
 
 

การส่งออกของไทยกลับมาหดตัว  
ตามทิศทางการชะลอตัวในสินค้าเกษตรและน ้ามันส้าเร็จรูป 

มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน 2557 กลับมาหดตัวที่ร้อยละ -1.00 โดยมี
ปัจจัยจากการหดตัวในสินค้าเกษตรส าคัญอย่าง ยางพารา รวมทั้งการหดตัวสูงในสินค้า  
น้ ามันส าเร็จรูป ตามทิศทางของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้
มูลค่าการส่งออกของไทยหากไม่รวมน้ ามันส าเร็จรูป ยังคงมีสัญญาณฟื้นตัวได้ดี โดยขยายตัวที่
ร้อยละ 1.4 

การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2557 มูลค่า (ล้านเหรียญฯ) อัตราขยายตัว 

มูลค่าการส่งออกรวม 18,568 -1.00 
มูลค่าการน าเข้ารวม                18,646 -3.46 
ดุลการค้า -78.0  

มูลค่าการส่งออก เดือน พ.ย. 57 มีมูลค่า 18,568 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -1.00 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน  (YoY) และระยะ 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 57) มีมูลค่า 209,188 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ -0.42  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) โดยมูลค่าการส่งออกไม่รวมน้้ามันส้าเร็จรูป มีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 17,733 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ที่ร้อยละ 1.4 (YoY)  โดยมีสัดส่วนร้อยละ 95.5 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม ขณะที่การส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูป (มีสัดส่วนร้อยละ 4.5 ของมูลค่าการส่งออกรวม) หดตัวร้อยละ -34.2
ตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปริมาณน้้ามันที่ผลิตออกมามากเกินความต้องการ 
ของตลาดส่งผลให้ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกลดลงประมาณร้อยละ 25.0 (YoY) 

การน าเข้าเดือน พ.ย. 57 มีมูลค่า 18,646  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -3.46 (YoY)     
และระยะ 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 57) มีมูลค่า 210,752 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -8.99 (AoA)  ส่งผลให้
ดุลการค้าระหว่างประเทศ เดือน พ.ย. 57 กลับมาขาดดุลการค้ารวม 78.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และระยะ 11 
เดือน(ม.ค. - พ.ย. 57) ไทยขาดดุลการค้ารวม 1,564 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ขณะที่พิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท พบว่ามูลค่าการส่งออกเดือน 
พ.ย. 57 มีมูลค่า 595,979 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.94 (YoY) และระยะ 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย. 57) 
มีมู ลค่ า  6 ,715 ,859  ล้ านบาท ขยายตั วร้ อยละ 6 .08  (AoA) ด้ านการน า เข้ า  เดื อน พ.ย .57 
มีมูลค่า 605,431 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.32 (YoY) และระยะ11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 57) มีมูลค่า 
6,843,742 ล้านบาท หดตัวร้อยละ –3.04 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือน พ.ย. 57 ขาดดุลการค้า
รวม 9,452 ล้านบาท และในระยะ 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย. 57) ขาดดุลการค้ารวม 127,883 ล้านบาท 

 

 

 

 
 

อัตราการขยายตัว (หน่วย: ร้อยละ (YoY)) 



 

อัตราขยายตัวสินค้าส่งออกส าคัญเดือนพฤศจิกายน 2557  
สินค้า (%YoY)  พ.ย.57 11 เดือน สินค้า (%YoY)  พ.ย.57 11 เดือน 

สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร -8.5  -2.8  สินค้าอุตสาหกรรม 2.7  1.0  
ข้าว 12.2  18.5 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส่วนประกอบ -2.4  2.7  
ยางพารา -43.0  -25.0  แผงวงจรไฟฟ้า 12.2  4.7  
ผลิตภณัฑ์มันส้าปะหลัง -3.6  11.8 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน ์ 5.9  2.1  
อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป -11.6  -8.0 เครื่องปรับอากาศ&ส่วนประกอบ 3.7  2.5 
ผัก ผลไมส้ด แช่แขง็ และแปรรูป      -10.3 11.7 ยานพาหนะ และส่วนประกอบ 1.8  -0.0  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป -6.5 4.0  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 5.8  8.2  
น้้าตาล 94.5  -7.6 สิ่งทอ -4.1 -0.4  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาหดตัว ขณะที่กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดี  การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 57 ในภาพรวมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร กลับมาหดตัวในรอบ 5 เดือนที่ร้อยละ -8.5 (YoY) ตามการลดลงของการส่งออกสินค้ายางพารา  อาหาร
ทะเลแช่แข็งและแปรรูป เป็นส้าคัญ โดยยางพาราหดตัวที่ร้อยละ -43.0 (YoY) เนื่องจากราคายางพาราปรับตัว
ลดลง จากอุปทานส่วนเกินของยางพาราในตลาดโลก และอุปสงค์ยางพารายังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควร สะท้อนจาก
ดัชนีราคาส่งออกยางพาราเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ลดลงร้อยละ -18.2 (YoY) รวมทั้งจีนซึ่งเป็นผู้น้าเข้าราย
ใหญ่ของไทยได้ชะลอการน้าเข้า อันเนื่องมาจากปริมาณสต๊อกยางยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกยางพาราของไทยลดลงร้อยละ 13.9 ขณะที่การส่งออกข้าวและน้้าตาลยังคงขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 
12.2 และ 94.5 (YoY) ตามล้าดับ โดยเฉพาะน้้าตาลทรายขยายตัวสูงในตลาดอาเซียนและจีน เนื่องจาก
อุปทานน้้าตาลในตลาดโลกลดลง จากปัญหาสภาพอากาศในประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้้าตาลรายใหญ่
ของโลก ส่งผลให้หลายประเทศหันมาน้าเข้าจากไทยมากขึ้น 

ส้าหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 2.7  โดยสินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก  อัญมณีและ
เครื่องประดับไม่รวมทองค้า โดยการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อยู่
ทีร่้อยละ 4.4 (YoY) โดยมีอัตราขยายตัวสูงในตลาดส้าคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม
รวมทั้งการกลับมาขยายตัวในเดือนพฤศจิกายน 57 ในสินค้าเครื่องปรับอากาศ และทองค้า ขณะที่สินค้า
อุตสาหกรรมส้าคัญที่หดตัวได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์  

ในภาพรวมการส่งออกในช่วง 11 เดือน สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังคงหดตัวที่ร้อยละ     
-2.8  (AoA) จากการลดลงของสินค้าส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
และน้้าตาล สาเหตุส้าคัญมาจากราคาสินค้าเกษตรและราคาวัตถุดิบอาหารทะเลในตลาดโลกปรับตัวลดลง 
ขณะทีก่ารส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 18.5 และ11.8 (AoA) ตามล้าดับ 
โดยเฉพาะข้าว ในระยะ 11 เดือน มีปริมาณการส่งออกกว่า 9.5 ล้านตัน จากนโยบายการระบายข้าวของรัฐบาล  
ประกอบกับปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในหลายประเทศท้าให้มีการน้าเข้าข้าวเพ่ือเก็บสต๊อกมากขึ้น ในส่วนของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสะสมในช่วง 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย. 57) ยังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (AoA) 
จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ  เป็นต้น ขณะที่สินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้างติดลบร้อยละ -11.1 (AoA) จากการลดลงของการ
ส่งออกเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นส้าคัญ เนื่องจากอุปทานเหล็กในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากกา
รสต๊อกเหล็กของจีน และการเร่งระบายเหล็กในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับราคาแร่เหล็กในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง 



 
 

อัตราขยายตัวตลาดส่งออกส าคัญเดือนพฤศจิกายน 2557 
ตลาดส่งออก (%YoY) พ.ย.57 11 เดือน 

ตลาดหลัก (Matured Market) -4.3 2.1 
 ญี่ปุ่น     -10.7 -1.7 
 สหรัฐอเมริกา 2.7 3.3 
 สหภาพยโุรป(15) -5.2 5.1 

ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) -0.2 -1.2 
 อาเซียน(9) 9.0 0.4 
  อาเซียนเดมิ (5) 9.0 -3.9 
  อินโดจีน(4)(รวมพม่า) : CLMV 8.9 9.6 
 จีน -18.7 -6.7 

ตลาดศักยภาพระดับรอง (Emerging Market) -0.6 -3.4 
 ทวีปออสเตรเลีย (25) 20.2 -9.9 
 ตะวันออกกลาง (15) -7.5 -0.7 

การส่งออกในบางตลาดส าคัญกลับมาหดตัวในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ตลาดอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกายังขยายตัวได้ดี การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 57 ตลาดหลักอย่าง ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป กลับมา
หดตัวที่ร้อยละ -10.7 และ -5.2 (YoY) ตามล้าดับ จากสภาวะทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศยังคงเปราะบาง 
ประกอบกับค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ท้าให้ก้าลังซื้อและการน้าเข้าของตลาดญี่ปุ่นลดลง รวมทั้งการส่งออกไปจีนยังไม่ฟ้ืน
ตัว ตามการส่งออกยางพาราที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณชะลอตัว โดยการน้าเข้า
รวมของจีนเดือนพฤศจิกายน 57 หดตัวร้อยละ -6.7 สะท้อนอุปสงค์ในประเทศจีน    ยังอ่อนแอ ขณะที่ตลาดอาเซียน 
และสหรัฐอเมริกามีทิศทางการฟ้ืนตัวดีต่อเนื่อง ขยายตัวที่ร้อยละ 9.0 และ 2.7 (YoY) ตามล้าดับ โดยตลาด
สหรัฐอเมริกามีปัจจัยส้าคัญจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ตามทิศทางการจ้างงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคสินค้า
คงทน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว และส่งผลให้การส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์ วิทยุโทรทัศน์ เครื่องจักรกล และ
รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปสหรัฐอเมริกามีทิศทางการส่งออกที่ดีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการส่งออกไป
ตลาดอาเซียน(9) ที่มีแนวโน้มการฟ้ืนตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัว
สูงในตลาดฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เนื่องจากการผลิตรถยนต์ภายในตลาดดังกล่าว ยังไม่สามารถรองรับความต้องการ
ที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2557 ได้ รวมทั้งกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
เมียนมาร์ และเวียดนาม ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีอัตราขยายตัวต่อเนื่องรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

มูลค่าการส่งออกสะสม 11 เดือนตลาดส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและ
อาเซียน(9) ขยายตัวร้อยละ 3.3 , 5.1 และ0.4 (AoA) ตามล้าดับ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัว
ต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 1- 3 ของปี 2557 ตามสัญญาณ การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้ง
ตลาดอาเซียน(9) ที่มีสัญญาณการฟ้ืนตัวต่อเนื่องหลังกลุ่มอาเซียนเดิม (5) กลับมาขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน 
ขณะที่ตลาดที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ญี่ปุ่น ติดลบร้อยละ -1.7 (AoA) จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและการ
ชะลอการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนภายหลังการขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งตลาดจีนยังคงติดลบร้อยละ             
-6.7(AoA) เนื่องจากนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ลดการพ่ึงพิงการค้าระหว่างประเทศ 
เช่นเดียวกับ ฮ่องกงและเกาหลีใต้ ที่หดตัวร้อยละ -3.9 และ -3.2 (AoA) ตามล้าดับ  

 



 

การน าเข้าในเดือนพฤศจิกายนยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามการน้าเข้าที่ลดลงของสินค้ากลุ่ม
เชื้อเพลิง สินค้าทุน และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งหดตัวร้อยละ -15.7 ,-10.0 และ-12.3 (YoY) 
โดยเฉพาะน้้ามันดิบซึ่งเป็นสินค้าน้าเข้าอันดับ 1 ของไทยหดตัวร้อยละ -29.0 (YoY) ตามราคาน้้ามันดิบใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง (ดัชนีราคาน้าเข้าน้้ามันดิบเดือนพ.ย.57 ลดลงร้อยละ -22.6 (YoY)) 
เนื่องจากอุปทานน้้ามันดิบในตลาดโลกมีมากข้ึน ในส่วนของสินค้าทุนและสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง 
หดตัวจากภาวะการลงทุนภายในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ขณะที่การน้าเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งส้าเร็จรูป และ
สินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัวที่ร้อยละ 8.6 และ1.1 ตามล้าดับ เป็นสัญญาณสะท้อนแนวโน้มการส่งออก    
การบริโภคและการผลิตในประเทศมีทิศทางดีขึ้นตามล้าดับ  

มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสะสม 11 เดือน ยังคงหดตัวที่ร้อยละ -8.99 (AoA) ปัจจัยหลักเป็นผลมาจาก 
การอ่อนค่าของเงินบาทท้าให้มีการชะลอการน้าเข้า ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการ
บริโภค การลงทุนและอุปสงค์รถยนต์ทีม่ีทิศทางชะลอตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557  

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน
ขยายตัวต่อเนื่อง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยมูลค่าการค้า
ชายแดน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา) เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 89,194 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.8 และในระยะ 11 เดือนของปี 2557 (ม.ค. – พ.ย.) มีมูลค่า 901,475 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.0 (AoA) โดยไทยท้าการค้าชายแดนกับมาเลเซียสูงที่สุดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 51.9 ของการค้าชายแดน
รวมขยายตัวร้อยละ 1.9 (AoA) รองลงมาได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ในระยะ 11 เดือนขยายตัวร้อย
ละ 8.0,14.1 และ 22.6 (AoA) ตามล้าดับ ซ่ึงในภาพรวมไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 
177,994  ล้านบาท  ขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) เดือนพฤศจิกายน 2557 และระยะ
11 เดือนของปี 2557 (ม.ค. – พ.ย.) มีมูลค่า 16,845 ล้านบาท และ 142,774 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.7 
(YoY) และ 42.4 (AoA) ตามล้าดับ โดยไทยท้าการค้ากับสิงคโปร์สูงสุด รองลงมาได้แก่เวียดนามและจีนตอนใต้  
ซึ่งระยะ 11 เดือนมีอัตราขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.9, 187.7 และ18.7 (AoA) ตามล้าดับ 
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