
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ 
สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 
3 นับจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 เศรษฐกิจจีนทรงตัวและมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียง
กับปีก่อน ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับปานกลางจากแรงขับเคลื่อนในประเทศทั้ง
การบริโภคและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีสนับสนุนให้สถานการณ์ส่งออกไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกทองค าและสินค้าหมวดอากาศยานสูง 
ในขณะที่ปีนี้ไม่มีการส่งออกดังกล่าว จึงท าให้ตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หดตัวร้อยละ 2.8  
คิดเป็นมูลค่า 18,470 ล้านเหรียญ สรอ. (ทั้งสองรายการมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.5 ของมูลค่าการส่งออก
เดือนกุมภาพันธ์ 2559) แต่หากหักมูลค่าการส่งออกของสินค้าทั้งสองรายการนี้ออกแล้ว พบว่าการส่งออก
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวใน
ระดับดีของไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางการฟื้นตัวของการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ได้
คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ ามัน  
ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีอาจเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการส่งออกไทยในระยะต่อไป 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกุมภาพันธ์ การส่งออกมีมูลค่า 647,360 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 598,193 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.2 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 49,167 ล้านบาท รวม 2 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 1,256,904 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.8) การน าเข้ามีมูลค่า 1,185,419 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6) และการค้าเกินดุล 71,484 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร ์สรอ.  เดือนกุมภาพันธ ์การส่งออกมีมูลค่า 18,470 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 16,860 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 20.4 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 1,610 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 23 รวม 2 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 35,569 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) การน าเข้ามีมูลค่า 
33,133 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4) และการค้าเกินดุล 2,436 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 13.9 (YoY) โดยการส่งออก
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 75.3 (โดยส่งออกไปจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น)  ผัก ผลไม้สด แช่
แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 23.3 (ส่งออกไปเวียดนาม จีน และอินเดีย) กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป 
ขยายตัวร้อยละ 58.7 (ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอิตาลี) และข้าวขยายตัวร้อยละ 6.1 (โดยส่งออกไปจีน 
เบนิน และสหรัฐอเมริกา) โดยสินค้าเกษตรส าคัญเริ่มทยอยปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการส่งออก
ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 13.4 จากทั้งปริมาณผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดมากจากลาวและกัมพูชา และราคาที่จีนรับซื้อลดลง เช่นเดียวกับน้ าตาลทรายที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 2 ที่ร้อยละ 15.0 ซึ่งเป็นผลจากปริมาณส่งออกไปเอเชียและ CLMV ที่ลดลง โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย กัมพูชา 
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และจีน แต่ระดับราคาสูงขึ้นจากความผันผวนของอุปสงค์โลกและการเก็งก าไร รวม 2 เดือน กลุ่มสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 9.6 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 เดือนที่ร้อยละ 5.9 (YoY) โดยสินค้า
ส าคัญที่หดตัวสูง ได้แก่ ทองค า หดตัวร้อยละ 65.4 (ส่งออกไปจีน สิงคโปร์ และฮ่องกง) รถยนต์และ
ส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 6.6 (ส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ อินเดีย และมาเลเซีย) ผลิตภัณฑ์เหล็กหดตัวร้อยละ 
1.4 (ส่งออกไปตลาดมาเลเซีย อินเดีย และลาว) ส าหรับสินค้าที่ยังคงขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า  
อัญมณี เครื่องประดับไม่รวมทอง น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ขยายตัวร้อยละ 20.0 
16.2 8.5 17.7 และ 11.6 ตามล าดับ) รวม 2 เดือน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.6 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกในตลาดส าคัญของไทยประมาณร้อยละ 46.8 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 อย่างไร
ก็ตามตลาดส่งออก ญี่ปุ่น อาเซียน5 ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ยังคงหดตัว โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 5.3 เนื่องจากการส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 22.6 อย่างไรก็ตามการ
ส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ยังคงขยายตัวร้อยละ 5.7 และ5.4 ตามล าดับ ส าหรับตลาดศักยภาพสูง 
ขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดจีน และเอเชียใต้ (8) ที่ขยายตัว
ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 24.1 ตามล าดับ นอกจากนี้ การส่งออกไปยังเกาหลีใต้  CLMV เกาหลีใต้ และไต้หวัน 
ขยายตัวร้อยละ 22.2 25.5 และร้อยละ 15.9 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) 
ตะวันออกกลาง และทวีปออสเตรเลีย และลาตินอเมริกายังหดตัวทีร่้อยละ 23.8 17.6 10.4 และ 2.3 ตามล าดับ  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 31.1 ขยายตัวสูงสุดในรอบมากกว่า 4 ปี สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยาง ยางพารา รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และเหล็ก รวม 2 เดือน ขยายตัวร้อยละ 31.0 

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 26.3 ขยายตัวสูงสุดในรอบมากกว่า 4 ปี สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ 
ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน เครื่องเทศและสมุนไพร  เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล รถยนต์ และอัญมณีและเครื่องประดับ รวม 2 เดือน ขณะที่ขยายตัวร้อยละ 25.1 

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 22.2 ขยายตัวสูงสุดในรอบมากกว่า 3 ปี ส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ผลไม้สด น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ยาง  
รวม 2 เดือน ขยายตัวร้อยละ 14.0 

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.7 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยางพารา เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ  
รวม 2 เดือน ขยายตัวร้อยละ 7.6 

ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 5.4 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ ทองแดงและของท าด้วยทองแดง 
รถจักรยานยนต์ ยางพารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์และไดโอด รวม 2 เดือน ขยายตัว 
ร้อยละ 7.8 

ตลาดลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 2.3 สินค้าส าคัญที่ท าให้หดตัวสูงได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ยางพารา และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รวม 2 เดือน ขยายตัวร้อยละ 3.4 
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ตลาดญี่ปุ่น หดตัวร้อยละ 22.6 สินค้าส าคัญที่ท าให้หดตัวสูงได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และ
ส่วนประกอบ  ส่วนสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และยางพารา รวม 2 เดือน หดตัวร้อยละ 10.9 

ตลาดอาเซียน5 หดตัวร้อยละ 23.8 สินค้าส าคัญที่ท าให้หดตัวสูงได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ 
น้ าตาลทราย และข้าว ด้านสินค้าทีขยายตัวสูงได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป ยางพารา น้ ามันดิบ เม็ดพลาสติก และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวม 2 เดือน หดตัวร้อยละ 8.3 

การค้าชายแดนและผ่านแดน 

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 103,819 ล้านบาท ขยายตัวที่
ร้อยละ 7.3 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก มีรายละเอียด ดังนี ้ 

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 93 ,020 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4) มีมูลค่าการส่งออก 55,800 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2) และมีมูลค่าการน าเข้า 37,220 
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8) เกินดุลการค้า 18,581 ล้านบาท 

การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 10,798 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 18.9) มีมูลค่า
การส่งออก 4,137 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 46.2) และมมีูลค่าการน าเข้า 6,661 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7) ขาด
ดุลการค้า 2,524 ล้านบาท 

รวม 2 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 166,742 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 2.1) เกินดุลการค้าชายแดน 
44,159 ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 28,572 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 0.7) เกินดุลการค้า 1,978 ล้านบาท รวม
การค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 195,314 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 1.9) เกินดุลการค้าทั้งสิ้น 46,137 
ล้านบาท 

แนวโน้มการสง่ออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเคลื่อนไหว
ในทิศทางปกติของค่าเฉลี่ยต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่สอง ซึ่งยืนยันว่าการส่งออกไทยเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและ
กลับเข้าสู่ Normal Track ของ Export Cycle และจะมีโอกาสขยายตัวได้เป็นส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแบบช้าๆ ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคส าคัญก็เริ่มปรับตัวและมี
สัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนจากนโยบายกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในยูโรโซน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการลงทุนของโลกในระยะต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป และ
ยังคงคาดว่า ค่าเงินบาททั้งปี 2560 จะอยู่ในช่วง 35.5-37.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ราคาน้ ามันน่าจะอยู่
ในกรอบ 50.0-60.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การ
ส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายร้อยละ 5.0 ให้มากที่สุด 
 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณชิย์ 
22 มีนาคม 2560 


