน (5) ซ่ึงเพิ่มขึ้นตอเนื่องถึงรอยละ 51.2  และตลาดใหม เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 47.8   สวนหนึ่งมาจาก
การใชสิทธิ์ขอตกลงทางการคากับประเทศคูคาตาง  ๆ ของภาคเอกชนที่สงผลกระตุนภาคการสงออกของไทย  
อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงที่ภาครัฐยังคงตองเฝาระวังสถานการณ เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการสงออก ไดแก 

  

รอยละ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก รายหมวดสินคาเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน 
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ทิศทางของคาเงนิบาทในไตรมาส 3 และ 4  การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขาสูระดบัปกติของธนาคารแหงประเทศไทย  
ทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  การปรับคาเงินหยวนของจีน และปญหาหนี้สาธารณะในหลายประเทศของ
ยุโรป  ซ่ึงแมวาการสงออกไปยังกลุมประเทศเหลานี้จะมีสัดสวนไมมาก  แตกอ็าจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิโลก
ในภาพรวมได 

                   ทั้งนี้  สินคาที่มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก ยางพารา  จากความตองการของตลาด               
ที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  แตในแงของระดับของราคาอาจยังไมปรับตัวสูงขึ้นมากนัก     
ผลมาจากการชะลอซื้อจากประเทศจีน ประกอบกับการผันผวนของราคาน้ํามันและคาเงินเยน ซ่ึงกระทบตอราคา
ยางพาราในตลาดลวงหนาโตเกียว  ในขณะที่สินคาสงออกที่มีปริมาณ มูลคา และระดับราคาลดลง ไดแก ขาว  
เนื่องจากการแขงขันดานราคาขาวไทยที่ยังคงสูงกวาประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย ไดแก เวียดนาม 
ปากีสถาน และอินเดีย  ทําใหคําส่ังซ้ือจากตลาดตางประเทศลดลง รวมทั้ง การที่ยังมีขาวอยูในสต็อกอยูจํานวนมาก   
ดังนั้น กระทรวงพาณิชยจึงกําหนดยุทธศาสตรเนนการพัฒนาคุณภาพขาว มากกวาเนนที่มูลคาและปริมาณ   
เพื่อยกระดับมาตรฐานของขาวไทย ใหกาวเขาสูตลาดการคาขาวที่มีคุณภาพในระดับสูง และเปนสวนแบงตลาด
ที่แตกตางจากประเทศคูแขงทางการคา 
 

                  1.3.3   ดัชนีที่บงชี้แนวโนมการสงออกของไทย ไดแก ดัชนีคําสั่งซื้อใหมและดัชนีมูลคาสงออก  
โดยในเดือนมิถุนายน 2553 มีคา 56.7  และ  56.9  ตามลําดับ   ซ่ึงมีคาสูงกวา 50 เปนเดือนที่  2  ติดตอกัน  
รวมทั้งดัชนีคาดการณภาวการณสงออก  และดัชนีคาดการณความสามารถในการแขงขันรายไตรมาส 
(กรกฎาคม - กันยายน  2553)  มีคา  61.2  และ  59.1  ตามลําดับ  ซ่ึงดัชนีมีคาสูงกวา  50  เปนไตรมาสที่  5  ติดตอกัน    
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาที่สําคัญมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง  โดยสินคาที่มีคําสั่งซื้อ
ใหมเพิ่มขึ้น  ไดแก  เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องใชไฟฟา  ผลิตภัณฑพลาสติก   และเสื้อผาสําเร็จรูป     
 
 
2.  ดัชนีราคานําเขา 
 

2.1  ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนมิถุนายน 2553 เทากับ 117.4 (เดือนพฤษภาคม 
2553 เทากับ 117.7)  ปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 9  คือสูงขึ้นรอยละ 6.1  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน  แตเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาปรับตัวลดลง  รอยละ 0.3  สาเหตุสําคัญมาจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
ท่ีลดลง   
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2.2  ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนมิถุนายน 2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนสูงขึ้น 
รอยละ 6.1  จากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา  โดยเฉพาะหมวดสินคาเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 10.4  
สวนหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง สูงขึ้นรอยละ 5.2  หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
สูงขึ้นรอยละ 6.2  หมวดสินคาทุน สูงขึ้นรอยละ 2.8  และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค สูงขึ้นรอยละ 1.3 
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2.3  ปจจัยท่ีสงผลใหภาวการณนําเขาปรับตัวสูงขึ้น  

พิจารณาจากดัชนีราคานําเขาของประเทศ เดือนมิถุนายน 2553 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนสูงขึ้นรอยละ 6.1  สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่สงผลใหการบริโภคและการลงทุนขยายตัวอยางตอเนื่อง  มีการนําเขาสินคาสูงขึ้น  
โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป  และสินคาทุน  เพื่อรองรับการผลิตเพื่อการสงออก  โดยมีมูลคา
การนําเขาขยายตัวในอัตรารอยละ 34.7  และรอยละ 45.5 (yoy) ตามลําดับ แตเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา  
ดัชนีราคานําเขาลดลง รอยละ 0.3  ซ่ึงเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ออนตัวลง เนื่องจาก
ความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลก  ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของยุโรปและจีนเริ่มชะลอตัวลง
จากวิกฤติหนี้ยุโรปและมาตรการทางการเงินที่เขมงวดของจีน  สงผลใหความตองการน้ํามันชะลอตัวลง  
ขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํามันของ OPEC ยังคงเพิ่มขึ้น   
 
3.   ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออกและนําเขา 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2553 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2553 พบวา คาเงินบาท  
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐมีทิศทางออนคาลงเล็กนอย คือเงินบาทเฉลี่ยทั้งเดือนมิถุนายน 2553 เทากับ 32.42 
ขณะที่เดือนพฤษภาคม 2553 เทากับ 32.34  ในขณะที่คาเงินในภูมิภาคสวนใหญแข็งคาขึ้น เปนผลจาก              
การขยายตัวในภาคการสงออกในภูมิภาคเอเชีย  ประกอบกับ คาเงินหยวนที่แข็งคาขึ้นจากการที่ธนาคารของจีน
ปรับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวนใหความยืดหยุนมากขึ้น สงผลใหความสามารถทางการแขงขันทางดานราคา
ของบาทตอหยวนปรับตัวดีขึ้น  และทําใหจีนมีกําลังการนําเขาจากไทยมากขึ้น  รวมทั้ง คาเงินยูโรที่ผันผวน
ในชวงเดือนมิถุนายน จากปญหาภาวะหนี้สาธารณะของประเทศในยุโรป  โดยเฉพาะประเทศกรีซและฮังการี  
อยางไรก็ดี  ปญหาการผันผวนของสกุลเงินตาง  ๆยังไมสงผลกระทบตอการสงออกของไทยมากนัก  เนื่องจาก
ภาคการสงออกในภูมิภาคเอเชียยังคงอยูในระดับดี  อยางไรก็ตาม ภาครัฐควรติดตามและดูแลความผันผวน      
ของคาเงินอยางใกลชิด พรอมทั้งรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทใหอยูในระดับที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ภาคเอกชนเอง
ก็สามารถเตรียมความพรอมไดดวยการใชเครื่องมือทางการเงินบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ            
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง กระจายตลาดการสงออกไปยังภูมิภาคที่หลากหลาย 

 
4.   คาดการณดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ ในไตรมาสที่ 3/2553    

  

แนวโนมดัชนีราคาสงออก และดัชนีราคานําเขาในไตรมาสที่ 3/2553 คาดวายังคงสูงขึ้น
ในอัตราที่ชะลอตัวลง เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหตลาดมีความตองการสินคามากขึ้น
อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะสินคาภาคการเกษตรและสินคาทุนในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผลของฐานตัวเลข
ดัชนีราคาสงออกและดัชนีราคานําเขาของปกอนหนาที่อยูในระดับต่ํา จึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลให 
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ดัชนีราคาสงออกและดัชนีราคานําเขามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ดี มีปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบ
ใหระดับราคาสินคาสงออกและนําเขาชะลอตัวลง อาทิเชน แนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ออนตัวลง
จากความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจซ่ึงเกิดจากปญหาหนี้สาธารณะและสถาบันการเงินในยุโรป การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 1.5  
รวมทั้ง ปญหาภัยแลงที่อาจกระทบใหการใชจายภาคเอกชนพื้นตัวชากวาการคาดการณ 

                        ทั้งนี้ คาดวาไตรมาสที่ 3/2553 ดัชนีราคาสงออกจะสูงขึ้นอยูระหวางรอยละ 6.0-7.0 ตอป 
ขณะที่ดัชนีราคานําเขาจะสูงขึ้น รอยละ 5.5-6.0 โดยอยูภายใตสมมติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบอยูระหวาง    
70-80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และอัตราแลกเปลี่ยนอยูระหวาง 31-33 บาทตอดอลลารสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานเมื่อวันที่    23/07/2553 

จัดทําโดย สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย   
วิสัยทัศน  “เปนองคกรที่เปนเลิศดานการจัดทําและใหบริการดัชนีเศรษฐกิจการคา”   
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