
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนตุลาคม 2559  

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่แม้จะมีสัญญาณบวกที่ดีจาก
การจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่ ญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงซบเซา 
และสหภาพยุโรปที่ยังฟ้ืนตัวอย่างเชื่องช้า รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาที่ก าลังซื้อชะลอ
ตัวจากผลของราคาน้ ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับต่ าเป็นเวลานาน ส่งผลให้การส่งออกไทยในเดือน
ตุลาคม 2559 หดตัวท่ีร้อยละ 4.2 โดยเป็นการลดลงของทั้งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรส าคัญ การลดลง
ของสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ รถยนต์และส่วนประกอบ ทองค า และเหล็ก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐาน
มูลค่าการส่งออกท่ีสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การลดลงของสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะ น้ าตาลทราย 
ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และยางพารา เป็นผลจากการลดลงของปริมาณเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การส่งออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
โลก โดยส่วนแบ่งตลาดของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกือบทุกตลาด และการส่งออกไปยังตลาดส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น จีน 
เอเชียใต้ และ CLMV ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

รวม 10 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออกหดตัวร้อยละ 1.0 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การ
ส่งออกของโลก พบว่า การส่งออกของไทยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยการส่งออกโลกเฉลี่ยหดตัว
ร้อยละ 4.1 ขณะที่การส่งออกไทยเฉลี่ยหดตัวที่ร้อยละ 1.0 เท่านั้น ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่
เหลือของปี คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนสุดท้าย 
โดยมีปัจจัยส าคัญจากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงทิศทาง
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยง
จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ยังช้ากว่าที่คาด อีกทั้งความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกดดันต่อการค้าโลกในระยะต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์การส่งออกปี
2559 ไว้ที ่ร้อยละ (-1.0) ถึง (0.0) เช่นเดิม 
มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนตุลาคม การส่งออกมีมูลค่า 614,152 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 613,120 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.4 ส่งผล
ให้การค้าเกินดุล 1,032 ล้านบาท รวม 10 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 6,250,926 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9) 
การน าเข้ามีมูลค่า 5,678,773 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 1.2) และการค้าเกินดุล 572,153 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนตุลาคม การส่งออกมีมูลค่า 17,783 ล้านดอลลาร์ สรอ.   
หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 17,535 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 6.5 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 248 ล้านดอลลาร์ สรอ.  ซึ่งเป็นการ
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน รวม 10 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 178,251 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
(หดตัวร้อยละ 1.0) การน าเข้ามีมูลค่า 160,073 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หดตัวร้อยละ 5.9) และการค้าเกินดุล 
18,178 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัวสูงสุดใน
รอบ 2 ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยหดตัวร้อยละ 8.1 (YoY) เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้า
เกษตรส าคัญ ได้แก่ น้ าตาลทราย (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา) ข้าว (ส่งออกไปตลาดเบนิน 
สหรัฐฯ และจีน) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (ส่งออกไปตลาดจีน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น) และยางพารา (ส่งออกไป
ตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น) โดยลดลงร้อยละ 52.6 24.4 22.9 และร้อยละ 5.0 ตามล าดับ อย่างไรก็ดี สินค้าที่ยัง
ขยายตัวดีต่อเนื่อง ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งสด  



- 2 - 
 

 
 

แช่แข็งและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.6 10.0 12.5 และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 
รวม 10 เดือนแรก การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ 5.4 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยลดลงร้อยละ 2.7 (YoY) เป็นผล
จากการหดตัวของ น้ ามันส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ทองค า รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก และวิทยุ 
โทรทัศน์และส่วนประกอบ (หดตัวร้อยละ 27.6 9.3 40.0 5.8 52.4 และร้อยละ 24.5 ตามล าดับ) อย่างไรก็ดี สินค้า
ส าคัญที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (ส่งออกไปตลาดจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย) อุปกรณ์กึ่งตัวน า
ทรานซิสเตอร์/ไดโอด (ส่งออกไปตลาด สหรัฐฯ ฮ่องกง และมาเลเซีย) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (ส่งออกไป จีน 
ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และอาร์เจนตินา) และ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ (ส่งออกไปตลาด ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์) โดยขยายตัวร้อยละ 17.1  87.0  10.0  19.7  
และร้อยละ 26.2 ตามล าดับ รวม 10 เดือนแรก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.9   
ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปยังตลาดส าคัญส่วนใหญ่ลดลง โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ยูโรโซน (15) อาเซียน ตะวันออกกลาง 
และออสเตรเลีย ในขณะที่ ญี่ปุ่น จีน และเอเชียใต้ รวมทั้ง CLMV ยังขยายตัวต่อเนื่อง   

สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.7 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว สินค้าส าคัญที่ลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์  
อัญมณี อาหารทะเล  และโทรทัศน์ โดยลดลงร้อยละ 14.1  22.5  14.1 และร้อยละ 38.6 ตามล าดับ   

ยูโรโซน (15) หดตัวร้อยละ 9.2 ตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและระเบียบทางการเงินที่
เข้มงวด รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาของสถาบันการเงิน โดยสินค้าส าคัญที่ลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อัญมณี  
ยานยนต์ และไก่แปรรูป โดยลดลงร้อยละ 12.9  17.5  17.8 และร้อยละ 7.3 ตามล าดับ 

ออสเตรเลีย หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ตามการหดตัวของการส่งออกยานยนต์ เม็ดพลาสติก 
และเหล็กที่ลดลงร้อยละ 7.5 23.7 และ 65.5 ตามล าดับ 

ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 8.9 โดยมีปัจจัยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นเริ่ม ฟ้ืนตัวในระดับปานกลาง สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
(ร้อยละ 26.3) ไก่แปรรูป (ร้อยละ 5.1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 38.2) 
เครื่องโทรสาร โทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ร้อยละ 284.4) 

จีน ขยายตัวร้อยละ 4.4  ตามแรงขับเคลื่อนด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการขยายตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้การน าเข้าวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
(ร้อยละ 413.5) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 24.0) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ร้อยละ 38.7)  

เอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 3.8 สินค้าที่ขยายตัว อาทิ เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 55.3) ยานยนต์ (ร้อยละ 15.5) 
และ เครื่องจักรกล (ร้อยละ 16.6)  

CLMV  ขยายตัวร้อยละ 3.6 ตามการน าเข้าเพ่ิมขึ้นของกัมพูชา และเวียดนามเป็นส าคัญ สินค้าส าคัญที่
ขยายตัวได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 243.4) และเครื่องดื่ม (ร้อยละ 2.9)  

อย่างไรก็ ตามตลาดอาเซียน หดตัวร้อยละ 0.5 เนื่องจากการลดลงของน้ ามันส าเร็จรูปและยานยนต์ เป็น
ส าคัญ  

รวม 10 เดือนแรก ตลาดที่ขยายตัว ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 7.2) สหรัฐฯ (ร้อยละ 0.9) และ  
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 0.5 
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การค้าชายแดนและผ่านแดน 
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนตุลาคม 2559 แม้ยังหดตัวต่อเนื่อง แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน

ก่อนหน้า โดยในเดือนตุลาคมหดตัวร้อยละ 1.8 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 2.7 ในเดือนก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 85,240 ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 3.4) ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 16,669 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
6.9) รวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 101,909 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 1.8) 

รวม 10 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 834,778 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5) เกินดุล 159,751 ล้าน
บาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 152,847 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8) ขาดดุล 15,537 ล้านบาท รวมการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 987,626 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4) เกินดุลทั้งสิ้น 144,213 ล้านบาท 
แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2559 

คาดว่าช่วงที่เหลือจะปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ และมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน พ.ย. 
และ ธ.ค. โดยทั้งปี 2559 คาดว่า อัตราการขยายตัวของการส่งออกจะอยู่ในช่วง ร้อยละ (-1.0) ถึง (0.0) ซึ่งดีกว่า
ที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง  ดังนี้ 
 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญน่าจะผ่านจุดต่ าสุดของ
ปีนี้ไปแล้ว และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ 
ราคายางพาราและน้ าตาลทรายโลก 

2. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันน่าจะ
เพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มราคาน้ ามันในช่วง พ.ย.-ธ.ค. 
59 ที่น่าจะสูงกว่าปีก่อน (มีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่ม
โอเปกจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการปรับลดก าลังการ
ผลิต ในการประชุมวันที่ 30 พ.ย.นี้ ขณะที่รัสเซียมี
แนวโน้มคงก าลังการผลิต) 

3. ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมีนัยยะ โดยคาดว่า FED 
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้  

4. ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ไม่ส่งผลให้เกิดความผัน
ผวนในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างชัดเจน  

5. ตลาด CLMV ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ อัญมณี 
และเครื่องดื่ม  

1. การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนให้มูลค่าการค้าโลกขยายตัวได้ดี
ในระดับท่ีเคยเป็นในอดีต 

2. ความกังวลจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกดดันการค้า
โลกในระยะต่อไป 

3. ค่าเงินประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ทั้ง ยูโร และจีน อ่อนค่า
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึ่งน่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังประเทศ
ดังกล่าว 

 

 
  



- 4 - 
 

 
 

ประมาณการการส่งออกปี 2559 ในช่วงที่เหลือในกรณีต่างๆ 

กรณีส่งออก 2 เดือนที่เหลือ  ส่งออก 2 เดือน  
(%)  

ส่งออกท้ังปี 59 
(%)  

มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
(หมื่นล้าน USD)  

เท่ากับปี 58 0.00 -0.86 1.71 

ขยายตัวดีขึ้นให้ได้ตามเป้า 0.3% 7.24 0.30 1.84 

ขยายตัวดีขึ้นแต่ต่ ากว่าเป้า 5.37 0.00 1.81 

ขยายตัวปานกลาง 0.78 -0.30 1.77 

หดตัวแย่ที่สุด -0.89 -1.00 1.70 
 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2559 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น.  

(ขออภัยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในภายหลัง) 
 

 
ปฏิทินการแถลงข่าวสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2559-2560 

ประจ าเดือน วันแถลงข่าว 
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 ์
28 พฤศจิกายน 2559 

 
 


