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Key Data  มูลค่าการส่งออกไทยเดือน มิ.ย. 2019 โดยรวมหดตัวที่ -2.1%YOY แต่หากหักทองค า 
การส่งออกหดตัวถึง -8.7%YOY (จากการส่งออกทองค าเดือน มิ.ย. ขยายตัวในระดับสูงถึง 
317.4%YOY) โดยหากไม่รวมการส่งกลบัอาวุธไปยงัสหรฐัฯ ในเดือน ก.พ. มูลค่าส่งออกของไทยหดตัว
ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่8 และในช่วงครึง่แรกของปี 2019 มลูค่าการสง่ออกหดตวัที ่-4.4%YOY   

• สินค้าส าคญัท่ีมีการหดตวัยงัคงเป็นสินค้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานของการผลิต
สินค้าส่งออกของจีนท่ีได้รบัผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรฐัฯ เช่น 
คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-15.5%YOY) เคมีภัณฑ์และพลาสติก   (-19.3%YOY) 
และแผงวงจรไฟฟ้า (-20.6%YOY) นอกจากนี้ ยงัมีสนิค้าส่งออกประเภทอื่นที่มีการหดตัว เช่น 
ข้าว (-34.6%YOY) เม็ดพลาสติก (-17.6%YOY) เครื่องใช้ไฟฟ้า (-5.9%YOY) ผลิตภัณฑ์ยาง       
(-9.2%YOY) และน ้าตาลทราย (-19.4%YOY) ขณะที่ สนิค้าส าคญัที่มกีารขยายตวัในเดอืน ม.ิย. 
คอืยางพาราทีพ่ลกิกลบัมาขยายตวัที ่11.8%YOY จากการส่งออกไปยงัตลาดจนี   (+48.7%YOY) 
และสหรฐัฯ (+10.4%YOY)  

• การส่งออกหดตวัเกือบทุกตลาดส าคญั โดยเฉพาะการส่งออกไปจนีที่หดตวัถงึ -14.9%YOY 
รวมถึงการส่งออกไป CLMV ที่หดตัว -9.3%YOY โดยมีการหดตัวทัง้การส่งออกไปกัมพูชา        
(-12.5%YOY หดตัวมากจากการส่งออกจกัรยานยนต์) ลาว (-6.6%YOY หดตัวมากจากการ
ส่งออกน ้ ามันส าเร็จรูป) เมียนมา (-18.0%YOY หดตัวมากจากการส่งออกเครื่องจักร) และ
เวียดนาม (-4.5%YOY หดตัวมากจากการส่งออกเม็ดพลาสติก) อย่างไรก็ดี การส่งออกไปยัง
อนิเดยียงัสามารถขยายตวัไดท้ี ่8.1%YOY  

  มูลค่าการน าเข้าหดตัวที่ -9.4%YOY จากการหดตวัในทุกหมวดสนิค้า โดยเฉพาะการน าเขา้สนิค้า
เชื้อเพลิงที่หดตัวถึง -18.8%YOY ขณะที่  การน าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบก็มีการหดตัวเช่นกันที ่ 
-11.3%YOY และ -5.2%YOY ตามล าดบั ซ่ึงจากมูลค่าการน าเข้าสินค้าท่ียงัต า่กว่ามูลค่าส่งออกสินค้า 
ท าให้ดลุการค้าเกินดลุท่ี 3,212 ล้านดอลลารส์หรฐั ในเดือน มิ.ย. ท่ีผา่นมา 

Implication  การส่งออกของไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค (รูปที่ 1) โดย
มลูค่าการส่งออกของหลายประเทศมกีารหดตวัต่อเนื่องและหากพจิารณาอตัราการการขยายตวัของมูลค่าส่งออกใน
เดอืน ม.ิย. พบว่า ในหลายประเทศ การสง่ออกมทีศิทางหดตวัมากขึน้จากตวัเลขในเดอืน พ.ค. ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเกิด
จากสงครามการค้าท่ียกระดบัความรนุแรงเพ่ิมขึน้เมื่อเดือน พ.ค. ท่ีผ่านมา ซ่ึงเดือน มิ.ย. เป็นเดือนแรก
ท่ีได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว ส าหรบัมลูค่าการสง่ออกของไทยในเดอืน ม.ิย. เมื่อ
หกัผลจากการส่งออกทองค าพบว่า มทีศิทางหดตวัมากขึน้เช่นเดยีวกนั ดงันัน้อไีอซปีระเมนิว่า สถานการณ์
สง่ออกทัง้ของไทยและของหลายประเทศผูส้ง่ออกส าคญัในภูมภิาคยงัไม่มสีญัญาณฟ้ืนตวั 

ส่งออกหักทองค าเดือน มิ.ย. หดตัว -8.7%YOY อีไอซีคงมุมมองส่งออกทั้งปีหดตัว -1.6% 
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  คงมุมมองส่งออกปี 2019 หดตัว -1.6% โดยการส่งออกอาจหดตัวได้มากถึง -3.1% 
ในกรณีเลวร้ายที่สุด จากตวัเลขการส่งออกครึง่ปีแรกที่หดตวั -4.4%YOY (ไม่รวมการส่งกลบัอาวุธ)    
อไีอซปีระเมนิว่า ยงัเป็นตวัเลขที่ใกลเ้คยีงกบัประมาณการที่คาดไว้ล่าสุด (อ่านต่อไดใ้นบทความ Outlook 
ไตรมาส 3/2019 https://www.scbeic.com/th/detail/product/6115) โดยคาดว่าในช่วงครึง่หลงัของปี แมก้าร
สง่ออกจะไม่ไดม้สีถานการณ์ดขีึน้ แต่จะไดร้บัอานิสงสจ์ากปจัจยัฐานต ่าในช่วงครึง่หลงัของปี 2018 ทีภ่าวะ
สงครามการค้าไดเ้ริม่ส่งผลกระทบ จงึท าให้คาดว่ามูลค่าการส่งออกทัง้ปี 2019 มแีนวโน้มหดตวัที่ -1.6% 
(เที ย บ กับ ตั ว เลข  Consensus (Asia Pacific Consensus Forecast, survey date: July, 8 2019) ที่ มี
คาดการณ์เฉลีย่อยู่ที ่0.2%) อย่างไรกด็ ีแมส้ถานการณ์สงครามการคา้หลงัการประชุม G20 เมื่อปลายเดอืน 
ม.ิย. จะปรบัตวัดขีึน้บา้ง จากการทีจ่นีและสหรฐัฯ ไดต้กลงกลบัเขา้สู่การเจรจาอกีครัง้ และไม่มกีารปรบัขึน้
ภาษนี าเขา้เพิม่เตมิ แต่อไีอซคีาดว่า ในระยะขา้งหน้ายงัมคีวามไม่แน่นอนสงูจงึไดจ้ดัท าการวเิคราะหใ์นกรณี
ต่าง ๆ (ตารางที่ 1) ซึ่งในกรณีฐานมสีมมติฐานว่าสถานการณ์ด้านสงครามการค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปจัจุบนั แต่หากสถานการณ์เลวรา้ยเพิม่ขึน้ โดยสมมติให้สหรฐัฯ มกีารปรบัเพิม่ภาษีน าเขา้ของสนิค้าจนี
มลูค่าประมาณ 3 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัที ่10% กจ็ะท าใหมู้ลค่าการส่งออกของไทยปี 2019 หดตวัเพิม่ขึน้
เป็น -2.3% ขณะที่ ในกรณีเลวรา้ยที่สุด คอืสหรฐัฯ มกีารเก็บภาษีเพิ่มเติมกบัสนิค้ากลุ่มดงักล่าวที่ 25%  
ก็จะท าให้มูลค่าการส่งออกของไทยปี 2019 หดตัวได้มากถึง -3.1% (อ่านรายละเอียดด้านผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกจิในกรณีต่าง ๆ ไดท้ี ่Outlook ไตรมาส 3/2019) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง มีแนวโน้มท าให้ GDP ไตรมาส 2/2019 ชะลอตัวจากไตร
มาสแรก โดยหากพจิารณามูลค่าการส่งออกไม่รวมทองค า (และหกัผลของการส่งกลบัอาวุธเดอืน ก.พ.) 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อ GDP โดยตรง พบว่า ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสองมีการหดตัวเท่ากนัที่       
-5.3%YOY สะท้อนว่าสถานการณ์ด้านส่งออกในช่วงไตรมาส 2 ยังไม่มีทิศทางดีขึ้นจากไตรมาสแรก  
อย่างไรกด็ ีการหดตวัทีต่่อเน่ืองของภาคส่งออกได้เริม่กระจายไปยงัภาคเศรษฐกจิอื่น ๆ เช่น การชะลอลง
ของภาคท่องเทีย่วและการลงทุนภาคเอกชน จงึท าให้คาดว่า GDP ไตรมาสที ่2 จะมแีนวโน้มชะลอลงจาก
ไตรมาสแรกทีข่ยายตวั 2.8%YOY ทัง้นี้อไีอซยีงัคงมุมมองอตัราการขยายตวัของ 2019 GDP ที ่3.1% 

  ความเสี่ยงด้านบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส าหรบัสมมติฐานของแรง
กระตุ้นจากภาครฐัในกรณีฐานของอไีอซนีัน้ เราประเมนิว่าจะมแีรงกระตุ้นเพิม่เติม 2 หมื่นลา้นบาท (จาก
วงเงนิทีร่ฐับาลมอียู่ภายใตง้บกลาง 8 หมื่นลา้นบาท) ในช่วงครึง่หลงัของปี ดงันัน้หากรฐับาลสามารถกระตุ้น
เศรษฐกจิไดม้ากกว่าคาด แรงกระตุ้นนี้อาจเป็นความเสีย่งเชงิบวกต่ออตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยปี 
2019 โดยจากการประมาณการของอไีอซีพบว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการบรโิภคขนาด 3 หมื่น
ลา้นบาทจะท าให ้2019 GDP เพิม่ขึน้ประมาณ 0.1 percentage point  

 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6115
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สงิคโปร์ อนิโดนิเซยี เกาหลใีต้

ไตห้วนั ญี่ปุน่ จนี

ไทย

หมายเหตุ :  มลูค่าส่งออกไทยไม่รวมการส่งกลบัอาวธุเพื่อการซอ้มรบกบัสหรฐัฯ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2 1 
             หมายถงึมลูค่าการส่งออกหดตวัมากขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า

ทีม่า  การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย ์และ CEIC ณ วนัที ่22 กรก าคม 2 1 

อตัราการขยายตวัของมลูค่าส่งออกสินค้าไทย และประเท ผู้ส่งออกส าคญัในเอเ ีย 

หน่วย: %YOY, 3MMA

รูปท่ี   การส่งออกของไทยยงัไม่มีสญัญา  ้ืนตวั เ ่นเดียวกบัหลายประเท ผู้
ส่งออกส าคญัใน มิู าค 
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ตารางท่ี 1 คาดการ ์แนวโน้มการส่งออกปี 2019 กร ีต่าง ๆ  

 กร ีฐาน (Base) กร ีเลวรา้ย (Worse) กร ีเลวรา้ยท่ีสุด (Worst) 

ความรนุแรงของสงคราม
การค้า 

สนิคา้น าเขา้จนีมลูค่า 2.5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั โดนเกบ็ภาษีที ่25% 
ไม่มกีารเกบ็ภาษเีพิม่เตมิกบั
มลูค่าน าเขา้สนิคา้จนี 3 แสน

ลา้นดอลลารส์หรฐั 

เกบ็ภาษเีพิม่เตมิกบัมลูค่า
สนิคา้น าเขา้จนี 3 แสนลา้น
ดอลลารส์หรฐั ที ่10% 

เกบ็ภาษเีพิม่เตมิกบัมลูค่า 
สนิคา้น าเขา้จนี 3 แสนลา้น 

ดอลลารส์หรฐัที ่25% 
มูลค่าการส่งออกปี 2019 -1. % -2.3% -3.1% 
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