
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนกันยายน 2560  

การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ร้อยละ 
12.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 21,812 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะ
ตลาด CLMV จีน และญี่ปุ่น ส าหรับการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ส าหรับสินค้าที่มีการขยายตัวได้ดีจากทั้งปริมาณ
และราคา ได้แก่ ยางพารา น้ าตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขณะที่การส่งออกข้าว และอาหาร ขยายตัว
ได้ดีจากด้านปริมาณเป็นส าคัญ  ส าหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยสินค้าที่มีการ
ขยายตัวในระดับสูง ได้แก ่ทองค า ผลิตภัณฑ์ยาง น้ ามันส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ และอุปกรณ์สื่อสาร ส่งผลให้ตลาดส าคัญที่เคยหดตัวกลับมาขยายตัวได้ โดยเฉพาะ ออสเตรเลีย 
ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และกลุ่ม CIS 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
จากการฟ้ืนตัวของการค้าโลก และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะจีน และญี่ปุ่น รวมถึงคู่ค้าส าคัญใน
อาเซียนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบ และทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่
เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ จะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าส าคัญ อาทิ น้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ เหล็ก น้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยางพารา ส าหรับปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทมีแนวโน้ม
ผ่อนคลายลงในช่วงที่เหลือของปี จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในเดือนธันวาคม 2560 
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด 
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อความเชื่อม่ันและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกันยายน การส่งออกมีมูลค่า 720,176 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 617,027 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.4 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 103,149 ล้านบาท ไตรมาส 3 การส่งออกมีมูลค่า 2,063,181 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7) 
การน าเข้ามีมูลค่า 1,912,423 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.9) และการค้าเกินดุล 150,758 ล้านบาท รวม 9 เดือน
แรก การส่งออกมีมูลค่า 6,001,376 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4) การน าเข้ามีมูลค่า 5,654,406 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.9) และการค้าเกินดุล 346,970 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนกันยายน การส่งออกมีมูลค่า 21,812 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 18,454 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 9.7 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 3,358 ล้านดอลลาร์ สรอ. ไตรมาส 3 การส่งออกมี
มูลค่า 61,888 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.0) การน าเข้ามีมูลค่า 56,627 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.3) และการค้าเกินดุล 5,261 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 9 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 175,435 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3) การน าเข้ามีมูลค่า 163,204 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.8) และ
การค้าเกินดุล 12,231 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ร้อยละ 7.9 

(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 22.4 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) 
น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 33.7 (ส่งออกไปตลาดไต้หวัน อินโดนีเซีย กัมพูชา) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 6.3 (ส่งออกไป
ตลาดเบนิน แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา)  ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 11.4 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ ลาว) ขณะที่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 9.7 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน 
สหรัฐอเมริกา) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 0.2 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น 
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ออสเตรเลีย) และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง หดตัวร้อยละ 1.3 (ส่งออกไปตลาดจีน  ญี่ปุ่น ไต้หวัน) รวม 9 เดือนแรก 
กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 15.4 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ร้อยละ 12.5 (YoY) เร่งตัวขึ้น

เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าโดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ทองค า ขยายตัวร้อยละ 243.3 (ส่งออกไป
สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 52.4 (ส่งออกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น) น้ ามันส าเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 53.1 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 9.3  (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน)  รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 2.8 (ส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก) นอกจากนี้ มีสินค้า
อุตสาหกรรมบางรายการที่สามารถท าตลาดได้มากขึ้น ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 70.6 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง) แผงสวิทซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 33.6 (ส่งออกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) และเครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง
และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 21.4 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และเกาหลีใต้)  ขณะที่ 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยังคงหดตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราลดลงที่ร้อยละ 10.6 (ส่งออกไปตลาดอาเซียน 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 13.6 (ส่งออกไปตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) รวม 9 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8.4 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ขยายตัวในทุกตลาด โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 6.0 
ซึ่งการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 5.7 10.3 และ  2.1 ตามล าดับ ส าหรับตลาด
ศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 10.9 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 
12.1 เช่นเดียวกันกับการส่งออกไปตลาด CLMV และเอเชียใต้ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 13.9 และ 34.6 ตามล าดับ 
นอกจากนี้การส่งออกไปไต้หวัน และฮ่องกงขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 23.8 และ 13.9 ตามล าดับ ส่วนการ
ส่งออกไปอาเซียน (5) ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.5 
เนื่องจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 15.3 6.4 และ 1.4 
ตามล าดับ  

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.7 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้ดีเป็นสินค้าขั้นกลาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง
และเหล็กและผลิตภัณฑม์ีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนสินค้าส าคัญอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
ยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สินค้าดาวรุ่งในสหรัฐฯ ทั้ง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบฯ และอุปกรณ์กึ่ง
ตัวน า และทรานซิสเตอร์ ฯ ยังขยายตัวในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ตามมีสินค้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากมีแนวโน้มลดลง เช่น อาหารทะเลแปรรูปฯ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
และส่วนประกอบอ่ืน ๆ เป็นต้น รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 7.5  

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 2.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ (ขยายตัววถึงร้อยละ 
135.5)  อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลฯ แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสินค้าขั้น
กลาง ทั้ง เคมีภัณฑ์ เมล็ดพลาสติก และยางพารามีมูลค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและยังหดตัว รวม 9 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 6.4  

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 10.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ไก่แปรรูป ซึ่งฟ้ืนตัวอย่างต่อเนืองและมี
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น นอกจากนี้
โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ในตลาดญี่ปุ่นขยายตัวสูงถึงร้อยละ 337 และขยายตัวมากกว่า 2 หลัก
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ส่วนเมล็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวในเกณฑ์สูง แม้ว่ามีมูลค่าเฉลี่ยยังต่ ากว่า
ในอดีต อย่างไรก็ตามสินค้าที่เผ้าระวังประกอบด้วย ยางพารา และเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 8.8  
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ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 12.1 และเป็นการขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 โดยสินค้าที่มี
ศักยภาพใหม่และขยายตัวสูง ประกอบด้วย รถยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายในฯ และแผงสวิทซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าหลักและมีศักยภาพอยู่แล้ว อย่าง ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ ยางพารา และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 27.7  

ตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกไปสิงคโปร์และบรูไน
หดตัวตามการหดตัวสูงของการส่งออกรถยนต์และเครื่องปรับอากาศฯไปตลาดดังกล่าว ตามล าดับ ขณะที่สินค้า
ส าคัญที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน 5 ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 
น้ ามันดิบ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 3.8  

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 13.9 เป็นการขยายตัวที่ระดับ 2 หลัก ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเมื่อ
พิจารณาในรายประเทศ พบว่าการส่งออกไปเวียดนาม (ตลาดส่งออกอันที่ 4 ของไทย) ขยายตัวสูงกว่าสองหลัก 
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการส่งออก สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ น้ ามัน
ส าเร็จรูป (มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์) แผงวงจรไฟฟ้า ทองแดงฯ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวม 9 
เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 14.4  

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 34.6 โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพร และรถยนต์และ
ส่วนประกอบมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ขยายตัวในอัตราสูงเช่นกัน รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 21.6  

ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 1.4 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ ตู้เย็นและ
ส่วนประกอบฯ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลแปรรูปฯ และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น รวม 9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 
1.8  

ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะการส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯขยายตัวมากกว่า
สามหลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และรถยนต์และส่วนประกอบกลับขยายตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ส่วนสินค้า
ส าคัญอ่ืน ๆ ที่ขยายตัว ได้แก่ ตู้เย็นและส่วนประกอบฯ ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องปรับอากาศฯ เป็นต้น รวม 9 เดือน
แรก หดตัวร้อยละ 4.3  

ตลาดทวีปออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 15.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ 
รถยนต์และส่วนประกอบ อากาศยานและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศฯ และ เม็ดพลาสติก เป็นต้น รวม 9 เดือน
แรก หดตัวร้อยละ 0.7 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง 
โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก สะท้อนได้จากตัวเลขปัจจัยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งจากตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตได้ดีอย่างมีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออก  
นอกจากนีก้ารฟ้ืนตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ ามันที่เริ่มอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพจาก
การปรับตัวเข้าสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ ามัน จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าส าคัญ อาทิ น้ ามัน
ส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก น้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยางพารา ส าหรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ FED ในเดือนธันวาคม 2560 จะช่วยลดแรงกดดันค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น เพราะมีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามา ประกอบกับ
ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศ 
คู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม 

 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

   19 ตุลาคม 2560 

 


