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ข้อคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความนี้เป็ นความเห็นของผูเ้ ขียน ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

สถิติการค้าระหว่ างประเทศทัง้ สินค้าออกและ
สินค้าเข้ามีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการใช้ติดตาม
ภาวะการค้ า ขายของไทยกั บ ต่ า งประเทศ โดย
แหล่งข้อมูลมาจากกรมศุลกากรซึ่งรับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ ซึง่ อิงตามคู่มอื การจัดทาสถิติ
การค้าระหว่างประเทศ (International Merchandise
Trade Statistics: IMTS 2010) (UN, 2010) ส ่ว น
หน่ วยงานหลักที่นาไปใช้และเผยแพร่ คือ กระทรวง
พาณิ ชย์ (กพณ.) โดยใช้ ข้อ มู ล สถิติ ก ารค้ า ฯ ตาม
กรมศุลกากร มาใช้วเิ คราะห์ภาวะการค้าของประเทศ
และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) น าข้ อ มู ล
กรมศุลกากรมาจัดทาสถิตบิ ญ
ั ชีดุลการชาระเงิน โดยอิง
ตามคู่ ม ือ การจัดท าสถิติดุ ล การช าระเงิน ฉบับที่ 6
(Balance of Payments and International Investment
Position Manual, 6th Edition: BPM6) (IMF, 2008)
และใช้ ว ิเ คราะห์ เ พื่อ ประกอบการด าเนิ น นโยบาย
การเงิน
การรายงานข้อมูลของ 2 หน่ วยงานข้างต้ น มี
ความแตกต่างกัน และบางครัง้ ข้อมูลมีทศิ ทางแตกต่าง
กันด้วย บทความนี้จงึ อธิบายสาเหตุของความแตกต่าง
กัน และผลที่มตี ่อข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องยิง่ ขึน้

สถิ ติการค้าฯ ของ ธปท. (IMF, 2008)
ธปท. ประมวลสถิติการค้าระหว่างประเทศตาม
หลักสถิตดิ ุลการชาระเงิน (BOP Basis) หมายถึง มูลค่า
ของสิ นค้ าที่ม ีก ารแลกเปลี่ ย น หรื อมี การเปลี่ ย น
ความเป็ นเจ้ าของ (Change of Ownership) ระหว่ าง
คนไทยกับคนต่ างชาติ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติม ดังนี้
 มูลค่ า เป็ นราคาตลาด นัน่ คือ ราคาที่มกี าร
ตกลงกันระหว่ างคนซื้อและคนขาย ณ ขณะนัน้ และ
แปลงสกุลเงินทีซ่ อ้ื ขายกันให้อยู่ในรูปดอลลาร์ สรอ. โดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทัง้ เดือนของอัตราซื้อและขาย
รายวันของธนาคารพาณิชย์
 สิ นค้ า หมายถึงสินค้ า ที่ซ้ือ ขายเป็ น การ
ทัว่ ไปโดยนั บ รวมถึ ง น้ า ไฟฟ้ า และแก๊ สธรรมชาติ
ทัง้ สินค้าทีผ่ ่านแดนประเทศไทยซึง่ อยู่ในความดูแลของ
กรมศุลกากร และรวมถึงสินค้าที่ไม่ผ่านแดนประเทศ
ไทย เช่น การซื้อขายดาวเทียมของคนไทยที่เกิดขึ้น
นอกประเทศ สินค้ าที่ ค นไทยสัง่ ซื้อ แล้ ว ขายต่ อ ใน
ต่ างแดน หรือสินค้าที่จดั หาไว้ให้บริการแก่ ต่ างชาติ
ณ ท่าอากาศยาน หรือท่าเรือ ในประเทศ เช่น น้ ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ อ งบิ น และเรื อ หรื อ อาหารที่
ผู้ ประกอบการไทยให้ บ ริก ารแก่ ผู้ โ ดยสารส าหรับ

*ผูเ้ ขียนขอขอบคุณผูบ้ ริหารสานักสถิตเิ ศรษฐกิจ และผช. ผอ.กริช เฉลิมดาริชยั สาหรับคาแนะนาและความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความนี้
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สายการบิน ต่ า งชาติ สินค้ าเหล่ า นี้ ต ามหลัก BOP
นับเป็ นสินค้าด้วย ส าหรับสินค้าเข้าตามข้อมูล กรม
ศุลกากรซึ่งรวมค่ าระวางและค่าประกันภัย ธปท. จัด
สองส่ วนนี้ เป็ นค่ าบริการ และแยกไปบันทึกในบัญชี
บริการด้านจ่าย ซึง่ ส่วนใหญ่ผใู้ ห้บริการเป็นต่างชาติ
 การแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนความเป็ น
เจ้ าของ คือ ผู้ ซ้ือ และผู้ ขายต้ อ งตกลงซื้อ ขายขาด
ในทางปฏิบตั ิ ธปท. จะหักข้อมูลสินค้าทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ น
ความเป็ น เจ้ า ของออกจากสิน ค้ า ที่ ผ่ า นแดน เช่ น
สินค้าเช่า ยุทโธปกรณ์ เพื่อการซ้อมรบ (Cobra Gold)
หรือสินค้าตัวอย่าง ตลอดจนสินค้าทีร่ บั จ้าง/ว่าจ้างผลิต1
ซึ่งกรณี น้ี ค่ าจ้างที่ได้ร ับ จะจัดเป็ นค่ าบริการและคิด
เฉพาะมูลค่าส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ บันทึกไว้ในบัญชีบริการ
 คนไทยกับคนต่ างชาติ (ผู้มี ถิ่ นฐานใน
ประเทศกับผู้มีถิ่นฐานในต่ างประเทศ) จาแนกโดย
สองเงื่อนไขหลักคือ เขตเศรษฐกิจ (Economic territory)
เน้นพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์จะครอบคลุมทัง้ ผืนดิน น่ านฟ้า
และน่ านน้ า และเขตการปกครอง เช่น สถานทูต ฐานทัพ
ฯลฯ กรณีสถานทูตต่างชาติในประเทศไทยจะถือว่าเป็ น
ต่างชาติแม้ว่าจะอยู่ในอาณาเขตของไทย และ เงื่อนไข
การมีถนิ่ ฐาน จะเน้นเรื่องเจตนาของการอาศัยในประเทศ
หนึ่งๆ มากกว่าเชือ้ ชาติหรือสัญชาติ แต่เนื่องจากเป็ นสิง่
ที่วดั ได้ยาก จึงใช้เกณฑ์การอาศัยอยู่ในไทยระยะเวลา
เกิน 1 ปี จะถูกจัดเป็นคนไทย
 เวลาในการบั น ทึ ก ต า ม ห ลั ก ส ถิ ติ
ดุ ลการช าระเงิน จะบันทึกข้อมูลเมื่อมีค าสัง่ ซื้อขาย
มิใช่เวลาทีส่ นิ ค้าผ่านแดนหรือผ่านพิธกี ารศุลกากร แต่
ในทางปฏิบตั กิ ารประมวลผลจะเน้นปรับเวลาการบันทึก
ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้เฉพาะรายการใหญ่ๆ
เช่น การนาเข้าเครื่องบิน / เรือดาน้ า ทีเ่ หลือใช้ขอ้ มูล
ตามกรมศุลกากร
1

ส ิน ค ้า ร บั จ ้า ง ผ ล ิต (Goods for Processing) ค ือ ส ิน ค ้า ที่
ชาวต่ า งชาติเ ป็ น ผู้ว่า จ้า งจัด หาวัต ถุ ด ิบ และจ้า งคนในประเทศ
ไทยเป็ น ผู้ผ ลิต สิน ค้า ให้ เมื่อ ผลิต สาเร็จ แล้ว จะส่ง กลับ ให้ผู้ว่า
จ้างหรือ ผู้ท่เี กี่ย วข้อ งในต่ า งประเทศ ขณะเดีย วกัน สิน ค้าว่าจ้า ง
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สถิ ติการค้าฯ ของ กพณ. (UN, 2010)
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ กพณ. มาจาก
กรมศุลกากร ซึง่ ได้ขอ้ มูลมาจากบทบาทหน้าที่หลักคือ
การจัดเก็บภาษีอากรและควบคุม/ตรวจสอบสินค้า โดย
กพณ. ใช้ขอ้ มูลตรงตามกรมศุลกากรทุกประการ และ
อิงหลักการจัดทาข้อมูลสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศตาม
คู่ม ือ IMTS 2010 กล่ าวคือ เป็ นมูลค่ าของสิ นค้ าที่
เคลื่ อนย้ ายผ่ านเข้ าออกระหว่ างประเทศในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ ง
 มู ลค่ า จะใช้ราคาที่ผู้ส่ งออกหรือ ผู้ น าเข้ า
สาแดง ทัง้ นี้ ต้องไม่ต่ ากว่าราคากลางที่กรมศุ ลกากร
กาหนด การแปลงมูลค่าของสินค้าตามพิธกี ารศุลกากร
จะใช้อ ัตราแลกเปลี่ยนที่กรมศุ ลกากรประกาศให้แก่
ผูน้ าเข้า/ส่งออก
 สิ นค้า หมายถึง สินค้าทีค่ า้ ขายเป็นการทัวไป
่
โดยรวมน้ า ไฟฟ้า และแก๊สธรรมชาติ โดยสินค้าออก
เป็ นมูลค่าสินค้า ณ ด่านศุลกากรของไทย หรือมูลค่า
เอฟ.โอ.บี. ขณะทีส่ นิ ค้าเข้ารวมค่าบริการขนส่งทางเรือ
และประกันภัยด้วย หรือมูลค่าซี.ไอ.เอฟ.
 การเคลื่ อ นย้ า ยผ่ า นเข้ า ออกระหว่ า ง
ประเทศ ใช้เขตการดูแลของกรมศุลกากรเป็นเกณฑ์
 เวลาในการบันทึ ก จะบัน ทึ ก ข้ อ มู ล เมื่อ
สินค้านัน้ ผ่านพิธกี ารศุลกากร
สรุปความแตกต่างและผลที่มีต่อข้อมูลสถิ ติการค้าฯ
แม้ ส องหน่ ว ยงานมีแ หล่ ง ข้ อ มู ล มาจากกรม
ศุลกากรแหล่งเดียวกัน แต่มวี ตั ถุประสงค์และนิยามใน
การจัดทาสถิตกิ ารค้าฯ ทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ธปท. ใช้
เกณฑ์ก ารเปลี่ย นความเป็ น เจ้ า ของสิน ค้ า ระหว่ า ง
คนไทยกับคนต่างชาติ และบันทึกเฉพาะส่วนที่นับเป็ น
สิ น ค้ า ขณะที่ กพณ. ใช้ ข้ อ มู ล ตามกรมศุ ล กากร
ผลิต คือ สิน ค้า ที่ค นไทยจัด หาวัต ถุ ด ิบ และว่ า จ้า งต่ า งชาติ เ ป็ น
ผู้ผ ลิต ในต่ า งประเทศ เมื่อ ผลิต สาเร็จ แล้ว จึง น ากลับ เข้า มาใน
ประเทศ
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เน้นที่มูลค่ารวมของสินค้า (และบริการ) ที่ผ่านพิธ ีการ
ศุลกากร (รูปที่ 1)
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เป็นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายทุกประเภทธุรกรรม (สินค้า
บริการ เงินโอน เงินทุน) ก็ต้องจัดทาสถิตติ ามหลัก BOP
เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีหลักคือบัญชีประชาชาติ ที่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็ นผู้รบั ผิดชอบ เพื่อให้ สศช. สามารถนาข้อมูล
การค้ า (รวมบริก าร) ของ ธปท. ไปใช้ จ ัด ท าบั ญ ชี
ประชาชาติได้เลย

ความแตกต่างของข้อมูลจะต่างกันมากที่มูลค่ า
สินค้าน าเข้าโดยข้อมูลที่ ธปท. เผยแพร่จะน้ อ ยกว่ า
กพณ. เฉลีย่ ร้อยละ 8.5 ต่อเดือน (รูปที่ 2) ส่วนใหญ่เกิด
จากการหักค่ าระวางและค่ าประกันภัย ขณะที่มูลค่ า
สินค้าออกมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย (ประมาณ
ร้อยละ 1) ทาให้อตั ราการเติบโตมีความแตกต่างกันหรือ
บางครัง้ มีทศิ ทางแตกต่างกัน (รูปที่ 3 และ4) ส่งผลให้
ดุลการค้าของ ธปท. สูงกว่า กพณ. และในบางเดือนแม้
ดุลการค้าของ กพณ. ขาดดุล แต่อาจเห็นดุลการค้าของ
ธปท. เกินดุลได้ (รูปที่ 5)
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รูปที่ 1 สรุปการจัดทาข้อมูลสถิ ติการค้าสิ นค้าฯ ธปท. และ กพณ.
รายการ
แหล่งที่มาของข้อมูล

ธปท.

กพณ.

กรมศุลกากร และผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง

กรมศุลกากร

สิ นค้าทางกายภาพ (รวมถึงน้า ไฟฟ้ า และแก๊สธรรมชาติ ) ที่เคลื่อนย้ายผ่านเข้าออกประเทศ
รายการปรับเพิ่ ม

ความครอบคลุมของสิ นค้า

• การซื้อขายดาวเทียมหรือ
เรือดาน้าทีเ่ กิดนอกประเทศ
• สินค้าซื้อมาขายไปใน
ต่างประเทศ
• สินค้าทีถ่ ูกจัดหา ณ ท่า
อากาศยาน หรือท่าเรือ

รายการหักออก
•
•
•
•
•

สินค้าเช่า หรือสินค้าชัวคราว
่
สินค้าตัวอย่าง
ยุทโธปกรณ์เพือ่ การซ้อมรบ
สินค้าว่าจ้าง/รับจ้างผลิต
สินค้าระหว่างคนไทยกับคนไทย
หรือคนต่างชาติกบั คนต่างชาติ
• ค่าระวางและประกันภัยทีถ่ ูกรวม
มาในสินค้าเข้า

สิ นค้าตามหลักสถิ ติ
การค้าระหว่างประเทศ
(Customs Basis)

สิ นค้าตามหลักดุลการชาระเงิ น
(BOP Basis)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลง
เป็ นมูลค่าดอลลาร์ สรอ.
เวลาการบันทึกข้อมูล

อัตราเฉลีย่ ทัง้ เดือนของอัตราซือ้ และขายรายวันของธนาคารพาณิชย์

อัตราแลกเปลีย่ นทีก่ รมศุลกากร
ประกาศให้แก่ผนู้ าเข้า/ส่งออก

วันทีม่ กี ารเปลีย่ นความเป็นเจ้าของ

วันทีท่ าพิธกี ารศุลกากร

ฝา่ ยเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิศวนันท์ เจริญสุข
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สถิ ติการค้าระหว่างประเทศของ กพณ. กับ ธปท. ต่างกันอย่างไร ?

รูปที่ 2 สิ นค้านาเข้าตามนิ ยามของ ธปท. และ กพณ.

Stat in Focus

รูปที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการเติ บโตของสิ นค้านาเข้า
%yoy
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พันล้านดอลลาร์ สรอ.
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ม.ค. 60
ก.ค. 60
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ม.ค. 61

ก.ค. 61

-10
ธ.ค. 61

รูปที่ 4 เปรียบเทียบอัตราการเติ บโตของสิ นค้าส่งออก
%yoy
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อัตราการเติ บโตสิ นค้าส่งออก (ตามนิ ยาม กพณ.)
อัตราการเติ บโตสิ นค้าส่งออก (ตามนิ ยาม ธปท.)

ม.ค. 60
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ม.ค. 61

ก.ค. 61

ธ.ค. 61

รูปที่ 5 ดุลการค้าตามนิ ยามของ ธปท. และ กพณ.
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
6

ดุลการค้า (ตามนิ ยาม กพณ.)
ดุลการค้า (ตามนิ ยาม ธปท.)
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