ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจาเดือนมิถุนายน 2560
การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.7 หรือคิดเป็น
มูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 10.9 เร่งตัวขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยการส่ ง ออกเดื อ นมิ ถุ น ายนขยายตั ว ดี ขึ้ น ในทุ ก ตลาดส าคั ญ โดยเฉพาะตลาดจี น ญี่ ปุ่ น
อาเซียน(5) และ CLMV อีกทั้งขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น้้าตาลทราย ผักผลไม้สดแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก
สาหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยได้รับ
แรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรส้าคัญเป็นหลัก อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และราคา
น้้ามัน ยังคงเป็นประเด็นทีต่ ้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนมิถุนายน การส่งออกมีมูลค่า 693,428 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.9
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า 635,637 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.9
ส่งผลให้การค้าเกินดุล 57,791 ล้านบาท รวม 6 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 3,938,195 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.8) การน้าเข้ามีมูลค่า 3,741,983 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9) และการค้าเกินดุล 196,212 ล้านบาท
มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ. เดือนมิถุนายน การส่งออกมีมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขยายตัวร้ อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน (YoY) ในขณะที่ การน าเข้า มีมูล ค่า 18,365 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตั วร้ อยละ 13.7 ส่ ง ผลให้ การค้ า เกิ น ดุ ล 1,917 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. รวม 6 เดื อนแรก
การส่งออกมีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8) การน้าเข้ามีมูลค่า 106,576 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0) และการค้าเกินดุล 6,971 ล้านดอลลาร์ สรอ.
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ร้อยละ 18.3
(YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวร้อยละ 34.4 (ส่งออกไปตลาดเบนิน จีน สหรัฐ) ยางพารา
ขยายตัวร้อยละ 27.2 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) น้้าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 36.0 (ส่งออกไปตลาด
อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 15.0 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน
ฮ่ องกง) อาหารทะเลแช่ แข็ ง กระป๋ องและแปรรู ปที่ ขยายตั ว ร้ อยละ 7.7 (ส่ งออกไปตลาดสหรั ฐฯ ญี่ ปุ่ น และ
ออสเตรเลีย) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 12.2 (ส่งออกไปตลาด ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้) รวม 6
เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 13.1
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่ า การส่งออกสิน ค้า อุ ต สาหกรรมขยายตัว ต่อ เนื่ องเป็น เดื อนที่ 4 ที่ ร้ อยละ 11.6 (YoY) โดย
สินค้าสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 18.9 (ส่งออกไป
ตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกงและจีน) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 43.7 (ส่งออกไปตลาด สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น)
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 49.2 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน) เม็ดพลาสติก ขยายตัวร้อยละ
18.7 (ส่งออกไปตลาดจีน อินเดีย และญี่ปุ่น) ในขณะที่สินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ทองค้า หดตัวร้อยละ 46.2
เนื่องจากฐานมูลค่าการส่งออกในปี 2559 อยู่ในระดับสูง ส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวเล็กน้อย
ที่ ร้ อ ยละ 2.5 และเครื่ อ งปรั บ อากาศและส่ ว นประกอบ หดลงร้ อ ยละ 0.9 รวม 6 เดื อ นแรก กลุ่ ม สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 6.9

-2ตลาดส่งออกสาคัญ
การส่งออกไปตลาดสาคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น (โดย
ตลาดที่ขยายตัวมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 90.0 ของตลาดทั้งหมด) ด้านการส่งออกไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวถึงร้อยละ 13.1 ซึ่งการส่งออกไป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 26.5 8.2 และ 5.9
ตามล้าดับ ส้าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 20.5 โดยมีสาเหตุส้าคัญจากการขยายตัว สูงอย่างต่อเนื่อง
ของตลาดจีน ที่ร้ อยละ 29.9 และตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ที่ร้อยละ 24.6
นอกจากนี้ การส่งออกไปยังเอเชียใต้ CLMV เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 11.6 13.8 29.7 23.7
และร้อย 9.6 ตามล้าดับ ด้านตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 1.3 โดยการส่งออกตะวันออกกลาง กลุ่ม
ประเทศ CIS และแอฟริกา ขยายตัวร้อยละ 9.8 75.1 และ 7.2 อย่างไรก็ตามการส่งออกไปทวีปออสเตรเลียและ
ลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 9.6 และ 2.3 ตามล้าดับ
ตลาดจี น ขยายตั วร้ อยละ 29.9 สิ นค้ าส้ าคั ญที่ ขยายตั ว ได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ ยาง เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ฯ
ยางพารา เม็ดพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 31.2
ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 26.5 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ
เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลฯ และ เหล็กและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 8.0
ตลาดอาเซียน (5) ขยายตั วร้ อยละ 24.6 สิ นค้าส้ าคั ญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่ วนประกอบ
เครื่องยนต์สันดาปฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ข้าว และ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 3.1
ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 13.8 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป ผลไม้สด แช่แข็งและ
แห้งฯ อัญมณีและเครื่องประดับ น้้าตาลทราย และ หม้อแบตเตอรี่ฯ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 13.5
ตลาดสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 5.9 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ รถยนต์
และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ และ อุปกรณ์กึ่งตัวน้าฯ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 7.3
เอเชียใต้ ขยายตัวร้ อยละ 11.6 สิ นค้าส้ าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ
ปูนซิเมนต์ ยานพาหนะอื่น ๆ และ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 18.0
ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.2 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่อง
ซักผ้าและส่วนประกอบฯ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ หม้อแปลงไฟฟ้าฯ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 7.2
ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 9.8 สินค้าส้าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ข้าว
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องปรับอากาศฯ และ ตู้เย็นและส่วนประกอบฯ เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก หดตัวร้อยละ 8.5
ตลาดลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 2.3 สินค้าส้าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าที่
ขยายตัวสู ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องยนต์สั นดาปฯ และ เครื่องซักผ้ าและส่วนประกอบ
รวม 6 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 3.4
แนวโน้มการส่งออกในปี 2560
ส้าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 มีทิศทางขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส้าคัญ
จากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส้าคัญทีป่ รับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคาน้้ามันดิบที่อยู่ใน
ระดับที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรส้าคัญ และราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันขยายตัวต่อเนื่อง
ซึง่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสามารถขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจาก
ความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า และความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลต่อภาค
การค้าในระยะต่อไป ซึ่งเป็น ปัจ จัยที่ กระทรวงพาณิ ชย์จะต้องติดตาม พร้ อมทั้งเตรี ยมมาตรการรองรั บ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การส่งออกสินค้าของไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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