
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนสิงหาคม 2560  

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 เดือน ที่ร้อยละ 13.2 หรือคิด
เป็นมูลค่า 21,224 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน 
CLMV ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ต่างมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง ส าหรับการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ส าหรับ
สินค้าที่มีการขยายได้ดีจากทั้งปริมาณและราคา ได้แก่ ยางพารา น้ าตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
ขณะที่การส่งออกข้าว และผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวได้ดีจากด้านปริมาณเป็นส าคัญ ส าหรับกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า  

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรง
ขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะจีน และสหรัฐฯ รวมถึงคู่ค้าส าคัญในแถบอาเซียนที่มี 
การฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง  จะส่งผลดีต่อมูลค่า
ส่งออกในช่วงที่เหลือของปี โดยจะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน อาทิ น้ ามันส าเร็จรูป 
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และยางพารา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินบาท คาดว่าไม่น่าจะส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก เนื่องจากเป็นการแข็งค่าทั้งภูมิภาค แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้อง
ติดตาม 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนสิงหาคม การส่งออกมีมูลค่า 707,214 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.6 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 645,347 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.2 
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 61,867 ล้านบาท รวม 8 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 5,281,201 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.2) การน าเข้ามีมูลค่า 5,037,379 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7) และการค้าเกินดุล 243,822 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนสิงหาคม การส่งออกมีมูลค่า 21,224 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 19,134 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 14.9 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,090 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 8 เดือนแรก การ
ส่งออกมีมูลค่า 153,623 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.9) การน าเข้ามีมูลค่า 144,750 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.4) และการค้าเกินดุล 8,873 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ที่ร้อยละ 24.7 

(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวร้อยละ 47.1 (ส่งออกไปตลาด เบนิน สหรัฐอเมริกา 
แอฟริกาใต้)  ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 29.4 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน 
สหรัฐอเมริกา) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 24.6 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 
40.0 (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ไต้หวัน กัมพูชา) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 15.3 (ส่งออกไปตลาด
ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 14.9 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา  
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย) ขณะที่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังหดตัว ร้อยละ 5.3  (ส่งออกไปตลาดจีน  ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย)   
รวม 8 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 16.4 
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ร้อยละ 12.2 (YoY) เร่งตัวขึ้น

จากเดือนก่อนหน้าโดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ทองค า ขยายตัวร้อยละ 138.9 (ส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ 
สิ งคโปร์  เกาหลี ใต้ )  ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวร้อยละ 50.5 (ส่ งออกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น )  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 16.8  (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน)   
เม็ดพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 23.8 (ส่งออกไปจีน อินเดีย อินโดนีเซีย) เคมีภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 30.3 (ส่งออกไป
จีน อินเดีย เวียดนาม) แผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 2.6 (ส่งออกไปตลาดฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา) ขณะที่ 
รถยนต์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบกลับมาหดตัวร้อยละ 20.8  (ส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย) 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบลดลงร้อยละ 15.1 (ส่งออกไปตลาด ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม)  
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ หดตัวร้อยละ 3.8  (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย) รวม 8 เดือนแรก 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.8 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวในทุกตลาดส าคัญ โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 7.5 โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ทีข่ยายตัวร้อยละ 7.4 
11.7 และ  3.7 ตามล าดับ ส าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 16.4 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 25.5 เช่นเดียวกันกับการส่งออกไปตลาด CLMV และเอเชียใต้ที่ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 17.2 และ 31.5 ตามล าดับ นอกจากนี้การส่งออกไปไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และอาเซียน (5) ขยายตัวใน
เกณฑ์ดีที่ร้อยละ 26.4 16.4 9.2และ 6.5 ตามล าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 0.9 ตามการ
ส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 2.9 6.8 และ 8.7 ตามล าดับ  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 25.5 และเป็นการขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 สินค้า
โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (8 เดือนแรกขยายตัวรวมร้อยละ 80.0)  
ขณะที่สินค้าอ่ืนที่ขยายตัวได้ แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และสินค้าขั้นกลาง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เม็ดพลาสติก 
และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 30.1  

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยสินค้า 15 รายการใน TOP 20 ขยายตัว สะท้อนถึงศักยภาพการส่งออก
ของไทยในตลาดนี้ยังแข็งแกร่ง สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจจริงของยุโรปที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออก
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (สินค้าอันหนึ่งที่ส่งไปยุโรป มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปยุโรป) ขยายตัว
สูงกว่า 2 หลัก ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้สินค้าส าคัญที่ขยายตัวในเดือนนี้ ได้แก่ อากาศยานและ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
ส่งออกส่งออกรถยนต์ฯ มีมูลค่าหดตัวร้อยละ 67.9 เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนการส่งออกรถยนต์ฯ ไปยุโรปมี
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นการหดตัวจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 6.9  

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.4 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (สัดส่วนร้อยละ 21.4 
ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ17.2)  ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลแปรรูปฯ และ เครื่องซักผ้า
และส่วนประกอบฯ เป็นต้น รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 7.8  

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 11.7 โดยสินค้า 18 รายการใน TOP 20 ขยายตัว รวมทั้งยังมีการกระจายตัว
ของสินค้าส่งออกที่ดี สะท้อนศักยภาพการส่งออกในตลาด โดยเฉพาะการส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ที่ขยายตัวสูง
ถึงร้อยละ 157.8 (8 เดือนแรกขยายตัวรวมร้อยละ 344.0) และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งขยายตัวดีต่อเนื่อง (โดย 12 เดือน
หลังสุด ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 40.0)  ส่วนสินค้าอ่ืนๆ ที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โทรศัพท์และอุปกรณ์
ฯ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกลฯ และ รถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 
8.6  
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ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 31.5 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว (ขยายตัวร้อยละ 38,537.5 
เนื่องจากการส่งออกข้าวไปบังคลาเทศมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามันอย่างเม็ด
พลาสติก และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าคงทนอย่าง โทรทัศน์และส่วนประกอบ และรถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น 
รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 19.9  

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 17.2 เป็นการขยายตัวที่ระดับ 2 หลัก ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และเมื่อ
พิจารณาในรายประเทศ พบว่าการส่งออกไปเวียดนาม (ตลาดส่งออกอันที่ 4 ของไทย) ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 20.0 
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการส่งออก สินค้าส าคัญที่ขยายตัวในตลาด CLMV ได้แก่ 
น้ ามันส าเร็จรูป (ขยายตัวร้อยละ 47.2 แม้ว่าราคาน้ ามันจะชะลอลง สะท้อนถึงปริมาณที่เพ่ิมข้ึน) ผลไม้สด แช่แข็ง
และแห้งฯ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กึ่งตัวน าฯ และ เม็ดพลาสติก เป็นต้น รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 
14.5  

ตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวร้อยละ 6.5 ภาพรวมขยายตัวในเกณฑด์ี ซึ่งสินค้าที่ขยายตัวส่วนมากเป็นสินค้าขั้น
กลางที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันกับไทย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผงวงจร ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และ
เครื่องยนต์สันดาปฯ เป็นต้น รวมทั้งการขยายตัวจากปัจจัยชั่วคราวอย่างการส่งออกอัญมณี (ขยายตัวร้อยละ 378.4 ) 
สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ น้ าตาลทราย 
เป็นต้น รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.2 

ตลาดลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 8.7 สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ และ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่เครื่องยนต์สันดาปฯ อาหารทะเลแปรรูปฯ และ ตู้เย็นและส่วนประกอบฯ 
รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.9  

 ตลาดตะวันออกกลาง หดตัวร้อยละ 6.8 เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ 
รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และ เครื่องปรับอากาศฯ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ โทรศัพท์
และอุปกรณ์ฯ และ ข้าว รวม 8 เดือนแรกของปี 2560 หดตัวร้อยละ 5.6 

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับ 
แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะจีน และสหรัฐฯ รวมถึงคู่ค้าส าคัญในแถบอาเซียนที่มี
การฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง จะส่งผลดีต่อการส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน อาทิ น้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และยางพารา ซึ่งหากทิศทาง  
การขยายตัวของการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ ก็จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยใน
ปี 2560 สามารถขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินบาท คาดว่าไม่
น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก เนื่องจากเป็นการแข็งค่าทั้งภูมิภาค แต่ยังคงเป็นประเด็น
ที่ต้องติดตาม 

 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

21 กันยายน 2560 


