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รายงานวิเคราะหภาวการณสงออก-นําเขาของไทย 
ประจําเดือนสิงหาคม 2553 

 
 

      เครื่องชี้วัดภาวการณสงออก-นําเขาของไทยในเดือนสิงหาคม 2553 ขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยพิจารณาจากดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทย ประจําเดือน
สิงหาคม 2553 ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ (yoy) พบวาดัชนีราคาสงออก-นําเขาของไทยปรับตัวสูงขึ้น 
แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเปนตลาดที่มีศักยภาพในการสงออกของไทย นอกจากนี้ การนําเขาสินคาวัตถุดิบ 
สินคากลุมยานพาหนะและอุปกรณการขนสง และสินคาทุนที่มีคําส่ังซ้ือมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงนักลงทุน
ยังมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย  มีการขยายตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคการผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ และสงออกอยางตอเนื่อง   
 
1.  ดัชนีราคาสงออก 
     1.1  ดชันีราคาสงออกของประเทศ เดือนสิงหาคม 2553 เทากับ 120.3   (เดือนกรกฎาคม 
2553 เทากับ 119.8)  ปรับตัวสูงขึ้นตอเนือ่งเปนเดือนที ่ 11 คือสูงขึ้นรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดอืน
เดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สูงขึ้นรอยละ 0.4  สาเหตุสําคัญมาจากการเพิม่ขึ้น
ของราคาสินคาเกษตรสําคัญ ไดแก ยางพารา ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง ถ่ัว  และขาวโพด รวมทั้ง ราคา
สินคาแรและเชื้อเพลิง 
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อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก 
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     1.2.  การสูงขึ้นของดัชนีราคาสงออกเดือนสิงหาคม 2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
เปนผลมาจากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา โดยหมวดสินคาเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 28.5 
สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร  สูงขึ้นรอยละ 5.3  สินคาอุตสาหกรรม สูงขึ้นรอยละ 2.7 และสินคาแร     
และเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 9.8 
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     1.3.   ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณสงออก 
              1.3.1  พิจารณาจากดัชนีราคาสงออกเดือนสิงหาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน สูงขึ้น  รอยละ 6.5   ปจจัยหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ
คูคาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลใหสินคาสงออกสําคัญมีราคาสูงขึ้น 
ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง   รอยละ 9.8 (ดีบุก  กาซปโตรเลียมเหลว สังกะสี น้ํามันดีเซล)   
หมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 28.5  (ยางพารา  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ถ่ัว  ขาวโพด) หมวดสินคา
อุตสาหกรรมการเกษตร รอยละ 5.3 (น้ําตาลทราย กากน้ําตาล)  และหมวดสนิคาอุตสาหกรรมรอยละ 2.7  
(หมอแบตเตอรี่  เคมีภัณฑ ทองแดงและของทําดวยทองแดง)   
 
              1.3.2  มูลคาการสงออกเดือนสิงหาคม 2553 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 
2552 โดยมีมูลคา 16,452 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9  เปนการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา 
โดยเฉพาะสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 14.0  ขณะที่สินคาอุตสาหกรรม
สําคัญเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 26.1   เปนการสงออกไปยังตลาดหลักเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 10  ถึงรอยละ 
31.2    สงออกไปยังตลาดศักยภาพสูง    เชน   อินเดียและอาเซียน  เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่  12      
ถึงรอยละ 44.3  ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากการใชสิทธิขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศตางๆ  
ทําใหการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน  ทั้งนี้ สินคาที่เพิ่มขึ้น

  

รอยละ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสงออก รายหมวดสินคาเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน 
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ทั้งปริมาณและมูลคา  อาทิเชน ยางพารา อาหารทะเลแชแข็งกระปองและแปรรูป   สวนสินคาที่ลดลง         
ทั้งมูลคาและปริมาณ ไดแก ขาว  เนื่องจากปญหาการแขงขันดานราคากับประเทศเวียดนาม 
ปากีสถาน  และอินเดีย  รวมทั้ง  ปญหาการแข็งคาของคาเงินบาท   
              การนําเขาในเดือนสิงหาคม 2553 มีมูลคา 15,809 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 41.1  
เปนการขยายตัวในทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมสินคาวัตถุดิบ/กึ่งสําเร็จรูป กลุมสินคาทุน  และกลุมยานพาหนะ
และอุปกรณการขนสง  แสดงใหเห็นถึงนักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและความชัดเจน
ของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประกอบกับ การแข็งคาของคาเงินบาท นับเปนปจจัยให
ผูประกอบการนําเขาสินคามากขึ้น  โดยเฉพาะเครื่องจักรและสวนประกอบ   เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและขยายการผลิต   จากการขยายตัวของภาคการสงออกสงผลใหเดือนสิงหาคม 2553 
ไทยไดดุลการคา 643 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ทําใหในชวง 8 เดือนแรก (ม.ค.- ส.ค.53) ไทยได
ดุลการคารวม 6,081 ลานเหรียญสหรัฐ 
 
              1.3.3  อัตราการคาของไทย (Term of Trade) ในเดือนสิงหาคม 2553  มีคาเทากับ 101.2 
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 0.9  (เดือนสิงหาคม 2552 เทากับ 100.3) แสดงใหเห็นวา
ผูสงออกของไทยมีศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก  โดยราคาสินคาเกษตรกรรม   สินคาแร
และเชื้อเพลิงมีแนวโนมสูงขึ้น   ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาของไทย   
 

              1.3.4   ดัชนีที่บงชี้แนวโนมการสงออกของไทย ไดแก ดัชนีคําส่ังซื้อใหมและดัชนีมูลคา
สงออก  ในเดือนสิงหาคม 2553 มีคา 48.9  และ  51.1  ตามลําดับ  โดยแนวโนมของการสงออกและมูลคา
คําสั่งซื้อลวงหนาเริ่มชะลอตัว  ซึ่งเปนไปตามวัฏจักรของการสงออกและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
และยุโรปที่ยังคงมีความเปราะบาง   ทั้งนี้  การแข็งคาของเงินบาทสงผลกระทบตอราคาและ
ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก  สินคาที่มีคําสั่งซื้อใหมลดลง  เชน  คอมพิวเตอร
และสวนประกอบ  เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ  ยานพาหนะ  อัญมณีและเครื่องประดับ  เปนตน 

 
2.  ดัชนีราคานําเขา 
 

              2.1   ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนสิงหาคม 2553 เทากับ 118.9 (เดือนกรกฎาคม 
2553 เทากับ 117.8)  ปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 11  คือสูงขึ้นรอยละ 5.5  เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน  และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.9    
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                      2.2 ดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนสิงหาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนสูงขึ้น รอยละ 5.5  จากการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา  โดยเฉพาะหมวดสินคาเชื้อเพลิง 
สูงขึ้นรอยละ 7.0  สวนหมวดยานพาหนะและอุปกรณการขนสง สูงขึ้นรอยละ 7.4  หมวดสินคา
วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป สูงขึ้นรอยละ 6.1  หมวดสินคาทุน สูงขึ้นรอยละ 3.5  และหมวดสินคา
อุปโภคบริโภค สูงขึ้นรอยละ 2.3 
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              2.3 ปจจัยท่ีสงผลตอภาวการณนําเขา  
            พิจารณาจากดัชนีราคานําเขาของประเทศ  เดือนสิงหาคม 2553  เทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอนสูงขึ้นรอยละ 5.5  สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความแข็งแกรง   
และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ทําใหนักลงทุนและผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ
โดยรวม  มีการขยายตัวดานการผลิตเพื่อใชภายในประเทศและการสงออก  สงผลใหมีการนําเขา
สินคาสูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป  สินคาทุน และยานพาหนะและอุปกรณ
การขนสง   ซ่ึงมีมูลคาการนําเขาในเดือนสิงหาคม 2553  สูงขึ้น รอยละ 39.4  38.9  และ 98.7  
ตามลําดับ 

 
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออกและนําเขา 3.   

     อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2553 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2553 พบวา คาเงินบาท       
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐมีทิศทางแข็งคาขึ้น คือเงินบาทเฉลี่ยทั้งเดือนสิงหาคม 2553 เทากับ 
31.70 ขณะที่เด ือนกรกฎาคม 2553 เทากับ  32.28   สวนหนึ่งเปนผลจากการที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอเนื่องเปนครั้งที่  2  จากรอยละ 1.50  เปนรอยละ 1.75  สาเหตุจาก
เศรษฐกิจไทยที่ดีเกินคาดในไตรมาส  2  ประกอบกับแรงกดดันของเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงขึ้น  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองยังมีทิศทางที่ดี ลวนเปนปจจัยที่ดึงดูดเงินทุนใหไหลเขามา     
ในไทยอยางตอเนื่อง จากแรงซื้อของตางชาติที่เขามาตลาดพันธบัตรและหลักทรัพย สงผลให
คาเงินบาทแข็งคา ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับคาเงินในภูมิภาคสวนใหญ  ตามความเชื่อมั่น       
ในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  เชนเดียวกับคาเงินยูโร หลังการประกาศผล 
Stress Test ออกมาดีกวาตลาดคาดไว  อยางไรก็ดี  การแข็งคาของคาเงินบาทยังไมสงผลกระทบ      
ตอการสงออกของไทยมากนัก  เนื่องจากเปนไปในทิศทางเดียวกับคาเงินสกุลอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 
รวมทั้ง   ผูสงออกมีการลดความเสี่ยงดวยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา รวมทั้ง 
การเติบโตในเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียยังคงรอนแรง นับเปนปจจัยบวกสําหรับภาคธุรกิจสงออก   
อยางไรก็ดี  ภาครัฐยังควรตองรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทใหอยูในระดับที่เหมาะสม  เพื่อให
ภาคการสงออกเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
 
4.   แนวโนมดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศ ในเดือนกันยายน 2553 
     แนวโนมดัชนีราคาสงออก และดัชนีราคานําเขาในเดือนกันยายน 2553 เทียบกับ
เดือนเดียวกันกับปกอน คาดวามีแนวโนมสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เปนผลจากราคาสินคา
เกษตรกรรม ราคาสินคาโภคภัณฑยังมีแนวโนมสูงขึ้น และทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคง
ทรงตัวอยูในระดับสูง นอกจากนี้ ฐานตัวเลขดัชนีราคาสงออกและดัชนีราคานําเขาในชวงเดียวกัน
ของปกอนอยูในระดับต่ํา ทําใหดัชนีราคาสงออก-นําเขา เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปนี้ ยังคง
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เปนตัวเลขที่เปนบวก อยางไรก็ตาม อาจมีปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบตอการสงออกและนําเขา อาทิเชน 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ปญหาภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบ       
ตอปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมในตลาดโลก การแทรกแซงคาเงินเยนของธนาคารกลางญี่ปุน        
ทิศทางการแข็งคาของคาเงินบาทที่เปนผลจากการไหลเขาของเงินทุน และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย     
ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้ง แนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่เติบโตชะลอตัวลง 
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