
 
 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจ าเดือนมิถุนายน 2558 
มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนมิถุนายน  และครึ่งปีแรกของปี 2558 ยังคงลดลง เนื่องจากการส่งออก

ยานยนต์และส่วนประกอบหดตัวสูงจากการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะ ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว สินค้าเกี่ยวข้องกับ
น้้ามันมีมูลคา่ส่งออกต่้าตามราคาน้้ามัน  และสินค้าเกษตรมีมูลค่าส่งออกต่้าตามราคาในตลาดโลก ในขณะที่ข้อมูล
การน้าเข้าของตลาดล่าสุดแสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดส้าคัญไว้ได้  

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกเดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 603,382 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 58)  
มีมูลค่า 3,476,861 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (AoA) ในขณะที่การน้าเข้า
เดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 605,534 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.81 (YoY) และระยะ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 58) 
มีมูลค่า 3,404,979 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -7.00 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนมิถุนายน 2558 
ขาดดุล 2,152 ล้านบาท และระยะ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 58) เกินดุล 71,881 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 
18,162 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -7.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 6 เดือน 
(ม.ค. - มิ.ย. 58) มีมูลค่า 106,856 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -4.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
(AoA) ในขณะที่การน้าเข้าเดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 18,012 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -0.21 
(YoY) และระยะ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 58) มีมูลค่า 103,383 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -7.91 (AoA) 
ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนมิถุนายน 2558 เกินดุล 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ระยะ 6 เดือน 
(ม.ค. - มิ.ย. 58) เกินดุล 3,473 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลก โดยภาพรวม
เดือนมิถุนายน 2558 ลดลงรอ้ยละ -4.1 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลง
อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าสินค้าเกษตรส่งออกส้าคัญจะมีปริมาณส่งออกสูงขึ้นก็ตาม  โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นสินค้า
เกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของไทย เดือนนี้มูลค่าส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน ขยายตัวร้อยละ 
4.4 (YoY) แต่ราคายางพารายังคงอยู่ในระดับต่้า เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
และผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่าการส่งออกยังขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 24.6 20.1 และ 6.3 (YoY) ตามล้าดับ
ในขณะที่ ข้าว น้้าตาลทราย และอาหารทะเลแช่งแข็งและแปรรูป มูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวลง  

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัวลง โดยภาพรวมเดือนมิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ  
-7.7 (YoY)  ผลจากสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยคือรถยนต์และส่วนประกอบ หดตัวสูงถึงร้อยละ -19.1 (YoY) 
ซึ่งผลมาจากการหดตัวของการส่งออกรถกระบะที่หดตัวสูงถึงร้อยละ -48.3 (YoY) จากการเปลี่ยนรุ่น ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น ขณะที่การส่งออกรถยนต์นั่ง และส่วนประกอบยานยนต์ยังขยายตัว ส้าหรับมูลค่าส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ 
น้้ามันส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยังคงลดลงจากปีก่อนหน้ามากตามภาวะราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่

 มิ.ย. 58 ไตรมาส 2/58 ม.ค. – มิ.ย. 58 

 มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%YoY) 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%QoQ) 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญฯ) 

Growth 
(%AoA) 

มูลค่าการค้า 36,173 -4.21 104,938 -7.19 210,239 -6.38 
ส่งออก 18,162 -7.87 53,491 -5.00 106,856 -4.84 
น าเข้า 18,012 -0.21 51,447 -9.36 103,383 -7.91 
ดุลการค้า 150 2,044 3,473 
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ยังไม่ฟ้ืนตัว แต่ปริมาณการส่งออกน้้ามันยังคงขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28.5 (YoY) ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ส้าคัญอย่างทองค้า กลับมาหดตัวสูงถึงร้อยละ -49.7 (YoY) เนื่องจากราคาทองค้าในตลาดโลกปรับตัวลง 

ทั้งนี้ หากไม่รวมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามันและทองค้า มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในเดือนมิถุนายน
2558 จะหดตัวร้อยละ -5.8 (YoY) ในขณะที่สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหักสินค้าเกี่ยวข้องกับน้้ามันและทองค้า  
จะหดตัวทีร่้อยละ -5.6 (YoY)  

ตลาดส่งออก โดยตลาด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภายุโรป (15) จีน และอาเซียน หดตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก แต่กลุ่ม CLMV ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาหดตัวร้อยละ -0.1 
(YoY) เป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน จากการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่น
และสหภาพยุโรป (15) ลดลงร้อยละ -4.2 และ -7.1 (YoY) ตามล้าดับ รวมทั้งการส่งออกไปจีน เริ่มหดตัวเล็กน้อย
ร้อยละ -0.8 (YoY) จากการลดลงของการส่งออกเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก ในขณะที่ตลาด 
CLMV ยังคงมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องสูงถึงร้อยละ 10.8 (YoY) โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการค้าชายแดน  

ปัจจัยที่มีผลกระทบใหก้ารส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นปัจจัยภายนอกที่ส้าคัญ 
ดังนี้  

1) ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้การน้าเข้าของเกือบทุกประเทศทั่วโลกยังคงหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้าเข้าของ
ประเทศคู่ค้าส้าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น (-21.2%)  จีน (-21.0%) ฝรั่งเศส (-19.2%) เกาหลีใต้ (-16.0%) สหราชอาณาจักร  
(-8.6%) สหรัฐฯ (-3.9%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกยังคงชะลอตัวลง โดยในเดือนมิถุนายน 2558 ลดลงถึงร้อยละ -42.8 (YoY) 
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้้ามัน ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก 
แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณการส่งออกน้้ามันยังคงขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28.5 (YoY)  

3) ราคาสินค้าเกษตรโลกปรับตัวลดลงมาก ท้าให้มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะยางพารา
และน้้าตาลทราย ในขณะที่ปริมาณการส่งออกยังคงขยายตัวร้อยละ 22.3 และ 6.4 (YoY) ตามล้าดับ 

ที่มา: Global Trade Atlas, กรกฎาคม 2558 
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4) การแข็งค่าของเงินบาทและการลดลงของค่าเงินของประเทศผู้ผลิตส้าคัญ ส่งผลต่อราคาส่งออก

สินค้าไทยและราคาสินค้าส้าคัญในตลาดโลก โดยค่าเงินบาทนับตั้งแต่ต้นปี 2558 มีมีทิศทางแข็งค่าเมื่อเทียบ

กับคู่ค้าคู่แข่งเนื่องจากหลายประเทศมีการใช้นโยบายการเงินเพ่ือกระตุ้น เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาท

แนวโน้มอ่อนค่าลงซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรพ้ืนฐาน

จะมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคามากข้ึน 

5) การหดตัวของการส่งออกสินค้ากลุ่มรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว 

เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะ ขณะที่การส่งออกรถยนต์นั่ง และส่วนประกอบรถยนต์ยังคงขยายตัว 

คาดว่าการส่งออกสินค้ากลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จะกลับมาขยายตัวได้ดีในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 

ของปี 2558 โดยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เริ่มมีสัญญาณการขยายตัวที่ดีขึ้นจากการที่มูลค่าน้าเข้าสินค้า

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ที่กลับมาขยายตัวในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ร้อยละ 6.6 (YoY) 

          อัตราหดตัวของมูลค่าส่งออกของไทยยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดย

สถิติส่งออกล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม 2558 เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกติดลบ

มากกว่าไทย อาทิ ออสเตรเลีย (-21.9%) ฝรั่งเศส (-16.8%)  สิงคโปร์ (-13.3%) มาเลเซีย (-13.1%) ญี่ปุ่น (-7.8%)  

เกาหลีใต้ (-5.7%) สหรัฐฯ (-5.2%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ที่มา: Global Trade Atlas, กรกฎาคม 2558 
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ที่มา: World Trade Atlas, กรกฎาคม 2558 

 ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในประเทศคู่ค้าส าคัญไว้ได้ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น 
อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และไต้หวัน เป็นต้น  และส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 
ของไทยในประเทศคู่ค้าส้าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี 2557 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดน ผ่านแดน และเมืองหน้าด่าน   
ขยายตัวต่อเนื่อง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยมูลค่าการค้าชายแดน (มาเลเซีย 
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา) ในระยะ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 58) มีมูลค่า 489,046 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.3 (AoA) ท้าให้ภาพรวมไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 4 ประเทศ เป็นมูลค่า 91,599 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่าน
แดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม ในระยะ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 58) มีมูลค่า 66,703 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
-9.4 (AoA) ท้าให้ภาพรวมไทยได้ดุลการค้าผ่านแดนรวม 3 ประเทศ เป็นมูลค่า 1,120 ล้านบาท ขณะที่การค้า
เมืองหน้าด่าน ในระยะ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 58) มีมูลค่า 129,108 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.0 (AoA)  
ซึ่งเมื่อรวมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และการค้าเมืองหน้าด่าน ในระยะ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 58)  มีมูลค่า
การค้ารวมทั้งสิ้น 684,856 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.3 (AoA)  

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

 

ประเทศ/ %share 2555 2556 2557 2558 

สหรัฐอเมริกา 1.15 1.15 1.16 1.28 (ม.ค.-พ.ค.) 

จีน 2.12 1.96 1.95 2.22 (ม.ค.-พ.ค.) 

ญี่ปุ่น 2.67 2.65 2.68 3.13 (ม.ค.-พ.ค.) 

อินเดีย 1.11 1.17 1.23 1.49 (ม.ค.-เม.ย.) 

สหภาพยุโรป (27) 0.94 1.00 1.09 1.09 (ม.ค.-เม.ย.) 

สิงคโปร์ 2.67 2.49 2.39 2.61 (ม.ค.-พ.ค.) 

ฟิลิปปินส ์ 5.59 5.47 5.33 5.71 (ม.ค.-เม.ย.) 

มาเลเซีย 5.88 5.95 5.80 5.93 (ม.ค.-เม.ย.) 

ฮ่องกง 1.97 1.82 2.01 2.01 (ม.ค.-พ.ค.) 

เกาหลีใต ้ 1.03 1.02 1.02 1.12 (ม.ค.-พ.ค.) 

ออสเตรเลีย 4.21 4.74 4.31 4.98 (ม.ค.-พ.ค.) 

ไต้หวัน 1.37 1.39 1.58 1.77 (ม.ค.-พ.ค.) 

ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

27 กรกฎาคม 2558 
 


