
   
 

 
   

   

เรยีน ผูอ้า่น:   
 
รายงานเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ัดสง่มาพรอ้มกับจดหมายฉบับนี้เป็นรายงานทีจ่ัดทําขึน้
โดยศูนย์ว ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) ไดร้ับอนุญาตจากธนาคารไทย
พาณิชยใ์หเ้ผยแพร่รายงานฉบับนี้แกลู่กคา้ของบรษัิท ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพย ์
ไทยพาณิชย ์จํากัด ไดพ้จิารณาดูรายงานฉบับนี้แลว้ และเห็นดว้ยกับเนื้อหา
ของรายงาน 
 
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกจิฉบับนี้ในนามของบรษัิทเพือ่เป็นการเผยแพร่
ขอ้มลูเป็นการท่ัวไปเทา่นัน้ 
 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 
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 จดหมายแจ้งผู้อ่าน 
 

      
       



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่งออกไทย ก.พ. ยังขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 
โดยยังไม่ได้ร ับผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยู เครน  
คาดส่งออกยังขยายตัวในระยะข้างหน้าจากปัจจัยหนุนด้านราคา 
 

KEY SUMMARY 

 

KEY POINTS 
มูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ขยายตัว 16.2% เร่งตัวขึ ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 8% ในขณะที่ 

การน าเข้าสินค้าขยายตัว 16.8% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 20.5% โดยถึงแม้ว่าดุลการค้าในเดือนนี้จะเกินดุล 123.3 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อรวมกับข้อมูลในเดือนมกราคมจะยังคงขาดดุลที่ -2,403.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนนี้
กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการส่งออกและน าเข้ารายสินค้าในเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงรหัสสถิติสินค้าตามพิกัดศุลกากร ซึ่งด าเนินการในทุก 5 ปี ส าหรับการส่งออกสินค้ารายตลาด กระทรวง
พาณิชย์รายงานว่า ตลาดส่งออกที่มีการขยายตัวมากที่สุดเป็น 5 ล าดับแรก ได้แก่ รัสเซีย (33.4%), อาเซียน 5 (31.5%), 
ฮ่องกง (29.8%), เกาหลีใต้ (28.9%) และสหรัฐฯ (27.2%) 

 

 

 

ส่งออกไทยยังขยายตัวต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 12 
ผลกระทบจากสงครามในยูเครนยังไม่ส่งผลต่อการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ โดยการส่งออกในเดือนน้ีขยายตัว 

16.2% เร่งตัวขึ ้นจากเดือนก่อนหน้าที ่ 8% โดยหากพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม (ปรับผลของฤดูกาล)  

การส่งออกจะขยายตัว 4.4% (MOM, SA) สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของประเทศส าคัญหลายประเทศท่ัวโลก 

และดัชนีชี้น ากิจกรรมการผลิตท่ัวโลกที่กลับมาเร่งตัวได้อีกคร้ังในเดือนกุมภาพันธ์ หลังชะลอตัวลงจากผลกระทบ

ของโอมิครอนในเดือนมกราคม 

 

EIC คาดท้ังส่งออก-น าเข้าไทยปี 2022 ขยายตัวจากปัจจัยด้านราคา 
EIC คาดว่าการส่งออกและน าเข้าของไทยในปี 2022 จะขยายตัวได้มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ในช่วงก่อนหน้า แต่จะเป็นผล

จากปัจจัยทางด้านราคามากกว่าปริมาณ ซึ่งจะแตกต่างจากสถานการณ์ในช่วงปี 2021 ที่เป็นผลจากการขยายตัว

ด้านปริมาณเป็นหลักตามการทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในปีน้ี ปริมาณการส่งออกไทยมีแนวโน้มขยายตัว

ในอัตราท่ีชะลอลงจากผลของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ท่ีอาจท าให้อุปสงค์โลกชะลอตัว โดยเฉพาะในตลาด

ยุโรป อีกทั้ง ยังได้รับผลกระทบผ่านระดับราคาโภคภัณฑ์ที่สูงขึ ้นทั ่วโลก โดยเฉพาะสินค้าพลังงานและวัตถุดิบ 

การผลิตที่ส าคัญหลายชนิด ตามมาตรการคว ่าบาตรต่าง ๆ ต่อรัสเซียและความเส่ียงต่อการชะงักงันด้านอุปทาน 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 



IMPLICATIONS 
การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครน เนื่องจากสงครามเริ่มต้น
ขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยการส่งออกในเดือนนี้ยังมีทิศทางขยายตัว โดยหากพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 

(ปรับผลของฤดูกาล) การส่งออกจะขยายตัว 4.4% (MOM, SA) สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของประเทศส าคัญหลาย

ประเทศทั ่วโลก (รูปที ่ 1 ซ้าย) และดัชนีชี ้น ากิจกรรมการผลิตทั ้ง Global Manufacturing PMI – Export Orders  

และ Manufacturing PMI (รูปที่ 1 ขวาบน) ที่กลับมาเร่งตัวได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ หลังชะลอตัวลงจากผลกระทบ

ของโอมิครอนในเดือนมกราคม ทั้งนี้การส่งออกของไทยอาจเริ่มเห็นผลกระทบจากสงครามในยูเครนในเดือนมีนาคม-

เมษายน โดยเฉพาะการส่งออกไปยุโรป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลการส่งออก 20 วันแรกของเดือนมีนาคม 

ของเกาหลีใต้ก็จะพบว่ายังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ (รูปที่ 1 ขวาล่าง) 

รูปที่ 1 : การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวสอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกและดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายซ้ือภาคการผลิต 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, IHS Markit, JP Morgan และ CEIC  

EIC คาดส่งออกและน าเข้าของไทยในปี 2022 จะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงก่อนหน้า  
แต่ขยายตัวจากปัจจัยทางด้านราคามากกว่าปริมาณ โดยจะแตกต่างจากสถานการณ์ในปี 2021 ที่เป็นผลจาก

การขยายตัวด้านปริมาณเป็นหลักตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (รูปที่ 2) การขยายตัวด้านราคาสินค้าส่งออกในปีนี้ 
จะเป็นผลจากระดับราคาสินค้าและโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าพลังงาน จากผลกระทบของสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน เนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกโภคภัณฑ์ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะ
อุตสาหกรรม และวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าและราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  
อย่างมากในปีนี้ โดยถึงแม้เศรษฐกิจโลกในปี 2022 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากสงครามระหว่างรัสเซีย 
และยูเครน ซึ่งจะส่งผลต่อการชะลอตัวของอุปสงค์โลก รวมถึงการชะงักงันด้านอุปทานและมาตรการคว ่าบาตรต่าง ๆ 
ต่อรัสเซียที่อาจเริ่มเห็นถึงผลกระทบในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน แต่ปัจจัยด้านราคาที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยหนุน 
ที่ส าคัญของการขยายตัวของการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า 

 

 



รูปท่ี 2 : การขยายตัวของการน าเข้าและส่งออกในปี 2021 เป็นผลจากปริมาณสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหลัก 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 

นอกจากนี้ ปีนี้มีปัจจัยบวกที่หนุนการส่งออกของไทยเพิ่มเติม คือความคืบหน้าในด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และซาอุดีอาระเบีย โดยล่าสุดคณะกรรมการอาหารและยาของซาอุดีอาระเบียได้อนุญาตให้น าเข้าไก่จาก 11 โรงงาน
ของไทยได้ โดยไทยจะเริ่มต้นส่งออกไก่ให้กับซาอุดีอาระเบียในต้นเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสในการ
เจาะตลาดสินค้ากลุ่มอาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ในซาอุดีอาระเบียในระยะตอ่ไป 
นอกจากนี้ การท าสนธิสัญญาการค้าระหว่างไทยและรัฐหรือเมืองต่าง ๆ ในอินเดีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น รวมถึงการ
ทยอยเปิดการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้านในอาเซียนก็จะเป็นปัจจัยหนุนการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีเช่นเดียวกัน 

ท้ังนี้ EIC จะปรับประมาณการการส่งออกของไทย และตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ และเผยแพร่

ใน EIC Outlook ในปลายเดือนมีนาคมนี้ 

 

บทวิเคราะห์จาก : https://www.scbeic.com/th/detail/product/8182 
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