
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนตุลาคม 2560  

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ร้อยละ 
13.1 หรือคิดเป็นมูลค่า 20,083 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะ
ตลาดเอเชียใต้ สหภาพยุโรป และจีน ส าหรับการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ โดยเฉพาะ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป โดยเป็นการขยายตัวจากด้านปริมาณเป็นส าคัญ ส าหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 8 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง น  ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ  

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ น  ามัน อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป โดยมีปัจจัย
สนับสนุนส าคัญจากการฟื้นตัวของปริมาณการค้าโลก และราคาน  ามันดิบ ส าหรับปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของ
เงินคาดว่าจะผ่อนคลายลงในช่วงที่เหลือของปี จากแนวโน้มการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของ FED ในเดือนธันวาคม 
2560 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และ
ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด  

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนตุลาคม การส่งออกมีมูลค่า 659,517 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.6 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 660,680 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.9 
ส่งผลให้การค้าขาดดุล 1,163 ล้านบาท รวม 10 เดือนแรกของปี 2560 การส่งออกมีมูลค่า 6,660,893 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ นร้อยละ 6.5) การน าเข้ามีมูลค่า 6,315,086 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นร้อยละ 11.4 ) และการค้าเกินดุล 345,807 
ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนตุลาคม การส่งออกมีมูลค่า 20,083 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขยายตัวร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 19,869 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 13.5 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 214 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 10 เดือนแรกของปี 
2560 การส่งออกมีมูลค่า 195,518 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ นร้อยละ 9.7) การน าเข้ามีมูลค่า 183,073 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมขึ นร้อยละ 14.6) และการค้าเกินดุล 12,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ที่ร้อยละ 9.6 
(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 23.5 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 15.6 (ส่งออกไปตลาดจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 6.9 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหรัฐ จีน และตลาดเซียน) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหราชอณาจักร เนเธอร์แลนด์) สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ น  าตาลทราย หดตัว
ตัวร้อยละ 6.6 (หดตัวจากตลาดอินโดนีเซีย ขณะที่การส่งออกไปตลาดกัมพูชา ไต้หวัน เกาหลีใต้ยังขยายตัวได้ดี) 
อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 2.5 (หดตัวจากตลาดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา แต่ตลาด
สหรัฐยังขยายตัวได้ดี) ข้าว หดตัวร้อยละ 2.4 (หดตัวจากตลาดเบนินแม้ว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 แต่ยังขยายตัวได้
ในตลาดสหรัฐ จีน แอฟริกาใต้)  รวม 10 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 
14.8 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ร้อยละ 13.8 (YoY) เร่งตัวขึ น
เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าโดย สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อย
ละ 25.9 (ส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ จีน ทั งนี  ตลาดใหญ่ อาทิ อินโดนีเซียและญี่ปุ่นหดตัวเล็กน้อย) 
ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 63.2 (ส่งออกไปตลาดจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 13.4 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ ขณะที่ ตลาดอันดับ 2 อย่างฮ่องกงหดตัว
เล็กน้อยร้อยละ 2.9) น  ามันส าเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 42.0 (ส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย โดย
ขยายตัวสูงจากตลาดมาเลเซียเป็นหลัก ร้อยละ 218.5) สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ทองค า หดตัว
ร้อยละ 46.2 (หดตัวในตลาดกัมพูชา ญี่ปุ่น มีเพียงตลาดอินเดียที่ขยายตัวสูงมากร้อยละ 477.9)  เครื่องรับวิทยุ 
โทรทัศน์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 10.5 (หดตัวในตลาดสหรัฐ ญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดไปอินโดนีเซียขยายตัว
สูงถึงร้อยละ 200.8) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 1.4 (หดตัวสูงในตลาดจีนที่ร้อยละ 59.8 
ขณะที่ตลาดหลัก อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐ อินโดนีเซียยังขยายตัวได้ดี) รวม 10 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 8.9 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ขยายตัวในทุกตลาด โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวสูงถึงร้อย
ละ 14.6 โดยเฉพาะการส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28.9 ตามการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างแข็งแกร่ง ด้านการส่งออกไป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 11.1 และ  6.3 ตามล าดับ ส าหรับตลาด
ศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 11.9 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของตลาดจีน CLMV และ
เอเชียใต้ที่ร้อยละ 17.2 11.4 และ 31.9 ตามล าดับ ส่วนการส่งออกไปอาเซียน (5) ขยายตัวในระดับที่น่าพอใจที่
ร้อยละ 7.1 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.9 เนื่องจากการส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CIS ที่ขยายตัวร้อยละ 19.9 9.1 
4.0 11.4 และ 139.7 ตามล าดับ  

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.1 สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (มีสัดส่วนร้อยละ 
20 ของสินค้าทั งหมดที่ส่งไปสหรัฐฯ) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20.9 เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบฯ ผลิตภัณฑ์ยาง 
อาหารทะเลแปรรูปฯ และ รถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 
7.9  

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 28.9 ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี (นับจากเดือน พ.ย. 2555) สอดคล้องกับ
ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ อากาศยาน
และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เคมีภัณฑ์ และ อุปกรณ์กึ่งตัวน าฯ เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 
2560 ขยายตัวร้อยละ 8.5  

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 6.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ไก่แปรรูป ซึ่งฟ้ืนตัวอย่างต่อเนืองและมีมูลค่า
สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั งในเดือนนี   และโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ที่เป็นสินค้าใหม่ในตลาดญี่ปุ่นขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 80.9 และขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 นอกจากนี สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน  ามันยังคง
ขยายตัวในเกณฑ์สูง เช่น เมล็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 8.5  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 17.2 และเป็นการขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยสินค้าหลัก 
เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ เมล็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ (มีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 35.0 ของการส่งออก
สินค้าทั งหมดไปจีน) ขยายตัวในอัตราสูง รวมทั งสินค้าที่มีศักยภาพใหม่ยังคงขยายตัวอย่างโดดเด่น ทั ง รถยนต์ และ
แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที ่10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 26.5  

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 31.9 โดยเฉพาะการส่งออกไปอินเดียขยายตัวถึงร้อยละ 39.4 สินค้าส าคัญที่
ขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ ไขมันและน  ามันฯ อัญมณีและเครื่องประดับ และ ข้าว เป็นต้น 
ขณะที ่10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 22.6   
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ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 11.4 โดยการส่งออกไปเวียดนามขยายตัวร้อยละ 22.6 และเป็นการขยายตัว
สูงกว่าสองหลัก ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 สินค้าที่ขยายตัวสูงได้แก่ น  ามันส าเร็จรูป หนังและผลิตภัณฑ์หนังฯ 
อุปกรณ์ก่ึงตัวน าฯ เคมีภัณฑ์ และ เม็ดพลาสติก เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 14.1  

ตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวร้อยละ 7.1 เนื่องจากสินค้าหลักขยายตัวได้ดี ทั ง น  ามันส าเร็จรูป รถยนต์และ
ส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  (ทั ง 3 สินค้า มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 35.0 ของการส่งออกทั งหมด
ไปตลาดอาเซียน 5) นอกจากนี ยังมีสินค้าที่ขยายตัวในระดับสามหลักในเดือนนี  เช่น อากาศยานและส่วนประกอบ 
และ ไขมันและน  ามันฯ เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.1  

ตลาดทวีปออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 19.9 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (มี
สัดส่วนร้อยละ 55.3 ของการส่งออกทั งหมดไปออสเตรเลีย ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 27.8) เครื่องปรับอากาศฯ เม็ด
พลาสติก ทองแดงฯ และ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.2 

ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 9.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ  (มี
สัดส่วนร้อยละ 35.6 ของการส่งออกทั งหมดไปตะวันออกกลาง กลับมาขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน) โทรศัพท์
และอุปกรณ์ฯ ซึ่งขยายตัวมากกว่าสามหลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 เหล็กและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 หดตัวร้อยละ 3.2  

ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 4.0 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลฯ เครื่องยนต์สันดาปฯ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ อาหารทะเลแปรรูปฯ เป็นต้น ขณะที่ 10 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 2.1 

ตลาดเครือรัฐเอกราช (CIS) ขยายตัวร้อยละ 139.7 เนื่องจากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ (มี
สัดส่วนร้อยละ 54.1) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 353.0 สอดคล้องกับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ น นอกจากนี 
การส่งออกเครื่องจักรกลฯ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และ รองเท้าฯ ขยายตัวในอัตราที่สูง ขณะที่ 10 เดือนแรก
ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 64.3 

 

แนวโน้มการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี 2560 และปี 2561 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 และปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก สะท้อนได้จากตัวเลข
ปัจจัยพื นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง
จากตลาดแรงงาน เศรษฐกิจจีนทีย่ังคงเติบโตได้ดีอย่างมีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจาก
การส่งออก  ประกอบกับการฟ้ืนตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสถานการณ์ราคาน  ามันที่เริ่มอยู่ในระดับที่มี
เสถียรภาพจากการปรับตัวเข้าสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน  ามัน จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าส าคัญ 
อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกจากนี  แนวโน้มการเติบโตของ 
Internet of Things (IoT) จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหมวดแผงวงจรรวมที่ใช้เป็น
ชิ นส่วนในการผลิตอุปกรณ์ท่ีรองรับ IoT มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง ส าหรับแนวโน้มการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของ 
FED ในเดือนธันวาคม 2560 จะช่วยลดแรงกดดันค่าเงินบาทในปี 2561 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ น เพราะมีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามา ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลในระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด 
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม 

 

    
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
22 พฤศจิกายน 2560 


