
แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจําเดือนเมษายน 2554 

การส่งออก 

การส่งออกเดือนเมษายน 2554 มีมูลค่า 17,564.0  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.6 ขยายตัวใน
อัตราสูงต่อเนื่องจากปลายปี 2553  ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 527,622.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.7 

การส่งออกในระยะ 4 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 74,438.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.4  ในรูปเงิน
บาทการส่งออกมีมูลค่า 2,247,998.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.7  

การส่งออกรายสินค้า สินค้าท่ีส่งออกขยายตัวดีในทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่ 

� สินค้าอุตสาหกรรมสําคัญ  ขยายตัวร้อยละ 19.8 ท่ีสําคัญ เช่น  

• ส่ิงพิมพ์ ขยายตัวร้อยละ 138.5 

• อัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 95.8 

• เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 42.2 

• ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 39.9 

• ส่ิงทอ ขยายตัวร้อยละ 31.9 

• เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 23.9 

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 23.6 

� สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวถึงร้อยละ 37.0 ท่ีสําคัญได้แก่  

• ยางพารา ขยายตัวถึงร้อยละ 104.8 

• ข้าว ขยายตัวร้อยละ 46.3 (ปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.3) 

• สินค้าอาหาร ขยายตัวร้อยละ 25.1 

� สินค้าที่ส่งออกลดลง มี 3 รายการ ได้แก่  

• ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ลดลงท้ังปริมาณและมูลค่าร้อยละ 68.2 และ 32.7 ตามลําดับ เนื่องจาก
ผลผลิตในประเทศลดลงและความต้องการใช้ภายในประเทศมีอยู่สูง 

• ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลดลงร้อยละ 5.4  เป็นการลดลงของการส่งออกยานยนต์ร้อยละ 
16.6  ขณะท่ีการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 14.0  ตลาดท่ีส่งออกลดลงได้แก่ 
ออสเตรเลีย  เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้มีการชะลอการส่งออกไป
ออสเตรเลีย รวมท้ังมีการย้ายคําส่ังซ้ือบางส่วนไปให้ญี่ปุ่นส่งออกไปออสเตรเลียแทน 

• อัญมณีและเคร่ืองประดับรวม  ลดลงร้อยละ 5.1 เนื่องจากการส่งออกทองคําลดลงร้อยละ 27.1 

การส่งออกเป็นรายตลาด  ขยายตัวทุกตลาด ได้แก่ 

� ตลาดหลัก (Matured Market) ขยายตัวร้อยละ 33.3 เป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูงทุกตลาด 
ท้ังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป15 และสหรัฐฯท่ีส่งออกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 39.5 , 31.4 และ 28.9  ตามลําดับ 



� ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) ขยายตัวร้อยละ 29.7 เป็นการเพ่ิมขึ้นในทุกตลาด 
โดยเฉพาะ ไต้หวัน อินเดีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ และจีน ท่ีขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 57.7 , 40.1 , 

34.3 , 25.6 และ 21.0  ตามลําดับ  

� ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market) ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0  เนื่องจากการส่งออกไป
ออสเตรเลียลดลงถึงร้อยละ 36.9 โดยเป็นการลดลงของการส่งออกทองคําท่ีลดลงถึงร้อยละ 89.7  
และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 21.1   ตลาดท่ีส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูง
ได้แก่ รัสเซียและ CIS  แคนาดา  ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลางท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ  97.2 , 34.9 , 
28.9 และ 25.6 ตามลําดับ 

การนําเข้า 

การนําเข้าในเดือนเมษายน 2554  มีมูลค่า 18,360.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.9  ในรูปเงิน
บาทการนําเข้ามีมูลค่า 558,526.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.8 

การนําเข้าในระยะ 4 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 72,537.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.9   ในรูปเงิน
บาทการนําเข้ามีมูลค่า 2,217,141.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.3 

สําหรับกลุ่มสินค้าที่นําเข้า ขยายตัวทุกหมวด ได้แก่ สินค้าวัตถุดิบ/ก่ึงสําเร็จรูป  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.6 สินค้า
ทุน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 สินค้าเช้ือเพลิง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.7 สินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.9 สินค้า
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 

ดุลการค้า 

 เดือนเมษายน 2554 ไทยขาดดุลการค้า 796.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนในช่วงมกราคม – เมษายน 2554 
ไทยยังคงได้ดุลการค้า 1,900.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

การใช้ประโยชน์ FTA 

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

• การส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่ารวม 9,354.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 20.3 เป็น
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ร้อยละ 36.8 ของการส่งออกรวมภายใต้ FTA และมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.2 

• ประเทศท่ีใช้สิทธิสูงสุด คือ AFTA รองลงมา ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น ตามลําดับ  

• การนําเข้ามีมูลค่า 10,491.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.0 ส่งผลให้ขาดดุลการค้า FTA 

มูลค่า 1,137.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

• ส่วนในระยะ 4 เดือนแรกของปี การส่งออกมีมูลค่า 39,188.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การนําเข้า 
42,560.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทําให้ขาดดุล 3,372.20 ล้านเหรียญฯ (โดยขาดดุลกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ และออสเตรเลีย) 

 

 

 



การค้าชายแดน  

การค้าชายแดนเดือนเมษายน 2554  

• มูลค่าการค้ารวม 69,675.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5   

• การส่งออก 44,915.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.7 

• การนําเข้า 24,760.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 

• ได้ดุลการค้า 20,154.8 ล้านบาท โดยได้ดุลจากมาเลเซียสูงสุดมูลค่า 15,001.8 ล้านบาท 

การค้าชายแดนในระยะ 4 เดือนแรกของปี 2554 

• มูลค่าการค้ารวม 294,561.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6  

• การส่งออก 196,112.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2  

• การนําเข้า 98,448.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 

• ได้ดุลการค้า 97,663.9 ล้านบาท โดยได้ดุลการค้ากับมาเลเซียมากเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 70,438.6 ล้านบาท 

การค้าสินค้าเกษตรที่สําคัญ 22 รายการ ภายใต้ ASEAN  

• มูลค่าการส่งออก 260.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงได้แก่ น้ําตาล ข้าว  
น้ํานมดิบ/นมปรุงแต่ง  

• การนําเข้า 18.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.16 สินค้านําเข้ามูลค่าสูง ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มะพร้าว และกาแฟสําเร็จรูป  

• ได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรสําคัญ 22 รายการจาก ASEAN มูลค่า 242.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ สรุปได้ดังนี ้

ประเทศคู่ค้า ส่งออก นําเข้า 

Q1/54 เม.ย. 54 Q1/54 เม.ย. 54 

สหรัฐฯ (USD) (%yoy) 18.7 - 19.2 - 

จีน (USD) (%yoy) 26.4 29.8 32.8 22.0 

ญี่ปุ่น (JPY) (%yoy) 2.4 -12.7* 11.4 14.2* 

เกาหลีใต้ (USD) (%yoy) 29.9 25.1 25.8 23.9 

ไต้หวัน (USD) (%yoy) 19.5 24.6 21.8 25.7 

อินเดีย (USD) (%yoy) 42.2 - 17.2 - 

มาเลเซีย (MYR) (%yoy) 7.5 - 12.4 - 

ฟิลิปปินส์ (USD) (%yoy) 7.8 - - - 

สิงคโปร์ (SGD) (%yoy) 13.4 5.0 10.2 4.5 

เวียดนาม (USD) (%yoy) 35.1 39.5 28.2 37.5 

  หมายเหตุ: * ข้อมูลของวันที่ 1-20 เมษายน 2554 จากกรมศุลกากร ประเทศญี่ปุ่น 

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

   กระทรวงพาณิชย์ 
20 พฤษภาคม 2554 


