
 
 

การส่งออกของไทยกลับมาขยายตัว  
โดยการส่งออกข้าวมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

รวมทั้งการส่งออกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโตต่อเนื่อง 
มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนธันวาคม 2557 กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 1.90 พร้อม

กับการกลับมาขยายตัวในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการส่งออกข้าว        
มีปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง 
ขณะที่การส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูปยังคงหดตัวสูงตามทิศทางของราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก    
ที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกของไทยหากไม่รวมน้้ามันส้าเร็จรูป ขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 

การส่งออกเดือนธันวาคม 2557 มูลค่า (ล้านเหรียญฯ) อัตราขยายตัว 

มูลค่าการส่งออกรวม 18,790 +1.90 
มูลค่าการน้าเข้ารวม                17,201 -8.74 
ดุลการค้า +1,589  

มูลค่าการส่งออก เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 18,790 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.90         
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  (YoY) และระยะ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 57) มีมูลค่า 227,574 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -0.41  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) โดยมูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคมไม่รวม
น้้ามันส้าเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,862  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ที่ร้อยละ 3.4 (YoY)  โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 95.0 ของมูลค่าการส่งออกรวม ขณะที่การส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูป (มีสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม) หดตัวร้อยละ -20.4 ตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปริมาณน้้ามันที่ผลิต
ออกมามากเกินความต้องการ ของตลาดส่งผลให้ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกลดลงประมาณร้อยละ 25.0 (YoY) 

การน้าเข้าเดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 17,201  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -8.74 (YoY)     
และระยะ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 57) มีมูลค่า 227,952 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -8.97 (AoA)  ส่งผลให้
ดุลการค้าระหว่างประเทศ เดือน ธ.ค. 57 กลับมาเกินดุลการค้ารวม 1,589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะ 12 เดือน
(ม.ค. - ธ.ค. 57) ไทยขาดดุลการค้ารวม 379 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท พบว่ามูลค่าการส่งออกเดือนธันวาคม 2557 
มีมูลค่า 611,883 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.68 (YoY) และระยะ 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 57) 
มีมู ลค่ า  7 , 314 , 700  ล้ านบาท ขยายตั ว ร้ อยละ  5 . 86 (AoA) ด้ านการน้ า เ ข้ า  เดื อน  ธ .ค . 57 
มีมูลค่า 566,797 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -5.36 (YoY) และระยะ12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 57) มีมูลค่า 
7,410,504  ล้านบาท หดตัวร้อยละ –3.22 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือน ธ.ค. 57 เกินดุลการค้า
รวม 45,086 ล้านบาท และในระยะ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 57) ขาดดุลการค้ารวม 95,803 ล้านบาท 

 

 

 
 

อัตราการขยายตัว (หน่วย: ร้อยละ (YoY)) 



 

อัตราขยายตัวสินค้าส่งออกส้าคัญเดือนธันวาคม 2557  
สินค้า (%YoY)  ธ.ค.57 12 เดือน สินค้า (%YoY)  ธ.ค.57 12 เดือน 

สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร 0.8  -2.5  สินค้าอุตสาหกรรม 4.5  1.1  
ข้าว 67.0  23.0 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส่วนประกอบ 11.7  3.2  
ยางพารา -43.0  -26.9  แผงวงจรไฟฟ้า -0.2  4.2  
ผลิตภณัฑ์มันส้าปะหลัง -4.3  9.9 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน ์ 23.9  3.8  
อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป 1.4 -7.3 เครื่องปรับอากาศ&ส่วนประกอบ -1.1 2.3 
ผัก ผลไมส้ด แช่แข็ง และแปรรูป -1.8 10.6  ยานพาหนะ และส่วนประกอบ -1.9  -0.2  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 6.9 4.3  เม็ดและผลิตภัณฑพ์ลาสติก 0.7  7.6  
น้้าตาล 96.1  -4.3 สิ่งทอ 1.3 -0.3  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัว โดยการส่งออกข้าวมี
ปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง       
การส่งออกเดือนธันวาคม 2557 ในภาพรวมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 
(YoY) ตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าข้าว น้้าตาล อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป  โดยเฉพาะข้าวมีอัตราขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 อยู่ที่ร้อยละ 67.0  มีปริมาณการส่งออกเดือน
ธันวาคม 57 อยู่ที่ 1.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูงในตลาด กลุ่มทวีปแอฟริกา 
และอินโดนิเซีย  รวมทั้งการส่งออกน้้าตาล ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 96.1 ขยายตัวสูงในตลาดอาเซียนและจีน 
เนื่องจากอุปทานน้้าตาลในตลาดโลกลดลง จากปัญหาสภาพอากาศในประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้้าตาล
รายใหญ่ของโลก ส่งผลให้หลายประเทศน้าเข้าจากไทยมากขึ้น ขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่หดตัว
ได้แก่  ยางพารา  ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง และผัก ผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป   โดยยางพาราหดตัวที่ร้อยละ       
-43.0 (YoY) เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวลดลง จากอุปทานส่วนเกินของยางพาราในตลาดโลก และอุปสงค์
ยางพารายังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควร สะท้อนจากดัชนีราคาส่งออกยางพาราเดือนธันวาคม 2557 ที่ลดลงร้อยละ       
-19.4 (YoY) รวมทั้งจีนซึ่งเป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ของไทยได้ชะลอการน้าเข้า อันเนื่องมาจากปริมาณสต๊อกยาง
ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยลดลงร้อยละ 14.6  

ส้าหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 4.5  โดยสินค้าส่งออกที่เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก     
อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค้า และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ โดยการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 0.1 (YoY) โดยมีอัตราขยายตัวสูงในตลาดส้าคัญ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งสถานการณ์ส่งออกที่ดีขึ้นในสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เหล็ก หลังจาก
กลับมาขยายตัวในเดือนธันวาคม 57 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมส้าคัญที่หดตัวได้แก่ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องปรับอากาศฯ  

ในภาพรวมการส่งออกในช่วง 12 เดือน สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังคงหดตัวที่ร้อยละ     
-2.5  (AoA) จากการลดลงของสินค้าส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
และน้้าตาล สาเหตุส้าคัญมาจากราคาสินค้าเกษตรและราคาวัตถุดิบอาหารทะเลในตลาดโลกปรับตัวลดลง 
ขณะที่การส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 23.0 และ9.9 (AoA) ตามล้าดับ 
โดยเฉพาะข้าว ในระยะ 12 เดือน มีปริมาณการส่งออก 11 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากนโยบายการ
ระบายข้าวของรัฐบาล  ประกอบกับปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในหลายประเทศท้าให้มีการน้าเข้าข้าวเพ่ือเก็บ 
สต๊อกมากขึ้น ในส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสะสมในช่วง 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 57) ยัง
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 (AoA) จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 



 
 

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  เป็นต้น ขณะที่สินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้างติดลบร้อยละ -8.9 (AoA) จาก
การลดลงของการส่งออกเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นส้าคัญ เนื่องจากอุปทานเหล็กในตลาดโลกยังอยู่
ในระดับสูงจากการสต๊อกเหล็กของจีน และการเร่งระบายเหล็กในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับราคา
แร่เหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลง 

อัตราขยายตัวตลาดส่งออกส้าคัญเดือนธันวาคม 2557 
ตลาดส่งออก (%YoY) ธ.ค.57 12 เดือน 

ตลาดหลัก (Matured Market) 7.1 2.3 
 ญี่ปุ่น      5.9 -1.9 
 สหรัฐอเมริกา 13.2 4.1 
 สหภาพยโุรป(15) 1.4 4.7 

ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) -4.3 -1.5 
 อาเซียน(9) -0.6 0.2 
  อาเซียนเดมิ (5) -2.9 -3.9 
  อินโดจีน(4)(รวมพม่า) : CLMV 3.2 9.0 
 จีน -18.8 -7.9 

ตลาดศักยภาพระดับรอง (Emerging Market) 9.1 -2.5 
 ทวีปออสเตรเลีย (25) 4.1 -8.8 
 ตะวันออกกลาง (15) 8.6 0.0 

การส่งออกไปยังตลาดหลักกลับมาขยายตัวในเดือนธันวาคม 2557 น้าโดยตลาดสหรัฐที่มี
อัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ตลาดอาเซียนและจีน หดตัวตามการส่งออกสินค้าน้้ามัน
ส้าเร็จรูปและยางพารา การส่งออกเดือนธันวาคม 57 ไปยังตลาดหลักกลับมาขยายตัว โดย ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรป กลับมาขยายตัวที ่ร ้อยละ 5.9 และ 1.4 (YoY) ตามล้าดับ รวมทั ้งการส่งออกไปตลาด
สหรัฐอเมริกา มีสัญญาณการฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ขยายตัวที่ร้อยละ 13.2 เป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี
(ม.ค.2556) จากปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามทิศทางการจ้างงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภค
สินค้าคงทน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว  ส้าหรับสินค้าส้าคัญที่ขยายตัวได้ดีในตลาดหลัก ได้แก่ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกไป จีน และอาเซียนหดตัวที่ร้อยละ -18.8 และ -0.6 ตามล้าดับ ตามการ
ส่งออกยางพาราที่ยังหดตัวต่อเนื่อง และราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
น้้ามันส้าเร็จรูปหดตัวตาม ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณชะลอตัว โดยการน้าเข้ารวมของจีน
เดือนธันวาคม 57 หดตัวร้อยละ -2.3 สะท้อนอุปสงค์ในประเทศจีน ยังอ่อนแอ ขณะที่ตลาดอาเซียน หากไม่
รวมการส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูปจะขยายตัวที ่ร้อยละ 2.3 โดยมีสินค้าที ่ขยายตัวสูงได้แก่ ข้าว เม็ดและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 โดยเฉพาะภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ซึ่งมีมูลค่าการค้า
เติบโตต่อเนื่อง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกในระยะ 12 เดือนกลุ่มตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 2.3 มีสัดส่วนการส่งออก
อยู่ที่ 29.3 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 28.6 ตลาดส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป(15) ขยายตัวร้อยละ 4.1 และ 4.7 (AoA) ตามล้าดับ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวตลอดช่วง
ไตรมาส 1- 4 ของปี 2557 ตามสัญญาณ การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ  ขณะที่ตลาดญี่ปุ่น ติดลบ
ร้อยละ -1.9 (AoA) จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนภายหลัง
การข้ึนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส่วนกลุ่มตลาดศักยภาพสูงภาพรวมปี 2557 หดตัวร้อยละ -1.5 มีสัดส่วนการส่งออกอยู่



 

ที่ 49.9 ลดลงจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 50.4 โดยตลาดจีนติดลบร้อยละ -7.9 (AoA) เนื่องจากนโยบาย
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ลดการพ่ึงพิงการค้าระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับ ฮ่องกงและเกาหลีใต้  
ที่หดตัวร้อยละ -4.4 และ -1.5 (AoA) ตามล้าดับ ขณะที่ตลาดอาเซียน(9) ขยายตัวร้อยละ 0.2 ยังมีทิศทางการ
ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยฉุดรั้งการส่งออกจากราคาพลังงานและราคาสินค้าเกษตร   

การน้าเข้าในเดือนธันวาคม 2557 ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามการน้าเข้าที่ลดลงของสินค้ากลุ่ม
เชื้อเพลิง กลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งส้าเร็จรูป และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งหดตัวร้อยละ -37.3 ,-4.9 และ 
-4.0 (YoY) ตามล้าดับ โดยเฉพาะน้้ามันดิบซึ่งเป็นสินค้าน้าเข้าอันดับ 1 ของไทยหดตัวร้อยละ -42.6 (YoY) 
เนื่องจากราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง (ดัชนีราคาน้าเข้าน้้ามันดิบเดือนธ.ค.57 ลดลง
ร้อยละ -36.2 (YoY)) จากอุปทานน้้ามันดิบในตลาดโลกมีมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนต่อภาคการผลิตของไทย       
มีต้นทุนต่้าลง และส่งผลดีต่อค่าครองชีพของประชาชน ในส่วนของการน้าเข้าสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์
ขนส่ง หดตัวจากภาวะการจ้าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว และสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส้าเร็จรูป หดตัวตาม
การน้าเข้าทองค้าเป็นส้าคัญ ซึ่งหากไม่รวมทองค้า สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งส้าเร็จรูปจะขยายตัวร้อยละ 6.2    
สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวที่ร้อยละ 17.7 เป็นสัญญาณสะท้อนแนวโน้มการส่งออก การบริโภคและการผลิต
ในประเทศทีม่ีทิศทางดีขึ้นตามล้าดับ  

มู ลค่ าการน้ า เข้ าสิ นค้ าปี  2557 หดตั วที่ ร้ อยละ -9 .0  (AoA) ปั จจั ยหลั ก เป็ นผลมาจาก 
การอ่อนค่าของเงินบาทท้าให้มีการชะลอการน้าเข้า ประกอบการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ   
ทั้งการบริโภค การลงทุนและอุปสงค์รถยนต์ทีม่ีทิศทางชะลอตัว  

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน
ขยายตัวต่อเนื่อง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยมูลค่าการค้า
ชายแดน (มาเลเซีย เมยีนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา) เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 87,544 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.2 และทั้งปี 2557 (ม.ค. – ธ.ค.) มีมูลค่า 987,572 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 (AoA) โดยไทยท้า
การค้าชายแดนกับมาเลเซียสูงที่สุดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 51.4 ของการค้าชายแดนรวมขยายตัวร้อยละ 1.3 (AoA) 
รองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ทั้งปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 8.9,14.3 และ 22.0 (AoA) 
ตามล้าดับ ซ่ึงในภาพรวมไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 191,752  ล้านบาท ขณะที่การค้า
ผ่ านแดน (สิ งคโปร์  จีนตอนใต้  เวียดนาม) เดือนธันวาคม 2557 และทั้ งปี  2557 (ม .ค .– ธ .ค . ) 
มีมูลค่า 12,760 ล้านบาท และ 155,533 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.8 (YoY) และ 41.2 (AoA) ตามล้าดับ 
โดยไทยท้าการค้ากับสิงคโปร์สูงสุด รองลงมา ได้แก่ เวียดนามและจีนตอนใต้ ซึ่งระยะ 12 เดือนมีอัตรา 
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 13.3, 184.3 และ19.5 (AoA) ตามล้าดับ 
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