ภาวะการคาระหวางประเทศของไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2563
การสงออกของไทยเดือนกรกฎาคม 2563 มีการฟนตัวที่ชัดเจนขึ้นหลังผานจุดต่ำสุดในชวงเดือน
มิถุนายนที่ผานมา สะทอนจากมูลคาการสงออกที่หดตัวนอยลงจากเดือนกอนหนา และการสงออกทั้งราย
สินคาและรายตลาดตางสงสัญญาณฟนตัวที่ดี โดยการสงออกรายสินคายังมีการขยายตัวตอเนื่องในกลุม
สินคาเดิมเชนเดียวกับเดือนกอน โดยแบงสินคาไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1) สินคาอาหาร เชน ผลิตภัณฑมัน
สำปะหลัง น้ำมันปาลม ทูนากระป อง สุกรสดแชเย็น แช แข็ ง ไกสดแชเ ย็ นแช แข็ง และอาหารสั ตว เลี้ ย ง
2) สินคาที่เกี่ยวของกับการทำงานที่บาน (Work from Home) และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน
เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน เตาอบ ไมโครเวฟ ตูเย็นและตูแชแข็ง เครื่องซักผา และโซลารเซลล 3) สินคาที่
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อและลดการแพรระบาด เชน ถุงมือยาง และ 4) สินคาเก็งกำไรและลดความ
เสี่ยงจากความไมแนนอนของระบบเศรษฐกิจ เชน ทองคำ เปนตน สำหรับการสงออกรายตลาด มูลคาการ
สงออกเกือบทุกตลาดหดตัวในอัตราที่นอยลง สะทอนถึงแนวโนมการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป หลังจาก
ประเทศคูคาหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ได และมีการผ อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน ประกอบกับใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อเรงฟนฟูเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากโค
วิด-19 โดยการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในระดับสูงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ที่รอยละ 17.8 ขณะที่
การสงออกไปจีนกลับมาหดตัวเล็กนอย เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม รวมทั้งปญหา
อุทกภัยในแหลงการผลิตสำคัญอยางมณฑลอูฮั่น
สรุปภาพรวมการสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลคา 18,819.46 ลานดอลลารสหรัฐ หดตัว
รอยละ 11.37 ขณะที่การสงออก 7 เดือนแรก (มกราคม–กรกฎาคม) หดตัวรอยละ 7.72
มูลคาการคารวม
มูลคาการคาในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 การสงออก มีมูลคา 18,819.46 ลาน
ดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 11.37 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ขณะที่การนำเขา มีมูลคา 15,476.21
ลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 26.38 การคาเกินดุล 3,343.25 ลานดอลลารสหรัฐ ภาพรวม 7 เดือนแรกของ
ป 2563 การสงออก มีมูลคา 133,162.43 ลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 7.72 ขณะที่การนำเขา มีมูลคา
119,118.23 ลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ 14.69 สงผลให 7 เดือนแรกของป 2563 การคาเกินดุล 14,044.20
ลานดอลลารสหรัฐ
มูลคาการคาในรูปของเงินบาท เดือนกรกฎาคม 2563 การสงออก มีมูลคา 579,654.29 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 11.61 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (YoY) ขณะที่การนำเขา มีมูลคา 483,309.73 ลานบาท
หดตัวรอยละ 26.59 การคาเกินดุล 96,344.56 ลานบาท ภาพรวม 7 เดือนแรกของป 2563 การสงออก มี
มูลคา 4,141,982.20 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.77 ขณะที่ การนำเขา มีมูลคา 3,752,485.41 ลานบาท หดตัว
รอยละ 15.81 สงผลให 7 เดือนแรกของป 2563 การคาเกินดุล 389,496.79 ลานบาท

แนวโนมและมาตรการสงเสริมการสงออกป 2563
การสงออกของไทยคาดวาจะสามารถฟนตัวไดอยางคอยเปนคอยไป แมภาพรวมการสงออกจะยังคง
หดตัวจากผลกระทบของสถานการณโควิด-19 แตเมื่อพิจารณาการสงออกไปยังตลาดสำคัญ พบวาสินคาไทย
หลายรายการมีศักยภาพที่จะสามารถผลักดันการสงออกของไทยใหกลับมาฟนตัว โดยเฉพาะสินคาเกษตรและ
อาหาร ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิต รวมทั้งมีความไดเปรียบในดานความปลอดภัยของอาหารสูงเมื่อเทียบ
กับคูแขง ทำใหสินคาอาหารของไทยมีโอกาสขยายการสงออกไดอีกมาก ซึ่งตองควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินคา
เพื่อรักษาความนาเชื่อถือนี้ไว นอกจากนี้ สินคากลุมวิถีนิวนอรมอล (New Normal) มีแนวโนมขยายตัวที่ดี
เชน อาหารสำเร็จรูป อาหารเลี้ยงสัตว เครื่องมือแพทย ถุงมือยางเพื่อการแพทย เฟอรนิเจอรและสินคาอื่นๆ ที่ใช
สำหรับการพักอาศัย อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ตองใชเวลาในการฟนตัว
การหดตัวของเศรษฐกิจโลก ปญหาการกีดกันทางการคาในรูปแบบใหม แนวโนมการแข็งคาของเงินบาท และ
ราคาน้ำมันที่อยูในระดับต่ำ ยังเปนปจจัยกดดันการสงออกในระยะตอไป
สำหรับการสงเสริมการสงออกในชวงที่เหลือของป 2563 กระทรวงพาณิชยจะผลักดันการคาผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน สูตลาดเปาหมายที่มีศักยภาพ เชน จีน เกาหลีใต อินเดีย กัมพูชา
สหรัฐฯ และจัดตั้งรานคาท็อปไทย (TOP Thai Store) บนแพลตฟอรมออนไลนชั้นนำของตางประเทศ และตอ
ยอดพัฒนาเว็บไซตไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) สูการเปนตลาดกลางใหบริการในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ
(National B2B E-Marketplace) อยางครบวงจร รองรับระบบการชำระเงินอีเพยเมนท เชื่อมโยงผูประกอบการ
ไทยสูแพลตฟอรมการคาออนไลนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตรกับผูนำเขาในตางประเทศ
ทั้งออนไลนและออฟไลน เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการคาใหผูประกอบการไทย และเรงสรางผูประกอบการ
ยุคใหม ใหมีความพรอมที่จะกาวเขาสูการคาระหวางประเทศในยุคนิวนอรมอล
---------------------------------------------------สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย
24 สิงหาคม 2563

ขอมูลประกอบ
การสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวรอยละ 10.9 (YoY) สินคาที่ขยายตัวดี
ไดแก อาหารสัตวเลี้ยง ขยายตัวรอยละ 14.5 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐ ญี่ปุน มาเลเซีย อิตาลี และฟลิปปนส)
น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 194.0 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ อินเดีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และจีน)
ทูนากระปอง ขยายตัวรอยละ 18.0 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา ลิเบีย ญี่ปุน อียิปต และซาอุดิอาระเบีย)
ผลิ ต ภั ณ ฑ มั นสำปะหลั ง ขยายตัวร อยละ 0.8 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐอเมริ กา ฟลิปปนส เกาหลี ใต
นิวซีแลนด และเวียดนาม) สินคาที่หดตัว ไดแก ยางพารา หดตัวที่รอยละ 54.1 (หดตัวในเกือบทุกตลาด อาทิ
จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ญี่ปุน และอินเดีย แตยังขยายตัวไดดีในมาเลเซีย) น้ำตาลทราย หดตัวรอยละ 42.4
(หดตัวเกือบทุกตลาด อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา แตยังขยายตัวไดดีในตลาดเวียดนาม
และฟลิปปนส) ขาว หดตัวรอยละ 16.8 (หดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต เบนิน แคเมอรูน โมซัมบิก
และฮองกง แตยังขยายตัวไดดีในอังโกลา เซเนกัล และอินโดนีเซีย) กุงสดแชแข็งและแปรรูป หดตัวรอยละ
15.9 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุน จีน เกาหลีใต ออสเตรเลีย เมียนมา และมาเลเซีย แตยังขยายตัวไดดีใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา ไตหวัน สหราชอาณาจักร และแคนาดา) ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 สินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวรอยละ 3.4
การสงออกสินคาอุตสาหกรรม
มู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า อุ ต สาหกรรม หดตั ว ร อ ยละ 10.3 (YoY) สิ น ค า ที่ ข ยายตั ว ดี ได แ ก
ผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ 13.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
เกาหลีใต และเยอรมนี) เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน ขยายตัวรอยละ 16.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย
เวียดนาม เกาหลีใต และไตหวัน) อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด ขยายตัวรอยละ 46.8 (ขยายตัว
ในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม ฮองกง จีน ไตหวัน เกาหลีใต และฝรั่งเศส) ทองคำ ขยายตัวรอยละ 37.2 (ขยายตัว
ในตลาดสวิตเซอรแลนด สิงคโปร อินเดีย และไตหวัน) สินคาที่หดตัว ไดแก สินคาเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัว
รอยละ 24.9 (หดตัวทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ญี่ปุน ฯลฯ) รถยนต อุปกรณ และ
ส ว นประกอบ หดตั ว ร อ ยละ 30.9 (หดตั ว ในตลาดออสเตรเลี ย จี น เวี ย ดนาม ซาอุ ด ิ อ าระเบี ย และ
สหรัฐอเมริกา แตขยายตัวไดดีในตลาดญี่ปุน และตุรกี) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ หดตัวรอย
ละ 23.3 (หดตัวในตลาดญี่ปุน จีน อินเดีย เนเธอรแลนด ฮองกง และมาเลเซีย แตขยายตัวไดดีในตลาด
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เวียดนาม และเมียนมา) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ หดตัวรอยละ 22.6 (หดตัวใน
ตลาดญี่ปุน เวียดนาม อินเดีย ออสเตรเลีย ลาว และมาเลเซีย แตขยายตัวไดดีในตลาดสหรัฐอเมริกา) ขณะที่
7 เดือนแรกของป 2563 สินคาอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ 7.9

ตลาดสงออกสำคัญ
มูลคาการสงออกเกือบทุกตลาดสำคัญหดตัวในอัตราที่นอยลง สะทอนวาการสงออกมีแนวโนมเริ่มฟน
ตัวอยางคอยเปนคอยไป หลังจากประเทศคูคาหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของ
โควิด-19 ได และมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ประกอบกับใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
เพื่อเรงฟนฟูเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
ภาพรวมการสงออกไปยังกลุมตลาดตางๆ มีดังนี้ 1) การสงออกไปตลาดหลัก หดตัวรอยละ 3.3 โดยการ
สงออกไปญี่ปุน และสหภาพยุโรป (15) หดตัวรอยละ 17.5 และรอยละ 16.0 ตามลำดับ ขณะที่การสงออกไป
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.8 2) การสงออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวรอยละ 15.9 จากการลดลงของการ
สงออกไปอาเซียน (5) กลุมประเทศ CLMV และเอเชียใต รอยละ 24.6 รอยละ 13.2 และ 38.4 ตามลำดับ ขณะที่
การสงออกไปจีนหดตัวเล็กนอยที่รอยละ 2.7 และ 3) การสงออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวรอยละ
21.1 ตามการลดลงของการสงออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) (รอยละ -13.5) ตะวันออกกลาง (15) (รอยละ
-16.4) ลาตินอเมริกา (รอยละ -34.9) รัสเซียและกลุมประเทศ CIS (รอยละ -41.1) และทวีปแอฟริกา (รอยละ
-24.6)
ตลาดสหรัฐอเมริกา ขยายตัวสูงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ที่รอยละ 17.8 สินคาสำคัญที่ขยายตัว ไดแก
เครื่องคอมพิวเตอรฯ อุปกรณกึ่งตัวนำฯ ผลิตภัณฑยาง เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน และโทรศัพทและอุปกรณฯ เปน
ตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 ขยายตัวรอยละ 4.5
ตลาดจีน หดตัวรอยละ 2.7 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก ยางพารา รถยนตและสวนประกอบ และเม็ด
พลาสติก เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก ผลิตภัณฑยาง เคมีภัณฑ ผลไมสด แชแข็งและแหงฯ และไกสด
แชเย็นแชแข็ง เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 ขยายตัวรอยละ 4.5
ตลาดญี่ปุน หดตัวรอยละ 17.5 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก โทรทัศนและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก
เครื่องคอมพิวเตอร ฯ และเครื่องใชไฟฟ าฯ เปนตน ดานสินคาที ่ ขยายตัวสู ง ไดแก เคมีภัณฑ รถยนต และ
สวนประกอบ ตูเย็นและสวนประกอบฯ และอาหารสัตวเลี้ยง เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัว
รอยละ 10.5
ตลาดสหภาพยุโรป (15) หดตัวรอยละ 16.0 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก รถยนตและสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องจักรกลฯ เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก
เครื่องยนตสันดาปฯ ผลิตภัณฑยาง และโทรศัพทและอุปกรณฯ เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัว
รอยละ 17.1
ตลาดอาเซียน (5) หดตัวรอยละ 24.6 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก รถยนตและสวนประกอบ น้ำมัน
สำเร็จรูป น้ำตาลทราย และเคมีภัณฑ เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ อาหาร
สัตวเลี้ยง และเครื่องสำอางและผลิตภัณฑรักษาผิว เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 9.7
ตลาด CLMV หดตัวรอยละ 13.2 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป รถยนตและสวนประกอบ
ผลไมสด แชแข็งและแหงฯ และเม็ดพลาสติก เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก สินคาปศุสัตวอื่น ๆ และ
น้ำตาลทราย เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 11.8

ตลาดตะวันออกกลาง (15) หดตัวรอยละ 16.4 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องปรับอากาศฯ ยางพารา รถยนตและสวนประกอบ และเม็ดพลาสติก ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก เครื่อง
จักรกลฯ อาหารทะเลแปรรูปฯ และเครื่องดื่ม ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 10.5
ตลาดทวีปออสเตรเลีย (25) หดตัวรอยละ 13.5 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ
รถยนตและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก และเครื่องปรับอากาศฯ เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก อากาศ
ยานและสวนประกอบ เครื่องจักรกลฯ และเครื่องสำอางและผลิตภัณฑรักษาผิว เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรก
ของป 2563 หดตัวรอยละ 14.0
ตลาดเอเชียใต หดตัวรอยละ 38.3 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก เคมีภัณฑ รถยนตและสวนประกอบ อัญ
มณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก และเครื่องปรับอากาศฯ เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก ไขมันและ
น้ำมันฯ ปูนซิเมนต และเครื่องคอมพิวเตอรฯ เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 37.1
ตลาดอินเดีย หดตัวรอยละ 39.0 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก เคมีภัณฑ โทรทัศนและสวนประกอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนตและสวนประกอบ และเครื่องปรับอากาศฯ เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง
ไดแก ไขมันและน้ำมันฯ อาหารสัตวเลี้ยง และเครื่องคอมพิวเตอรฯ เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563
หดตัวรอยละ 39.6
ตลาดลาตินอเมริกา หดตัวรอยละ 34.9 สินคาสำคัญที่หดตัว ไดแก รถยนตและสวนประกอบ เครื่อง
จักรกลฯ เครื่องยนตสันดาปฯ และผลิตภัณฑยาง ยางพารา เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก อาหารทะเล
แปรรูปฯ เครื่องคอมพิวเตอรฯ แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา และเครื่องซักผาและสวนประกอบฯ เปนตน
ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 26.1
ตลาดรั สเซี ยและกลุ  ม ประเทศ CIS หดตัว รอยละ 41.1 สิน คาสำคัญ ที่ห ดตัว ไดแก รถยนต แ ละ
สวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปฯ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑยาง เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแกเนื้อ
ปลาสดฯ ตูเย็นและสวนประกอบฯ และแผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของ
ป 2563 หดตัวรอยละ 25.4
ตลาดทวี ป แอฟริ ก า หดตั ว ร อ ยละ 24.6 สิ น ค า สำคั ญ ที ่ ห ดตั ว ได แ ก รถยนต แ ละส ว นประกอบ
เครื่องยนตสันดาปฯ เม็ดพลาสติก และไมและผลิตภัณฑไม เปนตน ดานสินคาที่ขยายตัวสูง ไดแก อาหารทะเล
แปรรูปฯ ผาผืน และเครื่องนุงหม เปนตน ขณะที่ 7 เดือนแรกของป 2563 หดตัวรอยละ 27.5
-------------------------------------------------

