
สินค้าส่งออกหลัก
ฮาร์ดดิสก์ 37,905 ลบ. (45.4%)
รถยนต์นั่ง 34,747 ลบ. (23.4%)
น ้ามันส้าเร็จรูป 28,112 ลบ.  (1.7 เท่า)
วงจรรวมอเิล็กทรอนกิส์ 26,005 ลบ. (35.6%)
ส่วนประกอบยานยนต์ 22,884 ลบ. (7.2%)

สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2564

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข.  ธันวาคม 2564

(%YoY)

มูลค่าการส่งออก 23,648 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 24.7% (YoY) (หักทองค้า 23.7%) ในรูปเงินบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 783,425 ล้านบาท 
33.5% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 สินค้ากลุ่มเชื อเพลิง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเม็ดพลาสติก ยังขยายตัวสูงทั งหมด นอกจากนี  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และจีน ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เช่น แผ่นอะลูมิเนียมท้ากระป๋อง เศษทองแดง และเยื่อกระดาษ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด
น ้ามันส้าเร็จรูป + 17,693 ลบ. (1.7 เท่า)
ฮาร์ดดิสก์ + 11,831 ลบ. (45.4%)
ทองค้า + 8,184 ลบ. (1.6 เท่า)
ถุงมือยาง - 3,230 ลบ. (35.6%)
โทรศัพท์และอุปกรณ์ - 1,302 ลบ. (8.4%)
เตาแก๊ส - 785 ลบ. (84.9%)

(%YoY)
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สินค้าส่งออกท่ีน่าสนใจ

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก 118,716 ลบ. 61,780 ลบ.
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ASEAN 5 
15.4%

JAPAN
9.0%

CHINA
12.6%

99,024 ลบ.

70,281 ลบ.

120,307 ลบ.

US
15.2%

EU
7.9%

CLMV
10.1%

+39.4%

+17.7%

+33.1%

+6.9%

+66.0%

+29.0%

แสดงสัดส่วนการสง่ออกไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญต่อการสง่ออกรวม และอัตราการขยายตัว (%YoY)

 ตลาดหลักขยายตัวทั งหมด ได้แก่ สหรัฐฯ (ฮาร์ดดิสก์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับ 
และเหล็กโครงสร้าง ขยายตัวสูง รวมถึงแผ่นอะลูมิเนียมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ) 
จีน (ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เม็ดพลาสติกชนิดโพลิเมอร์ของเอทิลีน และ
เศษทองแดง สูงสุดเป็นประวัติการณ์และขยายตัวสูงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสินค้าเกษตร 
และเยื่อกระดาษ ยังคงขยายตัว) ญี่ปุ่น (ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ส้าหรับเครื่องกรองไอเสยี
รถยนต์ขยายตัวสูง และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์)

 กลุ่มประเทศอาเซียน ขยายตัวทั งหมด สินค้าขยายตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง 
(น ้ามันส้าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นทาร์) ทองค้า เครื่องบินโดยสาร รถยนต์นั่ง 
และเครื่องยนต์อากาศยาน โดยส่งออกไปสิงคโปร์ขยายตัวสูงสุด (+1.0 เท่า) 
รองลงมาเป็นมาเลเซีย (มูลค่าสูงสุดในรอบ 39 เดือน) และอินโดนีเซีย

Copper Alliance
Solar Power World
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Automotive World
วิจัยกรุงศรี
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HOT ISSUES ทิศทางการส่งออกของไทยหลังเปิดประเทศยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหลักท่ีขยายตัวสูง 

แม้ว่าในปี งปม.65 ไทยจะยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโรคระบาด ปัญหาด้านสภาพคล่องในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัญหา
ราคาน ้ามันสูงกระทบต่อต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามส่งออกไทยยังเป็นบวกต่อเนื่อง สินค้าหลักขยายตัวสูง โดยเฉพาะน ้ามันส้าเร็จรูป ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และส่วนประกอบ และเม็ดพลาสติก ทั งนี  การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า การเร่งกระจายวัคซีน และอุปสงค์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ นภายหลัง
การผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวสูง 
ได้แก่ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ “ชิป” 35.6%) และแผ่นบันทึกข้อมูล 
(90.1% ส่วนใหญ่เป็นชิ นส่วนใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์) โดยที่การพัฒนาของยุค
เทคโนโลยีอัจฉริยะท้าให้สินค้ากลุ่มนี เป็นที่ต้องการ นอกจากนี ไดโอด/ทรานซิสเตอร์
ขยายตัวสูงเช่นกัน (24.1% สูงสุดที่เวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบโซลาร์เซลล์ 
ขยายตัวสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดของโลก) ส้าหรับ
ชิ นส่วนคอมพิวเตอร์ขยายตัวสูง ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ (45.4%) และส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ (65.6% ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรประมวลผลและแผงวงจรไฟฟ้า) 
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แผ่นอะลูมิเนียม
ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ 1.7 เท่า ขยายตัวในอัตราเร่งตั งแต่ ธ.ค.63 สูงสุดที่
ตลาดหลักสหรัฐอเมริกา ขยายตัว 9.2 เท่า ส่วนใหญ่เป็นแผ่นอะลูมิเนียมส้าหรับท้ากระป๋อง 
ส่วนหนึ่งจากนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการใช้แผ่นอะลูมิเนียมท้าบรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก
มากขึ น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   นอกจากนี ส่งไปเวียดนามขยายตัวสูงเช่นกัน1

เศษทองแดง 
1.0 เท่า ขยายตัวสูงต่อเนื่อง 18 เดือน สูงสุดที่จีน (ตลาดหลัก 56%) ขยายตัวสูงถึง 1.4 เท่า 
ส่วนหนึ่งจากจีนยกเลิกการจ้ากัดโควตาน้าเข้าเศษทองแดงเป็นไปตามมาตรฐาน (ตั งแต่ 1 พ.ย. 63) 
เพื่อน้าไปรีไซเคิลส้าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และก่อสร้าง    
ทั งนี  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของจีนท้าให้สินค้ารีไซเคิลเป็นที่ต้องการ 

2
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ยานยนต์และส่วนประกอบ : รถยนต์นั่ง (23.4%) รถกระบะ (30.1%) 
ยางรถยนต์ (19.1%) รถจักรยานยนต์ (55.0%) เครื่องยนต์ดีเซล (62.2%) 
และส่วนประกอบยานยนต์ (7.2%) ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ซ่ึงความเชื่อมั่นใน
การใช้จ่าย และก้าลังซื อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ นหลังการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า
เป็นปัจจัยขับเคลื่ อนความต้องการซื อ ขณะที่  ปัญหาด้านสภาพคล่องใน
ห่วงโซ่อุปทานอาจท้าให้ส่งออกขยายตัวในกรอบที่จ้ากัด   นอกจากนี ตัวเร่งปฏิกิริยา
คะตะไลส์ส้าหรับเครื่องกรองไอเสียรถยนต์ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ
ขยายตัวสูง 1.1 เท่าหลังจากหดตัวในเดือนก่อน ซ่ึงความเข้มงวดด้านมาตรการ
สิ่งแวดล้อมจะหนุนการส่งออกระยะยาว
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น้้ามันส้าเร็จรูป : มูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 85 เดือน 1.7 เท่า (ปริมาณ
ขยายตัว 41%YoY) สัดส่วนกว่า 81% ส่งไปอาเซียน(9) (ขยายตัวสูง 1.4 หมื่น ลบ. 
หรือ 1.6 เท่า) โดยเฉพาะสิงคโปร์ กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นน ้ามันดีเซล
หมุนเร็วและน ้ามันเตาซ่ึงยังขยายตัวตามความต้องการใช้สินค้ากลุ่มเชื อเพลิงทั งใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการขนส่งของประเทศคู่ค้า นอกจากนี ส่งไป
บังกลาเทศขยายตัวสูง 2.3 พัน ลบ. (ปีก่อนส่งออกเพียงเล็กน้อย)

เม็ดพลาสติก : สินค้าหลัก ได้แก่ โพลิเมอรข์องเอทิลนี (สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
และ 54.9%) โพลิอะซีทัล (66.0%) และโพลิเมอร์ของโพรพิลีน (55.7%) 
ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง สูงสุดที่ตลาดหลักจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และกลุ่มประเทศ
อาเซียน (โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และเวียดนาม) ส่วนใหญ่น้าไปใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ชิ นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ 6


