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แถลงผลตัวเลขการส่งออกประจําเดือนมีนาคม 2554 
สร้างประวัติการณ์ใหม่ ทะลุ 2 หม่ืนล้านเหรียญฯ 

ด้านการส่งออก 

1) ตัวเลขการส่งออกของเดือน มีนาคม 2554 สร้างประวัติการณ์อีกครั้ง ทะลุ 2 หม่ืนล้านเหรียญฯ โดยมีมูลค่าถึง 
21,259.2 ล้านเหรียญสรอ. ขยายตัวถึง 30.9 % เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนท่ีมียอดส่งออกเพียง 16,242 
ล้านเหรียญฯ ถ้าคิดเป็นเงินบาท ส่งออกเดือนนี้มีมูลค่า 646,280 ล้านบาท ขยายตัว 20.79% 
 2) สรุปภาพรวมไตรมาสแรกของปี ประเทศไทยมียอดส่งออกทั้งส้ินรวม 56,874.4 ล้านเหรียญฯ หรือขยายตัวถึง 
28.26% ดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้มาก ถ้าคิดเป็นเงินบาท จะมีมูลค่า 1.72 ล้านล้านบาท ขยายตัว 18%  

ด้านส่งออกรายสินค้า 

3) สินค้าที่ส่งออก ขยายตัวดีในทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่ 
� สินค้าอุตสาหกรรมสําคัญ ท่ีทํารายได้มากให้กับประเทศ (มีสัดส่วนส่งออกถึง 65%) ขยายตัว 26.7% ท่ี

สําคัญ เช่น  

• ส่ิงพิมพ์ ขยายตัวถึง 99.8%  

• อัญมณี ขยายตัวถึง 89.0% 

• เม็ดพลาสติก ขยายตัว 56.8%  

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขยายตัวถึง 33.0%,  

• ส่ิงทอ ขยายตัว 28.6% และ 

• ยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวถึง 22.9% เป็นต้น  

� สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร (มีสัดส่วนส่งออก ประมาณ 20%) ขยายตัวถึง 43.6 % ท่ี
สําคัญได้แก่  

• ยางพารา ขยายตัวถึง 117.7% 

• ข้าว ขยายตัวถึง 38.9%  โดยส่งออกได้ถึง 1.18 ล้านตัน รวมไตรมาสแรก ส่งออก 2.864 ล้าน
ตัน (ผลมาจากการระบายข้าวด้วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาล) 

• มันสําปะหลัง ขยายตัว 22.0%  

• และภาคอาหาร ขยายตัว 21.2% 

4)  ถ้าพิจารณาเป็นรายสินค้าที่ส่งออกลดลง มีเพียง 1 รายการ ได้แก่  

• วัสดุก่อสร้าง หดตัวลงเล็กน้อย 2.2% (สาเหตุเหมือนเดิม มาจากส่งออกเหล็กโครงสร้างและเหล็กกล้าไป
ยังออสเตรเลียลดลง) 
 

 



���������  19-4-54 Page 2 

 

ด้านการส่งออกเป็นรายตลาด 

5) มีการขยายตัวทุกตลาด และทุกกลุ่มประเทศ ได้แก่  
 1. ตลาดหลัก (Matured Market) ขยายตัว 25.4% ได้แก่ สหภาพยุโรป ขยายตัว 30.0%, ญี่ปุ่น ขยายตัว 
23.6%, และสหรัฐ ขยายตัว 22.8% ถือว่าในไตรมาสนี้ขยายตัวดีในระดับสูงต่อเนื่องในกลุ่มทุกประเทศ 

 2. ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) ขยายตัว 33.9% ได้แก่ เกาหลีใต้ ขยายตัว 61.4%, ฮ่องกง 
ขยายตัว 52.8% ไต้หวัน ขยายตัว 51.6%, เอเชียใต้ ขยายตัว 36.5%, จีน ขยายตัว 30.6%, และ อาเซียน (9ประเทศ) 
ขยายตัว 26.1%  
 3. ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market) ขยายตัว 19.8% เช่น รัสเซีย และ CISขยายตัว 120.9%, 
แคนาดา ขยายตัว 34.5%, ตะวันออกกลาง ขยายตัว 29.3% และลาตินอเมริกา ขยายตัว 16.0% 

 4. ตลาดอื่นๆ ขยายตัวถึง 212.4% โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวถึง 300.8% 

ด้านการนําเข้า 

6) สําหรับตัวเลขการนําเข้าในเดือนมีนาคม 2554  มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน คือ19,472.8 ล้าน
เหรียญ ขยายตัวข้ึน 28.4% แต่ยังมียอดเกินดุล อยู่ที่ 1,786.4 ล้านเหรียญ ภาพรวมทั้งไตรมาสแรก มียอดเกินดุล
การค้าอยู่ที่ 2,697 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 61,760 ล้านบาท 

7) สําหรับกลุ่มสินค้าที่นําเข้า มีการขยายตัวดีทกกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าเช้ือเพลิง ขยายตัว 46.0%, สินค้าทุน 
ขยายตัว 34.6%, สินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป ขยายตัว 17.5%, สินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตัว 28.9%, หมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ขยายตัว 36.4% และอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืนๆ ขยายตัว 253.6% 

ด้านการใช้ประโยชน์ FTA 

8) สําหรับการใช้สิทธิจาก FTA 7 ฉบับ  (AFTA, ญี่ปุน, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้)  

• มีการส่งออกรวม 11,132 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 26.9% มีการใช้สิทธิ จาก FTA ถึง 35% หรือ 3,902 
ล้านเหรียญฯ เพ่ิมข้ึน 29% 

• โดยใช้สิทธิ FTA จาก AFTA สูงสุด รองลงมาคือ จีน และญี่ปุ่น ตามลําดับ  

• การนําเข้ารวม 11,900 ล้านเหรียญฯ ทําให้ขาดดุล 767.8 ล้านเหรียญฯ (โดยขาดดุลกับเฉพาะประเทศเดิม
คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 

• ส่วนภาพรวมไตรมาสแรกส่งออก 29,834 ล้านเหรียญฯ นําเข้า 32,070 ล้านเหรียญฯ ทําให้ขาดดุล 2,235 

ล้านเหรียญฯ (โดยขาดดุลกับเฉพาะประเทศ จีน และญี่ปุ่น) 

9) ด้านการค้าชายแดน  
- มีมูลค่าการค้ารวม 84,163 ล้านบาท ขยายตัว 19.3%  
-โดยมีส่งออกรวม 57,640 ล้านบาท ขยายตัวถึง 26.8%  
- นําเข้ารวม 26,523 ล้านบาท ได้ดุลการค้าถึง 31,117 ล้านบาท  
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- โดยได้ดุลสูงสุดคือมาเลเซีย สูงถึง 21,989ล้านบาท 

ภาพรวมการค้าชายแดน ไตรมาสแรก 

- มีมูลค่ารวม 224,885 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.4  
-โดยส่งออกรวม 151,197 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.6  
- นําเข้ารวมเพียง 73,688 ล้านบาท ได้ดุลการค้าถึง 77,509 ล้านบาท  
- โดยได้ดุลสูงสุดคือมาเลเซีย สูงถึง 55,437 ล้านบาท 

10) สําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ 22 รายการ ภายใต้ ASEAN  
- ส่งออกรวม 477 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 12.4%  ท่ีสําคัญได้แก่ น้ําตาล ข้าว น้ํานมดิบ/นมปรุงแต่ง  
- นําเข้ารวม 56.6 ล้านเหรียญฯ ท่ีสําคัญได้แก่ น้ํามันปาล์ม กาแฟสําเร็จรูป และมะพร้าว 

- ได้ดุลการค้าจากสินค้าเกษตร 420 ล้านเหรียญฯ 

 

สรุปการส่งออกไตรมาสแรก  

ปัจจัยเส่ียง (อาจเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบ) 

• ราคาสินค้าในทุกหมวดโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มสูงขึ้นท่ัวโลก จากมี
ความต้องการสูง ในขณะท่ีผลผลิตท่ีลดลง จากสาเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว อุทกภัย 

• ผลกระทบมาจากค่าเงินบาทแข็งค่า ซ่ึงเป็นไปตามกลไกและผลกระทบของตลาดโลก ในกรณีท่ี สหรัฐฯ ยุโรป 
ญี่ปุ่น ระดมอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจํานวนมาก  

• วิกฤตินุก (ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา) และนโยบายการฟ้ืนฟูของญี่ปุ่น 

• การเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมีความเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจัยลบ 

• ราคาน้ํามันดิบยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ (ปัจจุบัน 105-120 เหรียญต่อบาเรล และมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ หาก
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่คล่ีคลาย ) ทําให้ต้นทุนวัตถุดิบส่วนใหญ่สูงขี้น 

• อัตราดอกเบ้ีย ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น (ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นตามมา) 

• การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมส่งออก 

ปัยจัยสนับสนุน 

• เศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโน้มขยายตัวดี และเร่ิมม่ันคงขึ้น 

• ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท่ีมีเข้มแข็งและมีคุณภาพ ใน
อันดับต้นๆของโลก 

• ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย มีในระดับสูงและปรับตัวได้ดี การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า 
ทําได้ด ี

• การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ ในการใช้ประโยชน์จาก FTA ท้ัง 7 ฉบับ (AFTA, ญี่ปุน, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้) มีอัตราการขยายตัวดี และสูงกว่าประเทศคู่ค้า 

• ความเป็นมิตรประเทศท่ีดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น 


