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รายงานวิเคราะหภาวการณสงออก-นําเขาของไทย 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 

 
 

      เครื่องชี้วัดภาวการณสงออก-นําเขาของไทยในเดือนกรกฎาคม 2553 ขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยพิจารณาจากดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทย ประจําเดือน
กรกฎาคม 2553 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ (yoy) พบวาดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทยปรับตัวสูงขึ้น 
เชนเดียวกับดัชนีภาวะธุรกิจสงออก แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง เศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเปนตลาดที่มีศักยภาพในการสงออก
ของไทย นอกจากนี้ การนําเขาสินคาวัตถุดิบ และสินคาทุนที่มีคําสั่งซ้ือมากขึ้น แสดงถึงการขยายตัว
ของภาคการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสงออกอยางตอเนื่อง   
 
1.  ดัชนีราคาสงออก 

1.1  ดัชนีราคาสงออกของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2553 เทากับ 119.8   (เดือนมิถุนายน 2553 
เทากับ 119.8)  ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 10 คือสูงขึ้นรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน และเมื่อเทียบกบัเดือนกอนหนา ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง สาเหตุสําคัญมาจากการลดลง
ของราคาสินคาเกษตรสําคัญ ไดแก ขาว และยางพารา รวมท้ัง ราคาสินคาแรและเชื้อเพลิง 
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อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก 
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1.2.  การสูงขึ้นของดัชนีราคาสงออกเดือนกรกฎาคม 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
เปนผลมาจากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยหมวดสินคาเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 35.1 สินคา
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นรอยละ 8.1  สินคาอุตสาหกรรม สูงขึ้นรอยละ 2.9 และสินคาแรและ
เชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 17.0 
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1.3.   ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณสงออก 

                 1.3.1  พิจารณาจากดัชนีราคาสงออกเดือนกรกฎาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้น
รอยละ 8.2   ปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคูคาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลใหสินคาสงออกสําคัญมีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง        
รอยละ 17.0 (กาซปโตรเลียมเหลว สังกะสี น้ํามันสําเร็จรูป)  หมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 35.1 (ยางพารา  
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ถ่ัว ขาวโพด) หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ 8.1 (น้ําตาลทราย กากน้ําตาล)  
และหมวดสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 2.9  (หมอแบตเตอรี่ เม็ดพลาสติก  เคมีภัณฑ)   

              1.3.2  มูลคาการสงออกเดือนกรกฎาคม 2553 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2552 
โดยมีมูลคา 15,565 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นรอยละ 20.6  เปนการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะสินคา
เกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 12.7  ขณะที่สินคาอุตสาหกรรมสําคัญเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 23.5  โดย
การสงออกไปยังตลาดใหม และตลาดที่มีศักยภาพ เชน จีน อินเดีย รัสเซีย และโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อาเซียน จะเปนตัวขับเคลื่อนการสงออกเพิ่มเติมจากตลาดหลักที่มีอยูเดิม  ทั้งนี้ สินคาที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ
มูลคา อาทิเชน อาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูป  สวนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง เมื่อ
เทียบชวงเดียวกันของปกอน ไดแก ยางพารา มันสําปะหลัง น้ําตาล กุงแชแข็งและแปรรูป  สินคาที่ลดลงทั้ง

  

รอยละ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก รายหมวดสินคาเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน 
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มูลคาและปริมาณ ไดแก ขาว  เนื่องจากปญหาการแขงขันดานราคากับประเทศเวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย 
รวมทั้ง ปญหาการแข็งคาของคาเงินบาท   
                              การนําเขาในเดือนกรกฎาคม 2553 มีมูลคา 16,505 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 36.1  
โดยเฉพาะสินคาทุน วัตถุดิบ ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง  ซ่ึงเปนสินคาตนทุนสําหรับการผลิตเพื่อ
บริโภค และการสงออก  สงผลใหเดือนกรกฎาคม 2553 ไทยขาดดุลการคา 940 ลานเหรียญสหรัฐฯ   อยางไรก็ตาม 
ในชวง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.53) มีการนําเขามูลคาทั้งส้ิน 103,193 ลานเหรียญสหรัฐฯ  และไทยยังคงเกิน  
ดุลการคา 5,438 ลานเหรียญสหรัฐฯ   

                     1.3.3  อัตราการคาของไทย (Term of Trade) ในเดือนกรกฎาคม 2553  มีคาเทากับ 101.7 เทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 1.4  (เดือนกรกฎาคม 2552 เทากับ 100.3) แสดงใหเห็นวาผูสงออกของไทยยังมี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก โดยราคาสินคาเกษตรกรรม สินคาแรและเชื้อเพลิงมีแนวโนมสูงขึ้น 
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาของไทย   
 

                  1.3.4   ดัชนีที่บงชี้แนวโนมการสงออกของไทย ไดแก ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมและดัชนีมูลคาสงออก  
ในเดือนกรกฎาคม 2553 มีคา 53.0  และ  49.1  ตามลําดับ  โดยดัชนีคําสั่งซื้อมีคาสูงกวา 50 เปนเดือนที่ 
3 ติดตอกัน  แสดงใหเห็นถึงการสงออกที่มีแนวโนมปรับสูงขึ้นในอนาคต  เนื่องจากภาวะ-เศรษฐกิจ
โลกและประเทศคูคาที่สําคัญมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง  สินคาที่มีคําส่ังซื้อใหมเพิ่มขึ้น  ไดแก  เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต  ผลิตภัณฑพลาสติก  และเสื้อผาสําเร็จรูป  อยางไรก็ตามสถานการณความ
เปราะบางทางเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศในกลุมยูโรโซน  มีผลกระทบตอกําลังซื้อและความ
มั่นใจของผูบริโภคและนักทองเที่ยว  ซ่ึงภาคการสงออกและทองเที่ยวของไทยควรมีการปรับตัวและ
หาแนวทางแกไขตอไป 
 
 
2.  ดัชนีราคานําเขา 
 

  2.1   ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนกรกฎาคม 2553 เทากับ 117.8 (เดือนมิถุนายน 2553 
เทากับ 117.4)  ปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 10  คือสูงขึ้นรอยละ 6.7  เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.3     
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2.1.  ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนกรกฎาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนสูงขึ้น 
รอยละ 6.7  จากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา  โดยเฉพาะหมวดสินคาเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 13.1  
สวนหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง สูงขึ้นรอยละ 5.8  หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
สูงขึ้นรอยละ 5.7  หมวดสินคาทุน สูงขึ้นรอยละ 3.0  และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค สูงขึ้นรอยละ 
1.5 
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อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเขา 
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2.3  ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณนําเขา  

พิจารณาจากดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนกรกฎาคม 2553  เทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนสูงขึ้นรอยละ  6.7   สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น นักลงทุนและผูบริโภคมีความมั่นใจตอเศรษฐกิจโดยรวม สงผลใหการ
บริโภคและการลงทุนขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการนําเขาสินคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบและกึ่ง
สําเร็จรูป สินคาทุน และสินคาอุปโภคบริโภค  เพื่อรองรับการผลิตและการบริโภค  

 
3.   ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออกและนําเขา 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2553 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 พบวา คาเงินบาทเมื่อ 
เทียบกับเงินเหรียญสหรัฐมีทิศทางแข็งคาขึ้นเล็กนอย คือเงินบาทเฉลี่ยทั้งเดือนกรกฎาคม 2553 เทากับ 32.28 
ขณะที่เดือนมิถุนายน 2553 เทากับ 32.42   สวนหนึ่งเปนผลจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย จากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 1.50  ทําใหมีเงินทุนไหลเขามาในไทย สงผลใหคาเงินบาทแข็งคา ซ่ึง
เปนไปในทิศทางในเดียวกันกับคาเงินในภูมิภาคสวนใหญ  จากการที่นักลงทุนมั่นใจในเศรษฐกิจเอเชียมากขึ้น  
ประกอบกับการเก็งกําไรคาเงินหยวน  สงผลใหคาเงินในภูมิภาคปรับตัวแข็งคาขึ้น เชนเดียวกับคาเงินยูโรที่ 
ปญหาหนี้สาธารณะในยุโรปเริ่มคลี่คลาย   อยางไรก็ดี  การแข็งคาของคาเงินบาทยังไมสงผลกระทบตอการ
สงออกของไทยมากนัก  เนื่องจากเปนการแข็งคาขึ้นในระดับต่ํา  รวมทั้ง การเติบโตในเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย
ยังคงรอนแรง นับเปนปจจัยบวกสําหรับภาคธุรกิจสงออก   อยางไรก็ดี ภาครัฐยังควรตองรักษาเสถียรภาพของ
คาเงินบาทใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมแกวงตัวมากเกินไป   เพื่อใหภาคเอกชนสามารถวางแผนการการผลิต 
การลงทุน และการนําเขา-สงออกไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  

 
4.   แนวโนมดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2553 

  

แนวโนมดัชนีราคาสงออก และดัชนีราคานําเขาในเดือนสิงหาคม 2553 เทียบกับเดือน
เดียวกันกับปกอน คาดวามีแนวโนมสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เปนผลจากราคาสินคาเกษตรกรรม 
ราคาสินคาโภคภัณฑ และทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังมีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากนี้ จากผล
ของฐานตัวเลขดัชนีราคาสงออกและดัชนีราคานําเขาในชวงเดียวกันของปกอนอยูในระดับต่ํา ดังนั้น 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปนี้ ดัชนีราคาสงออก-นําเขา จึงยังคงเปนตัวเลขที่เปนบวก  อยางไรก็
ตาม อาจมีปจจัยที่สงผลกระทบตอสถานการณการสงออกและนําเขา อาทิเชน การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ปญหาภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตทาง
เกษตรกรรมในตลาดโลก  ทิศทางการแข็งคาของคาเงินบาทที่เปนผลจากการไหลเขาของเงินทุน ตาม
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวสูงขึ้น  รวมทั้ง แนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงออนไหวตอ
ปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานเมื่อวันที่    23/08/2553 

จัดทําโดย สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย   
วิสัยทัศน  “เปนองคกรที่เปนเลิศดานการจัดทําและใหบริการดัชนีเศรษฐกิจการคา”   

โทรศัพท  0-2507-7339   สายดวน  0-2507-7000    http://www.price.moc.go.th 

  

 


