
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

   

 การส่งออกสินค้าไทยในเดือนมี.ค. 2560 มีมูลค่าอยู่ที่ 20,888 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นมูลค่าการ
ส่งออกที่สูงที่สุดในรอบ 46 เดือน (ตัง้แต่เดือนพ.ค. 2555) ซึง่เป็นผลมาจากหลายปัจจยับวก ไม่ว่าจะเป็นผล
ทางด้านราคายังเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การส่งออกปรับตวัดี โดยเฉพาะสินค้าท่ีราคามีความเก่ียวเน่ืองกับราคา
น า้มนั ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับน า้มนัอย่างเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 
และน า้มนัส าเร็จรูป โดยการส่งออกสินค้าในกลุ่มดงักล่าวขยายตวัสงูถึงร้อยละ 46.0 YoY ในเดือนมี.ค. 2560 
เน่ืองด้วยยังได้รับผลดีจากการปรับตัวเพ่ิมขึน้ของราคาน า้มันดิบในตลาดโลกในช่วงก่อนหน้าบวกกับอุปสงค์
ตา่งประเทศปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก  
 การขยายตัวของการค้าโลกหนุนส่งออกไทยทางตรงและผ่านห่วงโซ่การผลิตจีนและญ่ีปุ่น  โดย
เศรษฐกิจโลกท่ีปรับตวัดีขึน้น าโดยเศรษฐกิจของประเทศแกนหลกัอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป(28) ญ่ีปุ่ น และจีน 
เป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ภายในประเทศเป็นส าคญั ซึง่ช่วยผลกัดนัให้การน าเข้าและการส่งออกของ
ประเทศเหล่านีเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ โดยในเดือนมี.ค. 2560 การน าเข้าของญ่ีปุ่ นและจีนขยายตวัสูงถึงร้อยละ 
15.8 (ในรูปสกลุเงินเยน) และ 20.1 (ในรูปสกลุเงินดอลลาร์ฯ) YoY ตามล าดบั ในขณะท่ีการสง่ออกของ 2 ประเทศ
นีก้็เติบโตบนเลขสองหลกัท่ีร้อยละ 12.0 (ในรูปสกลุเงินเยน) และ 16.4 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ฯ) YoY ตามล าดบั 
หนุนให้การส่งออกไทย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภณัฑ์ รวมถงึสินค้าอาหาร ขยายตวัดีตามไปด้วย 
 อานิสงส์จากการเป็นฐานการผลิตรถป๊ิกอัพและจักรยานยนต์เป็นอีกหน่ึงตัวแปรที่ มีส่วนช่วย
สนับสนุนให้มูลค่าส่งออกปรับตัวดีขึน้ การโยกย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากออสเตรเลียมายังไทยและ
อินโดนีเซียในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ยงัผลกัดนัให้การส่งออกรถป๊ิกอพั รถบสั และรถบรรทุกไปยงัตลาดโอเชียเนียท่ี
ยังขยายตัวได้ดี นอกจากนี ้จากการย้ายฐานการผลิตของผู้ ผลิตรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์จากยุโรปมายังไทย 
ประกอบกับอุปสงค์ภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเร่ิมกลบัมาฟื้นตวัดีส่งผลให้การส่งออกจักรยานยนต์และ
สว่นประกอบไปยงัตลาดสหภาพยโุรป (28) ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 43.5 YoY   

การก้าวเข้าสู่ยุค Internet of Things (IoT) อาจจะเป็นอีกแรงหนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยให้ฟ้ืนตัว โดยการสง่ออกสินค้าในกลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 17.4 ในเดือนมี.ค. 2560 มา
จากวฏัจักรขาขึน้ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่โดยทัว่ไปวฏัจกัรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีระยะเวลา 2-3 ปี ซึง่หาก
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือ

ECONOMIC BRIEF 
ปีที่ 23 ฉบบัท่ี 3673 

วนัท่ี 25 เมษายน 2560 

 

สญัญาณฟ้ืนตวัอปุสงคต์า่งประเทศ หนุนสง่ออกไทย มี.ค. 60 

มีมูลค่าสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี 



 

 

2 ECONOMIC BRIEF 

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น Internet of Things (IoT) ได้ การสง่ออกอิเลก็ทรอนิกส์อาจจะเป็นแรงหนนุภาคการส่งออกอีก
แรงของไทยในปีนี ้

จากข้อมูลการส่งออกสินค้าของไทยในในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 จะเหน็ว่า แรงหนุนของ
การส่งออกไทยยังมาจากทางด้านผลของราคาเป็นส าคัญ ในขณะที่ผลทางด้านปริมาณเพิ่งเร่ิมจะเห็น
สัญญาณบวก จึงอาจจะยังต้องติดตามทศิทางการส่งออกสินค้าไทยอีกระยะหน่ึง ทัง้นี ้หากการส่งออก
สินค้าศักยภาพของไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
สินค้ากลุ่มยานยนต์ ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ต่อเน่ืองได้ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการ
สินค้าไทยในเชงิปริมาณ ก็น่าจะท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง
กว่าที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 2.0 YoY 

 
 

สรุปสถานการณ์สินค้าและตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทย 
 

Units: %YoY
YTD

%Share
2557 2558 2559 1Q-59 2Q-59 3Q-59 4Q-59 1Q-60 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60

มลูคา่การสง่ออกท ัง้หมด 100.0 -0.4 -5.8 0.5 0.9 -4.1 1.2 3.8 4.9 8.8 -2.8 9.2

ไมร่วมทองค า 97.0 -0.2 -6.3 -1.2 -2.7 -6.0 0.7 3.3 7.2 6.6 4.2 10.4

ไมร่วมทองค าและสนิคา้เก ีย่วเนือ่งกบัน า้มนั 87.7 0.4 -3.8 0.5 -0.4 -3.8 2.6 3.4 5.9 4.8 3.5 9.0

สนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร 16.9 -1.5 -6.6 -0.6 -0.1 -2.5 -3.9 4.0 6.6 7.5 10.1 7.3

ขา้ว 2.0 23.0 -15.2 -4.6 11.8 -13.2 -12.5 -4.9 -7.0 -20.2 6.1 -5.0

  ยางพารา 3.2 -26.9 -16.0 -12.1 -22.2 -8.4 -27.3 15.0 78.4 62.5 75.3 95.4

  ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั 1.3 9.9 -1.6 -16.2 -16.5 -31.1 -7.9 -3.4 -13.9 -11.1 -13.4 -16.5

  น า้ตาลทราย 1.1 -4.3 -2.5 -13.9 30.0 -12.1 -34.1 -28.3 -15.9 -26.3 -15.0 -8.0

สนิคา้อตุสาหกรรม 79.9 1.1 -4.0 2.0 3.0 -2.4 3.4 4.0 3.5 7.6 -5.9 8.7

รถยนต ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ 11.4 0.6 4.3 2.7 1.5 6.9 4.2 -1.6 -3.1 -1.8 -6.6 -0.9

เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณแ์ละสว่น 7.4 3.2 -3.7 -5.0 -6.7 -7.9 -0.1 -5.4 3.3 -8.6 1.2 18.4

  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 10.6 2.3 -5.2 -1.1 -6.8 -5.1 1.4 6.9 10.5 5.2 10.0 15.5

  อญัมณีและเครือ่งประดบั ไมร่วมทองค า 3.6 7.2 -1.6 -3.0 3.1 -6.1 -3.4 -6.6 2.0 -4.7 8.5 -1.8

  ทองค า 3.0 -15.1 37.0 91.2 234.8 113.6 20.7 38.6 -37.7 157.6 -65.4 -27.4

  แผงวงจรไฟฟ้า 3.4 4.1 3.1 -0.1 -3.4 -0.4 0.7 2.0 11.8 8.6 16.2 10.7

  เครือ่งจกัรกลและสว่นประกอบ 3.2 6.3 -2.1 -1.4 11.0 -15.7 -0.6 1.4 -0.5 -4.8 4.1 -0.5

  เม็ดพลาสตกิ 3.6 8.1 -14.7 -6.7 -9.3 -11.2 -10.0 4.6 9.4 17.4 2.5 9.1

  เคมภีณัฑ์ 3.1 -5.5 -25.5 -4.7 -14.6 -10.0 -1.2 9.4 21.8 11.6 20.0 33.4

สนิคา้แรแ่ละเชือ้เพลงิ 3.2 -15.3 -28.6 -24.1 -37.1 -37.4 -19.8 0.3 41.5 49.7 28.9 44.9

 น า้มนัส าเร็จรปู 2.6 -11.2 -28.7 -30.9 -43.7 -43.1 -29.2 -5.5 39.9 48.3 17.7 53.9

ตลาดสง่ออกส าคญัของไทย

  สหรฐัอเมรกิา 10.8 4.1 0.7 1.8 -3.2 0.6 7.0 2.7 7.4 9.5 5.7 7.1

  สหภาพยุโรป (28) 10.6 4.2 -6.0 0.4 0.2 -1.3 1.2 1.6 8.1 9.2 4.7 10.3

  ญีปุ่่ น 9.3 -2.2 -7.7 2.5 5.7 -7.5 0.8 11.5 -2.7 6.4 -22.6 14.9

  จนี 12.7 -7.9 -5.4 0.3 -6.4 -10.3 -0.4 17.4 36.9 30.8 31.1 47.6

  อาเซยีน (5) 14.4 -3.9 -15.1 -1.5 9.1 -14.8 1.1 -0.2 -8.4 13.2 -23.8 -8.6

  CLMV 10.6 8.9 7.7 -0.1 -4.0 3.5 -1.8 8.1 15.5 6.4 22.2 18.1

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย ์รวบรวมโดยศนูยว์จัิยกสกิรไทย  
 

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


