
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนธันวาคม 2559 และทั้งปี 2559   

จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่ผ่านมา ที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น แม้จะผันผวนบ้างตาม
ช่วงเวลา แต่ตัวเลขปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจส าคัญต่างปรับตัวและมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และ
ญี่ปุ่น ราคาน้ ามันดิบเริ่มกลับมาทรงตัวอีกครั้ง และค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบที่จ ากัด รวมทั้ง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย ส่งผลให้การส่งออกไทยในเดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวได้ดีที่
ร้อยละ 6.2 โดยมีสินค้าส าคัญที่เป็นตัวผลักดันการส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่ ทองค า ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เม็ด
พลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า น้ ามันส าเร็จรูป และน้ าตาลทราย ในขณะที่ตลาดส่งออกส าคัญของไทยยังขยายตัวได้ดี
ในเกือบทุกตลาด ยกเว้น ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย  

รวมทั้งปี 2559 การส่งออกของไทยมีมูลค่า 2.15 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 0.45 สูง
ที่สุดในรอบ 4 ปี และสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก (จาก 30 ประเทศแรกที่มีสัดส่วนส่งออกสูงสุด) อันดับ 4 ของ
เอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกท่ีหดตัวร้อยละ 3.1 และส่วนใหญ่หดตัว โดยเฉพาะ จีน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่หดตัวร้อยละ 6.4  5.9  7.0  และ 12.0 ตามล าดับ โดยสินค้าส าคัญที่ช่วยให้
การส่งออกไทยขยายตัว ได้แก่ ทองค า ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ  ผลไม้แปรรูป และ 
แผงโซล่าเซลล์ ในขณะที่ตลาดส่งออกส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และ
สหภาพยุโรป สะท้อนว่า การส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมาสามารถปรับตัวได้ดีและยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลก แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงชะลอตัวและอุปสงค์โลกยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเชื่อ
ว่าการส่งออกไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ตามศักยภาพที่ร้อยละ 5.0 เม่ือสถานการณ์โลกปรับตัวกลับ
เข้าสู่ปกติในระยะต่อไป 

ในขณะที่การน าเข้าทั้งปี 2559 มีมูลค่า 1.95 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.94 ส่งผลให้ไทย
เกินดุลการค้ารวม 2.07 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการเกินดุลการค้าที่สูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน และมี
โอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแบบช้าๆ ส่งผลให้
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ทิศทางค่าเงิน
บาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าแบบค่อยเป็นค่อยไป จะช่วยสนับสนุนให้การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ยังมีความเสี่ยงจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทาง
การค้าของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการค้าโลกในระยะต่อไป โดยรวม คาดว่า ค่าเงินบาททั้งปี 2560 จะ
อยู่ในช่วง 35.5-37.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ราคาน้ ามันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ ไปอยู่ในกรอบ 
50.0-60.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ซึ่งจะท าให้การส่งออกของไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 
2.5-3.5 โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป 

มูลค่าการค้ารวม 
มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนธันวาคม การส่งออก 640,023 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0  เมื่อ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 614,809 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.2 ส่งผล
ให้การค้าเกินดุล 25,214 ล้านบาท รวมทั้งปี 2559 การส่งออกมีมูลค่า 7,548,573 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 4.5)  
การน าเข้ามีมูลค่า 6,904,725  ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 0.02) และการค้าเกินดุล 643,848 ล้านบาท 
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มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ. เดือนธันวาคม การส่งออกมีมูลค่า 18,165 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 17,227 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ร้อยละ 10.3 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 938.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการ
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 20 รวมทั้งปี 2559 การส่งออกมีมูลค่า 215,327 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (ขยายตัวร้อยละ 
0.45) การน าเข้ามีมูลค่า 194,668 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หดตัวร้อยละ 3.94) และการค้าเกินดุล 20,659 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
ภาพรวมเดือนธันวาคม 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.5 (YoY) 
โดยการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 36.2 (ส่งออกไปจีน มาเลเซีย และสหรัฐฯ) 
ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 12.8 (ส่งออกไปเวียดนาม สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น) อาหารสัตว์เลี้ยง 
ขยายตัวร้อยละ 14.4 (ส่งออกไปสหรัฐฯ อิตาลี และมาเลเซีย) น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 6.2 (ส่งออกไปเมียนมา 
กัมพูชา และเวียดนาม) และกุ้งสด แช่เย็น และกุ้งแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 8.9  (ส่งออกไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเวียดนาม) 
ในขณะที่ สินค้าเกษตรส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และทูน่ากระป๋อง (ลดลงร้อยละ 7.8  
2.8 และ 2.8 ตามล าดับ) รวมทั้งปี 2559 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 3.0 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ภาพรวมเดือนธันวาคม 2559 มูลค่า
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.4 (YoY) โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เม็ดพลาสติก 
ขยายตัวร้อยละ 11.7 (ส่งออกไปตลาดจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ขยายตัวร้อยละ 27.0 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน) โทรศัพท์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 44.5 
(ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเม็กซิโก) ในขณะที่ สินค้าส าคัญที่หดตัวมาก ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และวิทยุโทรทัศน์และ
ส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ 26.6 8.3 16.9 และ 12.5 ตามล าดับ) รวมทั้งปี 2559 การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.0 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปยังตลาดส าคัญขยายตัวต่อเนื่องในทุกกลุ่มตลาด ยกเว้น ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา 
และทวีปออสเตรเลีย 

จีน ขยายตัวร้อยละ 27.3 จากสินค้าส าคัญได้แก่ เม็ดพลาสติก (ร้อยละ 54.1) แผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ 
50.9) ยางพารา (ร้อยละ 43.8) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ร้อยละ 32.2) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 25.7) ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง (ร้อยละ 3.3) เนื่องจากความต้องการน าเข้าวัตถุดิบสูงขึ้นตามการขยายตัวของ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุน ยอดค้าปลีก และภาคอสังหาริมทรัพย์  

CLMV ขยายตัวร้อยละ 17.2 ตามการน าเข้าเพ่ิมขึ้นของกัมพูชา (อัญมณีและเครื่องประดับ ร้อยละ 
122.4 และน้ าตาลทราย ร้อยละ 144.1) และเวียดนาม (ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ร้อยละ 113.6 และ
เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 70.2)  

อาเซียน (9) ขยายตัวร้อยละ 9.2 จากการน าเข้าที่สูงขึ้นของสิงคโปร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ  ร้อยละ
1,209.4) มาเลเซีย (เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 30.8 และยางพารา ร้อยละ 36.2)  และฟิลิปปินส์ 
(รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ร้อยละ 7.9 ที่มสีัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 40.8) 



- 3 - 
 

 
 

สหภาพยุโรป (15) สูงขึ้นร้อยละ 4.4 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 
(ร้อยละ37.4) อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 10.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 3.9) แผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ 1.3) 
ทั้งนี้ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยส าคัญสนับสนุนการส่งออกของไทยในภาวะที่ เศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนก าลังฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ  

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 3.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 20.8) อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 19.9) แผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ 17.4) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
(ร้อยละ 12.0) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 4.0) โดยมีปัจจัยบวกจากตัวเลขภาคการผลิตที่ขยายตัวสูงสุดใน
รอบ 2 ปี ส่งผลบวกต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน และการใช้จ่ายของผู้บริโภค 

ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 2.8 สาเหตุส าคัญมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงได้รับแรงหนุนจากยอดขาย
รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้การส่งออกของไทยขยายตัวในสินค้าส าคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ (ร้อยละ 28.1) ไก่แปรรูป (ร้อยละ 24.9) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  
(ร้อยละ 23.9) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ (ร้อยละ 22.8) แผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ 2.9) อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 9.8) 

รวมทั้งปี 2559 การส่งออกไปยังตลาดส าคัญที่กลับมาขยายตัว ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 2.5) สหภาพยุโร 
15 ประเทศ (1.0) จีน (ร้อยละ 0.3) และเอเชียใต้ (ร้อยละ 1.2) ในขณะที่การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ1.8) 
ทวีปออสเตรเลีย (ร้อยละ 5.4) และ ลาตินอเมริกา (ร้อยละ 1.5) ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 

 
 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

24 มกราคม 2560 
 
 


