
 
 

ส่งออก มิ.ย. ขยายตัวสูงตามการค้าโลกท่ีปรับเพิ ่มต่อเนื ่องและฐานต ่า  

ในระยะต่อไป ส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ แต่ต้องจับตาความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน 
23 กรกฎาคม 2021 
 

  

 Key points 
มูลค่าการส่งออกเดือนมิถุนายน 2021 ขยายตัวถึง 43.8%YOY นับเป็นอัตราการขยายตัวที ่ส ูงสุด 

ในรอบ 11 ปี และหากหักทองค าการส่งออกจะขยายตัว 43.4%YOY ท าให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 มูลค่าการสง่ออก
ขยายตัวที่ 15.5%YOY และหากไม่รวมทองค าการส่งออกจะเติบโตถึง 22.4%YOY 

 
ด้านการส่งออกรายสินค้าพบว่าการส่งออกสินค้าส าคัญทุกประเภทมีการขยายตัว โดยสินค้าส าคัญ 
ที่ขยายตัวสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง 
เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก 

• การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวถึง 78.5%YOY ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกัน โดยตลาดหลัก 

ที ่ขยายตัวสูง ได้แก่ เวียดนาม (338.4%YOY) ออสเตรเลีย (70.3%YOY) สหรัฐฯ (154.1%YOY) และมาเลเซีย 

(305.3%YOY) 

• ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งขยายตัวมากถึง 185.1%YOY โดยมีตลาดหลักที ่ขยายตัวสูงคือ  จีน 

(263.4%YOY) ซึ่งการส่งออกไปจีนคิดเป็น 83.24% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด 

• ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวที ่ 38.1%YOY ขยายตัวต่อเนื่อง 13 เดือนติดต่อกันตามการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ยางยานพาหนะ (50.4%YOY) และถุงมือยาง (62.2%YOY) 

• การส่งออกเคมีภัณฑ์ขยายตัวที ่ 59.8%YOY โดยมีตลาดหลักที ่ขยายตัวสูงคือ จีน (54.3%YOY), เวียดนาม 

(50.2%YOY) และญี่ปุ่น (106%YOY) ขณะที่การส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวดีเช่นเดียวกันท่ี 50%YOY โดยเฉพาะ

ในตลาดอินเดีย (196.1%YOY), สหรัฐฯ (130.5%YOY), อินโดนีเซีย (106.6%YOY) และเวียดนาม (74.03%YOY)   

• การส่งออกเดือนมิถุนายน 2021 ขยายตัวสูงตามทิศทางการค้าโลกที ่ยังขยายตัวดี 
และปัจจัยฐานต ่า ในปีก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวในทุกตลาดและสินค้าส าคัญ น าโดย 
การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง 
เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของหลายประเทศทั่วโลก 
ท่ีขยายตัวสูงในเดือนมิถุนายน ขณะท่ีดัชนี Global PMI: Export orders ในเดือนมิถุนายน
ยังอยู่สูงกว่า 50 สะท้อนการส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองอย่างน้อยในระยะส้ัน  

 
• อย่างไรก็ดี การระบาดของสายพันธ์ุเดลตาท าให้ความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยเพิ่มข้ึน 

ผ่านเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนาที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทย และความเสี่ยง supply disruption ที่อาจเกิดข้ึน
จากการปิดโรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดในประเทศ 



• เครื ่องจักรกลและส่วนประกอบขยายตัว 73.1%YOY โดยขยายตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที่ 5 โดยมีตลาดหลัก 

ที ่ขยายตัว คือ สหรัฐฯ (144.2%YOY), ญี ่ปุ ่น (56.4%YOY), จีน (81.2%YOY), อินโดนีเซีย (165.4%YOY) และ

มาเลเซีย (103.6%YOY) 

• เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 21.6%YOY จากผลกระทบความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่บ้านในสถานการณ์ของโควิด โดยขยายตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 7 มีตลาดหลักที ่ขยายตัว ได้แก่ ฮ่องกง 

(38.9%YOY), เนเธอร์แลนด์ (47.3%YOY) และสิงคโปร์ (385.2%YOY) 

• น ้ามันส าเร็จรูปขยายตัวถึง 81.9%YOY ตามความต้องการใช้พลังงานและน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี

ตลาดหลักที่ขยายตัว เช่น เกาหลีใต้ (1,137.3%YOY), ฟิลิปปินส์ (1,177.7%YOY), มาเลเซีย (199.7%YOY) และ

กัมพูชา (55.9%YOY) 

• เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ขยายตัวสูงถึง 83.1%YOY โดยตลาดหลักที่ขยายตัวสูง ได้แก ่สหรัฐฯ (48.3%YOY), 

ญี่ปุ่น (114.9%YOY), จีน (310%YOY) และอินเดีย (138.3%YOY) 

ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าการส่งออกขยายตัวทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะ อินเดีย, กลุ่ม
อาเซียน 5, กลุ่มสหภาพยุโรป 15, จีน และสหรัฐฯ  

• การส่งออกไปอินเดียขยายตัว 123.9%YOY ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราเลขสามหลักติดต่อกัน 3 เดือน โดยมี
สินค้าหลักที ่ขยายตัวคือ ไขมันและน ้ามันจากพืชและสัตว์ (33,181.3%YOY), รถยนต์และส่วนประกอบ 
(424.6%YOY), เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (138.3%YOY) และเม็ดพลาสติก (196.1%YOY) 

• การส่งออกไปตลาดอาเซียน 5 ขยายตัวท่ี 48.7%YOY โดยสินค้าส่งออกหลักที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ (140.2%YOY), น ้ามันส าเร็จรูป (154.4%YOY) และเครื่องคอมพิวเตอร์ (82.7%YOY) 

• การส่งออกไปยุโรป 15 ขยายตัว 42.2%YOY ในอัตราเลขสองหลักติดต่อกัน 4 เดือนโดยมีสินค้าหลักที่ขยายตัว เช่น 
อัญมณีและเครื่องประดับ (118%YOY) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (164.8%YOY) เครื ่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (53.93%YOY) เป็นต้น 

• การส่งออกไปจีนขยายตัวท่ี 42%YOY ซึ่งเป็นการขยายตัว 7 เดือนติดต่อกัน โดยสินค้าหลักที่ขยายตัว ได้แก่ ผลไม้
สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (263.4%YOY), เครื ่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (36.8%YOY), เคมีภัณฑ์ 
(54.29%YOY) และยางพารา (151.8%YOY) 

• การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวที ่ 41.2%YOY ขยายตัวติดต่อกัน 13 เดือน โดยสินค้าหลักที ่ขยายตัว เช่น 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (144.2%YOY), รถยนต์และส่วนประกอบ (154.1%YOY), อัญมณีและเครื่องประดับ 

(165.7%YOY) และผลิตภัณฑ์ยาง (60.2%YOY) เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 1 : การส่งออกเดือน มิ.ย. 2021 ยังคงขยายตัวในทุกหมวดสินค้าส าคัญและทุกตลาดส าคัญ 

 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ 
 
รูปที่ 2 : สินค้าส่งออกหลักที่เป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัวของการส่งออก เช่น รถยนต์, ผลไม้,  
ผลิตภัณฑ์ยาง, เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น โดยไม่มีปัจจัยฉุดท่ีส าคัญ 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ 
 

               

หน วย    YOY, (สัดส่วน นป           2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 Apr-21 May-21 Jun-21 YTD

รวมทั้งหมด        5.9%  7.7%  2.0% 2.1% 31.8% 13.1% 41.6% 43.8% 15.5%

ไม่รวมทองค า    .    8.5%  10.7%  1.6% 8.1% 40.1% 28.9% 48.8% 43.4% 22.4%

   เครื่องใช้ไฟฟ า (10.1%)  3.0% 0.7% 10.9% 14.8% 48.8% 45.2% 60.3% 42.3% 29.5%

   รถยนต์และส่วนประกอบ (9.2%)  21.8%  24.3% 0.1% 23.8% 120.4% 135.9% 170.3% 78.5% 55.5%

   เก ตรกรรม (9.1%)  3.1%  9.5% 4.8% 12.9% 26.8% 11.4% 20.5% 59.8% 20.3%

   เคมีภัณฑ์และพลาสติก (8.1%)  10.7%  10.3%  0.3% 20.6% 49.7% 44.0% 58.5% 47.2% 34.5%

   อุตสาหกรรมการเก ตร (7.8%)  3.8%  4.6%  11.5%  2.7% 6.7% 1.4% 5.5% 13.5% 2.0%

   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (8.1%) 2.3% 3.7% 3.8% 8.4% 30.8% 28.7% 44.5% 21.5% 19.1%

   ผลิตภัณฑ์ยาง (5.2%) 7.8% 15.7% 15.5% 32.4% 48.6% 55.5% 54.7% 38.1% 39.8%

   แผงวงจรไฟฟ า (3.1%)  5.7%  9.7%  1.9% 13.9% 22.7% 6.5% 29.8% 32.8% 18.3%

   เครื่องจักรกล (2.8%)  10.5%  14.8% 1.9% 8.2% 51.1% 29.8% 52.9% 73.1% 26.0%

   น ้ามันส าเร็จรูป (2.3%)  27.0%  33.3%  28.3%  5.5% 95.7% 98.8% 105.5% 81.9% 32.6%

   สิ่งทอ (2.5%)  16.9%  21.0%  12.5%  5.3% 32.6% 36.9% 38.2% 24.3% 10.6%

             

หน วย    YOY, (สัดส่วน นป           2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 Apr-21 May-21 Jun-21 YTD

ส่งออกรวม  5.9%  7.7%  2.0% 2.1% 31.8% 13.1% 41.6% 43.8% 15.5%

   สหรัฐฯ (14.8%) 9.7% 17.8% 16.2% 12.4% 30.4% 9.0% 44.9% 41.2% 21.0%

   อาเซียน 5 (13.4%)  12.2%  19.2%  15.0%  10.2% 27.0%  4.4% 51.0% 48.7% 6.0%

   จีน (12.9%) 2.2% 0.0%  2.6% 19.7% 29.2% 21.9% 25.5% 42.0% 24.9%

CLMV (10.5%)  11.1%  9.2%  12.0% 0.6% 42.3% 44.2% 46.8% 36.3% 18.1%

   ญี่ปุ่น (9.8%)  7.0%  13.0% 4.2% 6.4% 20.0% 2.7% 27.4% 32.3% 12.6%

   สหภาพยุโรป15 (8%)  12.6%  12.5%  3.7% 8.0% 51.9% 52.4% 63.1% 42.2% 25.8%

   ฮ่องกง (4.9%)  3.6%  13.9%  2.0%  19.3% 16.3%  19.8% 48.4% 36.6%  2.5%

   ออสเตรเลีย (4.2%)  3.9%  8.8% 14.8% 19.8% 27.7% 31.9% 22.4% 30.3% 23.4%

   ตะวันออกกลาง (3.1%)  12.7%  23.3%  10.1%  0.3% 41.7% 65.7% 39.9% 26.1% 16.5%

   อินเดีย (2.4%)  25.0%  21.3% 9.0% 7.6% 181.5% 193.0% 243.8% 123.9% 54.8%

                         Contribution to growth                                2021

      : percentage point

43.8%



ด้านมูลค่าน าเข้าในเดือนมิถุนายน 2021 ขยายตัว 53.8%YOY ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 
สอดคล้องกับการส่งออกที่ขยายตัว โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดน าเข้าส าคัญ ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง (77.7%YOY)  
ที่ขยายตัวจากทั้งฐานต ่าและราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน , สินค้าทุน (28.5%YOY), สินค้าอุปโภคบริโภค 
(17.9%YOY) และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (98.9%YOY) ขณะที่การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป
ขยายตัวเช่นกันที่ 72.9%YOY แต่หากหักทองค าจะเหลือขยายตัวที่ 69.4%YOY ทั้งนี้ช่วงครึ่งแรกของปี 2021 การน าเข้า
ขยายตัวที่ 26.2%YOY ท าให้ดุลการค้าในช่วงครึ่งปีแรกเกินดุลที่ 2,439.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
  

 Implication 
การส่งออกเดือนมิถุนายน 2021 ขยายตัวสูงตามการค้าโลกที่ปรับเพิ่มต่อเนื่องและปัจจัยฐานต ่า 

สอดคล้องกับตัวเลขส่งออกของหลายประเทศท่ัวโลก โดยจากรูปที่ 3 ขวามือ จะเห็นได้ว่านอกจากปัจจัยฐานต ่าแล้ว 
การส่งออกไทยก็ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนจากระดับมูลค่าส่งออกที่อยู่สูงกว่าระดับของปี 2019 ซึ่งเป็นปี

ก่อนจะมีการระบาดของ COVID-19 และหากพิจารณาการเติบโตแบบเทียบกับเดือนก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาลก็พบว่า 

การส่งออกของไทยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 2.4%MoM_sa ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวเป็นไปตามทิศทางการค้าโลก 

ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าส่งออกของหลายประเทศส่งออกส าคัญของโลกล้วนมีอตัราเติบโตสูงมากในช่วง

เดือนมิถุนายน (รูปที่ 3 ซ้ายมือ) 

รูปท่ี 3 : การส่งออกเดือน มิ.ย. 2021 ขยายตัวสูงจากปัจจัยฐานต ่า สอดคล้องกับตัวเลขส่งออก 

ของหลายประเทศท่ัวโลก  

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ และ CEIC 

ในระยะต่อไป การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื ่อง แต่ต้องติดตามความเสี ่ยงที ่เพิ ่มขึ้นจาก

ผลกระทบการระบาดในประเทศอาเซียน และปัญหา Supply Disruption ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยแม้จะมีการระบาด
ของสายพันธุ์เดลตาเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ global pmi export orders ก็ยังอยู่ในระดับเกิน 50 (รูปที่ 4 ซ้ายบน) สะท้อนว่า

การส่งออกยังขยายตัวได้ต่อเนื่องในระยะสั้น อย่างไรก็ดี การระบาดที่กลับมาอีกครั้งได้ส่งผลกระทบทางเศร ฐกิจ 

ต่อประเทศก าลังพัฒนามากกว่า เนื่องจากมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนที่ไม่สูงนัก สะท้อนจาก Manufacturing PMI 

ของประเทศพัฒนาแล้วที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 4 ซ้ายล่าง)  

จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะการระบาดในอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญของไทย ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออก
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ไทยจากอุปสงค์ที่ลดลงหรือปัญหา supply chain disruption ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของไทยเองก็มีความเสีย่ง

ด้าน supply disruption ที่เกิดจากการปิดโรงงาน โดยเท่าที่ EIC ได้ติดตามสถานการณ์พบว่ามีการปิดโรงงานหลายแห่ง

ในช่วงที่ผ่านมา (รูปที่ 4 ขวา) แต่ส่วนใหญ่เป็นการปิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาพรวม 

แต่หากการระบาดส่งผลท าให้โรงงานต้องปิดตัวมากหรือนานขึ้นก็จะเป็นความเสี่ยงส าคัญต่อการผลิตเพื่อส่งออก 

ในระยะข้างหน้า 

รูปท่ี 4 : แม้ว่าการส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ต้องจับตาความเสี่ยงเพิ่มเติมจาก

ผลกระทบการระบาดในประเทศอาเซียน และปัญหา supply disruption จากการปิดโรงงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักข่าวต่าง ๆ, IHS Markit CEIC และ JPMorgan 

ในส่วนของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ก็ยังเป็นปัจจัยกดดัน

ต่อเนื่อง โดยปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ได้ปรับตัวแย่ลงอีกในช่วงหลังจากผลกระทบของการระบาดระลอก
ใหม่ทางตอนใต้ของจีนในเดือนพฤ ภาคม 2021 ซึ่งถึงแม้ว่าจะควบคุมการระบาดได้แล้วแต่กท็ าให้เกิดความล่าช้าในการ

บริหารจัดการสินค้าของท่าเรือเหยียนเทียนและท่าเรือกว่างโจว สะท้อนจากราคาระวางเรือ (Freight) และระยะเวลา

การขนส่งสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนชิปไดส้่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม 

เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเกมส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าวจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย

กดดันต่อเนื่องต่อภาคการส่งออกของไทยและโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7705 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีผู้จัดการ  ายจัดซื้อภาคการผลิต  Manufacturing PMI) 
ดัชนี > 50 หมายความว่าสถานการณ์ดีขึ้น ปรับฤดูกาล
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Industry โรงงาน ผลิตภัณฑ์ จังหวัด ผลกระทบ

ไ   าและ
อิเล็กทรอ
นิกส์

Cal-Comp เครื่องใช้ไฟฟ า
และฮาร์ดไดรฟ 

เพชรบุรี เกิดผลกระทบเล็กน้อย สายการผลิตที่ตรวจพบ
เชื้อมีก าลังการผลิตคิดเป็น 10-15% ของทั้งหมด 
ปัจจุบันสามารถด าเนินการผลิตได้เป็นปกติ

อาหาร
และ
เครื่องดึ่ม

CPF ไก่แปรรูป สระบุรี เกิดผลกระทบในระยะส้ัน มีการหยุดการผลิต
ต้ังแต่วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. หลังพบพนักงานติด
เชื้อ 391 ราย การผลิตในโรงงานอื่น ๆ 18 แห่ง 
ไม่ได้รับผลกระทบ

Tyson Poultry 
(Thailand) -MNC

โรงเชือดไก่ ปทุมธานี ปิดโรงงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากพบ
พนักงานติดเชื้อ 411 ราย

Dole (Thailand) -
MNC

สับปะรดกระป อง ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นระยะเวลา 1 
สัปดาห์ พบพนักงานติดเชื้อหลายร้อยราย

Thai President 
Food

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ราชบุรี ปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. เป็นเวลา 14 วัน 
หลังพบเชื้อในพนักงาน 28 ราย

Songkhla Canning อาหารทะเลกระป อง
และแช่แข็ง

สงขลา ปิดโรงงานเป็นเวลา 3 วัน เพื่อท าความสะอาด
และ ่าเชื้อ หลังจากพบพนักงานติดเชื้อ 263 ราย

ถุงมือยาง Sri Trang Gloves ถุงมือทางการแพทย์ สุรา  ร์ธานี 
ตรัง สงขลา

ปิดโรงงานชั่วคราว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตในระยะยาว

Top Gloves ถุงมือทางการแพทย์ สงขลา ปิดโรงงานระหว่างวันที่ 11-18 มิ.ย. หลังพบ
พนักงานติดเชื้อ 93 ราย

รถยนต์ Toyota Motor รถยนต์ สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา

ปิดโรงงาน 3 แห่งตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. จนถึง 28 
ก.ค. เป็นอย่างน้อย

อื่น                                                                                                      

ตรวจพบผู้ป วยโควิด นหลายโรงงาน นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

https://www.scbeic.com/th/detail/product/7705
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