
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนมีนาคม และไตรมาสแรกของปี 2560  

สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกมีทิศทางการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด 
IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2560 จะสามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนที่ขยายตัวที่
ร้อยละ 3.1 น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจากภาคการจ้างงาน เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีทิศทางการฟ้ืน
ตัวอย่างต่อเนื่องจากแรงขับเคลื่อนในประเทศทั้งการบริโภคและการใช้จ่ ายภาครัฐ ในขณะที่เศรษฐกิจจีน และ
สหภาพยุโรปมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีอยู่ในช่วงขยายตัว ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สถานการณ์ส่งออกไทยดีขึ้นอย่างชัดเจน 
โดยการส่งออกเดือนในมีนาคม 2560 ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 9.2 รวมส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2560 
ขยายตัวที่ร้อยละ 4.9 เติบโตสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส หรือในรอบกว่า 4 ปี  สะท้อนถึงความสามารถในการ
แข่งขันและการปรับตัวในระดับดีของไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางการฟ้ืนตัวของการ
ส่งออกท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์ไว้  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ความไม่
ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป รวมทั้งความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ ามัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลก รวมถึงการส่งออก
ไทยในระยะต่อไป 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนมีนาคม การส่งออกมีมูลค่า 726,021 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 678,048 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.2 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 47,973 ล้านบาท ไตรมาสแรก การส่งออกมีมูลค่า 1,982,925 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1) 
การน าเข้ามีมูลค่า 1,863,467 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9) และการค้าเกินดุล 119,458 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนมีนาคม การส่งออกมีมูลค่า 20,888 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 19,271 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 19.3 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 1,617 ล้านดอลลาร์ สรอ. ไตรมาสแรก การส่งออกมีมูลค่า 
56,456 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9) การน าเข้ามีมูลค่า 52,404 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.8) และการค้าเกินดุล 4,053 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 12.0 (YoY) โดยการส่งออก
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 95.4 (โดยส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย)  ไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 15.0 (ส่งออกไปแอฟริกาใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น) และผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 3.0 (ส่งออกไปเวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้) โดยสินค้าเกษตรส าคัญเริ่มทยอย
ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการส่งออกในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ยังคง
หดตัวที่ร้อยละ 16.5 จากทั้งปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากจากลาวและกัมพูชา รวมถึงการชะลอการสั่งซื้อจาก
จีน เช่นเดียวกับน้ าตาลทรายที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 5.4 ซึ่งเป็นผลจากปริมาณส่งออกไป
เอเชียและ CLMV ที่ลดลง โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และจีน แต่ระดับราคาสูงขึ้นจากอุปสงค์ในตลาดโลกและ
การเก็งก าไร ไตรมาสแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.6 



- 2 - 
 

 
 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 8.7 (YoY) โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 64.7 (ส่งออกไปจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ18.4 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และน้ ามันส าเร็จรูป
ขยายตัวร้อยละ 53.9 (ส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ จีน และกัมพูชา) ส าหรับสินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ทองค า รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (หดตัวร้อยละ 27.4 และ 0.9 ตามล าดับ) ไตรมาสแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 3.5 
ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไทยในตลาดส าคัญขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นสะท้อนถึงวัฏจักรการฟื้นตัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยการส่งออกไปตลาดร้อยละ 86.9 ที่ขยายตัว มีเพียงตลาดตะวันออกลางที่ยังหดตัวสูง
เนื่องจากราคาน้ ามันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และตลาดอาเซียน 5 ที่ยังหดตัวแต่ในอัตราที่ลดลง โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 10.5 โดยการส่งออกไปญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 14.9 10.2 และ 7.1 ตามล าดับ ส าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 14.5 โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดจีน ที่ขยายตัวสูงที่สุดในรอบมากกว่า 5 ปี ที่ร้อยละ 47.6 และเอเชียใต้ (8)  
ที่ขยายตัวร้อยละ 19.1 ตามล าดับ นอกจากนี้ การส่งออกไปยัง CLMV เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ขยายตัว
ร้อยละ 18.1  24.7 27.1 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) ยังหดตัวที่
ร้อยละ 8.6 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวร้อยละ 1.0 เนื่องจากการส่งออกไปตะวันออกกลางและแอฟริกา
หดตัวร้อยละ 21.5 และ 3.4 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียและลาตินอเมริกาขยายตัว
ร้อยละ 8.7 และ 0.8 ตามล าดับ  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 47.6 ขยายตัวสูงสุดในรอบมากกว่า 5 ปี สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และข้าว ไตรมาสแรก 
ขยายตัวร้อยละ 36.9 

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 19.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสแรก ขยายตัว
ร้อยละ 22.8 

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 18.1  สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้สด  
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละ 15.5 

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 14.9 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ยางพารา เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ  
ไตรมาสแรก หดตัวตัวร้อยละ 2.7 

ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 10.2 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ยางพารา และเครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ ไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละ 8.7 

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ และยางพารา  
ไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละ 7.4 
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ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 0.8 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง แผงสวิทซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า และยางพารา ไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละ 2.3 

ตลาดตะวันออกกลาง หดตัวร้อยละ 21.5 สินค้าส าคัญที่หดตัวสูง ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ด้านสินค้าทีขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องโทรสาร ข้าว และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล ไตรมาสแรก หดตัวร้อยละ 19.5 

ตลาดอาเซียน (5) หดตัวร้อยละ 8.6 สินค้าส าคัญที่ท าให้หดตัวสูง ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ าตาลทราย ด้านสินค้าทีขยายตัวสูงได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ 
ไตรมาสแรก หดตัวร้อยละ 8.4 

การค้าชายแดนและผ่านแดน 

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมีนาคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 120,411 ล้านบาท ขยายตัวที่ 
ร้อยละ 19.0 มีรายละเอียด ดังนี้  

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 101,881 ล้านบาท 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.0) มีมูลค่าการส่งออก 65,694 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.2) และมีมูลค่าการน าเข้า 36,187
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8) เกินดุลการค้า 29,506 ล้านบาท 

การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 18,530 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 24.7) มีมูลค่า
การส่งออก 8,908 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 66.8) และมีมูลค่าการน าเข้า 9,622 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 1.0) 
ขาดดุลการค้า 715 ล้านบาท 

ไตรมาสแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 268,622 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 4.7) เกินดุลการค้าชายแดน 
73,665 ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 47,097 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 7.9) เกินดุลการค้า 1,268 ล้านบาท 
รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 315,720 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 5.2) เกินดุลการค้าทั้งสิ้น 
74,933 ล้านบาท 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าส าคัญล้วนมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจาก
สถานการณค์วามตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 
และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการลงทุนของโลกในระยะต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดว่า ค่าเงินบาททั้งปี 2560 จะอยู่ในช่วง 35.5 -37.5 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ราคาน้ ามันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ ไปอยู่ในกรอบ 50.0 -60.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
บาร์เรล โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวได้
ใกล้เคียงเป้าหมาย ให้มากที่สุด 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
24 เมษายน 2560 


