
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก 
ไตรมาสที่ 2/2562 25 มีนาคม 2561 

Highlights 

        ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ ส่งออกในไตรมาสที่  2/2562  
(เมษายน–มิถุนายน) ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณ์
ความสามารถในการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดัชนีมีค่า 65.4 และ 64.2 ตามล าดับ
จากความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ านวน 303 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 
                           

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

            ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออก 
ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน–มิถุนายน) จะดีขึ้นร้อยละ 39.6 ไม่เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 51.5 และลดลงร้อยละ 8.9 ท าให้ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก 
ไตรมาสที่ 2/2562 มีค่าเท่ากับ 65.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2562 ที่
ระดับ 62.4 แสดงว่าผู้ส่งออกมีมุมมองว่าการส่งออกจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ตาม
ค าสั่งซ้ือที่เพิ่มขึ้น เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จะมีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น    
            สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผักผลไม้ สด แช่เย็น
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหาร
ทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ าตาลทราย สิ่งทอ อัญมณี
และเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 
เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้า
และชิ้นส่วน และอาหารส าเร็จรูป  
            สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออก ลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ   

            ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ผู้ส่งออกคาดว่า
ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน–มิถุนายน)  
จะดีขึ้นร้อยละ 36.2 ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 56.0 และลดลงร้อยละ 7.8  
เป็นผลให้ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันมีค่าเท่ากับ 64.2
แสดงว่า ผู้ส่งออกเห็นว่าความสามารถในการแข่งขันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
ตามความต้องการของประเทศคู่ค้า 
            สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น ได้แก่  
ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็ง
และแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  
น้ าตาลทราย อัญมณีและเครื่ องประดับ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม
คอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
รองเท้าและชิ้นส่วน และอาหารส าเร็จรูป  
            สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันลดลง ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและผลผลิตน้อยลงกว่า
ปี 2561 
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ไตรมาส 2/2562 = 65.4 

ไตรมาส % ดีขึน้ % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

2/2562 39.6 51.5 8.9 65.4

1/2562 40.7 43.4 15.9 62.4

4/2561 45.1 39.4 15.5 64.8

3/2561 43.0 46.0 11.0 66.0

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก   

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 
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ไตรมาส % ดีขึน้ % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

2/2562 36.2 56.0 7.8 64.2

1/2562 36.9 49.7 13.4 61.7

4/2561 35.2 52.5 12.3 61.4

3/2561 36.1 51.9 12.0 62.0

ไตรมาส 2/2562 = 64.2 



ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 
เดือนมีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 

Highlights 

            ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนมีนาคม 2562  
เท่ากับ 52.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่อยู่ในระดับ 46.9 และมีค่าสูงกว่า
ระดับ50 แสดงว่าผู้ส่งออกมีมุมมองท่ีมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นต่อภาวะการส่งออก     
ของไทย  โดยจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ านวน 303 ราย            
มีรายละเอียดผลการส ารวจดังนี ้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีมูลค่าส่งออก   
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มี.ค. 62 = 55.8 

ดัชนีค าสั่งซ้ือใหม่ 
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ดัชนีการจ้างงาน 

มี.ค. 62 = 54.1 

มี.ค. 62 = 49.1 

              ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนมีนาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 55.8 
แสดงว่า มูลค่าการส่งออกยังมีทิศทางท่ีดีขึ้น สาเหตุหลักมาจากความต้องการ
สินค้าจากประเทศคู่ค้าส าคัญปรับเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น     
สหภาพยุโรป  อาเซียน และจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์      
มันส าปะหลัง  และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร  ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป และผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
                  สินค้าส าคัญท่ีมีมู ลค่าส่ งออก เพิ่ มขึ้ น ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็ง 
และแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สิ่งทอ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
รองเท้าและชิ้นส่วน และอาหารส าเร็จรูป  
                  ขณะท่ีสินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่  ข้าว ยางพารา  
อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์ ) 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  และเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

                  ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ เดือนมีนาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 54.1 
แสดงว่า ค าสั่งซ้ือใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความต้องการ     
ท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผักผลไม้ 
สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
และภาวะภัยแล้ง ท าให้สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลายตัว           
เป็นท่ีต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น 
                 สินค้าท่ีมีมูลค่าค าสั่ งซ้ือใหม่  เพิ่ มขึ้ น ได้ แก่  ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็ง 
และแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สิ่ งทอ เครื่องคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และอาหารส าเร็จรูป  
               ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าค าสั่งซ้ือใหม่ ลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา  
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก 
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ และเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

มีนาคม 62 35.5 37.2 27.3 54.1

กุมภาพันธ์ 62 24.7 38.3 36.9 43.9

มกราคม 62 23.3 35.4 41.3 41.0

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

มีนาคม 62 8.9 80.5 10.6 49.1

กุมภาพันธ์ 62 9.4 81.5 9.1 50.2

มกราคม 62 13.5 76.7 9.7 51.9

                ดัชนีการจ้างงาน เดือนมีนาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 49.1  
แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกบางอุตสาหกรรมชะลอตัวลง
เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบ     
ท าให้ไม่มีวัตถุดิบในสายการผลิต จึงลดจ านวนแรงงานลง และอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต  จึงลดการใช้
แรงงานลงเช่นกัน 
                สิน ค้า ท่ีมีมู ล ค่าการจ้ า งงาน ลดลง ได้ แก่  ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง สิ่งทอ  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
เคมีภัณฑ์  เสื้อผ้าส าเร็จรูป และรองเท้าและชิ้นส่วน    
                ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผักผลไม้ สด  
แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ าตาลทราย  
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม
คอมพิวเตอร์) ผลิตภัณฑ์ยาง และยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

มีนาคม 62 39.9 31.7 28.3 55.8

กุมภาพันธ์ 62 26.5 32.1 41.5 42.5

มกราคม 62 22.9 33.3 43.8 39.6
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รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนมีนาคม 2562 

 ดัชนีสินค้าคงคลังเดือนมีนาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 50.5  
ซึ่งสูงกว่าระดับ 50 แสดงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผล
จากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อรอการส่งมอบ 
 สินค้าคงคลังท่ี เพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ าตาลทราย ผักผลไม้ สด แช่เย็น
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง  
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สิ่ งทอ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ และอาหาร
ส าเร็จรูป 
 ขณะ ท่ีมู ล ค่ าสิน ค้า คงคลั ง ท่ี  ลดลง  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน 

ดัชนีสินค้าคงคลัง 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

มีนาคม 62 22.5 56.0 21.5 50.5

กุมภาพันธ์ 62 23.3 55.1 21.6 50.9

มกราคม 62 25.0 47.9 27.1 49.0

มี.ค. 62 = 50.5 

                                            ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ส่งออก   
ปัญหา 
 - อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทแข็งค่าขึ้นและมีความผันผวนสูงในช่วงระหว่างเดือน เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท และท าให้                     
   รายได้ของภาคการส่งออกลดลง และท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 - การน าเข้าวัตถุดิบ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมาก บริษัทไม่สามารถคุมต้นทุนได้ ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาของบริษัท                                  
    และความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
 - การขนส่งทางเรือโดยตู้บรรจุสินค้าส าหรับการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์) จ านวนเรือไม่เพียงพอต่อการส่งออกสินค้า   
 - เศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม่แน่นอน ท าให้วางแผนการค้ากับต่างประเทศยากขึ้น  
 - สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีผลกระทบท าให้ขายสินค้าได้น้อยลงโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์  
  (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) โดยเฉพาะกลุ่ม Smart Phone 
 - ภาษีสรรพสามิตออกมาแล้วมีปัญหากับผู้ประกอบการส่งออก เช่น น้ ามันหล่อลื่น ท าให้ยอดขายลดลง เน่ืองจากปัญหาความล่าช้า 
  ของขั้นตอนทางราชการ ท าให้เสียโอกาสและเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้า 
 - ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและเกิดภาวะแห้งแล้ง  ท าให้การควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐานยากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
          ภาครัฐควรด าเนินการ ดังน้ี 
 - ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้า 
 - ลดขั้นตอนการส่งออกในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีต้องใช้ใบอนุญาต จากระบบ Manual ให้เป็นระบบ Electronic แทน 
 - ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มากขึ้นในอาเซียน และผลักดันให้น าเข้าอย่างถูกต้อง    
 - ดูแลมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะมาตรการภาษีน าเข้า ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท าให้ปริมาณ 
  การส่งออกลดลง และควรมีการหารือกับผู้ส่งออกท่ีเสียโอกาสทางการค้า   
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้า ทางภาษีใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ 
 - เจรจากับประเทศคู่ค้าในอาเซียน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  เช่น  ยกเว้น VAT น าเข้าสินค้าเกษตร  และส าหรับสินค้าเครื่องจักรกล
    การเกษตร  ควรให้มีการน าเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                    

ภาคผนวก 
1.  กลุ่มสินค้าเป้าหมายท่ีท าการส ารวจ มีจ านวน 80 กลุ่มสินค้า 
2.  การค านวณดัชนี เป็นดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซ่ึงเป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติเด่นในการเป็นตัวชี้น า (leading indicator) และแสดงทิศทางการเติบโต 

(growth) ของภาวะธุรกิจจากการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) โดยก าหนดค่าค าตอบที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
คือ เพิ่มขึ้นให้คะแนน เท่ากับ 1 เท่าเดิมให้คะแนน เท่ากับ 0.5 และ ลดลงให้คะแนนเท่ากับ 0 จากนั้นน าคะแนนทั้งหมดมารวมกัน หารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100  
จะได้ดัชนีของแต่ละคาบเวลา ดัชนีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 

3.  การน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือแสดงทิศทางเศรษฐกิจภาคการส่งออก ใช้เส้นค่า 50 (break even point) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าผลการค านวณดัชนีอยู่เหนือเส้น 
50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกดีขึ้น ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าดัชนีอยู่ใต้เส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่า 
ธุรกิจส่งออกแย่ลง 
        ทั้งนี้ ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว หากดัชนีตัดแนวเส้น 50 ลงมา หมายถึง ภาวะธุรกจิส่งออกแย่ลงหรือชะลอตัว  ส าหรับในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว  ถ้าดัชนีตัดแนวเส้น 50 
ขึ้นไป  แสดงว่าภาวะธุรกิจส่งออกดีขึ้นหรือขยายตัว   

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7338  โทรสาร 02 507 5825 สายด่วน 1203 

ww.price.moc.go.th  
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