
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนมกราคม 2560  

สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากตัวเลขปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป ต่างปรับตัวในทิศทางที่ดี ประกอบกับราคา
น้ ามันดิบ ราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเริ่มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกไทย
ในเดือนมกราคม 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 8.8 ต่อเนื่องจากปี 2559 เป็นเดือนที่ 3 และกลับเข้าสู่ระดับปกติ
เฉลี่ยของการส่งออกอีกครั้ง โดยมีมูลค่าการส่งออก 17,099 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 609,543.2 ล้านบาท 
ส าหรับสินค้าส าคัญที่เป็นตัวผลักดันการส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ทองค า 
ยางพารา น้ ามันส าเร็จรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และยานพาหนะ ในขณะที่ตลาดส่งออกส าคัญของ
ไทยยังขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด ยกเว้น ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และแอฟริกา 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และมีโอกาสกลับมา
ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 
และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป ซ่ึงจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการค้าโลกในระยะต่อไป  

มูลค่าการค้ารวม 
มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนมกราคม การส่งออกมีมูลค่า 609,543 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.2 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 587,226 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.6 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 22,317 ล้านบาท  

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนมกราคม การส่งออกมีมูลค่า 17,099 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 16,273 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 5.2 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 826 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 
22 (นับตั้งแต่พ.ค.58) 

การส่งออกสินค้าเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 9.7 (YoY) โดยการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ 
ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 62.5 (ราคาตลาดโลกสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยส่งออกไปจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น)  ผัก ผลไม้
สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 48.8 (ส่งออกไปสหรัฐฯ เวียดนาม และจีน) ไก่แปรรูป ขยายตัว
ร้อยละ 8.6 (ส่งออกไปญี่ปุ่น ลาว และเกาหลีใต้) ในขณะที่ สินค้าเกษตรส าคัญที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ข้าว  
มันส าปะหลัง และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง (ลดลงร้อยละ 20.2 11.1 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ) 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.7 (YoY) โดยการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี 
ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 4.0 (ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) 
ในขณะที่ สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส าคัญที่ยังคงหดตัว ได้แก่ น้ าตาลทราย (ราคาสูงที่สุดในรอบ 3 เดือน  
แต่ปริมาณส่งออกลด) และผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ลดลงร้อยละ 26.3 และร้อยละ 6.8 ตามล าดับ)  
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.6 (YoY) โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ 
ทองค า ขยายตัวร้อยละ 157.6 (ส่งออกไปสิงคโปร์ กัมพูชา และฮ่องกง) เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 30.1 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน) แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 8.6 (ส่งออกไป
ตลาดฮ่องกง จีน และสหรัฐฯ) น้ ามันส าเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 48.3 (ส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ จีน และเวียดนาม) 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 1.5 (ส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์  และ
อินโดนีเซีย) และผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 28.2 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น) ในขณะที่ สินค้า
ส าคัญที่หดตัวมาก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณี เครื่องประดับไม่รวมทอง 
(ลดลงร้อยละ 5.9 6.4 และร้อยละ 4.7 ตามล าดับ) 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกในตลาดส าคัญของไทยกว่าร้อยละ 80 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ขณะที่ ตลาด
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย หดตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 8.8 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (15) มีการขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 10.4 สหรัฐฯ และญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 9.5 และ 
ร้อยละ 6.4 ตามล าดับ ส าหรับตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 14.7 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของตลาดจีน และเอเชียใต้ ที่ขยายตัวร้อยละ 30.8 และร้อยละ 24.0 ตามล าดับ นอกจากนี้ การส่งออก
ไปยังเกาหลีใต้ อาเซียน (9) และ CLMV ขยายตัวร้อยละ 28.1 10.3 และร้อยละ 6.4 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
การส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย ยังหดตัวที่ร้อยละ 19.2 1.6 และ 0.3 
ตามล าดับ  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 30.8 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ ยานพาหนะ ยางพารา เม็ดพลาสติก เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ ์และน้ ามันส าเร็จรูป 

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 24.0 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง 

ตลาดอาเซียน(5) ขยายตัวร้อยละ 13.2 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ทองค า น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ ์แผงวงจรไฟฟ้า 

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 10.4 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง และยางพารา 

ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 9.8 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยางพารา เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.5 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ไก่แปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า 

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป ทองค า ผลไม้สด แช่เย็น  
แช่แข็งและแห้ง เม็ดพลาสติก 
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การค้าชายแดนและผ่านแดน 
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมกราคม 2560 หดตัวที่ร้อยละ 15.1 โดยเป็นผลจากการหดตัว

ของการน าเข้าเป็นหลัก ขณะที่การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้  
การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 73,722 ล้านบาท 

(ลดลงร้อยละ-15.0 )แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 49,650 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4 ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 24,072 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 35.5  ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 15,260 ล้านบาท  
(ลดลงร้อยละ 15.1) รวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 88,981 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 15.1)  

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 2559 และ
กลับเข้าสู่ Normal Track ของ Export Cycle ซึ่งจะมีโอกาสขยายตัวได้เป็นส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแบบช้าๆ ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ 
และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคส าคัญก็เริ่มปรับตัว
และมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนจากนโยบายกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในยูโรโซนที่ยังเผชิญความเสี่ยงจาก Brexit และผล
ต่อเนื่องในหลายประเทศที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีสร้างความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของ
การค้าและการลงทุนของโลกในระยะต่อไป และยังคงคาดว่า ค่าเงินบาททั้งปี 2560 จะอยู่ในช่วง 35.5-37.5 
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ราคาน้ ามันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ ไปอยู่ในกรอบ 50.0-60.0 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามและประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การส่งออกสินค้าของ
ไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายร้อยละ 5.0 ให้มากที่สุด  

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
27 กุมภาพันธ ์2560 

 
 


