
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559  

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเศรษฐกิจจีนที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้ง
ราคาน้ ามันดิบที่เพ่ิมขึ้นตามการลดลงของอุปทานในตลาด และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตามทิศทางการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้การส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.2 สูงสุดในรอบ 9 
เดือน สะท้อนถึงแนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาวะการค้าระหว่างประเทศที่ดีขึ้น โดยตลาดส่งออกส าคัญของไทย
กลับมาขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และอุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์ ขยายตัวในระดับสูง อีกทั้งการ
ส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี โดยเป็นผลจาก
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนเป็นส าคัญ นอกจากนี ้การส่งออกสินค้าเกี่ยวที่เนื่องกับน้ ามันกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบกว่า 
25 เดือน ตามราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 

รวม 11 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออกหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์การส่งออกของโลก พบว่า การส่งออกของไทยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยการส่งออก
โลกเฉลี่ยหดตัวร้อยละ 4.0 ขณะที่การส่งออกไทยเฉลี่ยหดตัวเพียงร้อยละ 0.05 เท่านั้น  

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2559 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน และมี
โอกาสกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ทิศทาง
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า จะช่วยสนับสนุนให้การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยง
จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการค้าโลกในระยะต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คาดว่า
การส่งออกทั้งปี 2559 จะมีมูลค่าระหว่าง 2.142 ถึง 2.149 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.  หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -0.1 
ถึง 0.2 
มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนพฤศจิกายน การส่งออกมีมูลค่า 657,624 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 611,144 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 46,480 ล้านบาท รวม 11 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 6,908,550 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.4) การน าเข้ามีมูลค่า 6,289,916 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 0.8) และการค้าเกินดุล 618,634 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนพฤศจิกายน การส่งออกมีมูลค่า 18,911 ล้านดอลลาร์ 
สรอ.  ขยายตัวร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 17,368 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 3.0 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 1,543 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
เป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 รวม 11 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 197,162 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (หด
ตัวร้อยละ 0.05) การน าเข้ามีมูลค่า ล้านดอลลาร์ สรอ. (หดตัวร้อยละ 5.1) และการค้าเกินดุล 19,721 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาขยายตัวในเกณฑ์ดี หลังจากหดตัวใน 
เดือนก่อน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายน 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อย
ละ 12.7 (YoY) โดยการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวร้อยละ 25.9 (ส่งออกไปจีน เบนิน และ
แอฟริกาใต้) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 15.6 (ส่งออกไปจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น) มันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 18.4 
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(ส่งออกไปจีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 17.1 (ส่งออกไป
สหรัฐฯ เวียดนาม และจีน) และไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 20.8  (ส่งออกไปญี่ปุ่น ลาว และเกาหลี
ใต้) ในขณะที่ สินค้าเกษตรส าคัญที่ยังคงหดตัว ได้แก่ น้ าตาลทราย (ส่งออกไปตลาดจีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย) 
(ลดลงร้อยละ 23.5) รวม 11 เดือนแรกการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 3.8 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวในระดับสูง หลังจากหดตัวในเดือนที่ผ่านมา ภาพรวม
เดือนพฤศจิกายน 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 9.8 (YoY) โดยสินค้าส าคัญที่
ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 31.3 (ส่งออกไปบราซิล ญี่ปุ่น และจีน) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 34.8 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์)  
เม็ดพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 10.9 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 
12.5 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเวียดนาม) และอุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์ ขยายตัวร้อยละ 85.4 
(ส่งออกไปตลาดสหรัฐ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) ในขณะที่ สินค้าส าคัญที่หดตัวมาก ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่รวมทอง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ฯ เครื่องนุ่งห่ม หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ 10.9 17.1 
7.5 และร้อยละ 9.8 ตามล าดับ) รวม 11 เดือนแรก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.7    

ตลาดส่งออกส าคัญ 
การส่งออกไปยังตลาดส าคัญกลับมาขยายตัวในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น จีน เอเชียใต้ และ 

CLMV ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยูโรโซน (15) สหรัฐฯ และอาเซียน (9) กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง 
ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 22.5 โดยได้รับอานิสงส์จากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจาก

ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า (190.3) ยานยนต์ (33.2) ไก่แปรรูป (21.9) 
คอมพิวเตอร์ (15.2) และเครื่องจักรกล (13.2) 

จีน ขยายตัวร้อยละ 22.0 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เม็ดพลาสติก (43.7) ยางพารา (7.9) มัน
ส าปะหลัง (44.1) คอมพิวเตอร์ (11.6) และเคมีภัณฑ์ (1.5) ผลส าคัญมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนสะท้อน
จากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุน ยอดค้าปลีก และภาคอสังหาริมทรัพย์ ท าให้เกิดการน าเข้า
วัตถุดิบเพ่ิมข้ึนในช่วงที่ผ่านมา 

เอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 11.0 สินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (48.9) เม็ดพลาสติก (1.2) ยานยนต์ 
(16.8) เหล็ก (50.0) และเครื่องจักรกล (42.4)  

CLMV ขยายตัวร้อยละ 3.5 ตามการน าเข้าเพ่ิมขึ้นของกัมพูชา และเวียดนามเป็นส าคัญ สินค้าส าคัญที่
ขยายตัวได้แก่ เครื่องดื่ม (5.1) เคมีภัณฑ์ (20.5) 

ยูโรโซน (15) ขยายตัวร้อยละ 13.8 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์ (72.0) คอมพิวเตอร์ (1.8)  
อัญมณี (3.5) แผงวงจร (9.2) และเครื่องใช้ไฟฟ้า (14.1) ทั้งนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนฟ้ืนตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป การขยายตัวของภาคธุรกิจและครัวเรือนยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อการส่งออก  

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 10.3 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
สูงขึ้น สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (4.5) ผลิตภัณฑ์ยาง (32.6) อัญมณี (13.7) อาหารทะเล (5.3) 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (31.9) 

อาเซียน (9) ขยายตัวร้อยละ 1.8 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป (11.4) เครื่องจักรกล 
(13.3) เม็ดพลาสติก (4.9) เคมีภัณฑ์ (7.2) 

รวม 11 เดือนแรก ตลาดที่ขยายตัว ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 6.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 2.5) สหรัฐฯ (ร้อยละ 
1.7) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 0.6) และเอเชียใต้ (ร้อยละ 0.3) ตามล าดับ 
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การค้าชายแดนและผ่านแดน 
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนพฤศจิกายน 2559 กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 0.1 โดยเป็นผล

จากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก ขณะทีก่ารค้าผ่านแดนหดตัวเล็กน้อย มีรายละเอียด ดังนี้  
การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 88,720.3 ล้านบาท 

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2) ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 15,317.8 ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 0.8) รวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 104,038.2 ล้านบาท ( เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1)  

รวม 11 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 923,498.8 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4) เกินดุล 176,252.94 
ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 168,164.9 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0) ขาดดุล 16,038.9 ล้านบาท รวมการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,091,663.6 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3) เกินดุลทั้งสิ้น 160,214.1 
ล้านบาท 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2559 
คาดว่าในเดือนธันวาคม การส่งออกจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งปี 2559 คาดว่า จะอยู่ในช่วงร้อยละ  

-0.1 ถึง 0.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะ ราคายางพาราและน้ าตาลทรายโลก 

2. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน มี
ทิศทางเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มราคาน้ ามัน หลังจาก
ที่กลุ่มโอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปกน าโดย
รัสเซียบรรลุข้อตกลงเรื่องการปรับลดก าลังการผลิต 

3. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง หลังจาก FED ปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค. 59  

4. ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ไม่ส่งผลให้เกิดความผัน
ผวนในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างชัดเจน  

5. ตลาด CLMV ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ อัญมณี 
เครื่องดื่ม และยานยนต์ 

1. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนให้มูลค่าการค้าโลกขยายตัวได้ดี
ในระดับท่ีเคยเป็นในอดีต 

2. ความกังวลจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกดดันการค้า
โลกในระยะต่อไป 

3. ค่าเงินประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ทั้ง มาเลเซีย และจีน 
อ่อนค่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
น่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยัง
ประเทศดังกล่าว รวมทั้งอาจกระทบต่อการส่งออก
ไทยในตลาดที่เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกัน 
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ประมาณการการส่งออกปี 2559 ในช่วงที่เหลือในกรณีต่างๆ 

กรณีส่งออก 1 เดือนที่เหลือ  ส่งออกเดือน ธ.ค. 59  
(%)  

ส่งออกท้ังปี 59 
(%)  

มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
(หมื่นล้าน USD)  

เท่ากับปี 58 0.00 -0.86 1.71 

ขยายตัวดีขึ้นให้ได้ตามเป้า 0.3% 4.29 0.30 1.78 

ขยายตัวดีขึ้นใกล้เคียงเป้าหมาย 3.04 0.20 1.76 

ขยายตัวดีขึ้นแต่ต่ ากว่าเป้า 0.53 0.00 1.72 

หดตัว -0.73 -0.10 1.69 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ จะแถลงภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยประจ ำเดือน 
พฤศจิกำยน 2559 ในวันจันทร์ที่ 30 มกรำคม 2560 เวลำ 10.30 น.  

(ขออภัยหำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลงวันและเวลำในภำยหลัง) 
 

 
ปฏิทินการแถลงข่าวสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2559-2560 

ประจ าเดือน วันแถลงข่าว 
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 พฤศจิกายน 2560 
พฤศจิกายน 2560 จันทร์ที ่27 พฤศจิกายน 2560 
พฤศจิกายน 2560 จันทร์ที ่25 ธันวาคม 2560 

ธันวาคม 2560 และทั้งปี 2560 จันทร์ที ่29 มกราคม 2561 
 

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
26 ธันวาคม 2559 

 
 


