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มูลค่าการส่งออกไทยเดือนตุลาคมขยายตวัที่ 13.1% YOY  โดยเติบโตไดด้ีในทุกกลุ่มสินคา้ ท ัง้สินคา้ที่เกี่ยวกบั

น า้มนั ไดแ้ก่  น า้มนัส าเร็จรูป เติบโต 42.0% YOY  และ ยางพารา เติบโต 47.0% YOY  สินคา้ประเภท รถยนต ์อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ ขยายตวัสูงสุดในรอบ 14 เดอืน อยู่ที ่25.9% YOY  ส่วนสนิคา้ประเภทอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ ์ขยายตวัเพิม่ขึ้นต่อเน่ือง อยู่ที ่23.3% YOY  ส่งผลใหก้ารส่งออกทัง้หมดในรอบ 10 เดอืนแรกของปี2017 เตบิโต

กว่า 9.7% YOY  

 

ทัง้น้ี อีไอซี คาดว่า มูลค่าการส่งออกของท ัง้ปี 2017 อยู่ที่ 8.5 % และปี 2018 จะขยายตวัอยู่ที่ 4.2 % เน่ืองจาก

ไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนจากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ที่มแีนวโนม้เติบโตไดด้ี  และอุปสงคจ์ากภาคครวัเรือนในกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจหลกัและในอาเซียน แต่ในขณะเดียวกนั การส่งออกสินคา้ประเภทน า้มนัในระยะต่อไป อาจจะมกีารชะลอตวัลง 

เน่ืองจากไดรบัแรงกดดนัจากราคาสนิคา้บางประเภท และค่าเงนิบาทที่แขง็กว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นการส่งออก 

 

เศรษฐกจิโลกดนัสง่ออกไทย เดือน ต.ค. โตแรงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 8 ที่ 13.1% 
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Key point  มลูค่าการสง่ออกไทยเดอืน ต.ค. ขยายตวั 13.1%YOY โดยเตบิโตดใีนเกอืบทุกกลุ่มสนิคา้และตลาด

ส่งออกส าคญั น าโดยการส่งออกสนิค้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัน ้ามนั อาทิ น ้ามนัส าเรจ็รูป ยางพาราและ
ผลติภณัฑ์ ทีเ่ตบิโต 42%YOY และ 47.0%YOY ตามล าดบั ดา้นการสง่ออกสนิคา้อุตสาหกรรมหลกั
ยงัคงเตบิโตตามความต้องการสนิคา้อุตสาหกรรมจากไทย ที่ขยายตวัตามเศรษฐกจิโลกที่ปรบัตวัดี
ขึ้น เช่น การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ซึ่งขยายตัวสูงสุดในรอบ 14 เดือน ที ่
25.9%YOY ดา้นการสง่ออก คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ ยงัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองที่ 23.3%YOY ทัง้น้ี การ
สง่ออกรวมใน 10 เดอืนแรกของปีเตบิโตกวา่ 9.7%YOY 

  มูลค่าการน าเขา้เตบิโตต่อเน่ืองที่ 13.5%YOY จากการน าเขา้สนิคา้ในกลุ่มสนิค้าเชื้อเพลงิที่เตบิโต
กว่า 47.7%YOY ตามราคาน ้ ามันที่เพิ่มขึ้น ด้านการน าเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ยงัเติบโตกว่า 15.5%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในสนิค้ากลุ่มดงักล่าว 
นอกจากน้ี สนิค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบนิและเรอื) ขยายตวัสูงกว่า 11.6%YOY สะท้อนแนวโน้มการ
ลงทุนในประเทศทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ทัง้น้ี การน าเขา้รวมใน 10 เดอืนแรกของปีเตบิโตกวา่ 14.6%YOY 

Implication  อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกทัง้ปี 2017 และ 2018 จะขยายตวัที่ 8.5% และ 4.2% ตามล าดบั โดย
ภาคการสง่ออกในปี 2018 จะไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจากปจัจยัดา้นปรมิาณเป็นหลกั เน่ืองจากเศรษฐกจิ
คู่ค้าหลกัที่มแีนวโน้มเตบิโตดตี่อเน่ืองในปี 2018 จะส่งผลให้ความต้องการสนิคา้อุตสาหกรรมหลกั
จากไทยเตบิโตได้ต่อ นอกจากน้ี อุปสงค์จากภาคครวัเรอืนในกลุ่มประเทศเศรษฐกจิหลกัและกลุ่ม
อาเซยีนทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะประเทศจนีทีม่นีโยบายกระจายรายได ้กจ็ะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหค้วาม
ตอ้งการสนิคา้อุปโภคบรโิภคจากไทยขยายตวัไดส้งูต่อเน่ืองจากปี 2017 อยา่งไรกด็ ีภาคการสง่ออก
ในระยะต่อไปอาจถูกกระทบจากราคาน ้ามนัที่จะไม่ได้มอีตัราการเตบิโตที่สงูมากนัก ท าให้สนิค้าที่
เกี่ยวเน่ืองกบัน ้ามนั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนราว 17% ของการส่งออกทัง้หมด มแีนวโน้มเตบิโตชะลอลง 
ในขณะเดยีวกนั สนิคา้โภคภณัฑ์กอ็าจถูกกดดนัจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์บางประเภทที่มแีนวโน้ม
หดตวั และค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่ากวา่ประเทศคู่แขง่ในภูมภิาคอาจกระทบความสามารถในการแขง่ขนั
ทางดา้นราคาของผูส้ง่ออก 

  อไีอซคีาดวา่มลูค่าการน าเขา้ทัง้ปี 2017 และ 2018 จะขยายตวัที ่13.0%YOY และ 7.2% ตามล าดบั
ทัง้น้ี การน าเข้าในปี 2018 จะเติบโตตามความต้องการสนิค้าวตัถุดบิและสนิค้าทุน ซึ่งมแีนวโน้ม
ขยายตวัตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะฟ้ืนตวัดขีึน้ อย่างไรก็ตาม การน าเขา้สนิค้าเชื้อเพลงิ
อาจถกูกดดนัจากราคาน ้ามนัทีจ่ะไมไ่ดม้อีตัราการเตบิโตทีส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัปี 2017 
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