
   
 

 
   

   

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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โมเมนตัมการส่งออกไทยเดือน ก.ค. แผ่วลง จากการส่งออกไป

จีนท่ีหดตัวรุนแรง 

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยเดือน ก.ค. ขยายตัวต ่าสุดในรอบ 17 เดือน  
มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเดือนกรกฎาคม 2022 อยู่ที ่23,629.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.3%YOY (เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) ชะลอตัวลงมากจากเดือนมิถุนายนที่ 11.9% แม้ว่าจะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 
17 แต่การขยายตัวเดือนนี้ชะลอลงมากที่สุดในรอบ 17 เดือน มูลค่าการส่งออกหักทองค าในเดือนนี้ขยายตัวได้ 4.7% 
ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ 11.5% อยู่มาก หากพิจารณาการส่งออกเดือนกรกฎาคมเทียบกับเดือนมิถุนายน (แบบปรับ
ฤดูกาล) พบว่าการส่งออกไทยหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ -7.8% แต่หากไม่รวมทองค าจะหดตัวสูงถึง -11.9%  
ในภาพรวมการส่งออกไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 ยังขยายตัวได้ดทีี่ 11.5% และหากหักทองค าขยายตัวที่ 9.7%  
 

สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าแร่และเชื้อเพลิงยังคงเป็นสินค้าหนุนการส่งออกท่ี
ส าคัญ ในขณะท่ีสินค้าเกษตรพลิกกลับมาหดตัวเล็กน้อย 
ในภาพรวมการส่งออกรายสินค้าพบว่า (1) สินค้าเกษตรที่เคยขยายตัวดีในช่วงที่ผ่านมาหดตัวเล็กน้อยเป็นครั้งแรก 
ในรอบ 5 เดือนที่ -0.3% เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 21.7% โดยสินค้าที่เป็นปัจจัยหนุนส าคัญในเดือนนี้ ได้แก่ ไก่ 
ข้าว และยางพารา ในขณะที่ผลไม้ (โดยเฉพาะผลไม้สดไปจีน) หดตัวลงมาก (2) อย่างไรก็ตาม สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวไดม้ากถึง 38.1% เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 28.3% โดยสินค้าที่เป็นปัจจัยหนุนส าคัญในเดือนนี้ ได้แก่ 
น ้าตาลทราย ไขมันและน ้ามันจากพืชและสัตว์ อาหารสัตว์เลี ้ยง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  (3) สินค้า
อุตสาหกรรมทรงตัวที่ 0.1% จากเดือนก่อนหน้าที่ 6.7% อย่างไรก็ตาม หากหักสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้สะท้อนภาพรวม
ของการส่งออกที่แท้จริง ได้แก่ ทองค า อาวุธ และอากาศยานฯ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว -0.6% โดยในเดือน
นี้มีสินค้าหนุนส าคัญ ได้แก่ อากาศยานฯ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับหักทอง หม้อ
แปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก ทองค า รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบหดตัวลงมากสะท้อนปัญหาการขาดแคลนชิปที่ยังมีอยู่ และ (4) สินค้าแร่และเชื้อเพลิงยังขยายตัวได้ดีที่ 
47.2% แต่ก็ชะลอตัวลงจาก 73.7% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นแนวโน้มตามที่ EIC คาดไว้ใน Flash Exports ฉบับเดือน
มิถุนายนว่า การส่งออกเช้ือเพลิงของไทยอาจชะลอตัวลงตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกและค่าการกล่ันที่ปรับตัวลดลง
จากความกังวลว่าเศรษฐกิจส าคัญหลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอย 
 

การส่งออกรายตลาดมีสัญญาณชะลอตัวมากข้ึน โดยเฉพาะในจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น 
การส่งออกรายตลาดามีสัญญาณชะลอตัวมากขึ้น โดย (1) มูลค่าการส่งออกไปจีนในเดือนนี้หดตัว -20.6% สูงกว่าเดือน
ก่อนหน้าที่ -2.7% อยู่มาก สอดคล้องกับข้อมูลการน าเข้าของจีนในเดือนกรกฎาคมที่แม้จะขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 2.3% 
แตย่ังต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4% (Reuters Consensus) อีกทั้ง ข้อมูลแบบปรับฤดูกาลหดตัว -1.9% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ มูลค่าการน าเข้าของจีนจากไทยหดตัว -8.6% (หรือ -12.3%MOM_sa) โดยสินค้าฉุดการ
ส่งออกไปจีนที่ส าคัญในเดือนนี้ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผลไม้ (โดยเฉพาะผลไม้สด) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (2) การส่งออกไปญี่ปุ่นและฮ่องกงหดตัว -4.7% 
และ -31.3% ตามล าดับ (3) การส่งออกไปสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องจากการชะลอตัวและความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจ (4) การส่งออกไปยุโรป (EU28) ยังขยายตัวได้ดีที่ 9.3% แม้ยุโรปจะเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจมาก  
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(5) การส่งออกไปรัสเซียและยูเครนหดตัวต่อเนื่องสูงถึง -42.6% และ -87.5% แต่ไม่ได้มีนัยต่อเศรษฐกิจไทยมาก
เนื่องจากเป็นตลาดส่งออกขนาดเล็กของไทย ส าหรับการส่งออกไปยัง CLMV และ ASEAN5 ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง
ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
 

การน าเข้าชะลอตัวลงเล็กน้อย ส่งผลให้ดุลการค้า (ในระบบศุลกากร) ขาดดุลต่อเน่ือง 
ด้านมูลค่าน าเข้าในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 27,289.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 23.9% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 

24.5% เล็กน้อย แม้ระดับราคาสินค้ากลุ่มพลังงานในตลาดโลกปรับตัวลดลงบ้างและท าให้การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง

ขยายตัวในอัตราลดลงเป็น 79% จาก 124.8% ในเดือนก่อนหน้า สินค้ากลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งที่หดตัว

ต่อเนื่อง -21% รวมถึงสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภคพลิกกลับมาหดตัวที่ -1% และ -4.6% ตามล าดับ อย่างไรก็ดี

การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปที่มีสัดส่วนในตะกร้าสินค้าน าเข้าใหญ่สุด คิดเป็น 43.6% ของการน าเข้า

ทั้งหมดในปี 2021 ขยายตัวมากถึง 30.2% ในเดือนนี้ เร่งตัวขึ้นมากจาก 11.6% ในเดือนก่อน ส าหรับดุลการค้าเดือนนี้

ขาดดุล -3,660.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 มูลค่าการน าเข้าขยายตัว 21.4% และ

ดุลการค้าขาดดุล -9,916.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 

EIC ประเมินว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีน สหรัฐฯ และไต้หวัน จะยังไม่ยกระดับ
ความรุนแรง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกมีจ ากัด 
EIC ประเมินว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในกรณีไต้หวัน ณ ปัจจุบันจะยังไม่ยกระดับความรุนแรง โดยในกรณีฐาน จีนจะ
คว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันในเชิงสัญลักษณ์และเพิ่มการซ้อมรบแค่ชั่วคราว ขณะที่สหรัฐฯ จะยังไม่ใช้มาตรการ
คว ่าบาตรต่อจีนโดยตรง ซึ่งในกรณีนี้ EIC ประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกจะมีจ ากัด เศรษฐกิจโลกยัง
สามารถขยายตัวได้ที่ 3.2% และการค้าโลกขยายตัวได้ที่ 4.1% ในปีนี้ แต่ในระยะยาวความตึงเครียดนี้จะส่งผลให้การ
แบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ (Decoupling) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจเร่งตัวเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศ
ลดลง อีกทั้ง อาจท าให้การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ท าได้ล าบากขึ้น อย่างไรก็ดี หากจีนและไต้หวันลดการค้าขาย
ระหว่างกัน อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการส่งออกไทยในบางกลุ่มสินค้า ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องยนต์ เนื่องจากจีนและไต้หวันพึ่งพาสินค้ากลุ่มนี้ระหว่างกันค่อนข้างสูงและไทยมีส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากลุ่มนี้
อยู ่ในทั้งสองประเทศ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ EIC Monthly ประจ าเดือนสิงหาคม 2022 และบทความ ความตึงเครียด
ระหว่างจีนและไต้หวัน : นัยต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก) 
 

การส่งออกในระยะถัดไปมีแนวโน้มชะลอตัวจากความเส่ียงเศรษฐกิจโลกถดถอย 
การส่งออกไทยขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวได้ดีที่ 11.5% และชะลอตัวลงมากในเดือนกรกฎาคม โดย EIC 

ประเมินว่าการส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยายนจากความเสี่ยงและความ

เปราะบางในเศรษฐกิจคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และยุโรปที่เริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวมากขึ้นจาก

ภาวะเงินเฟ้อและนโยบายการเงินตึงตัว รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดของ

ไทยที่อาจท าให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการส่งออก %YOY อาจเร่ง

ตัวขึ้นได้ ในเดือนสิงหาคมเป็นการชั่วคราวจากปัจจัยฐานต ่าในเดือนสิงหาคม 2021 โดย EIC อยู่ระหว่างการติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งปี 2022 ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะ

ขยายตัว 5.8% ในปี 2022 และจะเผยแพร่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ 

 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/eic-monthly-0822
https://www.scbeic.com/th/detail/product/eic-monthly-0822
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รูปท่ี 1 : มูลค่าการส่งออกเร่ิมส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดจีนท่ีหดตัวรุนแรง 

 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 
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รูปท่ี 2 : สินค้าท่ีส่งออกแย่ลงจากเดือนก่อนหน้ามีจ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ท่ีกลับมาหดตัว 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 

 

รูปท่ี 3 : การส่งออกไปจีนหดตัวรุนแรง โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์ ผลไม้สด รถยนต์ฯ ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง เม็ดพลาสติก ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ยาง ไก่ และทองแดงฯ เป็นสินค้าหนุนส าคัญ 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 
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รูปท่ี 4 : ในกรณี Status Quo ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกยังจ ากัด แต่หากสงครามปะทุข้ึน
จริง การค้าโลกจะหดตัวรุนแรงท าให้เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ 

 

หมายเหตุ : *พิจารณาเฉพาะสินค้าท่ีไต้หวันมีมูลค่าการน าเข้าจากจีนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, พิจารณาเฉพาะสินค้าท่ีจีนมีมูลค่าการน าเข้าจากไต้หวัน
มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trademap, IMF, WTO และ CEIC 

รูปที่ 5 : EIC คาดว่าการส่งออกสินค้าในระยะถัดไปจะชะลอตัวลง ทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศผู้น าเข้าและปัจจัยฐานท่ีสูง อย่างไรก็ตาม การส่งออกในเดือนสิงหาคมอาจเร่งตัวข้ึนจากปัจจัย
ฐานต ่า 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, JP Morgan และ S&P Global 

บทวิเคราะหจ์าก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/trade-260822 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/trade-260822
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ผู้เขียนบทวิเคราะห์ 

ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ (poonyawat.sreesing@scb.co.th)              

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส                                                      

วิชาญ กุลาตี (vishal.gulati@scb.co.th) 

นักวิเคราะห์ 
 


