
                                            
         รายงานวิเคราะหภาวการณสงออก-นําเขาของไทย 

    ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 
 
                                    
 
      เครื่องชี้ภาวการณสงออก-นําเขาของไทยในเดือนพฤษภาคม 2553 ขยายตัวอยางตอเนื่อง            
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยพิจารณาจากดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทย ประจําเดือน
พฤษภาคม 2553 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ (yoy) พบวาดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทยปรับตัวสูงขึ้น 
เชนเดียวกับดัชนีภาวะธุรกิจสงออก แสดงใหเห็นถึงเศรษฐกิจไทยมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ       
แรงกระตุนจากภาคการสงออก และการนําเขาสินคาทุนที่มีคําส่ังซื้อมากขึ้น ตามการขยายตัวของภาคการผลิต 
ทั้งเพื่อการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ   
 
1.  ดัชนีราคาสงออก 

      1.1  ดัชนีราคาสงออกของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2553 เทากับ 120.0   (เดือนเมษายน 2553  
เทากับ  119.9)   ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่  8 คือสูงขึ้นรอยละ 9.9  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน          
ของปกอน  หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา  สูงขึ้นรอยละ 0.1  สาเหตุจากราคาสินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว 
ระดับราคาออนตัวลง  
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      1.2  การสูงขึ้นของดัชนีราคาสงออกเดือนพฤษภาคม 2553 เปนผลมาจากการสูงขึ้นของทุกหมวด
สินคา โดยหมวดสินคาเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 37.3 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นรอยละ 6.1 
สินคาอุตสาหกรรม สูงขึ้นรอยละ 3.5 และสินคาแรและเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 35.3 
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      1.3.   ปจจัยท่ีสงผลใหภาวการณสงออกปรับตัวดีขึ้น 

1.3.1  พิจารณาจากดัชนีราคาสงออกเดือนพฤษภาคม  2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน            
สูงขึ้น รอยละ 9.9   ปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคูคาปรับตัวดีขึ้น  
ประกอบกับทิศทางราคาน้ํามันดิบ ราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกยังคงมี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  สงผลใหสินคาสงออกสําคัญมีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง  รอยละ 35.3                    
(กาซปโตรเลียมเหลว สังกะสี และน้ํามันดิบ)    หมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 37.3 (ยางพารา  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ถ่ัว และขาวโพด) หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ 6.1 (น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล)  และหมวดสินคา
อุตสาหกรรมรอยละ 3.5  (เม็ดพลาสติก  เคมีภัณฑ   หมอแบตเตอรี่และสวนประกอบ  ทองแดงและของทําดวยทองแดง) 

1.3.2  มูลคาการสงออกเดือนพฤษภาคม 2553 สูงขึ้นรอยละ 42.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 
(เดือนเมษายน 2553 สูงขึ้นรอยละ 40.9)  โดยเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่เจ็ด และเปนการสงออกที่สูงที่สุดในรอบ 22 เดือน 
นับจากเดือนกรกฎาคม 2551  ซ่ึงเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  ทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม เชน ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก   ขอตกลงทางการคากับประเทศคูคาตาง  ๆที่สงผลกระตุนภาคการสงออกของไทย  
อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออก ไดแก แนวโนมการแข็งคาของเงินบาทในไตรมาส 3  
และ 4    ทิศทางราคาน้ํามันดิบที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย   เมื่อเขาสูฤดูกาลทองเที่ยว   ปญหาหนี้สาธารณะ           
ในหลายประเทศของยุโรป    ทําใหมีการระมัดระวังการใชจายเงินมากขึ้น  รวมทั้งปญหาการเมืองภายในประเทศที่ยังมี
ความไมแนนอนอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยและผูนําเขาในตางประเทศ 

 



        
ทั้งนี้   สินคาที่มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก ยางพารา  จากความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  แตในแงของระดับราคาอาจยังไมปรับตัวสูงขึ้นมากนัก  ผลจากการเทขายทํากําไร       
ของนักลงทุนในตลาดลวงหนาโตเกียว และการชะลอซื้อจากประเทศจีน  ในขณะที่สินคาสงออกที่มีปริมาณ มูลคา และ
ระดับราคาลดลง ไดแก ขาว  เนื่องจากการแขงขันดานราคาขาวไทยที่ยังคงสูงกวาประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย      
เชน เวียดนาม   ปากีสถาน   และอินเดีย    ทําใหคําสั่งซื้อจากตลาดตางประเทศลดลง รวมท้ังปญหาจากการแข็งคา         
ของคาเงินบาท   ดังนั้น ประเด็นเรื่องขาว จึงยังคงมีความจําเปนที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรจะตองเขาไปแกไข      
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและนักธุรกิจผูสงออกขาว ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการหาตลาดใหมในการสงออกขาวไทย  
หรือการพัฒนาคุณภาพขาวไทยใหมีมาตรฐานสากล  เปนตน   
 

1.3.3   ดัชนีที่บงชี้แนวโนมการสงออกของไทย ไดแก ดัชนีคําส่ังซ้ือใหม และดัชนีมูลคาสงออก  
โดยในเดือนพฤษภาคม 2553 ดัชนีคําสั่งซื้อใหมมีคา 55.4  ซ่ึงมีคาสูงกวา 50 ตั้งแตเดือนกันยายน 2552  ยกเวน 
ในเดือนเมษายน 2553 ดัชนีมีคาต่ํากวา 50 เล็กนอย เนื่องจากมีวันหยุดชวงเทศกาลสงกรานตติดตอกัน 
หลายวัน  สินคาที่มีคําสั่งซ้ือใหมเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ยานยนต และผลิตภัณฑ
เหล็ก  ขณะที่ดัชนีมูลคาสงออก มีคา 56.4  ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตาม สถานการณความ 
ไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ และวิกฤตหนี้สินสาธารณะของประเทศในกลุมยูโรโซนสงผลกระทบ
ตอคําส่ังซ้ือลวงหนาเชนกัน 
 
2.  ดัชนีราคานําเขา 
 

             2.1  ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนพฤษภาคม 2553 เทากับ  117.7   (เดือนเมษายน 2553 เทากับ  
117.8)  ปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 8 คือสูงขึ้นรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  แตเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมาปรับตัวลดลงเล็กนอยคือลดลงรอยละ 0.1 สาเหตุสําคัญจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ลดลง 
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2.2  ดัชนีราคานําเขาของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนสูงขึ้น

รอยละ  9.4  จากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา  โดยเฉพาะหมวดสินคาเชื้อเพลิง  สูงขึ้นรอยละ 26.8  สวนหมวด
ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง  สูงขึ้นรอยละ 5.1 หมวดสินคาทุน สูงขึ้นรอยละ 3.3 หมวดสินคาวัตถุดิบและ 
กึ่งสําเร็จรูป  สูงขึ้นรอยละ 5.4  และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค สูงขึ้นรอยละ 1.6   

 
 

                          
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3  ปจจัยท่ีสงผลใหภาวการณนําเขาปรับตัวสูงขึ้น  

                       พิจารณาจากดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนพฤษภาคม  2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปกอนสูงขึ้นรอยละ  9.4   สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผล
ใหการบริโภคและการลงทุนขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการนําเขาสินคาสูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบและ        
กึ่งสําเร็จรูป สินคาทุนเพื่อรองรับการผลิตเพื่อการสงออก  แตเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ดัชนีราคานําเขาลดลง 
รอยละ 0.1 ซ่ึงเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ออนตัวลง  ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และ
ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ 
 
3.   ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออกและนําเขา 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 2553 เทียบกับเดือนเมษายน 2553 พบวา คาเงินบาทเมื่อเทียบกับ 
เงินเหรียญสหรัฐมีทิศทางออนคาลงเล็กนอย คือเงินบาทเฉลี่ยทั้งเดือนพฤษภาคม 2553 เทากับ 32.34 ขณะที่เดือน     
เมษายน 2553 เทากับ 32.23 ในขณะที่คาเงินในภูมิภาคสวนใหญแข็งคาขึ้นหลังจากประเทศจนีประกาศผลตัวเลข             
ทางเศรษฐกิจออกมาดีกวาที่คาดไว  จึงเปนแรงสนับสนุนใหภาคการสงออกของไทยปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  แมวาเงิน
เหรยีญสหรัฐ และเงนิเยนเริ่มมแีนวโนมออนคาลงจากปญหาคาบสมทุรเกาหลีและปญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุน   
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รวมทั้งคาเงินยโูรที่ออนคาลงอยางตอเนื่องในชวงเดือนพฤษภาคม จากปญหาภาวะหนี้สาธารณะของประเทศในยุโรป 
ก็ตาม  อยางไรก็ดี  ปญหาการออนคาของสกุลเงินตาง  ๆทั้งในยุโรป และญี่ปุนยังไมมีผลกระทบตอการสงออกของไทย
มากนักในระยะสั้น แตหากสถานการณยืดเยื้อ อาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทยในระยะยาวได  ทั้งนี้  เพื่อให
การสงออกขยายตัวอยางยั่งยืน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเขามาดูแลคาเงินบาทใหอยูในระดับที่เอื้อตอการแขงขันของ
ธุรกิจสงออก และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย
 
4.  แนวโนมดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2553 

แนวโนมดัชนีราคาสงออก และดัชนีราคานําเขาในเดือนมิถุนายน 2553 คาดวายังคงสูงขึ้น 
ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยเปนผลจากราคาสินคาเกษตร ราคาสินคาโภคภัณฑ และทิศทางราคาน้ํามันดิบ 
ในตลาดโลกยังมีแนวโนมสูงขึ้น   นอกจากนี้ จากผลของฐานตัวเลขดัชนีราคาสงออกและดัชนีราคานาํเขาในชวง
เดียวกันของปกอนอยูในระดับต่ํา ดังนั้น เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปนี้ ดัชนีราคาสงออก-นําเขา จึงยังคง
เปนตัวเลขที่เปนบวก  อยางไรก็ตาม อาจมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาสินคาสงออกและนําเขา อาทิเชน 
ปญหาแนวโนมคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น แนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ออนตัวลงจากความไมเชื่อมั่น 
ตอการแกไขปญหาภาวะหนี้สาธารณะของประเทศในยุโรป  รวมทั้ง แนวโนมอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดสงสัญญาณเตือนมายังภาคเอกชนวาอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เพื่อรักษา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และความไมแนนอนทางการเมือง
ภายในประเทศ  
 
                                              ************************                    
                                                                             

       
                                                                                   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
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                                                                                             กระทรวงพาณิชย 

กลุมงานดัชนรีาคาระหวางประเทศ

สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 

22 มิถุนายน 2553 
 


	       
	                                                                                   

