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รายงานวิเคราะหภาวการณสงออก-นําเขาของไทย 
ประจําเดือนกันยายน 2553 

 
 

      เครื่องชี้วัดภาวการณสงออก-นําเขาของไทยในเดือนกันยายน 2553 มีแนวโนมขยายตัว
อยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยพิจารณาจากดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทย 
ประจําเดือนกันยายน 2553 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ  พบวาดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทยปรับตัว
สูงขึ้น บงบอกใหเห็นถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย  และเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ 
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในภาคการนําเขา ยังคงมีการขยายตัวของการนําเขาในกลุมสินคาวัตถุดิบ 
สินคากลุมยานพาหนะและอุปกรณการขนสง  และสินคาทุนมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงนักลงทุนยังมี
ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย   มีการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการสงออกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ยังคงตองติดตามและเฝาระวังปญหาคาเงินบาทแข็งเมื่อเทียบกบัเหรยีญสหรฐัฯ  
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่อยูที่รอยละ 1.75  และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปอยางใกลชิด 
เพราะอาจสงผลกระทบตอสภาวการณเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได 
 
1.  ดัชนีราคาสงออก 

     1.1  ดัชนีราคาสงออกของประเทศ เดือนกันยายน 2553 เทากับ 121.7   (เดือนสิงหาคม 
2553 เทากับ 120.3)  ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 12 คือสูงขึ้นรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดยีวกันของปกอน และเมื่อเทียบกบัเดือนกอนหนา สูงขึ้นรอยละ 1.2 สาเหตุสําคัญมาจาก     
การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาเกษตรสําคัญ ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ถ่ัว  และขาวโพด
 รวมทั้ง ราคาสินคาแรและเชื้อเพลิง 
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รอยละ 
อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก 
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     1.2.  การสูงขึ้นของดัชนีราคาสงออกเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
เปนผลมาจากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยหมวดสินคาเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 26.0 
สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร  สูงขึ้นรอยละ 5.4  สินคาอุตสาหกรรม สูงขึ้นรอยละ 3.6 และสินคาแร     
และเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 14.7 
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     1.3.   ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณสงออก 

              1.3.1  พิจารณาจากดัชนีราคาสงออกเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สูงขึ้นรอยละ 7.4 ปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  ทําใหตลาดมีความตองการสินคามากขึ้นสงผลใหสินคาสงออกสําคัญมีราคา
สูงขึ้น ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง  รอยละ 14.7  (ดีบุก สังกะสี น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป 
น้ํามันดีเซล)  หมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 26.0  (ยางพารา  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ถ่ัว  ขาวโพด) 
หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ  5.4 (น้ําตาลทราย  กากน้ําตาล)  และหมวดสินคา
อุตสาหกรรม รอยละ 3.6  (อัญมณีและเครื่องประดับ  แบตเตอรี่  เคมีภัณฑ ทองแดงและของทําดวย
ทองแดง)  

              1.3.2  มูลคาการสงออกเดือนกันยายน 2553  สูงสุดเปนประวัติการณ ดวยมูลคาการสงออก 
18,062 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 21.2 คิดในรูปเงินบาท มีมูลคา 565,874 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
12.4 โดยเฉพาะสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 20.0  ขณะที่สินคาอุตสาหกรรม
สําคัญเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  17.2   สินคาที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคา   อาทิ  เชน  ขาว   ยางพารา   กุงแชแข็ง
และแปรรูป   สวนสินคาที่ลดลงทั้งมูลคา   และปริมาณ  ไดแก  น้ําตาล  เนื่องจากผลผลิตในประเทศ
ลดลงและความตองการในประเทศเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้   เปนการสงออกไปยังตลาดหลักเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

  

รอยละ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก รายหมวดสินคาเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน 



3  

เปนเดือนที่  11  ถึงรอยละ 22.9  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป   ตลาดศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องในอัตราสูง  รอยละ  29.5 เปนการเพิ่มขึ้นของทุกตลาด   โดยการขยายตัวของภาคการสงออก   
สวนหนึ่งเปนผลจากการใชสิทธิขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศ       
ในกลุมอาเซียน ญี่ปุน อินเดีย จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเกาหลีใต     
               
              1.3.3  อัตราการคาของไทย (Term of Trade) ในเดือนกันยายน 2553  มีคาเทากับ 102.0 
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 1.6  (เดือนสิงหาคม 2552 เทากับ 100.4) บงบอกถึง
ศักยภาพของผูสงออกไทยในการแขงขันในตลาดโลก  โดยราคาสินคาเกษตรกรรม  สินคาแรและเชื้อเพลิง  
มีแนวโนมสูงขึ้น  ตามความฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความตองการสินคาของประเทศคูคาของไทย 
 

              1.3.4   ดัชนีที่บงชี้แนวโนมการสงออกของไทย ไดแก ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมและดัชนีมูลคา
สงออก  ในเดือนกันยายน 2553 มีคาเทากันอยูที่ 50.7  รวมทั้งดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก  
และดัชนีคาดการณความสามารถในการแขงขันในไตรมาสที่  4  (ตุลาคม – ธันวาคม  2553)  อยูที่  
59.1  และ  56.0  ตามลําดับ  และมีคาสูงกวา  50  ตั้งแตไตรมาสที่  3  ของป  2553  แสดงใหเห็นถึง
สถานการณการสงออกและความสามารถในการแขงขันที่มีแนวโนมที่ดีและสามารถแขงขัน      
ในตลาดโลกได    อยางไรก็ตามสถานการณคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องยังคงเปนปจจัย
สําคัญ ที่ตองติดตามอยางใกลชิด  เนื่องจากสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูสงออกและราคา
สินคาไทย ในตลาดโลก  ทั้งนี้  หมวดสินคาที่คาดวาจะสงออกไดเพิ่มขึ้น  เชน  คอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ   เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ  เครื่องอิเลคทรอนิกส  ยานพาหนะ   อัญมณีและ
เครื่องประดับ  ผลิตภัณฑเหล็กและยางพารา  เปนตน 
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2.  ดัชนีราคานําเขา 
 

              2.1   ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนกันยายน 2553 เทากับ 119.3 (เดือนสิงหาคม 
2553 เทากับ 118.9)  ปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 12  คือสูงขึ้นรอยละ 5.8  เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน  และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.3    
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               2.2 ดัชนีราคานําเขาของประเทศ เดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สูงขึ ้นรอยละ  5.8  เปนการสูงขึ้นทุกหมวดสินคา  หมวดสินคาเชื้อเพลิง  สูงขึ้นรอยละ  6.5  
หมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง สูงขึ้นรอยละ 7.2  หมวดสินคาทุนสูงขึ้นรอยละ 3.3 
หมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป  สูงขึ้นรอยละ 6.3 และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค สูงขึ้นรอยละ 3.7 
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รอยละ 

รอยละ 

อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเขา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคานําเขา รายหมวดสินคาเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน 
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              2.3 ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณนําเขา  

พิจารณาจากดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนกันยายน 2553  เทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปกอนสูงขึ้นรอยละ  5.8   สาเหตุหลักมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดขีึน้  จากปจจยั
การคาโลกและการไหลเวียนของเงินทุน    สงผลใหภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัวดี เนื่องจาก
นักลงทุนและผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ   ทําใหการบริโภคและการลงทุนขยายตัวอยางตอเนื่อง   
สงผลใหมีการนําเขาสินคาสูงขึ้น   โดยเฉพาะ สินคาวัตถุดิบ   สินคาทุน  ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง

การนําเขาในเดือนกันยายน  2553  มีมูลคา  14,997  ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นรอยละ 
16.0   คิดในรูปเงินบาทมีมูลคา  475,393  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6  โดยมีการขยายตัวสําคัญใน
กลุมสินคาวัตถุดิบ/กึ่งสําเร็จรูป รอยละ 23.6  ตามการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น กลุมสินคาทุน รอยละ 
28.2  และกลุมยานพาหนะและอุปกรณการขนสง รอยละ 56.8 เปนผลจากปริมาณการสงออก       
ที่เพิ ่มขึ ้น  แสดงใหเห็นถึงนักลงทุนยังมีความเชื ่อมั ่นในเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนําเขาเพื ่อ
สงออก และการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ   ประกอบกับการแข็งคาของคาเงินบาทเปนปจจัย     
ใหผูประกอบการนําเขาสินคามากขึ้น โดยเฉพาะสินคาทุน และสินคาที่สนับสนุนการผลิตและการ
สงออก

 
3.   

  

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออกและนําเขา 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนกันยายน 2553 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2553 พบวา คาเงินบาท                    
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐมีทิศทางแข็งคาขึ้น คือเงินบาทเฉลี่ยทั้งเดือนกันยายน 2553 เทากับ 
30.79 ขณะที่เด ือนสิงหาคม 2553 เทากับ 31.70   เนื่องจากมีการไหลเขาของเงินทุนจากนักลงทุน
ตางประเทศ ที่เขามาในตลาดพันธบัตรและหลักทรัพย สงผลใหคาเงินบาทแข็งคา ซ่ึงเปนไปใน
ทิศทางในเดียวกัน กับคาเงินในภูมิภาคสวนใหญ  ตามความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ปจจัยที่สนับสนุนใหมีการไหลเขาของเงินทุน ไดแก การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของไทยที่รอยละ 1.75  เพื่อรองรับแรงกดดันของเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงขึ้น   การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลง และมีความกังวลวาธนาคารกลางสหรัฐ (The Federal Reserve 
Bank : Fed) อาจมีการกระตุนเศรษฐกิจดวยการอัดฉีดปริมาณเงินเขาสูระบบมากขึ้น หรือมาตรการ 
QE (Quantitative Easing) ในระยะตอไป รวมทั้ง การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0 ถึงรอยละ 
0.25  และคาดวาจะคงไวอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณการใชทรัพยากร และอัตราเงินเฟอท่ีอยูใน
ระดับต่ํา อยางไรก็ตาม  กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการออกมาตรการผอนคลาย
การแข็งคาของคาเงินบาท เชน การผอนคลายหลักเกณฑการลงทุนโดยตรงและใหกูยืมแกกิจการในเครือ
ที่ตางประเทศ  การขยายวงเงินการฝากเง ินตราตางประเทศ   รวมทั ้ง  การใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ในการใหความรูดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 
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4.   คาดการณดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ ในไตรมาสที่ 4/2553    

     แนวโนมดัชนีราคาสงออก และดัชนีราคานําเขาในไตรมาสที่ 4/2553 คาดวายังคง
สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง   เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  โดยเฉพาะประเทศคูคาใน
ภูมิภาคเอเชียมีความตองการสินคามากขึ้น  จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ
สินคาภาคการเกษตรและสินคาทุนภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ จากการที่ฐานตัวเลขดัชนีราคาสงออก
และดัชนีราคานําเขาของปกอนหนาที่อยูในระดับต่ํา   จึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหดัชนีราคาสงออก
และดัชนีราคานําเขามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ดี   ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอระดับราคา
สินคาสงออกและนําเขา  อาทิเชน  อัตราแลกเปลี่ยนของไทยเทียบกับเหรียญสหรัฐที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้น  
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป   การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่รอยละ 1.75 ตอป รวมทั้งปญหาภัยธรรมชาติ  เชน น้ําทวมในพื้นที่เกษตรกรรมของไทยที่อาจ
สงผลกระทบตอปริมาณสินคาเกษตรที่จะออกสูตลาด

     ทั้งนี้ คาดวาไตรมาสที่ 4/2553  ดัชนีราคาสงออกจะสูงขึ้นอยูระหวางรอยละ 6.0-7.0 ตอ
ป ขณะที่ดัชนีราคานําเขาจะสูงขึ้น รอยละ 7.5-8.0 ตอป ภายใตสมมติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบอยูระหวาง 70-
80 เหรียญสหรัฐตอบารเรล   และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปอยูระหวาง  31-33  บาทตอเหรียญสหรัฐ  
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