
ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561

Highlights
            ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 

เท่ากับ 55.5 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนท่ีอยู่ในระดับ 42.6 และมีค่า
สูงกว่าระดับ 50 แสดงว่า ผู้ส่งออกมีมุมมองว่าภาวะการส่งออกมีแนวโน้มดีข้ึน 
และจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จํานวน 303 ราย มีรายละเอียด
ผลการสํารวจดังน้ี

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีมูลค่าส่งออก  
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พ.ค. 61 = 62.0

ดัชนีคําสั่งซ้ือใหม่
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ดัชนีการจ้างงาน

พ.ค. 61 = 61.0

พ.ค. 61 = 53.0

              ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 62.0 
แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางท่ีดี ข้ึน สาเหตุหลักมาจากความ
ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวดีข้ึน 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน
                  สินค้าสําคัญท่ีมีมูลค่าส่งออก เพิ่มข้ึน ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง นํ้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักผลไม้ สด แช่เย็น
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
อาหารสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก 
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้าและช้ินส่วน สิ่งทอ 
เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน และเช้ือเพลิงและพลังงาน
                  ขณะที่สินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์ 
และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

                   ดัชนีคําสั่งซื้อใหม่ เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 61.0 
แสดงว่า คําสั่ง ซ้ือใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัว
ของภาคการผลิตและการค้าโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 
และอาเซียนท่ียังคงเติบโตได้ดี
                  สินค้าท่ีมีมูลค่าคําสั่ งซ้ือใหม่  เพิ่มข้ึน ได้แก่  ผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง นํ้าตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักผลไม้ สด แช่เย็น
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
อาหารสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ รองเท้าและช้ินส่วน เฟอร์นิเจอร์และ
ช้ินส่วน และเช้ือเพลิงและพลังงาน
                  ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าคําสั่งซ้ือใหม่ ลดลง ได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์ 
และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ผลต่าง ดัชนี
พฤษภาคม 61 43.2 35.5 21.3 -21.9 61.0
เมษายน 61 26.9 28.9 44.2 17.3 41.3
มีนาคม 61 39.9 36.5 23.6 16.3 58.2

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ผลต่าง ดัชนี
พฤษภาคม 61 14.3 77.4 8.4 -5.9 53.0
เมษายน 61 9.5 79.9 10.5 1.0 49.5
มีนาคม 61 13.5 78.1 8.3 5.2 52.6

                ดัชนีการจ้างงาน เดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 53.0 
แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
                สินค้าท่ีมีมูลค่าการจ้างงาน เพิ่มข้ึน ได้แก่ นํ้าตาลทราย
ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ผลิตภัณฑ์ยาง และฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 
                ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าการจ้างงาน  ลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสําเร็จรูป และสิ่งทอ

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ผลต่าง ดัชนี
พฤษภาคม 61 46.3 31.4 22.3 24.0 62.0
เมษายน 61 21.8 22.8 55.4 -33.6 33.2
มีนาคม 61 45.1 30.6 24.3 20.8 60.4
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รายงานดชันีภาวะธุรกิจสง่ออกเดือนพฤษภาคม 2561

               ดัชนีสินค้าคงคลังเดือนพฤษภาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 46.0 
ซ่ึงต่ํากว่าระดับ 50 แสดงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจาก
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้น้อยลง เน่ืองจากเป็นการผลิตตาม
คําสั่งซ้ือและราคาวัตถุดิบของสินค้าบางชนิดปรับสูงข้ึน โดยสินค้าคงคลังท่ี 
ลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ไก่แช่เยือกแข็งและ
แปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปร
รูป อาหารสําเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งทอ 
อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน และ
รองเท้าและช้ินส่วน 
            ขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงคลังท่ี เพิ่มข้ึน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และเช้ือเพลิงและพลังงาน 

ดัชนีสินค้าคงคลัง

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ผลต่าง ดัชนี
พฤษภาคม 61 18.1 55.7 26.1 8.0 46.0
เมษายน 61 19.7 53.4 26.9 7.2 46.4
มีนาคม 61 23.3 54.9 21.9 1.4 50.7

พ.ค. 61 = 46.0

                                            ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้สง่ออก
ปัญหา
          - ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ส่งผลให้กําไรจากผลประกอบการลดลง และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า
          -  ขาดแคลนตู้บรรจุสินค้าสําหรบัการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์) ไม่มีเรือส่งออกสินค้า สภาพอากาศที่ฝนตกทําให้เรอืล่าช้า ปัญหา

ความแออัดของท่าเรือกรงุเทพส่งผลกระทบไปถึงท่าเรือแหลมฉบัง ทําให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกําหนดเวลา 
และค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึน ทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิม่ข้ึน 

-  ความต้องการของตลาดต่างประเทศและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
-  ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศมีปริมาณน้อย และราคาขายท่ีได้ต่ํากว่าต้นทุนการเลี้ยงกุ้ง ทําให้เกษตรกร
ประสบปัญหาและอาจส่งผลกระทบใหว้ัตถุดิบภายในประเทศสําหรบัการผลิตเพ่ือการส่งออกไม่เพยีงพอ

-  กฎระเบียบ IUU ท่ีภาครัฐขอความร่วมมือบริษัทส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง มีความยุ่งยากในข้ันตอนการส่งออกท่ีต้องมีเอกสารประกอบ
และใช้ระยะเวลาในการย่ืนเรือ่งเพิ่มมากขึน้

-  ขาดแคลนแรงงานไรฝ้ีมือ ในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์และอปุกรณ ์และแรงงานท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อเสนอแนะ
          ภาครัฐควรดําเนินการ ดังน้ี
          -  ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เพื่อช่วยให้สามารถแขง่ขันกับประเทศคู่ค้า
          -  ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศให้มากข้ึน
          -  เข้ามาดูแลแกไ้ขปัญหาราคากุง้ตกต่ํา และช่วยหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง รวมท้ังวิธีการช่วยลดต้นทุนการผลิต       
             และรณรงค์การบรโิภคกุ้งในประเทศเพิ่มข้ึน

-  เพิ่มช่องทางในการย่ืนเอกสารแบบฟอรม์ FTA ให้มากข้ึน เพื่อความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็
-  หาแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าเหล็ก ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการด้านภาษีจากต่างประเทศ

ภาคผนวก
1.  กลุ่มสินค้าเป้าหมายท่ีทําการสํารวจ มีจํานวน 80 กลุ่มสินค้า
2.  การคํานวณดัชนี เป็นดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซ่ึงเป็นดัชนีที่มีคุณสมบัติเด่นในการเป็นตัวชี้นํา (leading indicator) และแสดง

ทิศทางการเติบโต (growth) ของภาวะธุรกิจจากการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) โดยกําหนดค่าคําตอบ
ที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพิ่มขึ้นให้คะแนน เท่ากับ 1 เท่าเดิมให้คะแนน เท่ากับ 0.5 และ ลดลงให้คะแนนเท่ากับ 0 จากนั้นนําคะแนนทั้งหมดมารวมกัน 
หารด้วยจํานวนผู้ตอบแบบทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 จะได้ดัชนีของแต่ละคาบเวลา ดัชนีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 และค่าต่ําสุดเท่ากับ 0

3.  การนําไปใช้ประโยชน์  เพ่ือแสดงทิศทางเศรษฐกิจภาคการส่งออก ใช้เส้นค่า 50 (break even point) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าผลการคํานวณ
ดัชนีอยู่เหนือเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกดีขึ้น ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าดัชนี
อยู่ใต้เส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกแย่ลง
        ทั้งนี้ ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว หากดัชนีตัดแนวเส้น 50 ลงมา หมายถึง ภาวะธุรกิจส่งออกแย่ลงหรือชะลอตัว สําหรับในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ถ้าดัชนีตัดแนวเส้น 50 
ข้ึนไป แสดงว่าภาวะธุรกิจส่งออกดีข้ึนหรือขยายตัว  

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นําเข้า  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 7338  โทรสาร 02 507 5825 สายด่วน 1203 

www.price.moc.go.th
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