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 Key points 
มูลค่าส่งออกเดือนธันวาคม 2020 พลิกกลับมาขยายตัวที่ 4.7%YOY หลังจากหดตัว -3.6%YOY ในเดือนก่อนหน้า 

เมื ่อหักทองค า การส่งออกขยายตัวมากขึ้นเล็กน้อยที่ 5.0%YOY โดยการส่งออกในเดือนธันวาคมเป็นการขยายตัว 
ครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ทั้งนี้ในปี 2020 การส่งออกในภาพรวมหดตัวที่ -6.0%YOY และเมื่อหักทองค าและการส่งกลับ
อาวุธไปสหรัฐฯ การส่งออกจะหดตัวสูงขึ้นเป็น -8.4%YOY   
 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนปรับตัวดีข้ึน ขณะท่ีสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการท างานท่ีบ้าน 
อาหาร และถุงมือยางยังขยายตัวต่อเน่ือง (รูปที ่1)  

• การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือนที่ 6.7%YOY โดยสินค้า
อุตสาหกรรมส าคัญในหลายภาคส่วนมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ (3.2%YOY) เคมีภัณฑ์และพลาสติก (9.5%YOY) แผงวงจรไฟฟ้า (7.3%YOY) และเครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ (8.6%YOY) เป็นต้น 

• การส่งออกอากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ขยายตัวสูงที่ 159.3%YOY เป็นผลจากการส่งกลับ
เครื่องบินในเดือนธันวาคม โดยตลาดหลักที่ขยายตัวสูง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย (51,169.7%YOY) ฟิลิปปินส์ 
(9,686.6%YOY) และเยอรมนี (948.6%YOY) โดยการเติบโตของสินค้าในกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณ 0.4 ppt.  
จากแหล่งที่มาของอัตราการเติบโต (contribution to growth) ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดในเดือนธันวาคม 
2020   

• การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 10.7%YOY หลังจากขยายตัว 6.9%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรส าคัญที่ ขยายตัว ได้แก่ ยางพารา (30.0%YOY) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
(63.6%YOY) และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง (9.1%YOY) 

มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2020 ขยายตัวดีกว่าคาดท่ี 4.7%YOY ตามการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจโลกก่อนการระบาดระลอกสอง โดยมูลค่าส่งออกทั้งปี 2020 หดตัวท่ี -6.0%  
และหากไม่รวมการส่งออกทองค าและอาวุธจะหดตัวมากถึง -8.4% 
 
ในระยะข้างหน้า การส่งออกไทยในระยะสั ้นมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจาก 1) เศรษฐกิจโลก 
ที่ชะลอตัวลงจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ทั่วโลก 2) ปัญหาการขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ 3) การแข็งค่าของเงินบาท และ 4) ความเสี่ยงต่อการส่งออกอาหารทะเล 
ของไทยที่เกิดจากความกังวลด้านการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว โดยจากปัจจัยดังกล่าว EIC ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออก
ปี 2021 เล็กน้อยจาก 4.7% เป็น 4.0%  



• สินค้าส่งออกท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและท างานที่บ้าน และการป้องกันสุขภาพมีการขยายตัวได้ต่อเนือ่ง 

ได้แก่ อาหารสัตว์เลี ้ยง (25.7%YOY) เครื ่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (8.4%YOY) เครื ่องซักผ้าและ

ส่วนประกอบ (10.2%YOY) เฟอร์นิเจอร์และชิ ้นส่วน (15.5%YOY) เครื ่องโทรสาร โทรศัพท์และอุปกรณ์ 

(33.9%YOY) เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ (18.3%YOY) และผลิตภัณฑ์ยาง (15.7%YOY) โดยถุงมือยางขยายตัว 

เร่งขึ้นที่ 220.3%YOY  

• อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 8 ท่ี -7.5%YOY หลังจากหดตัว 

-12.2%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื ่องดื่ม (-11.5%YOY) และน ้าตาลทราย  

(-75.4%YOY)  

• การส่งออกน ้ามันส าเร็จรูปหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 10 ที่ -16.6%YOY โดยตลาดหลักที่หดตัว ได้แก่ 
สิงคโปร์ (-32.2%YOY) มาเลเซีย (-24.3%YOY) และจีน (-47.7%YOY) 
 

รูปท่ี 1 : การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนปรับตัวดีข้ึนชัดเจน ในขณะท่ีสินค้าท่ีเก่ียวข้อง
กับการท างานท่ีบ้าน อาหาร และการป้องกันขยายตัวต่อเน่ือง 

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



รูปท่ี 2 : สินค้าส าคัญท่ีเป็นปัจจัยบวกและลบต่อการส่งออกในเดือนธันวาคม 2020 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ 
 
ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าการส่งออกไปหลายตลาดส าคัญขยายตัว อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น 
อาเซียน 5 อย่างไรก็ดี การส่งออกไปสหภาพยุโรป 15 และ CLMV ยังคงหดตัว 

• การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 7 ที่ 15.7%YOY หลังจากขยายตัว 15.4%YOY  
ในเดือนพฤศจิกายน โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (12.7%YOY) 
ผลิตภัณฑ์ยาง (13.8%YOY) และรถยนต์และส่วนประกอบ (55.0%YOY) 

• การส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 3 เดือนที่ 7.2%YOY หลังจากหดตัวที่ -8.9%YOY ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัว อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (33.5%YOY) ผลไม้สด  
แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (29.4%YOY) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (124.5%YOY) และเคมีภัณฑ์ (48.0%YOY) 

• การส่งออกไปตลาดอาเซียน 5 พลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.8%YOY หลังจากหดตัว -15.0%YOY  
ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ขยายตัว อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (71.0%YOY) แผงวงจร
ไฟฟ้า (11.1%YOY) และอากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ (378.5%YOY) เป็นต้น 

• การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นขยายตัวตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 2 ท่ี 14.8%YOY หลังจากขยายตัว 5.4%YOY ในเดอืน
ก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที ่ขยายตัว ประกอบด้วย รถยนต์และส่วนประกอบ (91.5%YOY) เคมีภัณฑ์ 
(87.9%YOY) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (24.5%YOY) 

• การส่งออกไปออสเตรเลียขยายตัวชะลอลงที่ 15.3%YOY หลังจากขยายตัวสูงถึง 24.3%YOY ในเดือนก่อนหน้า 
สินค้าหลักที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ (17.7%YOY) อัญมณีและเครื่องประดับ (217.6%YOY) 
และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (31.9%YOY) 

• การส่งออกไปตลาดอินเดียขยายตัวท่ี 14.5%YOY หลงัจากหดตัว -1.3%YOY ในเดอืนก่อนหน้า โดยสินค้าที่

ขยายตัว ได้แก่ รถยนตแ์ละส่วนประกอบ (24.3%YOY) และเคมภีณัฑ์ (35.3%YOY) 

• อย่างไรก็ดี การส่งออกไปสหภาพยุโรป 15 หดตัวต่อเนื่องที่ -2.4%YOY หลังจากหดตัว -8.5%YOY ในเดือน

ก่อนหน้า สินค้าส าคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ (-28.3%YOY) อัญมณีและเครื่องประดับ  

(-30.2%YOY) และไก่แปรรูป (-21.9%YOY) 



• การส่งออกไปตลาด CLMV หดตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 9 ที ่ -6.3%YOY หลังจากหดตัว -13.0%YOY  
ในเดือนก่อนหน้า สินค้าส าคัญที ่หดตัว ประกอบด้วย น ้ามันส าเร็จรูป  (-1.6%YOY) และเครื ่องดื่ม  
(-16.3%YOY) 

 
ด้านมูลค่าน าเข้าในเดือนธันวาคมขยายตัวที่ 3.6%YOY หลังจากหดตัว -0.1%YOY ในเดือนพฤศจิกายน โดยการ

น าเข้าสินค้าในเกือบทุกหมวดกลับมาขยายตัวในเดือนนี้ ได้แก่ สินค้าทุน (8.9%YOY) สินค้าอุปโภคบริโภค (2.1%YOY) 
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (6.4%YOY) และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (11.2%YOY) อย่างไรก็ดี การน าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงยังหดตัวที่ -17.3%YOY ส าหรับมูลค่าการน าเข้าในปี 2020 หดตัวท่ี -12.4%YOY ทั้งนี้ดุลการค้าใน
เดือนธันวาคมเกินดุลที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2020 ดุลการค้าเกินดุล 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 

 Implication 
มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2020 ขยายตัวดีกว่าคาดตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
โดยเป็นการกลับมาขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดอืนมีนาคม 2020 เป็นตน้มา ซึ่งการกลับมาขยายตวัสอดคลอ้งกับตัวเลข

ส่งออกของหลายประเทศส าคัญ (รูปที ่3) สะทอ้นการฟื้นตวัของภาวะการค้าโลกก่อนที่จะมีการกลับมาระบาดระลอกสอง

ในหลายประเทศคู่ค้าหลักรวมถึงในไทยเองด้วย โดยสนิค้าส่งออกส าคัญของไทยล้วนกลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้ ได้แก ่

รถยนต์และส่วนประกอบ (3.2%YOY) อิเล็กทรอนิกส์ (15.9%YOY) เคมีภณัฑ์และพลาสติก (9.5%YOY%)  ดังนัน้ จึงท าให้

มูลค่าการส่งออกทัง้ปี 2020 หดตวัน้อยกว่าคาดที่ -6.0% (เทียบกับที่เคยคาดไว้ที่ -8.0%)  

รูปท่ี 3 : การส่งออกไทยและประเทศส่งออกส าคัญในปี 2020 มีการฟ้ืนตัวต่อเน่ืองหลังผ่านจุดต ่าสุด 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ และ CEIC 
 

การส่งออกไทยปี 2020 ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของ COVID-19 ท าให้ทั้งปีหดตัวถึง -6.0% 

และหากไม่รวมการส่งออกทองค าและอาวุธ การส่งออกจะหดตัวมากถึง -8.4% โดยการระบาดของ COVID-19 

เมื่อต้นปี 2020 ท าให้หลายประเทศต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020  

ที่หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ท าให้การค้าโลกหยุดชะงัก และเกิดปัญหา supply 

chain disruption จึงท าให้การส่งออกในช่วงไตรมาส 2 หดตัวลึกถึง -15.2%YOY อย่างไรก็ดี เมื่อประเทศต่าง ๆ มีการ

ผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง การส่งออกของไทยจึงเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้สินค้าส่งออกที่ขยายตัว

ได้ในปีที่ผ่านมาคือสินค้าที่ได้รับอานิสงส์จากการท างานที่บ้าน (work from home) และสุขอนามัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
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อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (2.3%) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (2.5%) ถุงมือยาง (94.9%) และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

(3.4%) ขณะที่สินค้าที่มีการหดตัวมาก คือสินค้าคงทนและสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ (-22.2%) สิ่ง

ทอ (-16.8%) และอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่รวมทอง (-39.9%) 

 

การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกรวมถึงไทย มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก

ไทยในระยะสั้น (รูปที่ 4) โดยการระบาดอีกระลอกจะท าให้อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงในระยะสั้น ก่อนที่จะ
ขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะได้รับภูมิคุ้มกันหมู่ 

(Herd immunity) ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2021 ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันหมู่ช้า

กว่า ในส่วนของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส

แรก ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าก็จะกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังมีความ

เสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลของไทยจากการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาครที่ส่งผลให้เกิดความ

กังวลต่อสินค้าอาหารทะเลของไทย และยังมีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานประมงจากการระบาดในกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว ดังนั้น EIC จึงปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกไทยปี 2021 ลงเล็กน้อยเป็น 4.0% จากเดิมท่ีคาดไว้ท่ี 4.7% 

รูปที่ 4 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวช้ากว่าคาด ของการส่งออกไทยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์, CEIC และ Bloomberg  
 

ในส่วนของความคืบหน้าการเก็บภาษีต่อต้านการทุ ่มตลาด (Antidumping duty: AD) กับยางล้อไทย พบว่า 
ยางรถยนต์ไทยที่จะส่งออกไปสหรัฐฯ มีแนวโน้มถูกเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่อตัรา 13.25 - 22.21% ซึ่งนับเป็น
ต้นทุนการส่งออกที ่เพิ ่มสูงขึ ้นส าหรับผู ้ส่งออกยางรถยนต์ไทย  อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการส่งออกยางล้อไทย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต ่ากว่าประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ โดยผู้ส่งอ อกเกาหลีใต้ และไต้หวัน  
มีแนวโน้มถูกเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่อัตรา 14.24 - 38.07% และ 52.42 - 98.44% ตามล าดับ นอกจากนี้  
ผู้ส่งออกเวียดนามยังอาจถูกเรียกเก็บภาษี ทั้งภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดในอัตรา 0.00 - 22.30% และภาษีตอบโต้การ
อุดหนุนของรัฐบาล (Countervailing Duty: CVD) ในอัตรา 6.23 - 10.08% อีกด้วย ทั้งนี้ยังต้องติดตามผลการไต่สวน
การทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) ซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงกลางปีนี้ โดยระหว่างนี้ ผู้ส่งออกยางรถยนต์ไทย  
ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ จะถูกเรียกเก็บอากรช่ัวคราว  
บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7343 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/7343


 
ผู้เขียนบทวิเคราะห์ : ดร. ก าพล อดิเรกสมบัติ (kampon.adireksombat@scb.co.th) 
    ผู้อ านวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน 
 
    พนันดร อรุณนีิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th) 
    นักเศรษฐศาสตรอ์าวุโส 
 
    พิมพ์ชนก โฮว (phimchanok.hou@scb.co.th) 
    นักวิเคราะห ์
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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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