
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนกันยายน 2559  
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เริ่มมีสัญญานบวกจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี อินเดีย รัสเซีย และบางประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ รวมทั้ง ราคาน้ ามันดิบ
ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนในภูมิภาคอ่ืน (รวมทั้งไทย) ที่เริ่มอ่อนค่า ตามความเป็นไปได้มากขึ้นที่ 
Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ท าให้แนวโน้มสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยเริ่มปรับตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการส่งออกในเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที ่2 ติดต่อกัน และตลาดส่งออกส าคัญของไทยยังคงขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดสหภาพ
ยุโรป จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทีม่ีการขยายตัวในเกณฑดี์ (ยกเว้นตะวันออกกลางที่ยังหดตัว) ทั้งนี้ มีปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญจากการขยายตัวของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุปกรณ์ก่ึงตัวน าทรานซิสเตอร์/ไดโอด ที่ขยายตัวใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ผัก ผลไม้สด กระป๋องและแปรรูป 
กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป และข้าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนทั้งราคาและปริมาณการส่งออก  

รวม 9 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออกหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์การส่งออกของโลก พบว่า สถานะของไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในล าดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับหลายประเทศ อีกท้ังยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ดีในเกือบทุกตลาด  

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางดีขึ้นและมีโอกาสที่
จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนสุดท้าย โดยมีปัจจัยส าคัญจากแนวโน้มราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัว
สูงขึ้น ทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า และเศรษฐกิจโลกค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการออกมาตรการ QE และ
มาตรการทางการเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งมาตรการกีดกัน
ทางการค้าใหม่ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคบ้าง ดังนั้น ด้วยแนวโน้มและปัจจัยข้างต้น กระทรวงพาณิชย์จึงคง
คาดการณ์การส่งออกปี 2559 ไว้ที ่ร้อยละ (-1.0) ถึง (0.0) เช่นเดิม 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกันยายน การส่งออกมีมูลค่า 668,932 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 588,660 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้การค้าเกินดุล 80,272 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก การส่งออกมี
มูลค่า 5,636,774 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3) การน าเข้ามีมูลค่า 5,065,652 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 1.7) และ
การค้าเกินดุล 571,121 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนกันยายน การส่งออกมีมูลค่า 19,460 ล้านดอลลาร์ สรอ.   
ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี (ตุลาคม 2557 มูลค่าส่งออก 20,206 ล้านเหรียญ) ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในขณะที่การน าเข้า มีมูลค่า 
16,914 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (ขยายตัวร้อยละ 5.6) ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,546 ล้านดอลลาร์ สรอ.  ซึ่งเป็นการ
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน รวม 9 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 160,468 ล้านดอลลาร์ สรอ.   
(หดตัวร้อยละ 0.7) การน าเข้ามีมูลค่า 142,538 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (หดตัวร้อยละ 7.3) และการค้าเกินดุล 
17,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 7 เดือน และเป็น
การขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยภาพรวมเดือนกันยายน 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ ขยายตัวร้อยละ 
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1.9 (YoY) สินค้าส าคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผัก ผลไม้สด กระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ข้าว และเครื่องดื่ม 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.4 27.1 6.4 และร้อยละ 12.5 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญบาง
รายการยังคงหดตัว ได้แก่ น้ าตาลทราย (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา) และยางพารา 
(ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น)  

รวม 9 เดือนแรกการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 5.1 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออก
อุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์/ไดโอดที่ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงตามความต้องการตลาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ  
ภาพรวมเดือนกันยายน 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.2 สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว 
ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์/ไดโอด ขยายตัวร้อยละ 132.5 (ส่งออกไปตลาด สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และ
ญี่ปุ่น) เครื่องยนต์สันดาปภายใน ขยายตัวร้อยละ 32.5 (ส่งออกไปตลาด อินโดนีเซีย จีน และแอฟริกาใต้) เคมีภัณฑ์ 
ขยายตัวร้อยละ 14.8 (ส่งออกไปตลาด จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย) เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบขยายตัว
ร้อยละ 4.6 (ส่งออกไปตลาด สหรัฐฯ จีน และเนเธอร์แลนด์) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 11.8 
(ส่งออกไป ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย) ในขณะที่ สินค้าส าคัญที่หดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก 
ทองค า โทรทัศน์และส่วนประกอบ (หดตัวร้อยละ 21.8  8.3  13.2 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ) รวม 9 เดือน
แรก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.3  

ตลาดส่งออกส าคัญ 

ตลาดส่งออกส าคัญทุกตลาด (ยกเว้นตะวันออกกลาง) ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ 
โดยส่งออกไปจีนขยายตัวสูงสุดในรอบ 33 เดือน  

ตลาดสหรัฐฯ สินค้าที่ขยายตัวได้แก่ คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง ในขณะที่โทรทัศน์ อัญมณี และ 
อาหารทะเล หดตัว 

ตลาดญี่ปุ่น สินค้าที่ขยายตัวได้แก่  ยานยนต์ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเหล็ก  
ตลาดออสเตรเลีย สินค้าที่ขยายตัวได้แก่  อาหารทะเล ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในขณะที่ เม็ด

พลาสติก และเครื่องปรับอากาศ หดตัว   
ตลาดจีน สินค้าที่ขยายตัวได้แก่  คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้  ในขณะที่เม็ดพลาสติก ยางพารา และ

แผงวงจร หดตัว 
ตลาดสหภาพยุโรป สินค้าที่ขยายตัวได้แก่  คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ อัญมณี แผงวงจร และเครื่องปรับอากาศ  

รวม 9 เดือนแรก ตลาดที่ขยายตัว ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 9.5) สหรัฐฯ (ร้อยละ 1.5) และสหภาพ
ยุโรป (ร้อยละ 0.4)  

การค้าชายแดนและผ่านแดน 

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนกันยายน 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดังนี้ 

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 81,856 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 4.8) ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 15,538 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.9) รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 97,354 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2.7) 
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รวม 9 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 745,361 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8) ได้ดุลการค้าชายแดน 
144,892 ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 115,218 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 10.5) เกินดุลการค้า 2,968 ล้าน
บาท รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 860,578 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0) 

แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2559 

คาดว่าช่วงที่เหลือจะปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ และมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ต.ค. 
พ.ย. และ ธ.ค. โดยทั้งปี 2559 คาดว่าการส่งออกจะหดตัวอยู่ในช่วง ร้อยละ (-1.0) ถึง (0.0) ซึ่งดีกว่าที่หลาย
หน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง  ดังนี้ 
 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. ราคาสินค้าเกษตรส าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามราคา
น้ ามันและความต้องการตลาดโลก 

2. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันน่าจะ
เพ่ิมขึ้น ตามแนวโน้มราคาน้ ามันในช่วง พ.ย.-ธ.ค. 59 
ที่น่าจะสูงกว่าปีก่อน (และกลุ่ม OPEC มีแนวโน้มตก
ลงกันได้ในการลดก าลังการผลิตเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคา) 

3. ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมีนัยยะ โดยคาดว่า FED อาจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี  

4. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ เหลือมี
แนวโน้มอยู่ในกรอบที่จ ากัด เนื่องจาก คาดว่าผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จะไม่สร้างเงื่อนไข
ให้มีความผันผวนต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวได้ดีกว่าคาดการณ์  

5. การน าเข้าขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี (นับจากเดือน 
ก.ย. 57) โดยเฉพาะการขยายตัวสูงของสินค้าทุน 
สะท้อนถึงความต่อเนื่องของการลงทุนและการส่งออก 

6. มูลค่าการส่งออกทองค ายังมีแนวโน้มขยายตัว ตาม
ราคาทองค าที่มีแนวโน้มสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า 

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

1. การออกมาตรการ QE และมาตรการทาง
การเงินอ่ืนๆ ของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน  

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

3. ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินมาตรการกีดกัน
การค้าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะมาตรการใหม่ๆ (new 
trade-restrictive measures ) โดย WTO 
รายงานว่าในครึ่งแรกของปี 2559 กลุ่มประเทศ 
G20 มีการด าเนินมาตรการกีดกันการค้า  1,583 
มาตรการ และเป็นมาตรการใหม่ 145 มาตรการ 
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ประมาณการการส่งออกปี 2559 ในช่วงที่เหลือในกรณีต่างๆ 

กรณีส่งออก 3 เดือนที่เหลือ  ส่งออก 3 เดือน  
(%)  

ส่งออกท้ังปี 59 
(%)  

มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
(หมื่นล้าน USD)  

เท่ากับปี 58  0.00 -0.49 1.76 

ขยายตัวดีขึ้นให้ได้ตามเป้า 0.3%  3.22 0.3 1.82 

ขยายตัวดีขึ้นแต่ต่ ากว่าเปา้  2.00 0.00 1.80 

ขยายตัวปานกลาง  0.78 -0.30 1.77 

หดตัวแย่ที่สุด  -0.62 -1.00 1.72 

 
 

ปฏิทินการแถลงข่าวสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2559-2560 

ประจ าเดือน วันแถลงข่าว 
กันยายน 2559 และไตรมาส 3 พุธที่ 26 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 กันยายน 2560 
กันยายน 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 ตุลาคม 2559 

 
 


