
 

 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนสิงหาคม 2561   

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวสูงขึ้นที่ ร้อยละ 6.7 เติบโตต่อเนื่องเป็น 
เดือนที่ 18 หรือคิดเป็นมูลค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกขยายตัวในระดับสูงในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN-5 และ CLMV) เอเชียใต้ (อินเดีย) นอกจากนี้ ตลาดส่งออกหลักและตลาดศักยภาพสูงอ่ืนๆ ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ดี  ส ำหรับกำรส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ขยำยตัวที่ร้อยละ 5.8 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 สินค้ำที่มี
กำรขยำยตัวในระดับสูง ได้แก่  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องส ำอำง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษำผิว 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอำกำศและส่วนประกอบ ขณะที่กำรส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ขยำยตัวที่ร้อยละ 4.1 สินค้ำที่ขยำยตัวได้ดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง เครื่องดื่ม และข้ำว แนวโน้มการส่งออกในปี 2561 ยังมีสัญญาณเป็นบวก เศรษฐกิจโลกและ
ภูมภิำคต่ำงๆ ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ดัชนีคำดกำรณ์ภำวะธุรกิจส่งออก และ
ดัชนีคำดกำรณ์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ไตรมำส 4/2561 ยังสูงกว่ำระดับ 50 สะท้อนว่ำผู้ส่งออกมีควำมเชื่อมั่นว่ำ
กำรส่งออกจะยังขยำยตัวแม้มีควำมกังวลต่อเสถียรภำพนโยบำยกำรค้ำของประเทศมหำอ ำนำจ และควำมผันผวนจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนอยู่บ้ำงก็ตำม ทั้งนี้ กำรส่งออกของไทยที่มีกำรกระจำยตัวในตลำดใหม่ๆ และศักยภำพในกำรขยำย
ตลำดที่มำกขึ้นในอนำคต จะช่วยลดทอนควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำว และสนับสนุนให้กำรส่งออกไทย
ขยำยตัวได้ตำมเป้ำหมำยของกระทรวงพำณิชย์ที่ร้อยละ 8  

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนสิงหำคม 2561 การส่งออกมีมูลค่ำ 755,232 ล้ำนบำท ขยำยตัว
ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะทีก่ารน าเข้ามีมูลค่ำ 784,848 ล้ำนบำท ขยำยตัว
ร้อยละ 22.2 ส่งผลให้กำรค้ำขาดดุล 29,616 ล้ำนบำท รวม 8 เดือนของปี 2561 กำรส่งออกมีมูลค่ำ 5,381,110 
ล้ำนบำท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9) กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 5,379,050 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5) และกำรค้ำเกินดุล 
2,061 ล้ำนบำท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนสิงหำคม 2561 กำรส่งออกมีมูลค่ำ 22,794 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ขยำยตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 23,383  
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ขยำยตัวร้อยละ 22.8 ส่งผลให้กำรค้ำขาดดุล 588 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ รวม 8 เดือนของปี 
2561 กำรส่งออกมีมูลค่ำ 169,030 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0) กำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 166,679 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9) และกำรค้ำเกินดุล 2,351 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 (YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ยัง
ขยายตัวดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยำยตัวร้อยละ 16.1 (ขยำยตัวในตลำดจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย และมำเลเซีย) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขยำยตัวร้อยละ 19.4  (ขยำยตัวในตลำดจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และสหรัฐฯ) เครื่องดื่ม ขยำยตัวในทุกตลำด ที่ร้อยละ 30.9 (ขยำยตัวในตลำดกัมพูชำ เวียดนำม  
เมียนมำ ฟิลิปปินส์ และจีน) ข้าว ขยำยตัวที่ร้อยละ 9.1 (ขยำยตัวในตลำด ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สหรัฐฯ จีน และ
อังโกลำ) สินค้าเกษตรส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา หดตัวร้อยละ 19.4  (หดตัวในตลำดจีน มำเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
และเกำหลีใต้ แต่ยังขยำยตัวสูงในอินเดีย) น้ าตาลทราย หดตัวที่ร้อยละ 19.1 (หดตัวในตลำดอินโดนีเซีย ไต้หวัน 
กัมพูชำ และมำเลเซีย แต่ขยำยตัวระดับสูงในเมียนมำ จีน ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น) ภาพรวม 8 เดือนแรกของปี 2561 
กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.9 
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงเป็นเดือนที่ 18 ที่ร้อยละ 5.8  (YoY) โดย
สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ขยำยตัวเกือบทุกตลำด ขยำยตัวร้อยละ 21.8 (ขยำยตัวใน
ตลำดจีน สิงคโปร์ มำเลเซีย ญี่ปุ่น กัมพูชำ และอินโดนีเซีย) รถยนต์และส่วนประกอบ ขยำยตัวเกือบทุกตลำด 
ขยำยตัวร้อยละ 19.0 (ขยำยตัวในตลำดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมำเลเซีย ) 
เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ขยำยตัวในเกือบทุกตลำด ขยำยตัวร้อยละ 50.6 (ขยำยตัวในตลำดจีน 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนำม และมำเลเซีย) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยำยตัวร้อยละ 17.8 (ขยำยตัวในตลำด
สหรัฐฯ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และเมียนมำ) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยำยตัวร้อยละ 32.2 (ขยำยตัวใน
ตลำดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนำม และสิงคโปร์) สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ทองค า หดตัว
ที่ร้อยละ 66.6 (หดตัวในตลำดสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเกำหลีใต้ แต่ยังขยำยตัวระดับสูงในเยอรมนี) อุปกรณ์กึ่ง
ตัวน า ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และโซลาร์เซลล์ หดตัวร้อยละ 23.1 (หดตัวในตลำดฮ่องกง สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ 
ฮ่องกง และเวียดนำม แต่ยังขยำยตัวในตลำดแคนำดำ ญี่ปุ่น และจีน ) ภาพรวม 8 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 10.2 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงที่ขยายตัว 
ร้อยละ 19.2 ซึ่งการส่งออกไปตลาดอาเซียน-5 และตลาด CLMV ขยำยตัวสูงสุดในรอบ 85 และ 78 เดือน
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้  กำรส่งออกไปอินเดียและเอเชียใต้ยังขยำยตัวสูงในระดับ 2 หลักอย่ำงต่อเนื่อง ส่วน 
กำรส่งออกไปจีนขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.3 ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 3.2 ซึ่ง
กำรส่งออกไปญี่ปุ่นขยำยตัวเร่งขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ด้ำนสหรัฐฯ กลับมำขยำยตัวหลังจำกหดตัวในเดือนก่อน 
อย่ำงไรก็ตำม ตลาดสหภาพยุโรป (15) หดตัวครั้งแรกในรอบ 16 เดือน แต่คำดว่ำจะเป็นกำรหดตัวในระยะสั้นๆ 
ด้ำนตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 โดยกำรส่งออกไปลำตินอเมริกำ ทวีปออสเตรเลีย และ 
กลุ่มประเทศ CIS ขยำยตัวร้อยละ 6.6 10.1 และ 78.6 ตำมล ำดับ ส่วนตะวันออกกลำงยังหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.7  

ตลาดอาเซียน-5 ขยำยตัวร้อยละ 35.5 ซึ่งเป็นอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดในรอบ 85 เดือน นับจำกเดือน
กรกฎำคม 2554 โดยสินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ น้ ำมันส ำ เร็จรูป ข้ำว รถยนต์และส่วนประกอบ
เครื่องปรับอำกำศฯ และแผงวงจรไฟฟ้ำ เป็นต้น ขณะที ่8 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 16.3  

ตลาด CLMV ขยำยตัวร้อยละ 32.5 ซึ่งเป็นอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดในรอบ 78 เดือน นับจำกเดือน
มีนำคม 2555 โดยสินค้ำส ำคัญท่ีขยำยตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลำสติก 
น้ ำมันส ำเร็จรูป และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น ขณะที ่8 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 19.7  

ตลาดเอเชียใต้ ขยำยตัวร้อยละ 14.6 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์รักษำผิว เครื่องยนต์สันดำปฯ และรถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะที่ 8 เดือน
แรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 20.8 ขณะที่การส่งออกไปอินเดีย ขยำยตัวร้อยละ 22.7  

ตลาดญี่ปุ่น ขยำยตัวร้อยละ 14.6 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ น้ ำมันส ำเร็จรูป เม็ดพลำสติก รถยนต์
และส่วนประกอบ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ และ เครื่องใช้ไฟฟ้ำฯ เป็นต้น ขณะที่ 8 เดือนแรกของปี 2561 
ขยำยตัวร้อยละ 16.7  

ตลาดสหภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 4.3 สินค้ำส ำคัญท่ีหดตัว ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำฯ รถจักรยำนยนต์
และส่วนประกอบ  ยำงพำรำ และผลิตภัณฑ์พลำสติก ด้ำนสินค้ำที่ขยำยตัวสูง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ขณะที่ 
8 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 8.4  

ตลาดสหรัฐฯ กลับมำขยำยตัวร้อยละ 0.6 จำกหดตัวในเดือนก่อนหน้ำ โดยสินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่  
อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยำง เครื่องจักรกลฯ เครื่องนุ่งห่ม และเม็ดพลำสติก เป็นต้น ขณะที่ 8 เดือน
แรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 5.5   
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ตลาดจีน ขยำยตัวร้อยละ 2.3 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผลไม้สด แช่แข็งและแห้งฯ 
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์รักษำผิว เม็ดพลำสติก และผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง เป็นต้น ขณะที่ 8 เดือนแรกของ 
ปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 6.3  

ตลาดรัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS ขยำยตัวร้อยละ 78.6 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดำปฯ เครื่องจักรกลฯ ผลไม้กระป๋องฯ และข้ำว เป็นต้น ขณะที่ 8 เดือนแรกของ 
ปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 31.1 

ตลาดทวีปออสเตรเลีย ขยำยตัวร้อยละ 10.1 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ 
เครื่องปรับอำกำศฯ เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์รักษำผิว อำหำรทะเลแปรรูปฯ และ เม็ดพลำสติก เป็นต้น ขณะที่ 
8 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 10.6  

ตลาดลาตินอเมริกา ขยำยตัวร้อยละ 6.6 สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลฯ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ ของเบ็ดเตล็ดท ำด้วยโลหะสำมัญ เครื่องใช้ไฟฟ้ำฯ และเครื่องซักผ้ำและส่วนประกอบฯ เป็นต้น 
ขณะที ่8 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 7.7  

ตลาดตะวันออกกลาง หดตัวร้อยละ 6.7 เป็นกำรหดตัวต่อเนื่อง 5 เดือนติดต่อกัน สินค้ำส ำคัญที่หดตัว 
ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ และ เหล็กและผลิตภัณฑ์  ด้ำนสินค้ำที่ขยำยตัวสูง ได้แก่
อำหำรทะเลแปรรูปฯ ขณะที ่8 เดือนแรกของปี 2561 หดตัวร้อยละ 2.3  

แนวโน้มการส่งออกปี 2561 

ในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ยังคาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 8 และ ผู้ประกอบกำรส่งออกยังเชื่อมั่นว่ำกำรส่งออกมีแนวโน้มเติบโต สะท้อนจำกดัชนีภำวะธุรกิจส่งออก
เดือน ก.ย. 2561 ดัชนีคำดกำรณ์ภำวะธุรกิจส่งออกไตรมำส 4/2561 และดัชนีคำดกำรณ์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ไตรมำส 4/2561 เท่ำกับ 50.6 64.8 และ 61.4 ตำมล ำดับ ซึ่งยังสูงกว่ำระดับ 50  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 คือ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ
มีกำรเติบโตบนพ้ืนฐำนที่ดี โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน มีสัญญำณกำรขยำยตัวต่อเนื่องทั้งภำคกำรผลิตและ 
กำรบริโภคขยำยตัวแข็งแกร่ง อีกทั้งกำรส่งออกของจีนยังคงขยำยตัวได้ดีเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่ำท่ำมกลำงแรง
กดดันจำกสงครำมกำรค้ำส่งผลกระทบในระดับจ ำกัดและน้อยกว่ำตลำดคำดกำรณ์ เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน 
และญี่ปุ่น ยังขยำยตัวต่อไปได้ แม้ว่ำมีกังวลในประเด็นกำรคลังและกำรเงินอยู่บ้ำง นอกจำกนี้ แม้ว่ำสถำนกำรณ์
กำรเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) อำจสร้ำงควำมกังวลต่อตลำดในระยะสั้น หลำยประเทศยังมี
พ้ืนฐำนและเสถยีรภำพทำงกำรเงินที่ดี  

แม้ว่ำกำรส่งออกอำจเผชิญควำมเสี่ยงด้ำนควำมไม่แน่นอนของนโยบำยกำรค้ำ ศักยภำพในกำรส่งออกของไทย
และกำรกระจำยตัวสู่ตลำดส่งออกใหม่ๆ จะช่วยลดทอนควำมเสี่ยง และสนับสนุนให้กำรส่งออกไทยขยำยตัวได้ตำม
เป้ำหมำยของกระทรวงพำณิชย์ที่ร้อยละ 8 ได้ในปี 2561 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ส่งออกควรท ำประกันควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยนเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของค่าเงินบาทจำกปัจจัยภำยนอก เพ่ือรักษำรายได้การส่งออกในรูปเงิน
บาทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
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