
 
 

 
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  

การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ร้อยละ 
10.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 18,852 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกยังคง
ขยายตัวไดดี้ในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน ตะวันออกกลาง CLMV อาเซียน9 และสหรัฐฯ อีกท้ังขยายตัว
ในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ทั้งใน
ด้านราคาและปริมาณ อาทิ ข้าว ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป และน้ าตาลทราย ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเฉพาะ
รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรง
ขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าในแถบเอเชีย ประกอบกับแนวโน้มสินค้า
อุตสาหกรรมหลายรายการสามารถกลับมาขยายตัวได้ในระดับสูง โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออก
ยางพารา และน้ าตาลทราย ที่มอัีตราการขยายตัวจากทั้งปริมาณและราคา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม แต่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกอย่างมี
นัยส าคัญ 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกรกฎาคม การส่งออกมีมูลค่า 635,791 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.6 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 650,049 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.3 
ส่งผลให้การค้าขาดดุล 14,258 ล้านบาท รวม 7 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 4,573,986 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.9) การน าเข้ามีมูลค่า 4,392,032 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.1) และการค้าเกินดุล 181,954 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.  เดือนกรกฎาคม การส่งออกมีมูลค่า 18,852 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 19,040 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 18.5 ส่งผลให้การค้าขาดดุล 188 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวม 7 เดือนแรก การส่งออก
มีมูลค่า 132,399 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2) การน าเข้ามีมูลค่า 125,616 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.5) และการค้าเกินดุล 6,783 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที ่9 เร่งตัวขึ้นเล็กน้อย

ทีร่้อยละ 29.5 (YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวร้อยละ 98.8 (ส่งออกไปตลาดอิหร่าน เบนิน 
จีน แอฟริกา)  ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 61.4 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน 
สหรัฐอเมริกา) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 21.5 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังขยายตัว
ร้อยละ 19.1  (ส่งออกไปตลาดจีน  ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 14.2 (ส่งออกไปตลาด
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์)  น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 9.7 (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ไต้หวัน กัมพูชา)  รวม 
7 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 15.2 
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  5 ที่ร้อยละ 8.6 (YoY) โดย 

สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบกลับมาขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 22.3  (ส่งออกไป
ตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 5.3 (ส่งออกไปตลาด
นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวร้อยละ 45.7 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 7.5  (ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน)  แผงวงจร
ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 7.5 (ส่งออกไปตลาดฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา) รวม 7 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 7.2 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

การส่งออกไปตลาดส าคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวในทุกตลาดส าคัญ โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 9.8 ซ่ึงการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 
11.6 9.1 และ  8.3 ตามล าดับ ส าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 15.4 โดยมีสาเหตุส าคัญจากการ
ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 29.2 และประเทศที่มีการค้าสูงกับจีนอย่างเกาหลีใต้และไต้หวัน ที่
ขยายตัวร้อยละ 16.7 และ 19.6 ตามล าดับ นอกจากนี้การส่งออกไปยังเอเชียใต้ CLMV และอาเซียน (5) ขยายตัว
ร้อยละ 20.4 17.6 และ 8.8 ตามล าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 9.1 โดยการส่งออกกลุ่ม
ประเทศ CIS แอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 85.1 36.0 17.8 และ 6.5 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียหดตัวร้อยละ 11.3  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 29.2 และเป็นการขยายตัวมากกว่า 2 หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 โดยเฉพาะการ
ส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (7 เดือนแรกขยายตัวรวมร้อยละ 92.2)  และสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามัน เช่น น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น รวม 7 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 30.9  

ตลาดยุโรป ขยายตัวร้อยละ 8.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีฯ และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น รวม 7 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 7.5  

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.6 สินค้า 16 รายการใน TOP 20 ขยายตัว สะท้อนถึงการส่งออกขยายตัว
อย่างแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใดมากเกินไป โดยสินค้าในเกือบทุกหมวดขยายตัวดี 
เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องจักรกลฯ อาหารทะเลกระป๋อง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบฯ และ
เหล็กและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวม 7 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 7.8  

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 9.1 โดยเฉพาะการส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
251.7 (7 เดือนแรกขยายตัวรวมร้อยละ 370.1) ซึ่งส่วนส าคัญมาจากการส่งออกของบริษัทญี่ปุ่นเอง รวมทั้งสินค้า
ส าคัญอ่ืนๆ เช่น ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น รวม 7 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 8.1  

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 20.4 โดยการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 39.2 
และมูลค่าการส่งออกรถยนต์ฯ ไปอินเดียสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการส่งออกโทรทัศน์และส่วนประกอบที่
ขยายตัวถึงร้อยละ 55.6 ส่วนสินค้าส่งออกส าคัญอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เม็ดพลาสติก ข้าว และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น 
รวม 7 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 18.3  

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 17.6 เป็นการขยายตัวที่ระดับ 2 หลัก ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเมื่อ
พิจารณาในรายประเทศ พบว่าการส่งออกไปเวียดนาม (ตลาดส่งออกอันที่ 4 ของไทย) ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 20.0 
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการส่งออก ส าหรับสินค้าส าคัญในตลาด CLMV ที่ขยายตัว
ดี ได้แก่ ผลไม้สด แช่แข็งและแห้งฯ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป อุปกรณ์ก่ึงตัวน าฯ และเคมีภัณฑ์ เป็น
ต้น รวม 7 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 14.1  
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ตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวร้อยละ 8.8 ภาพรวมขยายตัวในเกณ์ดี ซึ่งสินค้าที่ขยายตัวส่วนมากเป็นสินค้าขั้น
กลางที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันกับไทย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผงวงจร ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น และ
คาดว่าการฟ้ืนตัวของการค้าโลกจะท าให้การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปตลาดอาเซียน 5 ยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีต่อเนื่อง นอกจากนี้
การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ (สินค้าส่งออกอันดับไปยังตลาดอาเซียน 5 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.0) 
กลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามันเริ่มชะลอลงตามราคา
น้ ามัน รวม 7 เดือนแรก 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8  

ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 17.8 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่ง
สะท้อนถึงการส่งออกไปตะวันออกกลางผ่านจุดต่ าสุดไปแล้วและจะขยายตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจตามราคาน้ ามัน รวมทั้งการส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ (เดือน ก.ค. ขยายตัว
ร้อยละ 800.8) ที่เริ่มส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางและขยายตัวสูงนับจากไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว และหากยังคง
รักษามูลค่าการส่งออกในระดับปัจจุบันคาดว่าการส่งออกโทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ในช่วงที่เหลือของปีจะยังสูงกว่าร้อย
ละ 150 นอกจากนี้สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ตู้เย็นและส่วนประกอบฯ ยางพารา และ ผลไม้กระป๋องฯ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบยังคงหดตัวต่อเนื่อง รวม 7 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 5.4 

ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 6.5 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบฯ 
เครื่องจักรกลฯ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ และตู้เย็นและส่วนประกอบฯ เป็นต้น รวม 7 เดือนแรก 
ขยายตัวร้อยละ 3.8  

แนวโน้มการส่งออกในปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีกระทรวง
พาณิชย์วางไว้ที่ร้อยละ 5.0 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า
ในแถบเอเชีย ประกอบกับแนวโน้มสินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการสามารถกลับมาขยายตัวได้ในระดับสูง 
โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกยางพารา และน้ าตาลทราย ที่มีอัตราการขยายตัวจากทั้งปริมาณและ
ราคา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม แต่คาดว่า
ไม่น่าจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกอย่างมีนัยส าคัญ 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบแถลงข่าวได้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
23 สิงหาคม 2560 


