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สหรัฐฯ นำเขาสินคาเพ่ิมสูงข้ึนตามแนวโนมอุปสงคในตลาด 

 
เนื้อหาสาระขาว: มูลคาการนำเขาสินคาของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน

เนื่องจากปจจัยดานการขยายตัวของความตองการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐโดยเฉพาะการแจกจายเงินชวยเหลือใหกับชาวอเมริกันในชวงเดือนมีนาคมท่ีผานมา สงผลทำใหสหรัฐฯ 
มียอดขาดดุลทางการคาเพ่ิมสูงข้ึน  
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กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (U.S. Department of Commerce) เปดเผยขอมูลรายงานดุลการคา
ระหวางประเทศสหรัฐฯ ลาสุดในเดือนมีนาคม 2564 พบวา สหรัฐฯ ขาดดุลทางการคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 เม่ือ
เทียบกับเดือนท่ีผานมาเปนมูลคาท้ังสิ้น 7.44 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ (ปรับตามฤดูกาล หรือ Seasonal Adjust)   

ในชวงเดือนมีนาคม 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เปนมูลคาทั้งสิ้น 2.75 แสน
ลานดอลลารสหรัฐ โดยกลุมสินคาท่ีมีมูลคาการนำเขาสูงในชวงดังกลาว ไดแก ของเลน เฟอรนิเจอรและของตกแตง
บาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ยานยนต และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา มูลคาการนำเขาดังกลาวสูง
กวามูลคาการนำเขาท่ีปรับตัวสูงสุดในเดือนตุลาคม 2561 (กอนการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในชวงปลายป 2562) 
ท่ีมีมูลคาท้ังสิ้น 2.67 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ  

ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ มีมูลคาการสงออกในชวงเดียวกันเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เปนมูลคา 2 แสน
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนการปรับตัวขึ้นหลังจากที่หดตัวลงไปในชวงเดือนกุมภาพันธที่ผานมาที่ภาคการสงออก
ของสหรัฐฯ บางสวนตองเผชิญกับสภาวะอากาศท่ีหนาวเย็นจัด ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบหวงโซอุปทานการสงออก
ในชวงดังกลาว 

ท้ังนี้ ปจจัยสำคัญท่ีสงผลทำใหมูลคาการนำเขาสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนมาจากการแนวโนมการ
ฟนตัวของระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ประกอบกับการเรงแจกจายวัคซีนใหกับประชาชน ทำใหหลายพื้นที่ในสหรัฐฯเริ่มผอนคลาย
มาตรการปองกันการแพรระบาดตาง ๆ จนเขาใกลกับชวงกอนหนาท่ีจะเกิดการแพรระบาด 

นอกจากนี ้ กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ยังรายงานระดับรายไดครอบครัวในสหรัฐฯ (U.S. 
Household Income) ในเดือนมีนาคม 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 21.1 ซ่ึงเปนอัตราการขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึน
สูงที่สุดนับตั้งแตที่เริ่มมีการเก็บขอมูลสถิติในป 2502 อีกดวย ในสวนของการใชจายภาคประชาชน (Consumer 
Spending) ก็มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 ในชวงเดียวกันอันเปนผลมาจากมาตรการการแจกจายเงิน
ชวยเหลือชาวอเมริกันคนละ 1,400 ดอลลารสหรัฐท่ีเปนสวนหนึ่งของเงินงบประมาณชวยเหลือเยียวยาและกระตุน
เศรษฐกิจมูลคาท้ังสิ้น 1.9 ลานลานท่ีเพ่ิงจะไดรับการอนุมัติและแจกจายเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมา 

แมวามูลคาการสงออกของสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันจะยังอยูในระดับต่ำกวากอนหนาที่จะเกิดการ
แพรระบาดก็ตาม แตก็ยังถือวามีสัญญาณแนวโนมของการฟนตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยกลุมสินคาวัตถุดิบ
และวัสดุเก่ียวของกับอุตสาหกรรมหนักยังเปนกลุมสินคาสงออกหลักของสหรัฐฯ  

อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตรในสหรัฐฯ คาดวา ดุลทางการคาของสหรัฐฯ จะ
ยังคงมีแนวโนมขาดดุลตอเนื่องในปนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังอยูในชวงขยายตัวเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ทำใหมีความตองการนำเขาสินคาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะท่ีการ
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สงออกยังมีแนวโนมที่นาจะขยายตัวในอัตราที่ต่ำกวา เนื่องจากตลาดสงออกของสหรัฐฯ สวนใหญยังคงเผชิญกับ
ปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากภาวะการแพรระบาด 

Mr. Mario Cordero ผูอำนวยการทาเรือเมือง Long Beach รัฐแคลิฟอรเนีย กลาววา ปจจัย
ดานอุปสงคผูบริโภคในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำใหการนำเขาสินคาจากประเทศแถบเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมาก  
สงผลใหปริมาณตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาขาดแคลนและกระทบตอราคาคาขนสงสินคาจากเอเชียผานมหาสมุทร
แปซิฟก (Trans-Pacific) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับปที่ผานมา อีกทั้ง บริษัทขนสงสวนใหญยังมกัท่ี
จะเรงการสงตูคอนเทนเนอรกลับไปยังประเทศในแถบเอเชีย เพื่อใชขนสงสินคากลับไปยังสหรัฐฯ ทำใหมีตู 
คอนเทนเนอรเหลือไมเพียงพอสำหรับการสงออกสินคาจากสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ ประเทศจีนยังถือเปนคู คาหลักรายใหญอันดับหนึ ่งของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ มีมูลคา 
ขาดดุลการคาจีนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3.02 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ เปน 3.69 หม่ืนลานดอลลาร
สหรัฐในเดือนมีนาคม แบงเปนมมูลคาการนำเขาจากจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 19 เปนมูลคาทั้งสิ ้น 4.83 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ และมูลคาการสงออกไปจีนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.6 เปนมูลคาท้ังสิ้น 1.13 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีความตองการนำเขาสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย โดยในเดือน
มีนาคมสหรัฐฯ มีอัตราการนำเขาสินคากลุมดังกลาวขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 26 จากมูลคา 6.3 พันลานดอลลารใน
เดือนท่ีผานมา 

Mr. Andrew Hunger ตำแหนงนักเศรษฐศาสตรอาวุโสของ Capital Economics ระบุวา การ
ขาดแคลนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอรเปนปญหาหลักสำคัญสำหรับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตของ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ มอุตสาหกรรมรถยนต อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงมีมูลคาการสงออกสินคาชิ ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอรขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.5 เปนมูลคาท้ังสิ้น 5.24 พันลานดอลลารสหรัฐในชวง
เดือนมีนาคมท่ีผานมาดวย 

สำหรับการสงออกบริการของสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันนั้นมีอัตราการขยายตัวไมมากนักเพียงรอย
ละ 0.8 เปนมูลคาทั้งสิ ้น 5.71 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากดานมาตรการดานการคาที่ยังคงเขมงวดอยู 
ในขณะท่ีสหรัฐฯ นำเขาบริการเพ่ิมข้ึน 1.1 พันลานดอลลารสหรัฐเปนมูลคาท้ังสิ้น 4 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

แผนภูมิ: แสดงแนวโนมการนำเขา-สงออกสินคาและบริการของสหรัฐฯ และการขยายตัวของสินคาแตละประเภท 
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บทวิเคราะห: สถานการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องจาก

ปจจัยดานการแจกจายวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสใหกับชาวอเมริกันที่ทำไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดย
ปจจุบันมีชาวอเมริกันไดรับวัคซีนครบ 2 โดสแลวทั้งสิ ้นประมาณรอยละ 34.8 ของประชากรทั้งหมด รวมถึง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของทางรัฐบาลที่ปจจุบันสหรัฐฯ ไดอนุมัติงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาและ
กระตุนเศรษฐกิจแลว 3 ฉบับรวมเปนมูลคาทั้งสิ้นราว 5 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2563 มูลคา 2.2 ลานลานดอลลารสหรัฐ ฉบับที่สองเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2563 และฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2564) ทั้งนี้ คาดวาสหรัฐฯ จะเปนประเทศแรก ๆ ในโลกที่สามารถเปดประเทศไดภายในชวงตนเดือน
กรกฎาคมท่ีจะถึงนี้ ตามแนวนโยบายของประธานาธิบดีท่ีไดประกาศไวกอนหนานี้ โดยปจจัยดังกลาวนาจะสงผลให
ชาวอเมริกันกลาที่จะจับจายใชสอย และมีความตองการบริโภคสินคาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภค
บริโภค รวมถึงสินคาในอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนแนวโนมการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศของชาวอเมริกันในชวงฤดูรอนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว
ตอเนื่องในปนี้โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง อีกทั้ง แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในปนี้ในขณะท่ี
หลายประเทศท่ัวโลกยังคงตองเผชิญกับการแพรระบาด ยังนาจะทำใหเม็ดเงินลงทุนในตลาดทุนท่ัวโลกหลั่งไหลไป
ยังสหรัฐฯ ซึ่งถือวาเปนแหลงลงทุนที่คอนขางปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และนาจะมีสวนสงเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอีกดวย  

ท้ังนี้ ดวยโครงสรางทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีสวนใหญจะมักจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตสินคา
เทคโนโลยีชั ้นสูงและสินคาความมั ่นคงเปนหลัก เนื ่องจากปจจัยดานอัตราคาแรงงานและตนทุนการผลิต
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ภายในประเทศท่ีคอนขางสูง ดังนั้น สหรัฐฯ จึงตองพ่ึงพาอาศัยการนำเขาสินคาสวนใหญจากประเทศกลุมผูผลิตท่ีมี
ตนทุนการผลิตต่ำกวา โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียรวมถึงไทยดวย ซึ่งแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ดังกลาวจึงนาจะเปนโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมการสงออกของไทยทำใหขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยรวมราว 
รอยละ 10 – 15 ในปนี้ตามแนวโนมความตองการนำเขาสินคาของสหรฐัฯ โดยในระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 
2564 ไทยสงออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.76 เปนมูลคาทั้งสิ้น 1.04 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดย
กลุมสินคาสงออกไทยที่มีมูลคาสูง ไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน ชิ้นสวนยานยนต เสื้อผาเครื่องนุงหม 
เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่รวดเร็วในขณะนี้อาจจะ
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะเงินเฟอในสหรัฐฯ ได ดังนั้น หากแนวโนมอัตราเงินเฟอในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากมี
ความเปนไปไดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดกอนกำหนด (เดิมไมมีแผน
ที่จะปรับขึ้นในปนี้) ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดบานในสหรัฐฯ ที่กำลังขยายตัวใน
ขณะนี้ทำใหชะลอตัวลงได และอาจจะสงผลกระทบตอความตองการนำเขาสินคาเกี่ยวเนื่อง เชน เฟอรนิเจอร    
ของตกแตงภายใน วัสดุและอุปกรณกอสราง เปนตน ไดในอนาคต 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: สหรัฐฯ เปนตลาดสงออกสำคัญที่สุดและมีขนาดใหญเปนอันดับหนึ่ง
ของไทยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของมูลคาการสงออกทั ้งหมด ดังนั้น แนวโนมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในชวงปลายปนี้ นาจะเปนโอกาสสำคัญสำหรับผูประกอบการไทยในการเพ่ิมมูลคาและขยาย
ตลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคบริโภค สินคาแฟชั่น และสินคาอุตสาหกรรม เปนตน  

ทั้งนี้ ดวยภาวการณแพรระบาดที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ อาจจะยัง
สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยท่ีจำเปนตองปฏิบัติตามคำแนะนำของหนวยงานรัฐเพื่อปองกันการ
แพรระบาด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงผลผลิตสินคา ทำใหลาชาหรือมีไมเพียงพอตอการสงออกและเปน
อุปสรรคสำคัญท่ีทำใหผูนำเขาในตางประเทศตัดสินใจยายไปเลือกนำเขาสินคาจากประเทศผูสงออกรายอ่ืนทดแทน
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการเสียโอกาสทางการคาไดอยางถาวร ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะวางแผนระบบ
บริหารจัดการการผลิตเพ่ือรักษาระดับการผลิตสินคาใหมีปริมาณเพียงพอเพ่ือรักษาตลาดสงออกในสหรัฐฯ   

นอกจากนี้ ปจจัยตนทุนการผลิตและตนทุนคาขนสงสินคาท่ีปรับตัวสูงข้ึนในปจจุบันยังอาจจะเปน
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการขยายตัวของภาคการสงออกไทยในตลาดสหรัฐฯ ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรท่ีจะ
พิจารณาหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
อัตโนมัติ และการเลือกใชแหลงพลังงานธรรมชาติทดแทน เปนตน เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาด
และฐานการสงออกสินคาไทยในอนาคต 
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อยางไรก็ดี คาดวาในชวงครึ่งหลังของป เศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มเขาที่เขาทางมากขึ้น ซึ่งจะทำใหมี
กิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆ เชนงานแสดงสินคา ดังนั้นผูประกอบการไทยจึงควรเริ่มวางแผนการเดินทางมาเขา
รวมงานแสดงสินคาผานโครงการ SMEs proactive เพื่อประชาสัมพันธสินคาและพบปะกับผูซื้อในตลาดมากข้ึน
ดวย 

********************************************************* 

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal  
เรื่อง: “Consumer Demand Drove U.S. Imports to Record High in March” 

โดย: Yuka Hayashi 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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