
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนเมษายน 2558 
การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2558 สถานการณ์ในภาพรวมส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดย

ชะลอตัวในอัตราที่ลดลง และยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในตลาดส าคัญไว้ได้ ประกอบกับ
การส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรในกลุ่มสินค้าที่มีปัญหา หดตัวในอัตราที่ชะลอลง ในขณะที่การส่งออก
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมถึงแม้จะยังคงหดตัว แต่เป็นการหดตัวในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกัน  

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกเดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 548,461 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558  
มีมูลค่า 2,280,954 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) ในขณะที่การน าเข้า
เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 572,284 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.66 (YoY) และในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2558 มีมูลค่า 2,278,488 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.01 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศ
เดือนเมษายน 2558 ขาดดุล 23,823 ล้านบาท และในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 เกินดุล 2,466 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 
16,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -1.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเมษายน 2558 มีมูลค่า 70,265 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -3.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) 
ในขณะทีก่ารน าเข้าเดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 17,423 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -6.84 (YoY) และ
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 มีมูลค่า 69,359 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -6.53 (AoA) ส่งผล
ให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน 2558 ขาดดุล 523 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเมษายน 2558 เกินดุล 906 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวต่อเนื่อง แต่สินค้าส าคัญหดตัวในอัตราที่ลดลง  
โดยภาพรวมเดือนเมษายน 2558 ลดลงร้อยละ –3.9 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ลดลงร้อยละ -25.9 
(YoY) ตามราคายางพาราที่ปรับลดลง เช่นเดียวกับ ทูน่ากระป๋อง และข้าว ที่มีมูลค่าการส่งออกหดตัวในอัตราที่
ลดลง ขณะที ่สินค้าทีย่ังคงมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น ได้แก่ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป น้ าตาลทราย ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สูงขึ้นร้อยละ 5.4, 16.0, 18.5 และ 41.1 (YoY) ตามล าดับ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยภาพรวมเดือนเมษายน 2558 ลดลง
ร้อยละ -0.3 (YoY) จากปัจจัยหลักคือ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงทรุดตัวลง เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ล้นตลาด กดดันให้ราคาส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่ง
มาจากการกลั่นปิโตรเลียมปรับตัวค่อนข้างสูง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงตาม
เช่นกัน ขณะที่ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญอย่างทองค า เดือนนี้กลับมาขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 
133.0 (YoY) จากระดับราคาทองค าที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ผู้ส่งออกเริ่มเทขายทองค าออก หลังจากที่ช่วง
ก่อนหน้าเร่งน าเข้าเพ่ือเก็งก าไรเป็นจ านวนมาก 

ทั้งนี้ หากไม่รวมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันและทองค า มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือน
เมษายน 2558 จะขยายตัวร้อยละ 0.1 (YoY) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การส่งออกส่งสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ 
โดยสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหักสินค้าเกี่ยวข้องกับน้ ามันและทองค า จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.1 (YoY) โดยสินค้า
อุตสาหกรรมส าคัญที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 20.0, 9.0, 8.5 และ 2.3 (YoY) ตามล าดับ  
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ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการส่งออก การส่งออกของไทยที่ยังคงหดตัว เกิดจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัว เนื่องจากก าลังซื้อในตลาดโลกยังคงลดลง 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่นและอาเซียนที่มีมูลค่าการน าเข้ารวมจากทั่วโลกลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกของไทย อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายนอกที่ส่งสัญญาณดีขึ้น ได้แก่ 

1) การน าเข้าของประเทศคู่ค้าส าคัญเริ่มมีสัญญาณฟ้ืนตัว โดยการน าเข้าของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
และจีน หดตัวในอัตราที่ลดลง สอดคล้องกับการที่ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดส าคัญได้ เช่น  
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย เป็นต้น 

2) ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าคู่แข่ง และมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากการใช้
มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลช่วยหนุนให้การส่งออกปรับตัวในทิศทางดีขึ้นในระยะต่อไป 

3) ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากอุปทานในตลาดโลกที่เริ่มลดลงอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จากการที่บริษัทน้ ามันในสหรัฐอเมริกายกเลิกการผลิตน้ ามันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) 

ตลาดส่งออก โดยตลาดสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม CLMV ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดจีน
กลับมาขยายตัวครั้งแรกในปีนี้ การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 8.4 (YoY) เติบโตต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 8 โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง สูงขึ้นร้อยละ 38.3, 44.1, 7.1 (YoY) 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับตลาด CLMV ที่มีอัตราการขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 (YoY) โดยเฉพาะกัมพูชา
และเวียดนาม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุโรป (15) ลดลงร้อยละ -3.0 และ -3.5 (YoY) ตามล าดับ เป็นผลจากเศรษฐกิจทั้งสองประเทศฟ้ืนตัวช้ากว่าที่
คาดการณ์ ประกอบกับการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (QE) ส่งผลให้ค่าเงินเยนและค่าเงินยูโรอ่อน
ค่าลงอย่างตอ่เนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ท าให้ยอดค าสั่งซื้อชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกไปจีน กลับมาขยายตัว
เป็นครั้งแรกในปีนี้ ทีร่อ้ยละ 1.1 (YoY) โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์ยาง
ที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกอย่างมาก หลังจากหดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากความต้องการกลับมา
เพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีลดการน าเข้าลงจากการที่สามารถผลิตใช้ได้เองภายในประเทศ 

ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของไทยในตลาดคู่ค้าส าคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 

 
 

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน  ขยายตัวต่อเนื่อง  
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.9 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยมูลค่าการค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว 
กัมพูชา) เดือนเมษายน 2558  มีมูลค่า 77,761 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -0.9 (YoY) โดยไทยท าการค้าชายแดนกับ
มาเลเซียสูงที่สุดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 47.1 ของการค้าชายแดนรวม ซึ่งลดลงร้อยละ -10.0 (YoY) รองลงมา ได้แก่ 
เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยขยายตัวร้อยละ 10.9, 1.8 และ 15.7 (YoY) ตามล าดับ และในภาพรวมไทย
ได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 13,077.7 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ 

ประเทศ/ %share 2555 2556 2557 2558  

สหรัฐอเมริกา 1.15 1.15 1.16 1.25 (ม.ค.-มี.ค.) 

จีน 2.12 1.96 1.95 2.20 (ม.ค.-มี.ค.) 
ญี่ปุ่น 2.67 2.65 2.68 3.14 (ม.ค.-มี.ค.) 
อินเดีย 1.11 1.17 1.23 1.51 (ม.ค.-ก.พ.) 

สหภาพยุโรป (27) 0.94 1.00 1.09 1.04 (ม.ค.-ก.พ.) 
สิงคโปร์ 2.67 2.49 2.39 2.53 (ม.ค.-มี.ค.) 
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เวียดนาม) เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 8,416.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -29.5 (YoY) โดยภาพรวมการค้า
ผ่านแดนไทยท าการค้ากับจีนตอนใต้สูงสุด ขยายตัวร้อยละ 21.2 (YoY) รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ลดลง
ร้อยละ -37.0 (YoY) ขณะที่การค้าผ่านแดนกับสิงคโปร์ ลดลงร้อยละ –49.9 (YoY) และในภาพรวมไทยได้
ดุลการค้าผ่านแดนรวม 3 ประเทศ เป็นมูลค่า 1,032.2 ล้านบาท 
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