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 Key points  
มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2020 หดตัวที่ -11.4%YOY หดตัวน้อยลงจาก -23.2%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า สะท้อนถึงการผ่านจุดต ่าสุด (bottomed out) ของหลายประเภทสินค้าการส่งออกและเศรษฐกิจประเทศ 

คู่ค้าที่เริ่มปรับดีขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทั้งนี้หากหักทองค า การส่งออกในเดือนกรกฎาคมหดตัวสูงขึ้น
เล็กน้อยที่ -14.3%YOY (เทียบกับ -17.3% ในเดือนก่อนหน้า) ส าหรับการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2020  
ในภาพรวมหดตัว -7.7%YOY และหากหักอาวุธและทองค า การส่งออกจะหดตัว -11.1%YOY    
 

สินค้าส่งออกส าคัญหดตัวชะลอลงในหลายประเภทสินค้า ขณะที่สินค้าประเภทอาหารขยายตัวต่อเน่ือง 
(รูปที ่1)  

• การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบยังหดตัวสูงท่ี -30.9%YOY แต่ชะลอลงจาก -43.2%YOY ในเดือนก่อน
หน้า โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ตลาดส าคัญที่หดตัว ได้แก่ จีน (-36.3%YOY) เวียดนาม  
(-35.4%YOY) และออสเตรเลีย (-14.0%YOY) 

• การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ที่ -15.4%YOY หลังจากหดตัว -15.8%YOY ในเดือน
มิถุนายน สินค้าเกษตรหลักที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องได้แก่ ข้าว (-16.8%YOY) ยางพารา (-54.1%YOY) และ
น ้าตาลทราย (-42.4%YOY) เป็นต้น 

• การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน ้ามันยังมีการหดตัวสูง จากราคาน ้ามันที่ยังอยู่ในระดับต ่าและภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา โดยสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และพลาสติกหดตัว -16.6%YOY ในขณะที่น ้ามันส าเร็จรูป
หดตัวสูงถึง -38.7%YOY 

มูลค่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2020 หดตัวที่ -11.4%YOY หดตัวน้อยลงจาก -23.2%YOY 
ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการผ่านจุดต ่าสุด (bottomed out) ของภาคการส่งออกไทย  
และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ีเร่ิมปรับดีข้ึนหลังผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง 
 
แม้การส่งออกจะมีทิศทางฟ้ืนตัว แต่ EIC คาดว่าในระยะข้างหน้า การส่งออกยังมีแนวโน้มหดตัว
ต่อเนื ่องจากหลายปัจจัยเสี่ยงกดดัน ได้แก่ 1) การกลับมาระบาดอีกครั้งของ COVID-19  
ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย 2) สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ 3) ความเสี่ยงในการถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดให้เป็น Currency manipulator 
หรืออยู่ใน monitoring list และ 4) กระแสการย้ายฐานการผลิตที่เร่งตัวขึ้นในหลายประเทศ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 



• มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญอื ่น ๆ ยังมีการหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า แต่หดตัว 
ในอัตราที่ชะลอลง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า (-6.9%YOY) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (-12.2%YOY) 
เหล็กและผลิตภัณฑ์ (-22.6%YOY) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-13.6%YOY)  

• อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกประเภทอาหารและอุตสาหกรรมบางรายการยังขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป (12.1%YOY), อาหารสัตว์เลี ้ยง (14.5%YOY), สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง (822.5%YOY), 
ผลิตภัณฑ์ยาง (13.3%YOY) และอุปกรณ์กึ่งตัวน า (46.8%YOY) เป็นต้น 
 

รูปที่ 1 : แม้การส่งออกรายสินค้าและรายตลาดส่วนใหญ่จะยังคงหดตัว แต่หดตัวในอัตราที่ชะลอลง 
สะท้อนถึงการผ่านจุดต ่าสุด (bottomed out) ของภาคส่งออกไทย 

 
 
หมายเหตุ : *การส่งออกไปสหรัฐฯ ไม่รวมการส่งกลบัอาวุธในปี 2019 และ 2020 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย์ 
 

รูปท่ี 2 : สินค้าส าคัญท่ีเป็นปัจจัยบวกและลบต่อการส่งออกในเดือน ก.ค. 2020 

 
 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย์ 



ด้านการส่งออกรายประเทศ การส่งออกไปจีนพลิกกลับมาหดตัวเช่นเดียวกับตลาดส่งออกส าคัญอ่ืน ๆ 
ขณะท่ีการส่งออกไปสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว 

• การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ท่ี 17.8%YOY หลังจากขยายตัว 14.5%YOY  
ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบ, อุปกรณ์กึ่งตัวน า และ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

• การส่งออกไปจีนพลิกกลับมาหดตัวที่ -2.7%YOY หลังจากขยายตัว 12.0%YOY ในเดือนมิถุนายน โดยเป็น
ผลจากน ้าท่วมในบางมณฑลของจีนและมาตรการปิดเมืองบางส่วนที่น ากลับมาใช้ โดยสินค้าส าคัญที่หดตัว 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางพารา และรถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น 

• การส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ท่ี -17.5%YOY หลังจากหดตัว -21.6%YOY ในเดือนกอ่น
หน้า โดยสินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และ
แผงวงจรไฟฟ้า  

• การส่งออกไปตลาดอาเซียน 5 หดตัวชะลอลงอยู่ท่ี -24.6%YOY หลังจากหดตัวอยู่ที่ -38.8%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าหลักที่หดตัวคือ น ้ามันส าเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ 

• การส่งออกไปสหภาพยุโรป 15 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 5 ท่ี -16.0%YOY หลังจากหดตัวที่ -22.7%YOY 
ในเดือนมิถุนายน  สินค้าส าคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 

• การส่งออกไปตลาด CLMV หดตัวชะลอลงเล็กน้อยท่ี -13.2%YOY หลังจากหดตัวที่ -17.8%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ น ้ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก และเครื่องดื่ม  

• การส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางหดตัวเร่งขึ้นที่ -16.4%YOY หลังจากหดตัว -10.4%YOY ในเดือนก่อน
หน้า โดยสินค้าหลักที่หดตัวคือ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง 
และอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
ด้านมูลค่าการน าเข้าหดตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ -26.4%YOY โดยเป็นผลจากการลดลงของการน าเข้าในทุก
หมวดส าคัญ ได้แก่ สินค้าว ัตถุดิบและกึ ่งส าเร็จรูป (-24.1) หมวดสินค้าเชื ้อเพลิง (-37.3%YOY) สินค้าทุน  

(-25.1%YOY) สินค้าอุปโภคบริโภค (-9.7%YOY) และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (-49.8%YOY) โดยจากการ 
หดตัวที่เร่งขึ้นของมูลค่าการน าเข้า ท าให้ดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในชว่ง 
7 เดือนแรกของป ี2020 มูลค่าการน าเข้าหดตัว -14.7%YOY และดุลการค้าเกินดุล 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

 Implication 
มูลค่าส่งออกไทยผ่านจุดต ่าสุดตามคาด โดย EIC ยังคงประมาณการส่งออกของปี 2020 ที่ -10.4% 
ขณะที่ในระยะข้างหน้า ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยหากหักทองค า การส่งออกจะหดตัวน้อยลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากผ่านจุดต ่าสุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งหดตัวสูงถึง -27.8%YOY สะท้อนแนวโนม้ที่ดีขึ้นของ
ภาคส่งออก อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เหลือของปี ยังคาดว่าการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนืองจากหลายปัจจัยเสี่ยงกดดัน ได้แก่ 
 
1) การกลับมาระบาดอีกครั้งของ COVID-19 ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย โดยในช่วงหลังการ

กลับมาระบาดอีกระลอกท าให้หลายประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาความ

เข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค (government stringency index) ในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย (รูปที่ 

3) พบว่าหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และเวียดนาม  เริ่มกลับมามีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วง



หลัง และหากค านวณดัชนีความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคที่ถ่วงน ้าหนักตามสัดส่วนการส่งออกของไทยไปยัง

ประเทศคู่ค้าหลัก 10 ประเทศข้างต้น พบว่าค่าดัชนีเริ่มปรับสูงขึ้น สะท้อนว่าภาคเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอาจประสบ

ภาวะชะลอตัวของการฟื้นตัว (stalling economic recovery) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคส่งออกไทยใน

ระยะถัดไป  

รูปที่ 3 : ประเทศคู้ค้าส าคัญของไทยบางประเทศเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกคร้ัง  
จนท าให้เกิดการชะลอการเปิดเมือง ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยท่ีอาจชะลอการฟ้ืนตัวของภาคการส่งออกไทย 

 
 
หมายเหตุ : *สัดส่วนการสง่ออกหักการสง่กลับอาวุธไปสหรัฐฯ 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ Oxford 
 
2) สถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างจนีและสหรัฐฯ โดยล่าสุด นอกจากปัญหาด้านสงครามการค้าและปัญหาด้านการ

กีดกันบริษัทเทคโนโลยีจากจีนในตลาดสหรัฐฯ แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังไดม้ีการลงนามบังคบัใช้กฎหมายคว ่าบาตร

จีน และเพิกถอนสถานะพเิศษฮ่องกง (ยกเลิกสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงยกเลิกการยกเวน้สิทธภิาษีเดินเรอืกับ

ฮ่องกง) ซึ่งท าให้สถานการณ์ระหว่างสองประเทศเลวร้ายมากขึ้น โดยในระยะข้างหน้า เป็นไปได้ว่าทัง้สองประเทศอาจใช้

มาตรการที่สร้างความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มเติมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าโลกในที่สุด 

3) ความเสี่ยงในการถกูขึ้นบัญชีเป็นประเทศท่ีบิดเบือนค่าเงิน (Currency manipulator) โดยจากข้อมูลป ี 2019 

พบว่าไทยเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อที่สหรัฐฯ ก าหนดไว้ โดยรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ มีดังนี้ (รูปที ่4) 

• มีการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ มากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยในช่วงปี 2019 

ไทยมีการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ 20,148.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ ่งเกินเกณฑ์ที ่สหรัฐฯ ได้ก าหนดไว้ และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2020 จาก U.S Cencus Bareau ยอดการค้าเกินดุล

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 22,371.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่า 3% ของ GDP ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในป ี2019 ไทยเกินดุลบัญชี

เดินสะพัด 6.8% ของ GDP และจากข้อมูลย้อนหลัง ยอดเกินดุลของไทยใน 2 ปีก่อนหน้าก็สูงกว่า 3% ของ 

GDP ทั้งสิ้น 

• มูลค่าเงินทุนส ารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 2% ของ GDP จากข้อมูลในปี 2019 เงินทุน

ส ารองระหว่างประเทศในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

3.2% ของ GDP  



ทั้งนี้หากไทยถูกสหรัฐฯ ประกาศเป็นประเทศ currency manipulator หรือ อยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องเฝ้า

ติดตาม (monitoring list) อาจท าให้สหรัฐฯ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมกับสินค้าส่งออกของไทยได้ 

รูปท่ี 4 : ไทยเข้าเกณฑ์ท้ัง 3 ข้อของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ท าให้ไทยมีความเส่ียงท่ีถูกจัดให้เป็น 

Currency Manipulator หรืออย่างน้อยอยู่ใน monitoring list 

 

หมายเหตุ : *ยอดเกินดลุการคา้จาก U.S. Census bureau  

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลู U.S. Census bureau, CEIC, และ ธปท. 

4) กระแสการย้ายฐานการผลิต  (Reshoring of Supply Chains) และ ภูม ิภาคาภิว ัฒน์ (Regionalization)  

ท่ีเร่งตัวขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการที่มาตรการปิดเมืองในหลายประเทศทั่ว

โลกท าให้การด าเนินงานของบริษัทจ านวนมากหยุดชะงักปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวรจากทั้งด้านอุปสงค์ที่ซบเซาตาม

ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหา supply chain disruption ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงมีแนวโน้มหันมาพึ่งพาการผลิตใน

ประเทศมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว หรือกระจายการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผล

ต่อห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกไทยได้ 

บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/7009


ผู้เขียนบทวิเคราะห์ : ดร. ก าพล อดิเรกสมบัติ (kampon.adireksombat@scb.co.th) 
  ผู้อ านวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน 
 

  พนันดร อรุณีนิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th) 
  นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส 
 
 

  พิมพ์ชนก โฮว (phimchanok.hou@scb.co.th) 
  นักวิเคราะห์ 
 

Economic Intelligence Center (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
EIC Online: www.scbeic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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