
ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 
เดือนกรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 

Highlights 

            ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561  
เท่ากับ 52.1 มีค่าเท่ากันกับเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าระดับ 50 แสดงว่า  
ผู้ส่งออกยังคงมีมุมมองท่ีดีต่อภาวะการส่งออกของไทย และจากการส ารวจ 
ความคิดเห็นของผูส้่งออก จ านวน 304 ราย มีรายละเอียดผลการส ารวจดังน้ี 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ดัชนีมูลค่าส่งออก   
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ก.ค. 61 = 54.0 

ดัชนีค าสั่งซ้ือใหม่ 
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ดัชนีการจ้างงาน 

ก.ค. 61 = 52.1 

ก.ค. 61 = 52.9 

              ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 54.0 
แสดงว่ า  มูล ค่าการส่ งออกมี ทิศทาง ท่ีดีขึ้ น  สา เหตุหลักมาจาก 
ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวตามเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวโน้มของสินค้าเทคโนโลยีท่ีมีบทบาท 
มากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน  
                  สินค้าส าคัญท่ีมีมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ไก่แช่เยือกแข็ง
และแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งทอ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน อาหารส าเร็จรูป 
และเชื้อเพลิงและพลังงาน 
                  ขณะท่ีสินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ อาหารทะเล 
แช่เยือกแข็ง น้ าตาลทราย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และ
ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ยาง  

                   ดัชนีค าส่ังซื้อใหม่ เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 52.1 
แสดงว่า ค าสั่งซ้ือใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากมีค าสั่งซ้ือต่อเน่ือง 
จากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะรถกระบะส่งออกในตลาดออสเตรเลีย 
เวียดนามและเอเชีย 
                  สินค้าท่ีมีมูลค่าค าสั่งซ้ือใหม่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ผักผลไม้ สด  
แชเ่ย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหาร
สัตว์เลี้ยง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน และเชื้อเพลิงและพลังงาน 
                  ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าค าสั่ งซ้ือใหม่  ลดลง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ไก่ แช่ เยือกแข็งและแปรรูป อาหารทะเลแช่ เยือกแข็ง  
น้ าตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง และเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

กรกฎาคม 61 29.6 45.0 25.4 52.1

มิถุนายน 61 36.8 38.8 24.4 56.2

พฤษภาคม 61 43.2 35.5 21.3 61.0

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

กรกฎาคม 61 11.7 82.5 5.8 52.9

มิถุนายน 61 11.3 79.0 9.6 50.9

พฤษภาคม 61 14.3 77.4 8.4 53.0

                ดัชนีการจ้างงาน เดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 52.9 
แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานของภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ตามค าสั่งซ้ือที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
                สินค้าท่ีมีมูลค่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้น ได้แก่  ผักผลไม้ สด  
แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารส าเร็จรูป  
                ขณะท่ีสินค้าท่ีมูลค่าการจ้างงาน ลดลง ได้แก่  ยางพารา สิ่งทอ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน  

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

กรกฎาคม 61 31.6 44.7 23.7 54.0

มิถุนายน 61 39.5 35.1 25.4 57.0

พฤษภาคม 61 46.3 31.4 22.3 62.0
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกรกฎาคม 2561 

               ดัชนีสินค้าคงคลังเดือนกรกฎาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 49.5  
ซ่ึงต่ ากว่าระดับ 50 แสดงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจาก
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้น้อยลง เน่ืองจากเป็นการผลิต 
ตามค าสั่ง ซ้ือและวัตถุดิบของสินค้าบางชนิดปรับสูงขึ้น โดยสินค้า 
คงคลังที่ ลดลง ได้แก่ ยางพารา อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) เฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  ยานพาหนะ  
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป และอาหารส าเร็จรูป 
            ขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงคลังท่ี เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ไก่แช่ เยือกแข็งและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งทอ 
เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์  เครื่ อ งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน และเชื้อเพลิงและพลังงาน 

ดัชนีสินค้าคงคลัง 

เดือน %ดีขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง ดัชนี

กรกฎาคม 61 20.3 58.4 21.3 49.5

มิถุนายน 61 17.5 53.3 29.2 44.2

พฤษภาคม 61 18.1 55.7 26.1 46.0

ก.ค. 61 = 49.5 

                                            ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ส่งออก   
ปัญหา 
          -  ความผันผวนของค่าเงินบาท ส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ส่งออกในรูปเงินบาทและความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  
          -  ขาดแคลนตู้บรรจุสินค้าส าหรับการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์) ท าให้ไม่มีเรือส่งออกสินค้า อีกท้ังสภาพอากาศท่ีมีพายุเข้า 

ท าให้การขนส่งล่าช้าและเสียหาย 
          -  ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือมีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น 

-  ความต้องการของตลาดต่างประเทศและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
-  ราคาสินค้าเหล็กปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาตามได้ ท าให้มีปัญหาในการวางแผนงานและมาตรการทางภาษี 
   สินค้าเหล็กและอลูมิเนียมตามมาตรา 232 ของสหรัฐที่เข้มงวด 
-  การส่งออกน้ าตาลทรายราคาลดลงมาก เน่ืองจากความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง และตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลต่อเน่ือง 
   เกี่ยวกับอุปทานท่ีล้นตลาดโลก 
-  กฎระเบียบของการส่งออกไก่สดแช่แข็ง มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าท่ีบริษัทปลายทางมากขึ้น โดยเฉพาะคู่ค้าในสหภาพยุโรป 
-  ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์   

ข้อเสนอแนะ 
          ภาครัฐควรด าเนินการ ดังน้ี  
          -  ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้า 
          -  ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้น 
          -  หาแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือผู้ส่งออกกลุ่มสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการด้านภาษีจากสหรัฐอเมริกา 
          -  วางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกยางพารา เพื่อดันราคายางให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม 
          -  ให้ภาครัฐหาตลาดใหม่ในการส่งออกน้ าตาลทราย 

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

ทิศทางการเติบโต (growth) ของภาวะธุรกิจจากการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) โดยก าหนดค่าค าตอบ 
ที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 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 านวณ 
ดัชนีอยู่เหนือเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกดีขึ้น ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าดัชนี
อยู่ใต้เส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจมองว่าธุรกิจส่งออกแย่ลง 
        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  

www.price.moc.go.th  
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