
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 การส่งออกของไทยเปิดตวัชว่งครึงหลงัของปี 2556 ด้วยการบนัทึกอตัราการหดตวัร้อยละ 1.48 เมือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (YoY) ในเดือนก.ค. (แยก่ว่าทีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวัร้อยละ 0.80) สะท้อนให้

เห็นถึงผลกระทบจากความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกัทียงัคงมีอยู ่ซึงเมือประกอบภาพเข้ากบัโจทย์

ปัญหาทียงัแก้ไม่ตกในประเด็นการปรับตวัของผู้ประกอบการไทยทีต้องเผชิญกบัข้อจํากดัด้านวตัถุดิบตลอดจน

การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบางรายการ ทีฉุดรังให้การส่งออกของไทยยงัคงหดตวัต่อเนือง

เป็นเดือนที 3 ก็ทําให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.60 (YoY) คิดเป็นมลูค่า 

132,368.1 ล้านดอลลาร์ฯ ในขณะเดียวกนั ปัจจยัดงักล่าวก็กดดนัให้การส่งออกในชว่ง 5 เดือนสุดท้ายของปี 

2556 ต้องเผชิญความท้าทายมากขนึในการพลิกกลบัสู่จงัหวะการฟืนตวั ซึงคงต้องรอคอยปัจจยัเสริมทีแข็งแกร่ง

ซงึอาจปรากฏให้เห็นในชว่งเวลาข้างหน้าต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIC BRIEF 

ปีที 19 ฉบับท ี3448 
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· การส่งออกของไทยเดือนก.ค.2556 หดตวัต่อเนืองเป็นเดือนที 3 ทร้ีอยละ 1.48 (YoY) ตาม

มูลค่าส่งออกไปยังจีน สหรัฐฯ และญีปุ่ นทีลดลง ขณะทีสินค้าส่งออกทีสําคญัหดตวัลงหลาย

รายการ นําโดย ยานยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเครืองใช้ไฟฟ้า 

· สาํหรับภาพการส่งออกในช่วงทเีหลือของปี ยังต้องติดตามตัวเลขการส่งออกในเดือนถัดไป 

ซึงศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากเศรษฐกิจจีนมีพัฒนาการทีดีขึนในช่วงครึงหลังของปี 

2556 สอดรับกบัการปรับตวัดีขึนของทศิทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญีปุ่นและยูโรโซน น่าจะช่วย

หนุนให้ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2556 เติบโตใกล้เคียงกับประมาณการของศูนย์วิจัย

กสิกรไทยทร้ีอยละ 4.0 (กรอบคาดการณ์ร้อยละ 2-7) โดยมีแรงเสริมจากการส่งออกสินค้า

บางรายการไปยังตลาดอาเซียน ทยีังน่าจะประคองทิศทางการขยายตัวไว้ได้ต่อเนืองจาก

ครึงแรกของปี 2556  

             ประเด็นสาํคัญ 

ฉบบัส่งสอืมวลชน 

ส่งออกเดือนก.ค. หดตวั 1.48% ตามตลาดหลัก
จบัตาช่วงทีเหลือของปี...อาจตอ้งเผชิญความทา้ทายมากขึน 
xxx
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 ตลาดหลักทหีดตัว...ฉุดการส่งออกเดือนก.ค.2556 หดตัวต่อเนืองเป็นเดือนที 3   
 

  การส่งออกของไทยในเดือนก.ค. 2556 บนัทึกอตัราการหดตวัต่อเนืองเป็นเดือนท ี3 ทีร้อยละ 1.48 (YoY) 

คิดเป็นมูลค่า 19,064.1 ล้านดอลลาร์ฯ โดยแม้ว่าการส่งออกไปยงัตลาดศกัยภาพยงัขยายตวัได้ ทงัออสเตรเลีย 

(ขยายตวัร้อยละ 19.46) อาเซียน-9 (ขยายตวัร้อยละ 8.63) และแอฟริกาใต้ (ขยายตวัร้อยละ 7.21) แต่ก็ไมเ่พียง

พอทีจะชดเชยการส่งออกไปยงัตลาดหลกัทีหดตวัลง ทงัญีปุ่น (หดตวัร้อยละ 10.50) จีน (หดตวัร้อยละ 5.34) และ 

สหรัฐฯ (หดตวัร้อยละ 0.64) มีเพียงสหภาพยโุรป-27 ทีขยายตวัร้อยละ 1.12 (YoY) 

  ทงันี คําสงัซือจากต่างประเทศทีอ่อนกําลังลง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 

6.48 (YoY) ตามการส่งออกยางพาราทีลดลงเป็นสําคญั เชน่เดียวกบัสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรทีหดตวัร้อยละ 

8.74 (YoY) จากการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปทปีระสบปัญหาขาดแคลนวตัถดิุบ โดยเฉพาะปลา    

ทนูา่ ปลาซาร์ดีนและกุ้ ง ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมก็หดตวัลงเช่นกนัทีร้อยละ 1.17 (YoY) นําโดยการส่งออก    

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบทีพลิกกลับมาหดตวัเป็นครังแรกในรอบ 17 เดือนทีร้อยละ 10.23 (YoY) 

รวมทงัคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเครืองใช้ไฟฟ้า ทียงัคงหดตวัต่อเนือง อนงึ หากไมร่วมการส่งออก

ทองคํา พบวา่ มูลค่าส่งออกของไทยในเดือนก.ค.2556 หดตวัลงร้อยละ 0.96 (YoY) 

  ด้านการนําเข้าเดือนก.ค. 2556 มีมูลค่า 21,345.4 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตวัร้อยละ 1.08 (YoY) ชะลอลง

จากร้อยละ 3.01 (YoY) ในเดือนกอ่น ตามการนําเข้าสินค้าทนุทียงัคงหดตวัต่อเนืองเป็นเดือนที 3 ทีร้อยละ 3.60 

(YoY) และการนําเข้าเชือเพลิงทีหดตวัร้อยละ 15.42 (YoY) ส่งผลให้ไทยยงัคงบนัทกึยอดขาดดลุการค้า 2,281.3 

ล้านดอลลาร์ฯ ต่อเนืองจากทีขาดดลุ 1,915 ล้านดอลลาร์ฯ ในเดือนมิ.ย.   

 

แนวโน้มการส่งออกช่วงทเีหลือปีมะเสง็...อาเซียนอาจเป็นแรงหนุนทีน่าจับตา 
 

การส่งออกของไทยในชว่งทีเหลือของปี 2556 ยงัอาจต้องเผชิญภาวะทีท้าทาย ท่ามกลางสถานการณ์การ

ฟืนตวัอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไปของเศรษฐกิจจีนซึงเป็นคูค้่าอนัดบัหนึง เนืองจากจีนไมเ่พียงจะส่งผลโดยตรงต่อ

จงัหวะการฟืนตวัของสินค้าส่งออกของไทยทีมีจีนเป็นตลาดหลกัเท่านนั แต่ยงัอาจสง่ผลทางอ้อมตอ่ภาพรวมการ

ส่งออกของไทยผ่านสถานการณ์การค้าในตลาดศกัยภาพ ซงึมีจีนเป็นคูค้่าสําคญัเช่นกนั โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

อาเซียน-9 ซงึมีสดัสว่นการสง่ออกไปยงัจีนราวร้อยละ 11.4 ขณะเดียวกนั ก็เป็นตลาดส่งออกศกัยภาพทีสําคญั

ของไทย โดยมีสดัส่วนรวมกนัถึงร้อยละ 26.28 ของการส่งออกทงัหมดของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2556 แต่

กระนนั ด้วยศกัยภาพการเติบโตของกลุ่มอาเซียนในชว่งทีเหลือของปี 2556 ก็อาจจะช่วยบรรเทาแรงกดดนัตอ่   

ทิศทางการฟืนตวัของการส่งออกไทยไปได้บางส่วน เนืองจากสินค้าส่งออกบางรายการของไทย อาจได้รับอานสิงส์

ให้ยงัสามารถประคองการขยายตวัไว้ได้ต่อเนือง  

ทงันี จากการวิเคราะห์สินค้าส่งออกไปยงัอาเซียน 50 อนัดบัแรกในชว่ง 7 เดือนแรกปี 2556 พบว่า แม้ว่า

สินค้าส่งออกบางรายการของไทยไปยงัอาเซียน จะชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจจีน ซงึเป็นคู่ค้าอนัดบัหนงึของ

หลายประเทศในอาเซียน แตก็่ยงัมีสินค้าส่งออกบางรายการทียงัคงเติบโตได้ แม้ว่าภาพรวมการค้าระหว่างจีน-

อาเซียนนบัจากต้นปีจะไมส่ดใสนกัก็ตาม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี 
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สินค้ายังมีศกัยภาพในการเติบโตในอาเซียน สินค้าทไีด้รับผลกระทบจาก

การชะลอตัวของการค้าจีน-

อาเซียน 

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าขันกลาง สินค้าวัสดุก่อสร้างและ

เชือเพลิง 

· เครืองดืม 

· รถยนต์และอุปกรณ์  

· รถจั กรยา นยนต์และ

อุปกรณ์  

· เครืองปรับอากาศ 

· ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง 

· เครืองใช้ไฟฟ้าอืนๆ 

· สบู่และเครืองสาํอาง 

· เครืองคอมเพรสเซอร์

ของเครืองทาํความเยน็  

· เคมีภัณฑ์  

· เม็ดพลาสตกิ 

· ผลติภัณฑ์พลาสตกิ 

· เ ค รื อ ง ย น ต์ สั น ด า ป

ภายใน 

· ผ้าผืน 

· นํามันสาํเร็จรูป 

· เหล็กกล้าและผลติภัณฑ์ 

· ปูนซิเมนต์ 

· ด้ายและเส้นใยประดษิฐ์ 

· เ ค รื อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ

ส่วนประกอบ 

· ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

ส่วนประกอบ 

· แผงวงจรรวม 

ทีมา: กระทรวงพาณิชย์ ประเมินโดยศนูย์วจิยักสิกรไทย 

 

· สินค้าส่งออกของไทยทน่ีาจะได้รับผลกระทบมากทสุีด หากสัญญาณการฟืนตัวของจีนในช่วง

ครึงปีหลังเป็นไปอย่างอ่อนแอ และเพิมแรงกดดันทางอ้อมต่อตลาดอาเซียน ได้แก่ สินค้าเกษตร

สําคญั อาทิ ยางพาราและมนัสําปะหลงั ทีจีนเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทย และสินค้าอุตสาหกรรมทีมี

จีนเป็นผู้เล่นหลกัในหว่งโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจร

รวม และส่วนประกอบเครืองจกัรกล ซึงอาเซียนส่งออกตอ่ไปยงัจีนในสัดส่วนสูง (ผ่านมาเลเซียและ

สิงคโปร์ซึงเป็นตลาดส่งออกทีสําคญัของไทยในอาเซียน)  

· สินค้าส่งออกทีอาจได้รับแรงกดดันไม่มากจากความเปราะบางของสถานการณ์การค้าจีน-

อาเซียน ได้แก่ การส่งออกนํามันสําเ ร็จรูป  โดยเฉพาะการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ  CLM 

(ประกอบด้วยกมัพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์) สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 

และปูนซิเมนต์ ทนีา่จะยงัสามารถขยายตวัดีจากอานิสงส์ของการเร่งลงทนุในโครงสร้างพนืฐานในหลาย

ประเทศ ทังกลุ่ม CLMV (ประกอบด้วยกมัพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และฟิลิปปินส์ 

เชน่เดียวกบัสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคทียงัมีแนวโน้มขยายตวัดีตามความต้องการในประเทศอาเซียนที

ยงัมีโอกาสเติบโตตามรายได้ประชากร โดยเฉพาะเครืองดืม สบู่และเครืองสําอาง และเครืองใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงรถยนต์นงัและจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ ทียงัคงขยายตวัได้ใน

อินโดนีเซีย ขณะที กลุ่มสนิค้าขันกลางบางประเภท อาทิ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภณัฑ์พลาสติก 

เครืองยนต์สนัดาปภายใน และผ้าผืน ก็มีแนวโน้มขยายตวัดีเช่นกนั  
 

 

โดยสรุป ทิศทางความออ่นแอของภาคการส่งออกของไทยทียงัคงได้รับแรงกดดนัจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจจีนซึงเป็นคู่ค้าสําคญั ประกอบกบัปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบและการสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขนัของสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอตุสาหกรรมเกษตรทมีีมาตงัแตช่่วงต้นปี ส่งผลให้สถานการณ์การส่งออก

ของไทยก้าวเข้าสู่ครึงปีหลงัด้วยการบนัทกึอตัราการหดตวัตอ่เนืองเป็นเดือนที 3 ทีร้อยละ 1.48 (YoY) ในเดือน

ก.ค.2556 โดยเป็นการหดตวัลงในทกุกลุ่มสินค้าสําคญั โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมทีหดตวัลง นําโดยการ

ส่งออกยานยนต์และส่วนประกอบทีพลิกกลับมาหดตวัเป็นครงัแรกในรอบ 17 เดือน 
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สําหรับภาพการส่งออกในชว่งทีเหลือของปี ยงัต้องติดตามตวัเลขการส่งออกในเดือนถดัไป ซึงศูนย์วิจัย

กสิกรไทย มองว่า ทิศทางการส่งออกของไทยในช่วงทีเหลือของปี 2556 อาจยงัพอมีปัจจยัทีจะชว่ยชดเชยภาพลบ

ลงได้บ้าง โดยอานิสงส์ของการรักษาเป้าหมายการเติบโตของทางการจีน ซงึก็เริมส่งผลให้เครืองชเีศรษฐกิจจีนใน

บางกิจกรรมเริมมีเสถียรภาพมากขึนในเดือนก.ค.นนั ทําให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากเศรษฐกิจจีน

สามารถประคองเส้นทางการฟืนตวัไว้ได้ตลอดในชว่งครึงหลงัของปี 2556 สอดรับกบัการปรับตวัดีขึนของทิศทาง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ญีปุ่ นและยูโรโซนทีน่าจะปรากฏภาพความแข็งแกร่งมากขนึในระยะข้างหน้า ประกอบกบัปัจจยั

ฐานเปรียบเทียบทีตํา ก็อาจจะทําให้สถานการณ์การส่งออกของไทยมีโอกาสทีจะทยอยปรับตวัดีขนึในชว่งทีเหลือ

ของปี และหนนุให้ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2556 เติบโตใกล้เคียงกบัประมาณการของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที

ร้อยละ 4.0 (กรอบคาดการณ์ร้อยละ 2-7) โดยมีแรงเสริมจากการส่งออกสินค้าบางรายการไปยงัตลาดอาเซียน 

อาทิ กลุ่มวัสดกุอ่สร้าง สินค้าขันกลาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ทียงัน่าจะประคองทิศทางการขยายตวัไว้ได้

ต่อเนืองจากครึงปีแรก  
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Disclaimer 

 รายงานวิจัยฉบับนีจัดทําเพือเผยแพร่ทัวไป โดยจัดทําขนึจากแหล่งข้อมลูตา่งๆทีน่าเชือถือ แต่บริษัทฯมิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเชือถือ 

หรือความสมบูรณ์เพือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี

ผู้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวังในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียงเองทังสิน บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือ

บุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ข้อมลูในรายงานฉบบันจีึงไมถ่ือว่าเป็นการให้ความเห็น  หรือคําแนะนําในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่

อยา่งใดทังสิน 


