
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนพฤษภาคม 2560  

การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน ที่ร้อยละ 13.2 หรือคิด
เป็นมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวดีขึ้นในทุกตลาด
ส าคัญ และขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโต
ต่อเนื่องทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น้้าตาลทราย ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ยาง 
รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและ
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

ส้าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยได้รับแรง
ขับเคลื่อนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นส้าคัญ ขณะที่การน้าเข้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การน้าเข้าสินค้าทุน และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป สะท้อนทิศทางที่ดีของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งน่าจะ
ส่งผลดีต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากความไม่ชัดเจน
ของนโยบายกีดกันทางการค้า ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED และความชัดเจนในการปรับลด
วงเงินถือครองทรัพย์สินลงของสหรัฐฯ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้้ามัน ยังคงเป็น
ประเด็นทีต่้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนพฤษภาคม การส่งออกมีมูลค่า 680,125 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
11.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 655,985 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
16.1 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 24,140 ล้านบาท รวม 5 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 3,244,767 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.5) การน้าเข้ามีมูลค่า 3,106,345 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5) และการค้าเกินดุล 138,422 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนพฤษภาคม การส่งออกมีมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 19,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 18.2 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 944 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 5 เดือนแรก การส่งออก
มีมูลค่า 93,265 ล้านดอลลาร์ สรอ.  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.2) การน้าเข้ามีมูลค่า 88,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 15.2) และการค้าเกินดุล 5,054 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่เจ็ด ที่ร้อยละ 17.6 
(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 44.7 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซียและญี่ปุ่น)  
ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 36.8 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน และฮ่องกง) ตามการ
ส่งออกทุเรียนสดที่ขยายตัวถึงร้อยละ 159.3  น้้าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 46.5 (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย 
ไต้หวัน และกัมพูชา) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 21.2 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และ
เกาหลีใต้) และข้าว ขยายตัวร้อยละ 1.9 (ส่งออกไปตลาดเบนิน จีน และอิหร่าน) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มัน
ส้าปะหลัง ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 14.0 เนื่องจากการชะลอการสั่งซื้อจากจีนเป็นหลัก ขณะที่ราคากลับมาขยายตัว
เป็นเดือนแรก นอกจากนี้ กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป หดตัวลงร้อยละ 1.3 จากปัจจัยด้านราคา ขณะที่ปริมาณ
ยังคงขยายตัวได้เล็กน้อย รวม 5 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 12.3 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ที่ร้อยละ 12.8 (YoY) โดย
สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 54.0 (ส่งออกไปตลาดจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) 
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 8.7 (ส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) 
แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 30.4 (ส่งออกไปตลาดฮ่องกง จีน และสหรัฐฯ) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 11.0 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน) ในขณะที่สินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ทองค้า 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค้า (หดตัวร้อยละ 72.2  2.4 และ 
0.5 ตามล้าดับ) รวม 5 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 6.1 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่ง
สัดส่วนตลาดที่ขยายตัวคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90.0 ของตลาดทั้งหมด โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวถึงร้อยละ 15.2 ซึ่งการส่งออกไป ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 25.7 13.3 และ  8.8 
ตามล้าดับ ส้าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 20.0 โดยมีสาเหตุส้าคัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง
ของตลาดจีนที่ร้อยละ 28.3 และตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ที่ร้อยละ 14.2  
นอกจากนี้ การส่งออกไปยังเอเชียใต้ CLMV เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 18.0 14.3 23.5 31.5 
และร้อย 30.3 ตามล้าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 6.3 โดยเฉพาะการส่งออกไปตะวันออก
กลางที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 38 เดือน (นับจาก เม.ย. 2557) ที่ร้อยละ 11.7 นอกจากนี้ การส่งออกไปทวีป
ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวร้อยละ 2.3 13.5 และ 60.6 ตามล้าดับ 

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 28.3 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง น้้ามันส้าเร็จรูป ยางพารา 
เครื่องจักรกลฯ และ เม็ดพลาสติก เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 31.8 

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 25.7 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ เครื่องจักรกลฯ 
ยางพารา ไก่แปรรูป และ ทองแดงฯ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 3.7  

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 13.3 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผงวงจรไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลฯ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 7.7  

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.8 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องซักผ้าและ
ส่วนประกอบฯ เหล็กและผลิตภัณฑ์ โทรทัศน์และส่วนประกอบ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 7.0  

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 14.3 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลไม้สด แช่แข็งและแห้งฯ น้้ามัน
ส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ หม้อแบตเตอรี่ฯ และ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 13.7  

ตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวร้อยละ 14.2 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ น้้ามัน
ส้าเร็จรูป น้้าตาลทราย เครื่องยนต์สันดาปฯ และ เครื่องจักรกลฯ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 0.3  

เอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 18.0 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อากาศยานและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก 
ยานพาหนะอ่ืน ๆ  เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ เครื่องปรับอากาศฯ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 19.3  

ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 13.5 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ รถยนต์
และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา และ เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบฯ เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก ขยายตัว
ร้อยละ 4.6  

ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 11.7 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 38 เดือน (นับจาก เม.ย. 2557 ที่
ร้อยละ 22.9) โดยสินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว อาหารทะเลแปรรูปฯ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ และ ยางพารา เป็นต้น รวม 5 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 11.5 

การค้าชายแดนและผ่านแดน 
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การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 112,339 ล้านบาท ขยายตัวที่
ร้อยละ 13.2 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก มีรายละเอียด ดังนี้  

การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 90,964 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8) มีมูลค่าการส่งออก 57,007 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4) และมีมูลค่าการน้าเข้า 33,957 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2) เกินดุลการค้า 23,050 ล้านบาท 

การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 21,375 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.7) มีมูลค่า
การส่งออก 13,473 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 74.3) และมีมูลค่าการน้าเข้า 7,902 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 0.1) 
เกินดุลการค้า 5,572 ล้านบาท 

รวม 5 เดือนแรก การค้าชายแดนมีมูลค่า 445,541 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2) เกินดุลการค้าชายแดน 
113,109 ล้านบาท การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 83,963 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4) เกินดุลการค้า 9,017 ล้านบาท 
รวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 529,504 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 6.4) เกินดุลการค้าทั้งสิ้น 
122,126 ล้านบาท 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส้าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 มีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่
จะขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยส้าคัญจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าส้าคัญ
ที่ล้วนมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้้ามันดิบ ราคาสินค้าเกษตรส้าคัญ และราคาสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันอยู่ในระดับที่ดีข้ึนกว่าปีก่อน จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสามารถขยายตัวได้ตามที่
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า ทิศทางการการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และความชัดเจนในการปรับลดวงเงินถือครองทรัพย์สินลงของสหรัฐฯซึ่งล้วนเป็นปัจจัย
ที่สร้างความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการลงทุนของโลกในระยะ
ต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งด าเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวได้ใกล้เคียง
เป้าหมาย ให้มากที่สุด 

 

ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

22 มิถุนายน 2560 


