ส่งออกไทยไปจีนทํา New High ด้วยแรงขับที่เปลี่ยนไป
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปี 2560 ทีเ่ พิง่ ผ่านไปถือเป็ นปี ทภ่ี าคส่งออกไทยกลับมาฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งเกินความคาดหมาย โดย
มูลค่าส่งออกขยายตัวแตะ 10% คิดเป็ นมูลค่าราว 236,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ ถือเป็ นมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเครื่องยนต์สําคัญทีข่ บั เคลื่อนการส่งออกของไทยในปี 2560 คือการ
ส่งออกไปตลาดจีน ซึง่ ขยายตัวสูงถึง 24% หรือคิดเป็ นมูลค่า 29,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
ทําลายสถิตเิ ดิมในปี 2556 ซึง่ มูลค่าส่งออกของไทยไปจีนอยูท่ ร่ี าว 27,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ
มูลค่ าส่ งออกของไทยไปจีน
หน่วย : ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ไทยไปจีนในปี 2560 ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
2556
2560
คอมพิวเตอร์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งถือเป็ นสินค้าส่งออกหลักของ
สิ นค้าส่งออก 5 อันดับแรก
ไทยมาช้านานและคิดเป็ นสัดส่วนรวมกันราว 42% ของมูลค่า
ยางพารา
3,768
2,923
ส่งออกของไทยไปจีน พบว่ามีผลิตภัณฑ์ยางเพียงสินค้าเดียวที่
ผลิตภัณฑ์ยาง
2,318
2,883
มูลค่าส่งออกไปจีนในปี 2560 ทําสถิตสิ ูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
เม็ดพลาสติก
2,871
2,611
ขณะทีอ่ กี 4 สินค้าทีเ่ หลือมีมลู ค่าส่งออกลดลงค่อนข้างมากเมื่อ คอมพิวเตอร์
2,631
2,125
เทียบกับปี 2556 สะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกของไทยไปจีนที่ เคมีภณ
ั ฑ์
3,198
1,853
ร้อนแรงจนทําสถิตใิ หม่ มีแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มสินค้าส่งออกที่ สิ นค้าส่งออกมาแรง
เปลีย่ นแปลงไป ดังนี้
รถย นต์ อุ ป กรณ์ และ
183
1,166
• รถยนต์ แ ละสิ นค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มู ล ค่ า ส่ ง ออก ส่วนประกอบ
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปจีนในปี 2560 ทะลุ 1,000 สิน ค้า ในหมวดก่ อ สร้า ง
1,300
2,287
ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็ นครัง้ แรก ทําลายสถิตสิ งู สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ และทีอ่ ยู่อาศัย
และมีอตั ราขยายตัวเฉลีย่ สูงถึงกว่า 50% ต่อปี นับตัง้ แต่ปี 2556 (ไม้ เหล็ก แผงสวิตซ์)
ซึง่ มูลค่าส่งออกอยูท่ เ่ี พียง 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับ สินค้าในหมวดอาหาร
700
1,248
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึง่ ส่วนใหญ่นําไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตยางล้อ (ผลไม้ ข้าว เครื่องปรุงรส)
10,263
12,337
โดยมูลค่าส่งออกในปี 2560 อยู่ท่ี 2,883 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อื่นๆ
27,232
29,433
สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ และก้าวขึ้นเป็ นสินค้าส่งออกอันดับ 2 รวม
ของไทยไปจีน
• สิ นค้าในหมวดก่ อสร้างและที่ อยู่อาศัย อาทิ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ า ซึง่ มูลค่าส่งออกในกลุ่มนี้ทาํ สถิตสิ งู สุดในปี 2560 และมีมลู ค่าส่งออกรวมกัน
ทะลุ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• สิ นค้าในกลุ่มอาหาร ในปี 2560 มูลค่าส่งออกสินค้าในหมวดนี้ของไทยไปจีนหลายรายการทําสถิติ
สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ อาทิ ผลไม้ ข้าว เครือ่ งปรุงรส เป็ นต้น ซึง่ มีมลู ค่าส่งออกรวมกันกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้มลู ค่าอาจไม่สงู นัก แต่มกี ารเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมา
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นสัญญาณทีด่ ที ช่ี ใ้ี ห้เห็นว่าสินค้าส่งออกของไทยไปจีนเริม่ มีการกระจายตัวทีด่ ขี น้ึ
จากเดิมในช่วงก่อนปี 2556 มูลค่าส่งออกสินค้า 5 อันดับแรกของไทยไปจีนมีสดั ส่วนสูงถึงเกือบ 60% ของมูลค่า
ส่งออกรวม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั สัดส่วนดังกล่าวลดลงมาเหลือราว 40% สะท้อนถึงโอกาสของผูส้ ่งออกไทยใน
กลุ่มสินค้ารองทีม่ โี อกาสในการขยายตลาดส่งออกไปจีนมากขึน้ และทําให้เห็นสินค้าส่งออกหน้าใหม่จากไทยหลาย
รายการทีเ่ ริม่ เจาะเข้าไปในตลาดจีนได้เพิม่ ขึน้
Disclaimer : คอลัมน์น้ ีเป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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