
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 
มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤษภาคม 2558 ยังคงลดลง เนื่องจากการส่งออกยานยนต์และ

ส่วนประกอบขยายตัวต่่า  สินค้าเกี่ยวข้องกับน้่ามันมีมูลค่าส่งออกต่่าตามราคาน้่ามัน  และสินค้าเกษตรมีมูลค่า
ส่งออกต่่าตามราคาในตลาดโลก ในขณะที่ข้อมูลการน่าเข้าของตลาดล่าสุดแสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) ในตลาดส่าคัญไว้ได้  

 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 592,524 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.61 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558  
มีมูลค่า 2,873,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) ในขณะที่การน่าเข้า
เดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 520,957 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -19.62 (YoY) และในช่วงเดือนมกราคม
ถึงพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 2,799,446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.88 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่าง
ประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 เกินดุล 71,567 ล้านบาท และในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 เกินดุล 
74,033 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 
18,429 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -5.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และในช่วงเดือนมกราคม
ถึงพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 88,694 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) 
ในขณะที่การน่าเข้าเดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 16,012 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -19.97 (YoY) 
และในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 85,371 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -9.39 (AoA) 
ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2558 เกินดุล 2,417 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 เกินดุล 3,323 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยภาพรวมเดือน
พฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ -2.8 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลง
อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าสินค้าเกษตรส่งออกส่าคัญจะมีปริมาณส่งออกสูงขึ้นก็ตาม  โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นสินค้า
เกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ -14.4 (YoY) ตามราคายางพาราที่ยังอยู่ในระดับต่่า 
เช่นเดียวกับ น้่าตาล กุ้งสด แช่แข็ง และแปรรูป และทูน่ากระป๋อง ที่มูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวลง ขณะที่ 
สินค้าที่มมีูลค่าการส่งออกสูงขึ้น ได้แก ่ผลิตภัณฑม์ันส่าปะหลัง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว และไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป สูงขึ้นร้อยละ 72.5 5.1 1.9 และ 1.6 (YoY) ตามล่าดับ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัวลง โดยภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ 
-4.5 (YoY)  สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยคือรถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 0.6 ซึ่งเป็นอัตราขยายตัว
ทีต่่่ากว่าช่วงที่ผ่านมามาก  ในขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้่ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้าง
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 มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%YoY) 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%AoA) 

มูลค่าการค้า 34,441 -12.60 174,066 -6.81 
ส่งออก 18,429 -5.01 88,694 -4.20 
น าเข้า 16,012 -19.97 85,371 -9.39 
ดุลการค้า 2,417 3,323 
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การใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้่ามันส่าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ลดลงจากปีก่อนหน้า
มากตามภาวะราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก ทีถ่ึงแม้ว่าราคาน้่ามันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แตย่ังคงอยู่ในระดับต่่า  

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่าคัญอย่างทองค่า ยังคงขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 17.3 (YoY) จากระดับ
ราคาทองค่าที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ท่าให้ผู้ส่งออกเริ่มเทขายทองค่าออก หลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเร่งน่าเข้าเพ่ือเก็งก่าไร
เป็นจ่านวนมาก 

ทั้งนี้ หากไม่รวมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้่ามันและทองค่า มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในเดือนพฤษภาคม 
2558 จะหดตัวร้อยละ -3.1 (YoY) ในขณะที่สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหักสินค้าเกี่ยวข้องกับน้่ามันและทองค่า  
จะหดตัวทีร่้อยละ -3.5 (YoY)  

ตลาดส่งออก โดยตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่ม CLMV ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง การส่งออก
ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 0.4 (YoY) เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 โดยสินค้าส่าคัญที่ขยายตัวได้ดี
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ สูงขึ้นร้อยละ 0.9 10.6 16.4 และ 25.5 (YoY) ตามล่าดับ เช่นเดียวกับ
ตลาด CLMV ที่มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 (YoY) โดยเฉพาะลาวและเวียดนาม  ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นการค้าชายแดน ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (15) ลดลงร้อยละ -4.1 
และ -13.7 (YoY) ตามล่าดับ เป็นผลจากเศรษฐกิจทั้งสองประเทศฟื้นตัวเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ในขณะที่การส่งออกไปจีน ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 3.3 (YoY) 
โดยเฉพาะมูลคา่การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลัง และผลิตภัณฑ์ยาง ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 
ถึงร้อยละ 111.6 และ 23.6 (YoY) ตามล่าดับ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบใหก้ารส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่าคัญ 
ดังนี้  

1) ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและ
อาเซียน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
สอดคล้องกับการน่าเข้าของเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่ยังคงหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่าเข้าของประเทศคู่ค้า
ส่าคัญ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ เป็นต้น 

2) ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่่า โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงถึงร้อยละ -39.7 
(YoY) สง่ผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้่ามัน ได้แก่ น้่ามันส่าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก 

3) ราคาสินค้าเกษตรโลกปรับตัวลดลงมาก ท่าให้มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะยางพารา
และน้่าตาลทราย 

4) หลายประเทศใช้มาตรการลดค่าเงิน ท่าให้สินค้าไทยราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบสินค้าของคู่ค้าและ
คู่แข่ง  การใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ ท่าให้เงินบาทอ่อนค่าลงด้วย  แตผ่ลของการลดค่าเงินยังไม่เห็นผลในการช่วยหนุนให้
การส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

          อัตราหดตัวของมูลค่าส่งออกของไทยยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดย
สถิติส่งออกล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2558 เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกติดลบ
มากกว่าไทย อาทิ ออสเตรเลีย (-21.9%) ฝรั่งเศส (-16.1%)  สิงคโปร์ (-12.6%) ญ่ีปุ่น (-6.4%)  สหรัฐฯ (-4.7%) 
เกาหลีใต้ (-4.3%) 

          ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในประเทศคู่ค้าส าคัญไว้ได้ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น 
อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และไต้หวัน เป็นต้น  และส่วนแบ่งตลาดใน
ปี 2558 ของไทยในประเทศคู่ค้าส่าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี 2557 ดังนี้ 



- 3 - 
 

 
 

 

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน  ขยายตัวต่อเนื่อง  
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.9 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยมูลค่าการค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว 
กัมพูชา) เดือนพฤษภาคม 2558  มีมูลค่า 79,064 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -7.0 (YoY) โดยไทยท่าการค้าชายแดน
กับมาเลเซียสูงที่สุดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 47.9 ของการค้าชายแดนรวม ซึ่งลดลงร้อยละ -8.1 (YoY) รองลงมา ได้แก่ 
เมียนมาร์ หดตัวร้อยละ -16.3 (YoY) สปป.ลาว และกัมพูชา ขยายตัวร้อยละ 2.6 และ 2.9 (YoY) ตามล่าดับ ท่าให้
ในภาพรวมไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 22,481.8 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดน 
(สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) เดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลค่า 11,476.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -18.5 (YoY) 
โดยภาพรวมการค้าผ่านแดนไทยท่าการค้ากับจีนตอนใต้สูงสุดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 41.4 ของการค้าผ่านแดนรวม 
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 47.7 (YoY) รองลงมาได้แก่ เวียดนาม และสิงคโปร์ ซึ่งลดลงร้อยละ -28.0 และ -49.4 (YoY) 
ตามล่าดับ ท่าให้ในภาพรวมไทยได้ดุลการค้าผ่านแดนรวม 3 ประเทศ เป็นมูลค่า 1,890.6 ล้านบาท 

-------------------------------- 

ประเทศ/ %share 2555 2556 2557 2558 

สหรัฐอเมริกา 1.15 1.15 1.16 1.28 (ม.ค.-เม.ย.) 

จีน 2.12 1.96 1.95 2.20 (ม.ค.-เม.ย.) 
ญี่ปุ่น 2.67 2.65 2.68 3.11 (ม.ค.-เม.ย.) 
อินเดีย 1.11 1.17 1.23 1.46 (ม.ค.-มี.ค.) 

สหภาพยุโรป (27) 0.94 1.00 1.09 1.06 (ม.ค.-มี.ค.) 
สิงคโปร์ 2.67 2.49 2.39 2.51 (ม.ค.-เม.ย.) 

ฟิลิปปินส ์ 5.59 5.47 5.33 5.99 (ม.ค.-มี.ค.) 
มาเลเซีย 5.88 5.95 5.80 5.95 (ม.ค.-มี.ค.) 
ฮ่องกง 1.97 1.82 2.01 1.96 (ม.ค.-เม.ย.) 

เกาหลีใต ้ 1.03 1.02 1.02 1.12 (ม.ค.-พ.ค.) 
ออสเตรเลีย 4.21 4.74 4.31 5.02 (ม.ค.-เม.ย.) 

ไต้หวัน 1.37 1.39 1.58 1.79 (ม.ค.-เม.ย.) 

ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

26 มิถุนายน 2558 
 


