
 

การส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 ของเกาหลีใต้ทะลุ 5 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯเป็นครั้งแรก 

                  

Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) ของประเทศเกาหลีใต้ประกาศเม่ือวันที่ 1 ก.ย. 

61 ว่ายอดการส่งออกเมื่อเดือนส.ค. 61 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 5.12 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 8.7% เมื่อ

เทียบกับปี 61 และนับเป็นครั้งแรกที่การส่งออกของเดือนสิงหาคมมีมูลค่าเกิน 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 

การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีแตะ 3.998 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 6.6% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 60 การส่งออกเฉลี่ยรายวันของเดือนส.ค. ได้ท าลายสถิติสูงสุด 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

และการส่งออกเป็นสกุลเงินวอนเพ่ิมข้ึน 7.8% เป็น 57.4 ล้านล้านวอน 

การส่งออกที่เพ่ิมข้ึนในเดือนส.ค.มาจากผลประกอบการที่ดีในอุตสาหกรรมการผลิต, การเติบโตของ 

GDP ในเศรษฐกิจหลักและการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาน้ ามันและสินค้าส่งออกหลัก โดยมีมูลค่าการส่งออก

เพ่ิมข้ึน 9.2% เป็น 44.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตต่อเนื่อง 22 เดือน อีกท้ังมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าการ

น าเข้า 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้เกาหลีใต้ยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่าน าเข้าเป็นเดือนที่ 79  

นาย Paik Ungyu รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ฯ (MOTIE) ของเกาหลีใต้คาดว่าความเติบโตของการ

ส่งออกโดยเฉลี่ยรายเดือนในช่วงครึ่งปีหลังจะเหลือเพียง 5 % ซ่ึงอาจจะท าให้การส่งออกรายปีท าอันดับสูงสุดถึง 

6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯได้เป็นปีแรก อย่างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของลัทธิปกป้องทางการค้าตลอดจนความไม่

แน่นอนในตลาดเกิดใหม่อันเนื่องมาจากการที่ US Federal Reserve ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นนั้นล้วนเป็น

ปัจจัยกดดันต่อการส่งออก ทางกระทรวงพาณิชย์ฯ ของเกาหลีใต้จะตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการจัด

หน่วยงานพิเศษคอยจับตาดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือต่อต้านลัทธิการค้า

แบบปกป้องและท าตลาดส่งออกให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

สินค้าส่งออกของเกาหลีใต้ 10 จาก 13 ชนิดที่มีการเติบโตที่ดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, เซมิคอนดัก

เตอร์, เหล็กกล้า, ปิโตรเคมิคอล, เครื่องจักรทั่วไป, คอมพิวเตอร์, จอแสดงผล, สิ่งทอ, อะไหล่รถยนต์และรถยนต์ 

โดยผลิตภัณฑ์ใน 6 หมวดแรกเติบโตในอัตราเลข 2 ตัว 



 

รายการสินค้า เทียบกับปี 60 มูลค่า (USD) เติบโต(เดือน) เหตุผล 

เซมิคอนดัก
เตอร์ 

     31.5% 1.15 หมื่น
ล้าน  

23 มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จึง
ต้องการหน่วยความจ าเพิ่ม 

ปิโตรเคมิคอล      17% 4.3 พันล้าน 9 ราคาน้ ามันแพงขึ้น, ซ่อมบ ารุงน้อยลง 

เครื่องจักรทั่วไป      16.3% 4.3 พันล้าน 6 ภาคก่อสร้างและการผลิตในสหรัฐฯ, จีน 
ฯลฯ ล้วนมีผลประกอบการดี 

ปิโตรเลียม      46.3% 4.2 พันล้าน 22 ประเทศน าเข้าหลักคือ ญี่ปุ่น, อาเซียน 
เหล็กกล้า      20.7% 3.18 พันล้าน - มีการสั่งท าโครงสร้างเรือด้วยเหล็กกล้า

เพ่ิมข้ึน, ราคาสินค้าสูงขึ้นและมีตลาด
ส่งออกที่หลากหลาย 

คอมพิวเตอร์      11.7% 934 ล้าน 17 ธุรกิจต้องการใช้ SSDs จ านวนมากและ
การทดแทนของอะไหล่คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเวียดนาม 

 

 ส่วนมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย, เรือเดินสมุทรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีแนวโน้ม

ลดลงเนื่องจากการแข่งขันอันดุเดือดและการผลิตในต่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น ในบรรดาการส่งออกสินค้าไฮเทค

โนโลยี, สินค้าที่มีมูลค่าสูงนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ฯของเกาหลีใต้ได้แยกออกมาเพ่ือติดตามดูการเติบโตขึ้นของ

สินค้าจ าพวก OLEDs, SSDs มีเพียง MCPs เท่านั้นที่มีมูลค่าลดลง 

รายการสินค้า เทียบกับปี 60  มูลค่า (USD) เหตุผล 

OLEDs      52.5% 1.3 พันล้าน มียอดขายทีวีพรีเมี่ยมและสมาร์ทโฟนในเวียดนาม
เพ่ิมข้ึน 

SSDs       2.1% 548 ล้าน มีอุปสงค์ต่อ server, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล,สินค้าใหม่
เพ่ิมข้ึน 

MCPs       6.6% 1.8 พันล้าน มีการแข่งขันสูงในประเทศจีน 

 

 หากพิจารณาจากการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆจะพบว่า การส่งออกไปยังประเทศจีน (มูลค่า 1.44 หมื่น

เหรียญสหรัฐฯ, เพิ่มข้ึน 20.8%), อาเซียน, สหรัฐฯ, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, อเมริกากลาง-ใต้, กลุ่มประเทศ CIS ล้วนมี

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก ยกเว้นประเทศสหรัฐฯและอเมริกากลาง-ใต้  



 ในขณะที่การน าเข้าน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวขยายตัว 44.2% และ 39.4% ตามล าดับ 

เนื่องมาจากราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการซื้อรถที่ใช้น้ ามันเบนซินและยารักษาโรคเพ่ิมข้ึน 22.5% และ 

5.3% เพราะการบริโภคภายในประเทศเกาหลีใต้มีเพ่ิมข้ึน 

 ข้อคดิเห็น/เสนอแนะของ สคต. ณ กรุงโซล มีความเห็นวา่ เศรษฐกิจของเกาหลใีต้ในขณะนี ้มกีารปรับตวัอยา่ง

ช้าๆ ปัจจยัส าคญั ที่ท าให้การสง่งออกของเกาหลเีพิ่มมากขึน้ อาจจะเกิดจาก นโยบายของรัฐบาล New Southern Policy 

ซึง่รัฐบาลมีมาตรการและสนบัสนนุให้ภาคเอกชน หนัมาท าการค้าและการลงทนุใน ภมูิภาค เอเชียใต้ และอาเซยีน เพิ่มมาก

ขึน้ แทนที่จะพึง่พาตลาด จีนและสหรัฐ เช่นเดิม และอกีประการหนึง่เกาหลใีต้ มกีารขยายการลงทนุไปตา่งประเทศเพิ่มมาก

ขึน้ ท าให้ต้องมีการสง่ออกชิน้สว่นและอปุกรณ์ต่างๆไปยงัตา่งประเทศที่ไปลงทนุเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

ที่มา : MOTIE 
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