
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวดีติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 8.8 YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐาน
เปรียบเทียบท่ีต ่าในปีก่อน (มลูคา่การสง่ออกสินค้าไทยเดือนม.ค. 2559 อยู่ท่ี 15,711 ล้านดอลลาร์ฯ) ประกอบกบั
ได้แรงหนุนจากการส่งออกทองค าท่ียงัขยายตวัได้ดี เน่ืองมาจากนกัลงทุนทัว่โลกมีความต้องการถือสินทรัพย์ท่ีมี
ความเสี่ยงต ่าเพ่ิมขึน้หลงัเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญความไม่แน่นอนมากขึน้ อีกทัง้มูลค่าส่งออกสินค้าท่ี
ราคาผูกโยงกบัน า้มนั ได้แก่ ยางพารา เคมีภณัฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภณัฑ์ยาง รวมถึงปิโตรเคมีเติบโตสูงบนเลข
สองหลกัจากอานิสงส์ของราคาน า้มนัดิบท่ียังประคองตวัเหนือระดบั 50 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรลซึ่งช่วยหนุนให้ราคา
สินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัน า้มนั รวมถงึราคาสินค้าโภคภณัฑ์หลายรายการอยู่ในเกณฑ์ดีตามไปด้วย  

ในขณะเดียวกัน เม่ือหักมูลค่าส่งออกทองค าและสินค้าที่เกี่ยวเน่ืองกับน า้มัน (ไม่รวมยางพารา 
และผลิตภัณฑ์ยาง) แล้ว การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 YoY 
โดยสินค้าท่ีส่งออกได้ดีในเดือนนี ้ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของชิน้ส่วน
ประกอบของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและเคร่ืองรับสญัญาณภาพโทรทศัน์ท่ีสง่ออกไปยงัสหรัฐฯ ฮ่องกง และจีนได้มากขึน้ 
สอดคล้องกับความต้องการของโลกท่ีสูงขึน้ รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้าท่ีการส่งออกเติบโตดีเน่ืองมาจากผู้ ผลิต
ปรับเปลี่ยนมาผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและเซนเซอร์ส าหรับรถยนต์มากขึน้ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าหลายกลุ่ม
ส าคญัยงัคงหดตวั ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรอย่างข้าวและน า้ตาลจากปริมาณการส่งออกท่ี
ลดลงเป็นส าคญั   

 การส่งออกสินค้าไทยไปยัง 5 ตลาดหลักอย่างจีน ญ่ีปุ่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป(15) และอาเซียน(9) ยัง
รักษาโมเมนตัมการเตบิโตที่ดีต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากทางด้านราคาสินค้าท่ีเก่ียวโยง
กบัน า้มนั รวมถงึสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัดีขึน้ อย่างไรก็ดี การสง่ออกสินค้าไปยงัตลาดตะวนัออกกลาง(15) ยงัคง
หดตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 สว่นหนึง่เป็นผลจากการสง่ออกเคร่ืองปรับอากาศและรถยนต์เชิงพาณิชย์ท่ีลดลง  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าไทยในแต่ละเดือนของปี 2560 จะมี
การแกว่งตัวค่อนข้างสูงตามฐานของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเทคนิค ในขณะเดียวกัน แรงหนุนจาก
ราคาน า้มันดบิต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยจะเร่ิมค่อยๆ ผ่อนแรงลงในแต่ละเดือน น่ันเป็นเพราะการ
เคล่ือนไหวของราคาน า้มันดิบในตลาดโลกตลอดปี 2560 คาดว่าจะมีทศิทางที่ค่อนข้างทรงตัวจากช่วง
ปลายปี 2559 เน่ืองจากปริมาณน า้มันดิบในตลาดโลกยังถูกถ่วงด้วยอุปทานน า้มันดิบของสหรัฐฯ ที่
เพิ่มขึน้แม้ว่า OPEC และ Non-OPEC จะลดก าลังการผลิตลงแล้วก็ตาม ดังนัน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึง
ยังคงประมาณการมูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2560 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 YoY หรืออยู่ในช่วงกรอบ
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การสง่ออกไทยเดือนม.ค. 60 โตดีเป็นเดือนที่ 3  

จากแรงหนุนดา้นราคาสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคาน ้ามนัดิบ 



 

 

2 ECONOMIC BRIEF 

ประมาณการที่ร้อยละ -0.5 ถงึ (+) 2.5 YoY อย่างไรกต็าม หากทศิทางการขยายตัวของการส่งออกสินค้า
ศักยภาพของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดอาหาร รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมถึงสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถรักษาโมเมนตัมการ
เตบิโตที่ต่อเน่ืองได้ กมี็โอกาสที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอาจจะปรับเพิ่มประมาณการในระยะข้างหน้า 
 
 
 
 

สรุปสถานการณ์สินค้าและตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทย 
 

Units: %YoY %Share 2014 2015 2016 1Q-16 2Q-16 3Q-16 4Q-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

มูลคา่การสง่ออกท ัง้หมด 100.0 -0.4 -5.8 0.5 0.9 -4.1 1.2 3.8 10.2 6.2 8.8

ไม่รวมทองค ำ 96.4 -0.2 -6.3 -1.2 -2.7 -6.0 0.7 3.3 9.2 4.8 6.6

ไม่รวมทองค ำและสนิคำ้เกีย่วเนือ่งกับน ้ำมัน 86.1 0.4 -3.8 0.5 -0.4 -3.8 2.6 3.4 9.3 4.2 4.8

สนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร 17.3 -1.5 -6.6 -0.6 -0.1 -2.5 -3.9 4.0 12.0 7.0 7.5

ขำ้ว 2.0 23.0 -15.2 -4.6 11.8 -13.2 -12.5 -4.9 25.8 -7.8 -20.2

  ยำงพำรำ 3.0 -26.9 -16.0 -12.1 -22.2 -8.4 -27.3 15.0 15.6 36.2 62.5

  ผลติภัณฑม์ันส ำปะหลัง 1.3 9.9 -1.6 -16.2 -16.5 -31.1 -7.9 -3.4 18.6 -2.8 -11.1

  น ้ำตำลทรำย 0.8 -4.3 -2.5 -13.9 30.0 -12.1 -34.1 -28.3 -24.5 6.2 -26.3

สนิคา้อตุสาหกรรม 78.7 1.1 -4.0 2.0 3.0 -2.4 3.4 4.0 9.8 5.4 7.6

เครือ่งคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และสว่น 10.9 3.2 -3.7 -5.0 -6.7 -7.9 -0.1 -5.4 2.0 -8.3 30.1

  อัญมณีและเครือ่งประดับ ไม่รวมทองค ำ 2.6 7.2 -1.6 -3.0 3.1 -6.1 -3.4 -6.6 -10.9 10.1 -4.7

  ทองค ำ 3.6 -15.1 37.0 91.2 234.8 113.6 20.7 38.6 72.5 158.9 157.6

  แผงวงจรไฟฟ้ำ 3.5 4.1 3.1 -0.1 -3.4 -0.4 0.7 2.0 6.6 9.1 8.6

  เม็ดพลำสตกิ 3.9 8.1 -14.7 -6.7 -9.3 -11.2 -10.0 4.6 10.9 11.7 17.4

  เคมภัีณฑ์ 3.1 -5.5 -25.5 -4.7 -14.6 -10.0 -1.2 9.4 9.6 2.7 11.7

สนิคา้แรแ่ละเชือ้เพลงิ 4.0 -15.3 -28.6 -24.1 -37.1 -37.4 -19.8 0.3 9.4 19.4 49.7

 น ้ำมันส ำเร็จรูป 3.3 -11.2 -28.7 -30.9 -43.7 -43.1 -29.2 -5.5 4.0 13.1 48.3

ตลาดสง่ออกส าคญัของไทย

  สหรัฐอเมรกิำ 11.3 4.1 0.7 1.8 -3.2 0.6 7.0 2.7 10.3 3.3 9.5

  ญีปุ่่ น 9.3 -2.2 -7.7 2.5 5.7 -7.5 0.8 11.5 22.5 2.8 6.4

  จนี 12.6 -7.9 -5.4 0.3 -6.4 -10.3 -0.4 17.4 22.0 27.3 30.8

  อำเซยีน (5) 15.6 -3.9 -15.1 -1.5 9.1 -14.8 1.1 -0.2 0.5 2.6 13.2

  CLMV 10.7 8.9 7.7 -0.1 -4.0 3.5 -1.8 8.1 3.5 17.2 6.4

ที่มำ: กระทรวงพำณชิย ์รวบรวมโดยศนูยว์จัิยกสกิรไทย  
 
 
 
 
 
 

 
 

----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


