
   
 

 
   

   

เรยีน ผูอ้า่น:   
 
รายงานเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ัดสง่มาพรอ้มกับจดหมายฉบับนี้เป็นรายงานทีจ่ัดทําขึน้
โดยศูนย์ว ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) ไดร้ับอนุญาตจากธนาคารไทย
พาณิชยใ์หเ้ผยแพร่รายงานฉบับนี้แกลู่กคา้ของบรษัิท ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพย ์
ไทยพาณิชย ์จํากัด ไดพ้จิารณาดูรายงานฉบับนี้แลว้ และเห็นดว้ยกับเนื้อหา
ของรายงาน 
 
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกจิฉบับนี้ในนามของบรษัิทเพือ่เป็นการเผยแพร่
ขอ้มลูเป็นการท่ัวไปเทา่นัน้ 
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มูลคาสงออกป 2021 สูงสุดเปนประวัติการณ EIC คาดยังโต
ตอเน่ืองในป 2022 จากหลายปจจัยสนับสนุน 
 

KEY SUMMARY 
______ 

 

 

KEY POINTS 
______ 

มูลคาการสงออกเดือนธันวาคม 2021 มีมูลคาสูงสุดนับต้ังแตมีการเก็บขอมูลท่ี 24,930 ลานดอลลาร

สหรัฐ ขยายตัว 24.2%YOY โดยหากหักทองคํา การสงออกจะขยายตัวที่ 24.1% ในภาพรวมของป 2021 การสงออก

มีมูลคาสูงสุดเปนประวัติการณเชนเดียวกันที่ 271,174 ลานดอลลารสหรัฐ โดยขยายตัวไดสูงถึง 17.1% ซึ่งเปนอัตรา

การขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 11 ป และหากหักทองคําจะขยายตัวสูงถึง 22.4% 

 

สงออกเดือนธันวาคมยังคงขยายตัวสูงตอเน่ือง 
การสงออกเดือนธันวาคมยังคงขยายตัวสูงตอเนื่องที่ 24.2% ทามกลางการระบาดของ Omicron โดยขยายตัว 

ในทุกหมวดสินคาสําคัญและทุกตลาดสําคัญ ขณะที่หากเทียบกับเดือนกอนหนาแบบปรับฤดูกาล การสงออก 

หักทองคําขยายตัวท่ี 4.2% จากเดือนพฤศจิกายน จากการเรงนําเขาสินคาในชวงปลายปจากหลายประเทศ สะทอนจาก

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Manufacturing PMI) ยังคงอยูในระดับมากกวา 50 อยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม การสงออกไปยังตลาดยุโรปเร่ิมชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนา ซ่ึงอาจเปนสัญญาณของผลกระทบ

จากการระบาดและมาตรการปดเมืองในหลายประเทศท่ียังตองติดตาม 

 

มูลคาสงออกสูงสุดเปนประวัติการณในป 2021 

ในภาพรวมป 2021 สงออกไทยขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลคาสงออกสูงสุดเปนประวัติการณและเปนการขยายตัว

สูงสุดในรอบ 11 ป จากการฟนตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจการคาโลก และการออนคาของเงินบาทเปนปจจัย

สนับสนุนที่สําคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุมสินคานํ้ามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑและเม็ด

พลาสติก 

 

สงออกไทยในป 2022 ยังมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองจากหลายปจจัย 
คาดสงออกไทยในป 2022 ยังมีแนวโนมขยายตัวตอเนื ่อง โดย EIC ประเมินสงออกเติบโตที่ 3.4% ในป 2022  

จากอานิสงสของการฟนตัวตอเน่ืองของเศรษฐกิจและการคาโลก ราคาสินคาท่ีเก่ียวเน่ืองกับน้ํามันท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน 

และแนวโนมการออนคาของเงินบาท กอปรกับประโยชนจากการเขารวมในความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (RCEP) ท่ีมีผลบังคับใชเม่ือตนเดือนมกราคม 2022 ท่ีผานมา แตยังมีความเส่ียงท่ีตองจับตาจากการระบาด

ของ Omicron และปญหาคอขวดอุปทานท่ีอาจยืดเย้ือ 



 

ดานการสงออกรายสินคาพบวา การสงออกสินคายังขยายตัวไดในทุกรายสินคาสําคัญ โดยเฉพาะ

รถยนตและสวนประกอบท่ีขยายตัวในอัตราเรงข้ึนมาก 

•  รถยนตและสวนประกอบขยายตัว 45% เรงตัวจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัว 12% และขยายตัวตอเนื่อง 14 

เดือน โดยมีตลาดหนุนที่สําคัญ เชน ฟลิปปนส (190.7%), อินโดนีเซีย (134.8%) รวมถึงออสเตรเลีย (106.7%) 

เปนตน ในขณะที่ญ่ีปุน (-44.7%) และมาเลเซีย (-11%) เปนตลาดฉุดที่สําคัญในเดือนนี้ สําหรับภาพรวมของป 

2021 สามารถขยายตัวได 36.2% 

• เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณขยายตัวในอัตราเรงขึ้นที่ 28.6% ขยายตัวตอเนื่อง 13 เดือน โดยมีตลาด

หนุนที่สําคัญ ไดแก สหรัฐฯ (41.7%), จีน (53.1%), และฮองกง (41.2%) เปนตน ในขณะที่สิงคโปร (-28.5%) 

และเยอรมนี (-9.9%) เปนตลาดฉุดที่สําคัญ สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 18% 

• เคมีภัณฑขยายตัวที่ 38.9% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 โดยในเดือนนี้ขยายตัวในเกือบทุกตลาดสําคัญ 

เชน จีน (19.3%), ญี่ปุ น (63%) อินเดีย (101.6%) เปนตน ยกเวน กัมพูชา (-7.7%) และเกาหลีใต (-50%) 

สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 45.5% 

• นํ้ามันสําเร็จรูปขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมากที่ 35% ขยายตัวตอเนื่อง 10 เดือน ตามความตองการใช

พลังงานและราคานํ ้ามันที ่อยู ในระดับสูง โดยมีปจจัยหนุนที ่สําคัญ เชน มาเลเซีย (20.6%), สิงคโปร 

(116.90%), เกาหลีใต (641.9%) เปนตน สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 65.2% 

• เม็ดพลาสติกขยายตัว 25.4% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 โดยในเดือนนี้ขยายตัวในทุกตลาดสําคัญ เชน 

อินเดีย (14.7%), อินโดนีเซีย (76.7%), เวียดนาม (38.8%) เปนตน ยกเวนจีน (-0.8%) สําหรับภาพรวมของป 

2021 สามารถขยายตัวได 41.1% 

• อัญมณีและเครื่องประดับหักทองขยายตัว 29.3% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 10 โดยในเดือนนี้ขยายตัว 

ในทุกสินคาภายในกลุม เชน เพชร (38.1%), พลอย (61.1%), อัญมณีสังเคราะห (51.6%) เปนตน สําหรับ

ภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 26.5% 

• เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑขยายตัว 28.4% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 โดยมีปจจัยหนุนที่สําคัญ 

เชน สหรัฐฯ (80.2%), อินโดนีเซีย (88.5%), ไตหวัน (315.7%) เปนตน สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถ

ขยายตัวได 40.1% 
 

ดานการสงออกรายตลาด พบวายังขยายตัวไดในทุกตลาดสําคัญ  
• การสงออกไปออสเตรเลียขยายตัวในอัตราเรงขึ้นมากที่ 54.9% โดยขยายตัวไดในทุกเกือบสินคาสําคัญ เชน 

รถยนตและสวนประกอบ (106.7%), อัญมณีและเครื่องประดับ (46.8%) และเม็ดพลาสติก (55.7%) เปนตน 

อยางไรก็ดี การสงออกเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (-4.4%) และตูเย็น (-15.3%) หดตัว สําหรับภาพรวม

ของป 2021 สามารถขยายตัวได 10.9% 

• การสงออกไปสหรัฐฯ ขยายตัว 36.5% ซึ่งเปนการขยายตัว 19 เดือนตอเนื่อง โดยขยายตัวไดในทุกสินคาหลัก 

เชน คอมพิวเตอร (41.7%), เครื่องปรับอากาศ (93.1%) และเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (80.2%) เปนตน 

สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 21.5% 

• การสงออกไปอาเซียน 5 ขยายตัว 35% ซึ่งเปนการขยายตัวตอเนื ่อง 8 เดือน โดยมีปจจัยหนุนที่สําคัญ 

รถยนตและสวนประกอบ (78.2%), นํ ้ามันสําเร็จรูป (69.5%), เม็ดพลาสติก (48%) และแผงวงจรไฟฟา 

(16.6%YOY) สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 19.4% 

• การสงออกไปฮองกงขยายตัวในอัตราเรงขึ้นมากท่ี 23.5%YOY โดยมีปจจัยหนุนที่สําคัญ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร 

(41.2%), และอัญมณีและเคร่ืองประดับ (16%) สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 2.6% 



• การสงออกไปญี่ปุนขยายตัว 1% หลังจากที่ทรงตัวในเดือนกอนหนา โดยมีไกแปรรูป (16.3%), เคมีภัณฑ 

(63%), คอมพิวเตอร (11.2%) และเม็ดพลาสติก (36.3%) เปนปจจัยหนุนสําคัญ แตมีรถยนตและสวนประกอบ 

(-44.7%), เครื ่องจักรกล (-11.6%), โทรศัพท (-37.1%) และเครื ่องใชไฟฟา (-6.8%) เปนปจจัยฉุดสําคัญ 

สําหรับภาพรวมของป 2021 สามารถขยายตัวได 9.5% 

 

รูปท่ี 1 : การสงออกเดือนธ.ค. ขยายตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญและตลาดสําคัญ 

 

 
 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 



รูปท่ี 2 : รถยนตและสวนประกอบ คอมพิวเตอร เคมีภัณฑ น้ํามันสําเร็จรูป และเม็ดพลาสติกเปนปจจัย

หนุนการสงออกท่ีสําคัญ ในเดือนธ.ค. 

 
ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย 

 

ดานมูลคานําเขาในเดือนธันวาคม 2021 ขยายตัว 33.4% เรงตัวจากเดือนกอนหนาที ่ 20.5% โดยเปนการ

ขยายตัวในทุกหมวดนําเขาสําคัญ ไดแก สินคาเช้ือเพลิง (118.3%) ที่ขยายตัวตามราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับ

ปกอน, สินคาทุน (4.5%), สินคาอุปโภคบริโภค (13.3%) และยานพาหนะและอุปกรณการขนสง (1.6%) ขณะที่การนําเขา

สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปขยายตัวเชนกันที่ 38.9% และหากหักทองคําจะขยายตัวที่ 29.3% ทั้งนี้ในภาพรวมของป 

2021 การนําเขาขยายตัวที ่29.8% ในสวนของดุลการคาเดือนธันวาคมขาดดุล -354.2 ลานดอลลารสหรัฐ หากรวมทั้งป 

2021 จะเกินดุลที่ 3,573 ลานดอลลารสหรัฐ 

 

IMPLICATIONS 
______ 

การสงออกในเดือนธันวาคม ยังขยายตัวสูงตอเนื่องที่ 24.7% และเรงตัวข้ึนจากเดือนกอนหนา โดยการ

สงออกหักทองคําและปรับฤดูกาลขยายตัว 4.2% จากเดือนพฤศจิกายน (MOM, SA) (รูปที่ 3 ซาย) โดยมีมูลคาสงออก

สูงสุดเปนประวัติการณ ขยายตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญและในทุกตลาดสําคัญจากการเรงนําเขาสินคาในชวงทายป 

จากหลายประเทศ โดยเฉพาะสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวถึง 36.5% และออสเตรเลียที่ 54.9% ที่มีการฟนตัว

ของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ในสวนของสงออกรายสินคา รถยนตและสวนประกอบ และสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับนํ้ามัน 

เชน นํ้ามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ยังขยายตัวไดอยางตอเนื่องจากปจจัยสนับสนุนของราคานํ้ามันที่ยังอยูใน

ระดับสูง   

 



ในภาพรวมของป 2021 การสงออกของไทยเติบโตไดถึง 17.1% ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 

11 ป (ตัวเลขในระบบศุลกากร) โดยแมวาในบางชวงจะไดรับผลกระทบจากการปดโรงงานเพื่อควบคุมการระบาดทั้งใน

ประเทศไทยเองและประเทศที่อยูในหวงโซการผลิตเดียวกัน รวมถึงปญหาคอขวดอุปทานที่เกิดขึ้นทั่วโลก แตยังเติบโต

ไดอยางแข็งแกรงทั ้งจากอานิสงสของปจจัยฐานตํ่าในปกอนหนา ที ่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการระบาด 

ของ COVID-19 และการฟนตัวของเศรษฐกิจและการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศพัฒนาแลว ทั้งนี้หาก

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคจะพบวา การสงออกของไทยฟนตัวไดในอัตราที่ตํ่ากวาในชวงครึ่งแรกของป  

แตเรงตัวขึ้นมาเกาะกลุมไดในชวงคร่ึงหลังของป (รูปที่ 3 ขวา) อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการขยายตัวของการสงออก

ของไทยในชวงทายป 2021 ไปยังตลาดยุโรป จะเริ ่มเห็นถึงสัญญาณชะลอตัวลง ซึ ่งอาจเปนผลมาจากการระบาด 

ของ Omicron ในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปที่บางประเทศไดเริ ่มนําเอามาตรการปดเมืองกลับมาใชอีกคร้ัง  

(รูปที่ 3 กลาง) โดยยังคงตองจับตาถึงผลกระทบของ Omicron ในระยะตอไป  

รูปท่ี 3 : การสงออกของไทยขยายตัวเรงข้ึนมาเกาะกลุมกับประเทศสงออกสําคัญอ่ืน ๆ 

 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย JP Morgan และ CEIC 

 

ในป 2022 EIC ประเมินสงออกเติบโตตอเนื่องที่ 3.4% (ตัวเลขในระบบดุลการชําระเงิน) โดยคาดวาการสงออก

ของไทยในป 2022 จะไดรับอานิสงสจากการฟนตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจและการคาโลก โดยเฉพาะในกลุมประเทศ

กําลังพัฒนาที่เศรษฐกิจจะทยอยฟนตัว ราคาสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับนํ้ามันที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และแนวโนมการออนคา 

ของเงินบาท นอกจากนี้ ยังไดรับประโยชนจากการเขารวมในความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

ซึ่งถือเปนขอตกลงการคาเสรีที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ที่มีผลบังคับใชเมื่อตนเดือนมกราคม 2022 ที่ผานมา โดยจากการ

คาดการณของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) การเขารวม RCEP จะทําใหไทยเขามามีบทบาทในหวงโซการผลิตไดมากขึ้น

ผานการลดภาษีนําเขาสินคาและการลดมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี ชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของไทย 

ในเวทีการคาโลก ทําใหการสงออกของไทยเพิ ่มสูงขึ ้นถึง 4.9% ภายในป 2030 (รูปที่ 4 : ขวาบน) อยางไรก็ตาม  

การสงออกไทยในป 2022 ยังตองเผชิญกับหลากหลายปจจัยกดดันและปจจัยเส่ียงที่ตองจับตามอง ไดแก ปญหาคอขวด

อุปทานที่อาจยาวนานขึ้นจากการระบาดของ Omicron ปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรที่ทําใหอัตราคาระวางเรือ

และระยะเวลาในการขนสงสินคาอยูในระดับสูง (รูปที่ 4 : ขวาลาง) ปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร (ชิป) อัตรา 



เงินเฟอโลกที่อาจปรับเพิ่มขึ้น หรือยืดเยื้อกวาที่คาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค และการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจจีนจากผลกระทบของนโยบายการจัดการดานพลังงานรวมถึงปญหาหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย 

รูปท่ี 4 : การคาโลกและการสงออกของไทยในปหนามีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองแตในอัตราท่ีชะลอลง 

 
 
ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย, ADB, Freightos, และ Shanghai Shipping Exchange 

 

บทวิเคราะหโดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/8057 
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