
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนสิงหาคม 2559  
แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกของ

ไทยในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ โดยการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2559 
ได้กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือนที่ร้อยละ 6.5 และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 6 เดือน 
โดยตลาดส่งออกส าคัญของไทยปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกตลาด (ยกเว้นตะวันออกกลางที่ยังหดตัว) โดยเฉพาะตลาด
ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่กลับมาขยายตัวสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากการกลับมา
ขยายตัวอีกครั้งของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ มัน
ส าปะหลัง ผลไม้ และไก่แปรรูป กลับมาขยายตัวได้ดี และเป็นผลจากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ  

รวม 8 เดือนแรกของปี 2559 หดตัวร้อยละ 1.2 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การส่งออกของ
โลก พบว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง โดยการส่งออกของไทยอยู่ในล าดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศ อีกทั้งยังรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ดีในเกือบทุกตลาด ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือ
ของปี คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางดีขึ้นและมีโอกาสที่จะขยายตัวไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส าคัญจากแนวโน้ม
การทรงตัวของราคาน้ ามันดิบ ทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า และเศรษฐกิจโลกค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ตามล าดับ รวมทั้งค่าเงินบาทแม้จะยังแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ . แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการออก
มาตรการ QE และมาตรการทางการเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน   

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนสิงหาคม การส่งออกมีมูลค่า 654,174 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 587,458 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้การค้าเกินดุล 66,716 ล้านบาท รวม 8 เดือนแรก การส่งออกมี
มูลค่า 4,967,842 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0) การน าเข้ามีมูลค่า 4,476,992 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 2.2) และ
การค้าเกินดุล 490,850 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ  เดือนสิงหาคม การส่งออกมีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน 
ในขณะที่การน าเข้า มีมูลค่า 16,697 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 1.5) ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,128 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกัน รวม 8 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 141,007 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 1.2) การน าเข้ามีมูลค่า 125,624 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 8.8)  และ
การค้าเกินดุล 15,384 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามการลดลงของทั้ง
ปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรส าคัญ  เนื่องจากภาวะภัยแล้ง การชะลอตัวของอุปสงค์โลก และราคา
สินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ าตามทิศทางราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยภาพรวมเดือนสิงหาคม 2559 มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ ลดลงร้อยละ 4.1 (YoY) สินค้าส าคัญที่ลดลง ได้แก่ ยางพารา น้ าตาลทราย ข้าว และอาหาร
ทะเลแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูปไม่รวมกุ้ง (ลดลงร้อยละ 31.9  21.4  8.0  และร้อยละ 1.9 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม 
การส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญหลายรายการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง (ส่งออกไปตลาดฮ่องกง 
อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา) กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา) เครื่องดื่ม 
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(ส่งออกไปตลาดเวียดนาม พม่า และกัมพูชา) ไก่แปรรูป (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ
เนเธอร์แลนด์) และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (ส่งออกไปตลาดจีน ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย) รวม 8 เดือนแรกการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 5.9 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออก
ยานยนต์ที่ขยายตัวในระดับสูง รวมทั้งการขยายตัวของภาคการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะ CLMV ภาพรวมเดือนสิงหาคม 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
ร้อยละ 9.0 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 40.4 (ส่งออกไปตลาด
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 44.5 (ส่งออกไปตลาด 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 25.0 (ส่งออกไปตลาด 
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น) อุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์/ไดโอดขยายตัวร้อยละ 102.6 (ส่งออกไปตลาด 
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และญี่ปุ่น) และผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวร้อยละ 11.0 (ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น) 
ในขณะที่ สินค้าส าคัญที่หดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ทองค า น้ ามันส าเร็จรูป โทรทัศน์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ (หดตัวร้อยละ 45.6 21.6 18.7 6.8 และร้อยละ 1.3 ตามล าดับ) รวม 8 
เดือนแรก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.0 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

ตลาดส่งออกส าคัญทุกตลาด (ยกเว้นตะวันออกกลาง) กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน 
โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น อาเซียน CLMV และสหรัฐฯ ที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 12 เดือน  6 เดือน 5 เดือน  
3 เดือน และ 2 เดือน ตามล าดับ (จีน ขยายตัวสูงสุดในรอบ 32 เดือน และสหรัฐฯ ขยายตัวสูงสุดรอบ 42 เดือน) โดย
ตลาดที่มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ออสเตรเลีย 

รวม 8 เดือนแรก ตลาดที่ขยายตัว ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 10.1) และสหรัฐฯ (ร้อยละ 0.9) 

การค้าชายแดนและผ่านแดน 

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดังนี้ 

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 80,747 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 2.9) ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 13,623 ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 10.3) รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 94,370 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 1.2) 

รวม 8 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 663,545 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6) ได้ดุลการค้าชายแดน 
129,449 ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 99,680 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 10.6) ขาดดุลการค้า 1,540 ล้าน
บาท รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 763,225 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6) 

แนวโน้มการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี 2559 

คาดว่าช่วงที่เหลือจะปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ และมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ต.ค. 
พ.ย. และ ธ.ค. โดยทั้งปี 2559 คาดว่าการส่งออกจะดีกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยเสี่ยง  ดังนี้ 
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ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. แนวโน้มราคาน้ ามันในช่วง ต.ค.-ธ.ค. 59 สูงกว่าปีก่อน 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน
น่าจะเพ่ิมข้ึน  

2. ราคาสินค้าเกษตรส าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามราคา
น้ ามันและความต้องการตลาดโลก 

3. ตลาด CLMV ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง 
สินค้า Lifestyle และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลจาก 
Urbanization ของประเทศเหล่านี้ 

4. แนวโน้มการส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ (แผงโซล่า
เซลล์) ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงมากตาม
ความต้องการตลาด โดยเพาะสหรัฐฯ  

5. FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี ส่งผลให้
ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมีนัยยะ 

6. การน าเข้าสินค้าทุนในช่วงที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นอย่างมี 
นัยยะ โดยเฉพาะเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

1. การออกมาตรการ QE และมาตรการทาง
การเงินอ่ืนๆ ของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน  

2. เศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่ยังฟ้ืนตัวช้า
กว่าที่คาด อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนในการปรับ
อัตราดอกเบี้ยของ FED ที่อาจชะลอออกไป 
ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าในระดับนี้ต่อไป 

 
สมมติฐานการประมาณการส่งออกปี 2559 

ทั้งปี 2559 คาดว่าการส่งออกจะหดตัวในช่วงร้อยละ -1.0 ถึง 0.0 โดยมสีมมติฐานและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ ข้อมูลจริง 
2558 

ประมาณการปี 2559 
ณ ก.ย. 59 

1.       การขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP growth)  
      จีน (%)  
      ยูโรโซน (%)  
      ญี่ปุ่น  (%)  
      สหรัฐอเมริกา (%)  
      อาเซียน-5 (%)  

 
6.9 
1.5 
0.6 
2.4 
4.7 

 
6.5 – 6.7 
1.4 – 1.6 
0.3 – 0.5 
1.9 – 2.1 
4.7 – 4.9 

2. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 34.3 35.0 – 37.0 
3. ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล) 50.9 35.0 – 45.0 
4. ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก (%)  -19.4 (-10.0) – (-8.0) 
5. ราคาสินค้าเกษตรส าคัญของโลก  (%)  -14.8 (-4.0) – (-2.0) 
 มูลค่าการส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%) -5.8 (-1.0) – (0.0) 

เหตุผลสนับสนุนสมมติฐาน 
1) อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญยังคงขยายตัว โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกใน

ปี 2559 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.1 (ณ ก.ค.59) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และเศรษฐกิจจีน ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเพ่ิมการใช้จ่ายของรัฐบาลใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี  
(ก.ย. – ธ.ค. 59) อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 34.5-35.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 35.0-37.0 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากปี 2558  โดยมีสาเหตุส าคัญมาจาก (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. 2559 (2) ธนาคารกลางของประเทศส าคัญทั้ง ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยูโรโซน มีแนวโน้ม
ด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพ่ิมเติม และ (3) ผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ไม่ส่งผลกระทบให้มีความผันผวน
อย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

3) ราคาน้ ามันดิบดูไบในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 โดยในช่วงที่เหลือของปี  
(ก.ย. – ธ.ค. 59) คาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัวที่ 40.0-50.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล (ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี
2558) และท้ังปีเฉลี่ยอยู่ที่ 35.0-45.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล โดยเหตุผลส าคัญที่ท าให้ราคาน้ ามันยังอยู่ในช่วง
ดังกล่าว ได้แก่ การประชุมหารือระหว่างกลุ่ม OPEC และ Russia ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ตรึงก าลังการผลิตเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา 

4) แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นจากปี 
2558 โดย IMF (ณ ก.ค.59) คาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรและสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมปี 2559 จะปรับตัวดี
ขึ้นจากปี 2558 โดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปี (ก.ย. – ธ.ค. 59) 

 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำจะแถลงภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยประจ ำเดือนกันยำยน
และไตรมำสสำม 2559 ในวันอังคำรที่ 25 ตุลำคม 2559 เวลำ 10.30 น.  

 
ปฏิทินการแถลงข่าวสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2559-2560 

ประจ าเดือน วันแถลงข่าว 
กันยายน 2559 และไตรมาส 3 อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

ตุลาคม 2559 จันทร์ที ่28 พฤศจิกายน 2559 
พฤศจิกายน 2559 จันทร์ที ่26 ธันวาคม 2559 

ธันวาคม 2559 และทั้งปี 2559 จันทร์ที ่30 มกราคม 2560 
มกราคม 2560 จันทร์ที ่27 กุมภาพันธ์ 2560 

กุมภาพันธ์ 2560 จันทร์ที ่27 มีนาคม 2560 
มีนาคม 2560 และไตรมาส 1 จันทร์ที ่24 เมษายน 2560 

เมษายน 2560 จันทร์ที ่29 พฤษภาคม 2560 
พฤษภาคม 2560 จันทร์ที ่26 มิถุนายน 2560 

มิถุนายน 2560 และไตรมาส 2 จันทร์ที ่24 กรกฎาคม 2560 
กรกฎาคม 2560 จันทร์ที ่28 สิงหาคม 2560 
สิงหาคม 2560 จันทร์ที ่25 กันยายน 2560 

กันยายน 2560 และไตรมาส 3 จันทร์ที ่30 ตุลาคม 2560 
ตุลาคม 2560 จันทร์ที ่27 พฤศจิกายน 2560 

พฤศจิกายน 2560 จันทร์ที ่25 ธันวาคม 2560 
ธันวาคม 2560 และทั้งปี 2560 จันทร์ที ่29 มกราคม 2561 

 

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
26 กันยายน 2559 

 
 


