
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนเมษายน 2560  

ภาพรวมการส่งออกไทยเดือนเมษายน 2560 ยังคงขยายตัวระดับสูงต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ที่ร้อยละ 
8.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 16,864 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวใน
เกือบทุกตลาด (ยกเว้นสหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง) และในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น้้าตาลทราย ข้าว และ อาหาร
ทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ น้้ามันส้าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและ
ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  

ส้าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีปัจจัย
ส้าคัญจากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว ราคาน้้ามันดิบที่เริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้แนวโน้มราคา
สินค้าเกษตรส้าคัญและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่อาจ
กระทบต่อการส่งออกและการค้าโลกในระยะต่อไป อาทิ ความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ และความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้้ามัน ซึ่ง
จ้าเป็นต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ของปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน การส่งออกมีมูลค่า 581,717 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 586,893 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.6 
ส่งผลให้การค้าขาดดุล 5,176 ล้านบาท รวม 4 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 2,564,642 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.1) การน้าเข้ามีมูลค่า 2,450,360 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.9) และการค้าเกินดุล 114,282 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนเมษายน การส่งออกมีมูลค่า 16,864 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 16,808 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 13.4 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 56.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 4 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 
73,321 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7) การน้าเข้ามีมูลค่า 69,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.5) และการค้าเกินดุล 4,110 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก ที่ร้อยละ 11.9 
(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 41.1 (โดยส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซียและ
ญี่ปุ่น)  น้้าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 47.0 (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ไต้หวัน และกัมพูชา) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 
22.7 (ส่งออกไปตลาดจีน เบนิน และแอฟริกาใต้) และ อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 
2.9 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 
13.7 โดยเป็นการหดตัวจากทั้งปริมาณและราคา เนื่องจากการชะลอการสั่งซื้อจากจีนเป็นหลัก ผัก ผลไม้สด แช่
แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 5.7 รวม 4 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 10.9 
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ที่ร้อยละ 7.9 (YoY) โดยสินค้า
ส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 54.3 (ส่งออกไปตลาดจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) เคมีภัณฑ์ 
ขยายตัวร้อยละ 30.7 (ส่งออกไปตลาดจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย) น้้ามันส้าเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 22.3 (ส่งออก
ไปตลาดสิงคโปร์ ลาว และจีน) ทองค้า ขยายตัวร้อยละ 24.3 เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 
18.7  ส้าหรับสินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค้า เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (หดตัวร้อยละ 
12.4 10.2 2.2 และ 2.8 ตามล้าดับ) ทั้งนี้มูลค่าส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงเนื่องจากช่วง
เดียวกันปีก่อน ผู้ผลิตมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ท้าให้มีมูลค่าส่งออกสูง รวมทั้งราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงกระทบ
ก้าลังซื้อในตลาดตะวันออกกลาง และบางประเทศเริ่มการปรับมาตรฐาน CAFÉ ท้าให้การส่งออกรถยนต์ไป
ตะวันออกกลางชะลอตัว รวม 4 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.4 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงวัฏจักรการฟื้นตัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยสัดส่วนตลาดที่ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 85.4 ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่ตลาดอ่ืนๆมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อาทิ ตลาดตะวันออกลางที่หดตัวต่้าสุดในรอบ 8 เดือน และสหภาพยุโรปที่กลับมาหดตัว
ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้คาดว่าการหดตัวของสหภาพยุโรปจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจ
ของยุโรปยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ส้าหรับการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยการส่งออกไป 
สหรัฐฯและญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 3.3 ตามล้าดับ ตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 13.8 ตามการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 20.2  และตลาดอาเซียน (5) ที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 14 เดือน ที่ร้อยละ 
17.2  นอกจากนี้ การส่งออกไปยังเอเชียใต้ CLMV เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 10.5  7.3  
25.1  12.7 และร้อยละ 0.7 ตามล้าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยการส่งออกไปทวีป
ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวร้อยละ 8.8  2.8  9.1 และ 53.5 ตามล้าดับ 
ส้าหรับการส่งออกไปตะวันออกกลางเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล้าดับ โดยหดตัวต่้าที่สุดในรอบ 8 เดือนที่ร้อยละ 7.1 
แสดงถึงแนวโน้มการฟ้ืนตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 20.2 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เคมีภัณฑ์ และ
น้้ามันดิบ เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 32.7 

ตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 17.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 14 เดือน (นับจากเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559) สินค้าส้าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ น้้าตาลทราย อากาศยานและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และ
ยางพารา เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 2.9 

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 10.5 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัวได้แก่ อากาศยาน ยานอวกาศ และ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัว 
ร้อยละ 19.7 

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 7.3 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้้ามัน
ส้าเร็จรูป และหม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 13.5 

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.5 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
และเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 6.4 

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 3.3 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา และเม็ด
พลาสติก เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 1.5 
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ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.8 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ และเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 2.4 

ตลาดสหภาพยุโรป หดตัวร้อยละ 1.7 สินค้าส้าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวน้า ทรานซิสเตอร์และไดโอด เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณส์่วนประกอบ และยางพารา เป็นต้น รวม 4 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 6.3 

ตลาดตะวันออกกลาง หดตัวร้อยละ 7.1 สินค้าส้าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เป็นต้น ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ข้าว 
เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวม 4 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 16.9 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส้าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยส้าคัญจากราคาน้้ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส้าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าส้าคัญล้วนมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ และความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการ
ลงทุนของโลกในระยะต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การส่งออกสินค้าของ
ไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมาย ให้มากที่สุด 

 

                              สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบแถลงข่าวฯได้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

22 พฤษภาคม 2560 

 


