
 
 

ส่งออก มี.ค. ขยายตัว 4.2% แต่หากหักทองค าและการส่งกลับอาวุธ 

จะพลิกกลับมาหดตัวท่ี -2.5% ในระยะต่อไป EIC คาดส่งออกหดตัว

เพ่ิมเติมจากผลกระทบ COVID-19  
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 Key points  
มูลค่าการส่งออกไทยเดือนมีนาคม 2020 ขยายตัวที่ 4.2%YOY แต่เมื่อหักทองค า และการส่งกลับอาวุธ
ซ้อมรบไปยังสหรัฐฯ (ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีไม่ได้สะท้อนภาวะการค้าท่ีแท้จริง) จะพลิกกลับเป็นหดตัว -2.5%YOY  
ท ำให้ในไตรมำสแรกของปี 2020 กำรส่งออกขยำยตัวที่ 0.9%YOY แต่หำกไม่รวมผลของทองค ำและกำรส่งกลับอำวุธ 
กำรส่งออกในไตรมำสแรกจะพลิกกลับมำหดตัวที่ -1.3%YOY 
 

สินค้าส่งออกส าคัญท่ีขยายตัวดี ได้แก่ ทองค า, ยานพาหนะอื่น ๆ (ส่วนใหญ่คือการส่งกลับอาวุธ), 
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเหล็กและผลิตภัณฑ์ ขณะที่สินค้าส่งออกส าคัญหลายประเภทยงัคง
หดตัว ได้แก่ รถยนต์, เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ (รูปที่ 1) 

• การส่งออกทองขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ที่ 215.2%YOY จำกกำรที่รำคำทองอยู่ในระดับสูง มีตลำด
หลักคือ ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยในไตรมำสที่ 1 ของปี กำรส่งออกทองค ำขยำยตัวสูงถึง 
221%YOY  

• สินค้ายานพาหนะอื่น ๆ ขยายตัวมากถึง 1,263.2%YOY โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งกลับอำวุธซ้อมรบไปยัง
สหรัฐฯ ที่มีมูลค่ำประมำณ 559.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

มูลค่าการส่งออกไทยเดือนมีนาคม 2020 ขยายตัวที่ 4.2%YOY แต่เมื่อหักการส่งออกทองค า 
และการส่งกลับอาวุธซ้อมรบไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่ ไม่ได้สะท้อนภาวะการค้าที่แท้จริง 
มูลค่าการส่งออกจะพลิกกลับเป็นหดตัวท่ี -2.5%YOY   
 
สินค้าที่ขยายตัวได้ดีนอกจากทองค าและอาวุธ คือ รถจักรยานยนต์, คอมพิวเตอร์, เหล็ก และ
เครื่องปรับอากาศ ขณะที่สินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์, เม็ดพลาสติก, เคมีภัณฑ์, ข้าว, 
ยางพารา และมันส าปะหลัง 
 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จนท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศหยุดชะงัก (sudden stop) ประกอบกับปัญหาด้าน supply chain disruption  
ท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนประเทศท่ีมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด รวมถึงราคาน ้ามันดิบโลก
ท่ีมีแนวโน้มอยู่ในระดับต ่าต่อเนื่อง จะยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกในระยะถัดไป EIC จึงยังคง
ประมาณการอัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออกปี 2020 ท่ี -12.9% 



• สินค้าอื ่น ๆ ที ่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์ (29.5%), รถจักรยำนยนต์และส่วนประกอบ 
(22.6%YOY), คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (17.6%YOY) และเครื่องปรับอำกำศและส่วนประกอบ 
(8.1%YOY)  

• อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกของหลายสินค้าส าคัญยังคงมีการหดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ  
(-28.7%YOY) ซึ ่งหดตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที่ 6 ตำมตลำดรถยนต์ที ่ซบเซำ, เม็ดพลำสติก (-15.3%YOY), 
เคม ีภ ัณฑ ์  (-14.9%YOY), ข ้ำว (-13.3%YOY), ยำงพำรำ (-24.7%YOY) และผล ิตภ ัณฑ ์ม ันส  ำปะหลัง  
(-13.1%YOY) 

 

รูปท่ี 1 : สินค้าส าคัญท่ีเป็นปัจจัยบวกและลบต่อการส่งออกในเดือนมีนาคม 2020 
 

 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC โดยข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์ 
 
การส่งออกรายตลาดส่วนใหญ่มีการหดตัว ยกเว้นการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และประเทศกลุ่มอาเซียน 

• การส่งออกไปจีนหดตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 2 ติดต่อกัน ท่ี -4.8%YOY โดยสินค้ำส ำคัญที่หดตัวคือ 
ยำงพำรำ, พลำสติก และเคมีภัณฑ์ 

• การส่งออกไปญี่ปุ ่นหดตัวชะลอลงที ่ -2.8%YOY หลังจำกหดตัวสูงถึง -11.1%YOY ในเดือนก่อนหน้ำ  
โดยสินค้ำที ่หดตัวได้แก่ เครื ่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, เม็ดพลำสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
ส่วนประกอบ 

• การส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปหดตัวสูงถึง -14.8%YOY โดยสินค้ำส ำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 

• อย่างไรก็ดี หลายตลาดส าคัญมีการขยายตัว โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่รวมสินค้าที่เกี่ยวกับอาวุธ
ขยายตัวถึง 19.5%YOY กำรส่งออกไปสหรัฐฯ โดยรวมขยำยตัวถึง 42.9%YOY ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรส่งคืน
ยำนพำหนะฯ และอำวุธซ้อมรบกลับสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม แม้หักรำยกำรสินค้ำดังกล่ำวออก กำรส่งออกไป
สหรัฐยังคงขยำยตัว 19.5%YOY กำรขยำยตัวมำจำกสินค้ำส ำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, 
อุปกรณ์กึ่งตัวน ำ และข้ำว  

• การส่งออกไปตลาดอาเซียน 5 ขยายตัว 6.8%YOY โดยสินค้ำส ำคัญขยำยตัวคือ อำกำศยำนและ
ส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องปรับอำกำศและส่วนประกอบ  



• การส่งออกไปตลาด CLMV ขยายตัวท่ี 2.9%YOY สินค้ำส ำคัญที่ขยำยตัว อำทิ เครื ่องปรับอำกำศและ
ส่วนประกอบ, อัญมณีและเครื่องประดับ และน ้ำตำลทรำย  

 
ในส่วนของมูลค่าการน าเข้าพลิกกลับมาขยายตัวสูงท่ี 7.3%YOY สินค้ำส ำคัญที่มีกำรกลับมำขยำยตัวหลังจำก

หดตัวในเดือนก่อนหน้ำได้แก่ สินค้ำเชื้อเพลิง (9.0%YOY) โดยกำรน ำเข้ำน ้ำมันดิบและน ้ำมันส ำเร็จรูปขยำยตัวสูง 
ที่ 10.0%YOY และ 16.8%YOY ตำมล ำดับ สินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส ำเร็จรูปขยำยตัวสูงที่ 12.0%YOY โดยส่วนใหญ่มำจำก
กำรน ำเข้ำธัญพืชที่ขยำยตัว 288.2%YOY และกำรน ำเข้ำเคมีภัณฑ์ที่ขยำยตัว 7.7%YOY อย่ำงไรก็ดี กำรน ำเข้ำสินค้ำ
อุปโภคบริโภคและสินค้ำทุนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  2 ที่ -4.9%YOY และ -5.5%YOY ตำมล ำดับ ทั้งนี ้กำรน ำเข้ำ 
ในไตรมำสแรกของปีหดตัวที่ -1.9%YOY 
 

 Implication 
EIC คงคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2020 ท่ี -12.9% จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  
ที่รุนแรง และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยล่ำสุด ทั้งโลกมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อกว่ำ 2.4 ล้ำนคน และมีกำรแพรเ่ชื้อ
อย่ำงรวดเร็วในหลำยประเทศส ำคัญทั่วโลก (รูปที่ 2) จึงเป็นที่มำของมำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลต่อ 
กำรหยุดชะงัก (sudden stop) ของระบบเศรษฐกิจในหลำยประเทศ ดังนั้น เศรษฐกิจโลกในปี 2020 จึงมีแนวโน้มได้รับ
ผลกระทบหนักต่อกำรระบำด COVID-19 ซึ่งจำกรำยงำนล่ำสุดของ IMF WEO รอบเดือนเมษำยน IMF คำดว่ำเศรษฐกิจ
โลกปี 2020 จะหดตัวกว่ำ -3% (รูปที่ 3) ซึ่งถือเป็นอัตรำหดตัวมำกสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤติ Great Depression ในปี 
1930-1939 เป็นต้นมำ นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำข้อมูลดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อด้ำนค ำสั่งซื้อสินค้ำส่งออก (Global PMI: 
Export orders) พบว่ำดัชนีลดลงอย่ำงรวดเร็ว (รูปที่ 4) สะท้อนว่ำกำรส่งออกของไทยในระยะข้ำงหนำ้ มีแนวโน้มหดตัว
เพิ่มขึ้น 

 

รูปท่ี 2 : การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในหลายประเทศท่ัวโลก 

 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ WHO (ข้อมูลล่ำสุดวันท่ี 19 เมษำยน 2020) 

 

 



รูปที่ 3 : IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2020 หดตัวมากถึง -3.0% ซึ่งเป็นอัตราหดตัวที่มากที่สุด
นับต้ังแต่ Great Depression ในช่วงปี 1930-1939 

 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ IMF WEO (ณ เมษำยน 2020) 

 

รูปท่ี 4 : ข้อมูล Global PMI: Export orders บ่งช้ีว่าการส่งออกของไทยในระยะต่อไปมีแนวโน้มหดตัว 

 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์ และ IHS Markit 

 

นอกจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มหดตัวแล้ว การส่งออกของไทยยังมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา supply chain disruption โดยจำกมำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดในหลำยประเทศ ท ำให้ส่งผลต่อภำค 
กำรผลิตและขนส่งสินค้ำ ดังนั ้น ปัญหำดังกล่ำวจึงกระทบต่อกำรค้ำของโลก โดยจะกระทบต่อภำคส่ งออกไทย 
ใน 2 ประเด็น ได้แก่  

1) ไทยส่งออกสินค้าวัตถุดิบขั้นกลางลดลง เนื่องจากอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของหลายประเทศ  โดยมำตรกำร
ควบคุมโรคของหลำยประเทศมีแนวโน้มสร้ำงอุปสรรคต่อกำรผลิตสินค้ำในประเทศดังกล่ำว ดังนั้น เมื ่อเกิดกำร
หยุดชะงักของภำคกำรผลิตในประเทศต้นทำง ย่อมส่งผลต่อกำรน ำเข้ำสินค้ำวัตถุดิบขั้นกลำงจำกไทยที่ลดลง  

2) ไทยมีอุปสรรคในการผลิตสินค้าส่งออก เนื่องจากต้องพึ่งพาสินค้าวัตถุดิบขั้นกลางจำกหลำยประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจำก COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มหยุดกำรผลิตบำงส่วนจำกมำตรกำรควบคุมโรค จึงท ำให้บริษัทไทยที่ต้องพึ่งพำ
วัตถุดิบขั้นกลำงจำกประเทศดังกล่ำว ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ เนื่องจำกขำดวัตถุดิบ 



 

ด้านราคาน ้ามันดิบที่ปรับลดลงอย่างมาก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันการลดลงของมูลค่าส่งออกในปีน้ี 
โดยรำคำน ้ำมันดิบที่ปรับลดลงอย่ำงมำก โดยมีรำคำต ่ำสุดในช่วงที่ผ่ำนมำอยู่ที่ 14.9 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล (รำคำ
น ้ำมันดิบ Brent) นับเป็นรำคำที่ต ่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนำยนปี 1999 (รูปที่ 5) มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของอุปสงค์
น ้ำมันดิบโลกตำมภำวะเศรษฐกิจในภำพรวม รวมถึงควำมกังวลด้ำนกำรเพิ่มขึ้นของอุปทำนน ้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้ำ  
โดยล่ำสุดมีข้อตกลงว่ำจะมีกำรลดก ำลังกำรผลิตบำงส่วน อย่ำงไรก็ดี กำรลดก ำลังกำรผลิตก็ไม่สำมำรถชดเชยผลจำก
กำรที่อุปสงค์หำยไปได้ จึงท ำให้คำดว่ำรำคำน ้ำมันดิบโลกจะทรงตัวในระดับต ่ำต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำสินค้ำส่งออก
ของไทยหลำยประเภท อำทิ เม็ดพลำสติก, เคมีภัณฑ์ และสินค้ำโภคภัณฑ์บำงประเภทแล้ว ยังส่งผลต่อภำวะเศรษฐกิจ
ของประเทศกลุ่มส่งออกน ้ำมัน (oil-exporter) ที่จะมีรำยได้จำกน ้ำมันลดลง ขณะที่กลุ่มประเทศผู้น ำเข้ำน ้ำมัน (oil-
importer) ก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จำกรำคำน ้ำมันดิบที่ลดลงมำกนัก เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ยังเป็นปัจจัย
กดดันเศรษฐกิจโลกต่อเนื่อง 

รูปที ่ 5 : ราคาน ้ามันดิบปรับลดลงอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักจากอุปสงค์น ้ามันดิบโลกท่ีลดลง  
และอุปทานน ้ามันดิบโลกท่ียังลดลงไม่มากพอ  

 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ CEIC 

 

ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ตัวเลข
คาดการณ์ส่งออกปีน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าปกติ โดยตัวเลขคำดกำรณ์ล่ำสุดมีควำมเสี่ยงด้ำนต ่ำ 

(downside risks) จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดที่อำจรุนแรงและยืดเยื ้อมำกกว่ำคำด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภำวะ
เศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ดี ตัวเลขคำดกำรณ์มีควำมเสี่ยงด้ำนสูง (upside risks) เช่นกัน จำกกำรที่บำงประเทศเริ่มมี
สัญญำณปรับดีขึ้นในส่วนของกำรแพร่ระบำด จึงอำจมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรที่เข้มงวด ท ำให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมำ
ขยำยตัวอีกครั ้ง โดยเฉพำะประเทศจีน ซึ่งอำจท ำให้มีอุปสงค์ต่อสินค้ำส่งออกของไทยกลับมำได้บำงส่วนในระยะ
ข้ำงหน้ำ โดย EIC จะท ำกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 
บทวิเครำะห์จำก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/6779 
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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. 
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