
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน ยังคงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่
อย่างไรก็ดีการส่งออกของไทยยังมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ มาก ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้าและ
ปัจจัยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหดตัวสูง โดย IMF คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกของโลกทั้งปี 2558 
จะหดตัวถึงร้อยละ -11.17 ซึ่งการส่งออกของไทยยังหดตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก นอกจากนี้ข้อมูลการน าเข้า
ของตลาดล่าสุดแสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกส าคัญไว้ได้ 
สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการแข่งขันของไทยไม่ได้ลดลงตามมูลค่าส่งออก อีกทั้งรายได้จากการส่งออก
ของไทยในรูปเงินบาทยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยยังคงได้ดุลการค้าอยู่ในระดับสูง 

 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท  การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2558 มีมูลค่า 
602,159 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 11 เดือน (ม.ค. – 
พ.ย. 58) มีมูลค่า 6,618,556 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -1.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ในขณะที่
การน าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2558 มีมูลค่า 598,506 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -1.14 (YoY) และระยะ 11 เดือน 
(ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 6,343,308 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -7.22 (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2558 เกินดุล 3,653 ล้านบาท และระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) เกินดุล 275,248 
ล้านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2558 มีมูลค่า 
17,167 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -7.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 11 เดือน 
(ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 197,275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -5.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
(YoY) ในขณะที่การน าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2558 มีมูลค่า 16,868 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -9.53 
(YoY) และระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 187,041 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -11.16 
(YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558 เกินดุล 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่
ระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) เกินดุล 10,233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลก โดยภาพรวม
เดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงร้อยละ -7.0 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกท่ียังคงชะลอตัว
ลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราที่หดตัวถึงร้อยละ -12.7 เช่นเดียวกับ ข้าว อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป และน้ าตาล ที่หดตัวสูงถึงร้อยละ -7.9 -14.9 และ -32.5 (YoY) ตามล าดับ ซึ่งถึงแม้ปริมาณ
ส่งออกสินค้าเหล่านี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยราคาที่อยู่ในระดับต่ า ท าให้มูลค่าการส่งออกหดตัวลง
มาก ในขณะที่ ผลไม้สด แช่แข็ง และแห้ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไก่แปรรูป และเครื่องดื่ม ยังคงขยายตัว
สูงขึ้นร้อยละ 74.2 29.2 9.4 และ 8.4 (YoY) ตามล าดับ 

 

 

 พ.ย. 58 ม.ค. – พ.ย. 58 

 มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%YoY) 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%AoA) 

มูลค่าการค้า 34,035 -8.48 384,316 -8.35 

ส่งออก 17,167 -7.42 197,275 -5.51 

น าเข้า 16,868 -9.53 187,041 -11.16 

ดุลการค้า 299 10,233 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวลง โดยภาพรวมเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงร้อยละ  
-6.8 (YoY)  ทั้งนี้ สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยคือรถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5  
ที่ร้อยละ 13.7 (YoY) จากการขยายตัวของการส่งออกรถยนต์นั่ง ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 95.5 (YoY) ส่วนรถ
กระบะยังคงหดตัวร้อยละ -23.7 (YoY) ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงหดตัว เนื่องจากมูลค่าส่งออกสินคา้ที่
เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามัน
ส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้ามากตามภาวะราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยัง
ไม่ฟ้ืนตัว และมีแนวโน้มลดต่ าลงจนถึงสิ้นปี ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญอย่างทองค า ยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องทีร่้อยละ 33.4 (YoY) เนื่องจากราคาทองค ายังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท าให้มีการส่งออกเพ่ือท าก าไร 

ตลาดส่งออก กลุ่ม CLMV ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะทีส่หรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และ
อาเซียน (9) ยังคงหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก การส่งออกไปยังตลาด CLMV ยังคงมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง
ร้อยละ 15.4 (YoY) โดยกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ขยายตัวสูงจากการค้าชายแดนเป็นส าคัญ โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องดื่ม และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่าง
สหรัฐอเมริกา หดตัวร้อยละ -6.3 (YoY) จากการหดตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
อ่ืนๆ เป็นต้น เช่นเดียวกับตลาดหลักอย่าง จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และอาเซียน (9) ที่ลดลงร้อยละ -6.1  
-4.7 -6.7 และ -9.8 (YoY) ตามล าดับ  

ปัจจัยที่มีผลกระทบให้การส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่อง เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ดังนี้  
1) ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้การน าเข้าของเกือบทุกประเทศทั่วโลกยังคงหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติการน าเข้า
ล่าสุดถึงเดือนตุลาคม 2558 ของประเทศคู่ค้าส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น (-20.8%) จีน (-19.2%) ฝรั่งเศส (-16.8%) 
เกาหลีใต้ (-16.6%) สหราชอาณาจักร (-9.6%) สหรัฐฯ (-4.3%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2) ราคาน  ามันดิบในตลาดโลกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัว โดยในเดือน

พฤศจิกายน 2558 ราคาน้ ามันดิบดูไบลดลงถึงร้อยละ -44.9 (YoY) ขณะที่ระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) 
ลดลงร้อยละ -47.2 (YoY) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันยังคงมีทิศทางลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก  

ที่มา: Global Trade Atlas, ธันวาคม 2558 
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3) ราคาสินค้าเกษตรโลกปรับตัวลดลงมาก โดยเฉพาะในระยะ 11 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ย. 58) 
ราคาข้าวลดลงร้อยละ -10.6 (YoY) ยางพาราลดลงร้อยละ -20.2 (YoY) และน้ าตาลลดลงร้อยละ -7.5 (YoY) 
ส่งผลให้แม้ว่าไทยจะส่งออกในปริมาณไม่ต่ ากว่าเดิม  แต่มูลค่าส่งออกลดลงมาก 

4) การใช้มาตรการลดค่าเงินของประเทศคู่ค้าส าคัญ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งออก โดยข้อมูล
ล่าสุดของค่าเงินสกุลต่างๆ ณ เดือนธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรอ่อนค่า
ลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์ของออสเตรเลียลดลงร้อยละ 12.3 
ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียลดลงร้อยละ 22.9 ขณะที่ค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงร้อยละ 9.5 ซึ่งอ่อนค่าในอัตรา 
ที่น้อยกว่าสกุลเงินอ่ืน ท าให้สินค้าไทยแข่งขันยาก มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่ค้าและคู่แข่ง 
ความต้องการซื้อสินค้าไทยลดลง ซึ่งแม้ว่าค่าเงินบาทไทยจะเริ่มอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา จนปัจจุบัน
อยู่ที่ระดับ 36.1 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ 24 ธ.ค. 58) แต่ก็ยังหนุนมูลค่าการส่งออกได้ไม่มากนัก  
 อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณามูลค่าการน าเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่าส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ที่เป็นปัจจัยการผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 23.5 (YoY) ในขณะที่สินค้าน าเข้ากลุ่มเชื้อเพลิง และสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส าเร็จรูป หดตัวสูงถึง
ร้อยละ -38.3 และ -10.2 (YoY) ตามล าดับ จึงส่งผลให้ภาพรวมการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ ยังคงหด
ตัวต่อเนื่องร้อยละ -9.5 (YoY) ซึ่งการหดตัวของมูลค่าการน าเข้าที่สูงนี้เป็นผลมาจากการปริมาณน าเข้าที่ลดลง
เป็นส าคัญ โดยเฉพาะน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

          อัตราหดตัวของมูลค่าส่งออกของไทยยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดย
สถิติส่งออกล่าสุดถึงเดือนตุลาคม 2558 ในฐานะผู้ส่งออกอันดับที่ 23 ของโลก แม้จะมีการส่งออกหดตัว แต่ก็
หดตัวเพียง “ร้อยละ 5.9 ซึ่งถือว่าหดตัวน้อยมาก เม่ือเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ” ที่เฉลี่ยหดตัว
มากกว่าร้อยละ 10 จึงกล่าวได้ว่า ภายใต้สถานการณ์การค้าโลกที่ย่่าแย่ ไทยท่าได้เช่นนี้ก็ดีมากแล้ว   
โดยเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกติดลบมากกว่าไทย อาทิ ออสเตรเลีย (-21.5%) 
สิงคโปร์ (-14.3%) ฝรั่งเศส (-13.5%)  ญี่ปุ่น (-9.2%)  เกาหลีใต้ (-7.7%) สหรัฐฯ (-6.5%)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ที่มา: Global Trade Atlas, ธันวาคม 2558 
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ที่มา: World Trade Atlas, ธันวาคม 2558 

 ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในประเทศคู่ค้าส าคัญไว้ได้ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป (27) จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และออสเตรเลีย เป็นต้น และ 
ส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ของไทยในประเทศคู่ค้าส าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี 2557 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อันดับของไทยสูงขึ นในทุกตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ และสหภาพ

ยุโรป (27) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เข่นเดียวกับสินค้าส่งออกส าคัญของไทยที่ส่วนใหญ่ ที่ไทยมีสถานการณ์ส่งออกที่ดีกว่าโลก รวมทั ง

การส่งออกไทยมีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ นในเกือบทุกสินค้าส่งออกส าคัญ จากการเปรียบเทียบข้อมูล
ล่าสุดช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จ านวน 81 ประเทศทั่วโลกที่มีการรายงานมูลค่าการส่งออก พบว่ามูลค่า
การส่งออกโลกช่วงมกราคม-มิถุนายน 2558 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่
การส่งออกของไทยในระยะเดียวกันหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -5.7 ซึ่งสะท้อนว่าโดยเปรียบเทียบแล้วสถานการณ์

ประเทศ/ %share 2555 2556 2557 2558 

ญี่ปุ่น 2.67 2.65 2.68 3.17 (ม.ค.-ต.ค.) 

สหรัฐอเมริกา 1.15 1.15 1.16 1.27 (ม.ค.-ต.ค.) 

สหภาพยุโรป (27) 0.94 1.00 1.09 1.12 (ม.ค.-ส.ค.) 

จีน 2.12 1.96 1.95 2.32 (ม.ค.-พ.ย.)  

มาเลเซีย 5.88 5.95 5.80 5.93 (ม.ค.-ก.ย.) 

สิงคโปร์ 2.67 2.49 2.39 2.66 (ม.ค.-ต.ค.) 

ฮ่องกง 1.97 1.82 2.01 2.04 (ม.ค.-ต.ค.) 

เกาหลีใต ้ 1.03 1.02 1.02 1.12 (ม.ค.-พ.ย.) 

ไต้หวัน 1.37 1.39 1.58 1.73 (ม.ค.-ต.ค.) 

อินเดีย 1.11 1.17 1.23 1.47 (ม.ค.-ก.ย.) 

ออสเตรเลีย 4.21 4.74 4.31 4.99 (ม.ค.-ต.ค.) 

ชิล ี 0.97 1.02 1.13 1.21 (ม.ค.-ต.ค.) 

แอฟริกาใต ้ 2.64 2.73 2.39 2.48 (ม.ค.-ต.ค.) 

รัสเซีย 0.66 0.66 0.78 0.80 (ม.ค.-ต.ค.) 
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ส่งออกของไทยยังดีกว่าสถานการณ์ส่งออกโลก รวมทั้งส่วนแบ่งตลาดของไทยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 
1.40 ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1.48 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์สินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรกของไทย พบว่าไทยมีสถานการณ์ส่งออกที่
ดีกว่าการส่งออกของโลก และไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น จ านวน 8 รายการ จากจ านวน 10 อันดับ
สินค้าส่งออกแรกของไทย เช่น ฮาร์ดดิส์ไดรฟ์ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ  
และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่งออกส าคัญของไทยที่ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลง  ได้แก่  
รถยนต์ปิคอัพ และทองค า โดยการส่งออกปิคอัพของไทยชะลอตัวจากการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะ ส่งผลให้ไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดโลกลดลงจากร้อยละ 8.47 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 8.43 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558  
แต่ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 5 ของโลก โดยมีเม็กซิโกเป็นประเทศผู้ส่ งออกปิคอัพอันดับ 1 ของโลก 
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดโลกได้ดีนับตั้งแต่ช่วงปี 2556 ถึงปัจจุบัน   

การส่งออกบริการของไทยขยายตัวสูง ในระยะ 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 58) มีมูลค่ากว่า 44,423 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) โดยบริการที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศได้มากที่สุด ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว มีมูลค่าการส่งออก 32,309 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21.9 (YoY) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 72.7 ของมูลค่าการส่งออกภาคบริการทั้งหมด ตามการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีจ านวนถึง 24.4 ล้านคนในช่วง 9 
เดือนของปี 2558 (มกราคม-กันยายน 2558) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและภาคบริการในประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม
ร้านอาหาร ขนส่งโทรคมนาคม ค้าปลีกค้าส่ง และบริการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกภาคบริการ
อันดับรองลงมาเป็นการส่งออกสาขาบริการทางธุรกิจอ่ืนๆ หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -1.5 (YoY) และสาขาขนส่ง 
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.1 (YoY) ในขณะที่การน าเข้าบริการในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย. 58) ไทยมีรายจ่าย
ภาคบริการ 37,871 ล้านเหรียญ หดตัวร้อยละ -5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) โดยบริการ
สาขาที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงที่สุด ได้แก่ สาขาขนส่ง มีมูลค่าการน าเข้า 18,055 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
-9.9 (YoY) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.7 ของมูลค่าการน าเข้าภาคบริการทั้งหมด รองลงมาเป็นการน าเข้าสาขา
ท่องเที่ยว และสาขาบริการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 3.9 และ 6.1 (YoY) 
ตามล าดับ อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมประเทศไทยยังคงได้ดุลจากการค้าภาคบริการกว่า 6,552 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และการค้าเมือง
หน้าด่านกลับมาขยายตัว (มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย) โดยมูลค่าการค้าชายแดน 
(มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ในระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 997,708 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 (YoY) ท าให้ภาพรวมไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 168,446 ล้านบาท 
ขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม ในระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 142,418
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -0.3 (YoY) ท าให้ภาพรวมไทยขาดดุลการค้าผ่านแดนรวม 3 ประเทศ เป็นมูลค่า 628 
ล้านบาท ส าหรับการค้าเมืองหน้าด่าน ในระยะ 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่า 236,658 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.0 (YoY) ซึ่งเมื่อรวมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และการค้าเมืองหน้าด่าน ในระยะ 11 
เดือน (ม.ค. – พ.ย. 58) มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,376,784 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 (YoY) เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนปี 2558 ที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านล้านบาท จะอยู่ที่ร้อยละ 91.79 

-------------------------------- 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
28 ธันวาคม 2558 

 


