
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนมีนาคม 2558 
การส่งออกของไทยเดือนมีนาคม 2558 สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น โดยชะลอตัวในอัตราที่ลดลง 

และยังคงรักษาสํวนแบํงการตลาด (Market Share) ในตลาดส าคัญไว๎ได๎ ประกอบกับการสํงออกสินค๎าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตรในกลุํมสินค๎าที่มีปัญหา ปริมาณการสํงออกมีแนวโน๎มปรับตัวได๎สูงขึ้น ในขณะที่การสํงออก
กลุํมสินค๎าอุตสาหกรรมถึงแม๎จะยังคงหดตัว แตํเป็นการหดตัวในอัตราที่ลดลงเชํนเดียวกัน  

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การสํงออกเดือนมีนาคม 2558 มีมูลคํา 610,984 
ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ -4.15 (YoY) และในชํวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 มีมูลคํา 1,732,493 ล๎านบาท 
ลดลงร๎อยละ -4.44 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันปีกํอน (AoA) ในขณะที่การน าเข๎าเดือนมีนาคม 2558 มีมูลคํา 
569,300 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ -5.57 (YoY) และในชํวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 มีมูลคํา 1,706,205 
ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ -6.13 (AoA) สํงผลให๎ดุลการค๎าระหวํางประเทศเดือนมีนาคม 2558 เกินดุล 41,683 
ล๎านบาท และในชํวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 เกินดุล 26,289 ล๎านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การสํงออกเดือนมีนาคม 2558 มีมูลคํา 
18,886 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ -4.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอน (YoY) และในชํวงเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม 2558 มีมูลคํา 53,365 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ -4.69 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันปีกํอน (AoA) 
ในขณะที่การน าเข๎าเดือนมีนาคม 2558 มีมูลคํา 17,391 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ -5.89 (YoY) และ
ในชํวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 มีมูลคํา 51,936 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ -6.43 (AoA) สํงผลให๎
ดุลการค๎าระหวํางประเทศเดือนมีนาคม 2558 เกินดุล 1,495 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในชํวงเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม 2558 เกินดุลร๎อยละ 1,429 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ 

การส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรส่งสัญญาณดีขึ้น โดยสินค้าส าคัญหดตัวในอัตราที่ลดลง  
โดยภาพรวมเดือนมีนาคม 2558 ลดลงร๎อยละ –2.6 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค๎าเกษตรในตลาดโลกที่
ยังคงลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นสินค๎าเกษตรสํงออกอันดับหนึ่งของไทย ลดลงร๎อยละ -27.9 
(YoY) ตามราคายางพาราที่ปรับลดลง แตํเริ่มสํงสัญญาณดีขึ้นจากปริมาณการสํงออกที่กลับมาขยายตัวสูงขึ้น
ร๎อยละ 1.2 (YoY) เชํนเดียวกับ ทูนํากระป๋อง และข๎าว ที่มีมูลคําการสํงออกหดตัวในอัตราที่ลดลง ขณะที่ สินค๎า
ที่ยังคงมีมูลคําการสํงออกสูงขึ้น ได๎แกํ ผัก ผลไม๎สด แชํแข็ง กระป๋องและแปรรูป น้ าตาลทราย เครื่องดื่ม ไกํสด
แชํแข็งและแปรรูป และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สูงขึ้นร๎อยละ 11.1, 21.0, 34.9, 10.3 และ 7.5 (YoY) ตามล าดับ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยภาพรวมเดือนมีนาคม 2558 ลดลง
ร๎อยละ -3.2 (YoY) จากปัจจัยหลักคือ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงทรุดตัวลง เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ล๎นตลาด กดดันให๎ราคาสํงออกสินค๎าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร๎างการใช๎วัตถุดิบซึ่ง
มาจากการกลั่นปิโตรเลียมปรับตัวคํอนข๎างสูง ได๎แกํ น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงตาม
เชํนกัน นอกจากนั้น การสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมส าคัญอยํางทองค าที่ลดลงถึงร๎อยละ -40.5 (YoY) จากระดับ
ราคาทองค าที่ปรับตัวลดลง ท าให๎ผู๎สํงออกชะลอการสํงออกและหันไปน าเข๎าเพ่ือเก็งก าไรแทน  

ทั้งนี้ หากไมํรวมสินค๎าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันและทองค า มูลคําการสํงออกสินค๎าของไทยในเดือน
มีนาคม 2558 จะลดลงเพียงร๎อยละ -1.3 (YoY) แสดงให๎เห็นวําสถานการณ์การสํงออกเริ่มสํงสัญญาณดีขึ้น  
โดยสินค๎ากลุํมอุตสาหกรรมหักสินค๎าเกี่ยวข๎องกับน้ ามันและทองค าลดลงเล็กน๎อยที่ร๎อยละ -0.5 (YoY) อยํางไรก็ดี 
สินค๎าอุตสาหกรรมส าคัญที่ยังคงขยายตัวได๎ดีขึ้นมาก ได๎แกํ เหล็ก เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ์ รถจักรยานยนต์
และสํวนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และสํวนประกอบ ซึ่งขยายตัวร๎อยละ 24.2, 20.2 และ 9.0 (YoY) 
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ตามล าดับ รวมทั้งรถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบที่มีมูลคําสํงออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลคําสูงถึง 
2,446 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ และขยายตัวร๎อยละ 5.0 (YoY) 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการส่งออก การสํงออกของไทยที่ยังคงหดตัว เกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและ
ตลาดคูํค๎าหลักของไทยในปัจจุบันที่ชะลอตัว เนื่องจากก าลังซื้อในตลาดโลกยังคงลดลง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
จีน ญี่ปุ่นและอาเซียนที่มีมูลคําการน าเข๎ารวมจากทั่วโลกลดลงอยํางมาก สํงผลกระทบตํอการสํงออกของไทย 
อยํางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูํค๎าและคํูแขํง อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ยังคง
พบวําการสํงออกของประเทศเหลํานั้นตํางก็ได๎รับผลกระทบเชํนกัน โดยพบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการสํงออก มีดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก ได๎แก ํ
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ท าให๎ความต๎องการสินค๎าลดลง สํงผลให๎การน าเข๎าของ

ประเทศในตํางๆ ทั่วโลกลดลงอยํางเห็นได๎ชัด 
2. ความผันผวนของของอัตราแลกเปลี่ยน คําเงินบาทแข็งคําเมื่อเทียบกับคําเงินของประเทศคูํค๎า/

คูํแขํง โดยเฉพาะญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป สํงผลให๎สินค๎าไทยในสายตาของผู๎ซื้อในตลาดเหลํานั้นแพงขึ้น 
3. ราคาผลผลิตสินค๎าเกษตรตกต่ าและยังไมํฟ้ืนตัว โดยเฉพาะข๎าว และยางพารา  
4. ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกทรุดตัว กระทบตํอสินค๎าสํงออกที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน  
5. อุปสรรคทางการค๎าที่ไมํใชํภาษี (NTBs) และมาตรการทางการค๎าที่ไมํใชํภาษี (NTM) โดยเฉพาะ

สินค๎า ผัก ผลไม๎ ของอินโดนีเซีย และเวียดนาม และมาตรการสุขอนามัยในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
6. ความไมํสงบในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ 
7. นโยบายภายในของประเทศคูํค๎าที่ลดการน าเข๎า และหันไปพ่ึงพิงการผลิตและอุตสาหกรรม

ภายในประเทศมากขึ้น 
8. การตัดสิทธิ GSP ในสหภาพยุโรป ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2558 
ปัจจัยภายใน ได๎แก ํ
1. การขาดแคลนวัตถุดิบ อาทิ กุ๎งแชํแข็งและแปรรูป ปลา   
2. การขาดแคลนแรงงาน และผลิตภาพไมํสูงเทําที่ควร 
3. การย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคําแรงต่ าและได๎สิทธิพิเศษทางภาษี 

ตลาดส่งออก โดยตลาดสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม CLMV ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องขณะที่ตลาด
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นยังคงหดตัว การสํงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวร๎อยละ 5.6 (YoY) เติบโต
ตํอเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ตามปัจจัยการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สินค๎าส าคัญที่ขยายตัวได๎ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และสํวนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง สูงขึ้น
ร๎อยละ 29.9, 11.3, 12.4 (YoY) ตามล าดับ เชํนเดียวกับตลาด CLMV ที่มีอัตราการขยายตัวสูงตํอเนื่องที่ร๎อยละ 
17.4 (YoY) โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม  ซึ่งสํวนใหญํเป็นการค๎าชายแดน ในขณะที่การสํงออกไปยังตลาด
หลักอยํางญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (15) ลดลงร๎อยละ -8.4 และ -2.1 (YoY) ตามล าดับ เป็นผลจากเศรษฐกิจทั้ง
สองประเทศฟ้ืนตัวช๎ากวําที่คาดการณ์ ประกอบกับการด าเนินนโยบายการเงินแบบผํอนคลาย (QE) สํงผลให๎
คําเงินเยนและคําเงินยูโรอํอนคําลงอยํางตํอเนื่องเมื่อเทียบกับคําเงินบาท ท าให๎ยอดค าสั่งซื้อชะลอตัว การสํงออก
ไปจีนก็ลดลงร๎อยละ -8.3 (YoY) ตามการสํงออกยางพาราที่ยังลดลงตํอเนื่องและน้ ามันส าเร็จรูปที่ลดลงตาม
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณชะลอตัวและลดการน าเข๎า เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
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ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของไทยในตลาดคู่ค้าส าคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 

 
 

แนวทางการด าเนินการด้านการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากจะมุํงเน๎นการผลักดันสํงออก
ไปยังตลาดใหมํเพ่ิมข้ึน เชํน อาเซียน จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา รัสเซีย และ CIS ควบคูํไปกับ
การรักษาตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป  เพ่ือให๎การสํงออกของไทยสามารถกลับมาขยายตัว
ได๎ดีขึ้นแล๎ว กระทรวงพาณิชย์ยังได๎ก าหนดแผนการผลักดันการสํงออกเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. จัดท าแผนงานรองรับในตลาดส าคัญ ได๎แกํ  
- ญี่ปุ่น ผลักดันสินค๎าอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพ สินค๎าที่มีมูลคําเพ่ิมสูง สินค๎ากลุํม

อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค๎ากลุํมสิ่งทอ และเรํงสร๎างภาพลักษณ์ความนําเชื่อถือของอาหารไทยโดยใช๎สื่อ Online  
- สหรัฐอเมริกา เน๎นผลักดันสินค๎ามูลคําเพ่ิม เชํน สินค๎าเกษตรอินทรีย์ สินค๎าเพ่ือสุขภาพเจาะกลุํม

ลูกค๎าฮิสแปนิกในสหรัฐฯ โดยเน๎นชํองทาง Modern Trade ส าหรับกลุํมฮิสแปนิก จะน าผู๎ประกอบการไปเจรจา
ธุรกิจกับผู๎น าเข๎ารายส าคัญ รวมทั้งเจาะกลุํมลูกค๎าเครือโรงแรม/ ธุรกิจเรือส าราญ/ กลุํม Food & Restaurant/ 
Catering service  

- อินเดีย ใช๎กลไกความรํวมมือในการสร๎างความสัมพันธ์ (รัฐ-รัฐ/รัฐ-เอกชน) โดยจัดประชุม Joint 
Business Forum ระหวํางสภาอุตฯ ไทยและอินเดีย รวมทั้งขยายตลาดเมืองรองในอินเดีย โดยมุํงเน๎นสินค๎า
อาหาร วัสดุกํอสร๎าง เครื่องใช๎และเครื่องประดับตกแตํงบ๎าน (เมืองสุราต รัฐคุชราจ/เมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัม) 

- จีน เน๎นเจาะตลาดสินค๎าอาหารแปรรูป อาหารฮาลาล โดยใช๎ชํองทาง Modern Trade เข๎ารํวมงาน 
Trade Fair ส าคัญ รวมทั้งขยายตลาดสูํเมืองรองของจีน  

- อาเซียน โดย อาเซียน (5) ผลักดันสินค๎ามูลคําสูง เชํน แฟชั่นแบรนด์ เสื้อผ๎า สํวน CLMV 
เน๎นผลักดันสินค๎าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก และสินค๎าวัสดุกํอสร๎าง โดยใช๎
ชํองทาง Modern Trade ในเมืองใหญํและเมืองรอง 

2. ผลักดันการสํงออกเป็นรายกลุํมสินค๎า ซึ่งแบํงออกเป็น 12 กลุํม ได๎แกํ ยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์ 
อัญมณีและเครื่องประดับ เกษตรและอาหาร  ตลาด CLMV  สินค๎าไลฟ์สไตล์ สิ่งทอและเครื่องหนัง ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิกส์   วัสดุและบริการกํอสร๎าง โลจิสติกส์ สุขภาพและความงาม ดิจิตอลคอนเทนต์ และสินค๎าฮาลาล 
โดยจะเริ่มเรียกประชุมหารือภาคเอกชน ตั้งแตํวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558 เพ่ือก าหนดแผนบุกตลาด
พร๎อมกัน และสรุปแผนให๎แล๎วเสร็จภายใน 1 เดือน เพ่ือด าเนินการ Road show ตามแผนทันที 

3. อ านวยความสะดวกทางการค๎าให๎มากขึ้น โดยจะหารือกับภาคเอกชนและรวบรวมมาตรการที่มี
ผลกระทบตํอการค๎าระหวํางประเทศ เชํน ด๎านโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร เป็นต๎น และจะน าเสนอตํอ
คณะกรรมการพัฒนาการค๎าระหวํางประเทศ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือจะได๎มีการแก๎ปัญหาอยําง
เป็นรูปธรรม 

4. ให๎มีการเจรจาเพ่ือแก๎ปัญหาการค๎าในระยะสั้นผํานคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายจากแตํละประเทศ 
รวมทั้งเพ่ิมการท า FTA กับประเทศใหมํๆ ได๎แก ํปากสีถานและตุรก ี

5. เพ่ิมชํองทางการค๎าผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีต๎นทุนด าเนินธุรกิจต่ าสุด 

ประเทศ/ %share 2555 2556 2557 2558  

สหรัฐอเมริกา 1.15 1.15 1.16 1.21 (ม.ค.-ก.พ.) 

จีน 2.12 1.96 1.95 2.20 (ม.ค.-มี.ค.) 
ญี่ปุ่น 2.67 2.65 2.68 3.07 (ม.ค.-ก.พ.) 
อินเดีย 1.11 1.17 1.23 1.39 (ม.ค.) 
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6. รํวมกับภาคเอกชนรายใหญํผลักดันให๎ SMEs ที่มีพัฒนาการแล๎ว สามารถขยายการค๎าออกไปยัง
ตลาดตํางประเทศมากขึ้นผํานโครงการพี่จูงน๎อง ซึ่งจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในเดือนกรกฎาคมเป็นต๎นไป 

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน  ขยายตัวตํอเนื่อง  
มีสัดสํวนคิดเป็นร๎อยละ 7.9 ของมูลคําการค๎ารวมของไทย โดยมูลคําการค๎าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว 
กัมพูชา) เดือนมีนาคม 2558  มีมูลคํา 86,052.8 ล๎านบาท สูงขึ้นร๎อยละ 2.8 (YoY) โดยไทยท าการค๎าชายแดนกับ
มาเลเซียสูงที่สุดมีสัดสํวนเป็นร๎อยละ 46.6 ของการค๎าชายแดนรวม ซึ่งลดลงร๎อยละ -8.78 (YoY) รองลงมา ได๎แกํ 
เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยขยายตัวร๎อยละ 15.4, 10.2 และ 23.3 (YoY) ตามล าดับ และในภาพรวม
ไทยได๎ดุลการค๎าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลคํา 21,148.4 ล๎านบาท ขณะที่การค๎าผํานแดน (สิงคโปร์  
จีนตอนใต๎ เวียดนาม) เดือนมีนาคม 2558 มีมูลคํา 11,805.5 ล๎านบาท สูงขึ้นร๎อยละ 5.4 (YoY) โดยภาพรวม
การค๎าผํานแดนไทยท าการค๎ากับจีนตอนใต๎สูงสุด ขยายตัวร๎อยละ 46.8 (YoY) รองลงมาได๎แกํ เวียดนาม 
ขยายตัวตํอเนื ่องที่ร๎อยละ 60.1 (YoY) ขณะที่การค๎าผํานแดนกับสิงคโปร์ ลดลงร๎อยละ -50.8 (YoY)  
และในภาพรวมไทยได๎ดุลการค๎าผํานแดนรวม 3 ประเทศ เป็นมูลคํา 167.3 ล๎านบาท 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค๎า 
กระทรวงพาณิชย ์

28 เมษายน 2558 
 


