
แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2554 
 

1.การส่งออก 

การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2554มีมูลค่า 19,464.7  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.6 ในรูปเงินบาท
การส่งออกมีมูลค่า 580,049.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 

การส่งออกในระยะ 5 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 93,903.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.2   ในรูปเงิน
บาทการส่งออกมีมูลค่า 2,828,047.2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 

การส่งออกรายสินค้า สินค้าท่ีส่งออกขยายตัวดีทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่ 
 สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ ขยายตัวร้อยละ2.1ที่ส าคัญ เช่น 

 สิ่งพิมพข์ยายตัวร้อยละ154.4 

 เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ43.3 

 ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 34.8 

 อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า)ขยายตัวร้อยละ 33.4 

 เครื่องเดินทาง เครื่องหนัง ขยายตัวร้อยละ 32.8 

 วัสดุก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 22.3 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 13.5 

 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 3.7 
 สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวถึงร้อยละ 58.8ที่ส าคัญได้แก่  

 ข้าว ขยายตัวร้อยละ 99.0 (ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 102.6) (ผลมาจากยุทธศาสตร์การระบายข้าวของ
รัฐบาล) 

 ยางพารา ขยายตัวร้อยละ86.5 

 สินค้าอาหาร ขยายตัวร้อยละ 27.0 
 สินค้าที่ส่งออกลดลง  

 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลดลงร้อยละ 22.8  (โดยยานยนต์ลดลงร้อยละ 36.9  แต่
ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9)เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยประสบปัญหาขาดแคลน
ชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ ในญี่ปุ่น รวมทั้ งความต้องการใช้
ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

การส่งออกเป็นรายตลาดขยายตัวทุกตลาด ได้แก่ 
 ตลาดหลัก (Matured Market)ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 เป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูงทุก

ตลาด โดยญี่ปุ่น สหรัฐฯและสหภาพยุโรปที่ส่งออกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 30.4 , 21.9 และ 20.7  
ตามล าดับ 



 ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market)ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 เป็นการเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงทุก
ตลาด โดยเฉพาะ ไต้หวัน(+46.5%)เกาหลีใต้(+32.1%)ฮ่องกง(+31.7%)อินเดีย(+24.9%) และจีน 
(+21.2%)  และอาเซียน9  (+28.0%) 

 ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market)ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเมษายน
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0  เนื่องจากการส่งออกไป  รัสเซียและ CIS (+120.9%) แคนาดา (+45.5%) 
แอฟริกา(+34.3%)  ตะวันออกกลาง (+26.1%) และ ลาตินอเมริกา (+14.1 %) ขณะที่การส่งออกไป
ออสเตรเลียลดลงต่อเนื่องถึงร้อยละ 42.3 โดยเป็นการลดลงของการส่งออกทองค าที่ลดลงถึงร้อยละ 
100.0  และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 57.9  ซึ่งเป็นการลดลงของการส่งออก
รถยนต์นั่ง และรถแวนและปิกอัพ 

2.การน าเข้า 

การน าเข้าในเดือนพฤษภาคม 2554 มีมูลค่า19,187.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.8ในรูปเงินบาท
การน าเข้ามีมูลค่า 579,069.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 

การน าเข้าในระยะ 5 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 91,724.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.1   ในรูปเงิน
บาทการน าเข้ามีมูลค่า 2,796,211.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.6 

ส าหรับกลุ่มสินค้าที่น าเข้าขยายตัวทุกหมวด ได้แก่ สินค้าวัตถุดิบ/กึง่ส าเร็จรูป  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.6 สินค้าทุน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9  สินค้าเชื้อเพลิง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.2 สินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.5 สินค้ายานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 

3.  ดุลการค้า 
 เดือนพฤษภาคม 2554 ไทยเกินดุลการค้า 277.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนในช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2554 
ไทยยังคงได้ดุลการค้า 2,178.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

4.  ด้านการใช้ประโยชน์ FTA 

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

 มีการส่งออกรวม 10,384.0ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 18.4มีการใช้สิทธิ จาก FTA ถึง 34% หรือ 3,551.01 
ล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึน 76.72% 

 โดยใช้สิทธิ FTA จาก AFTA(+56.23%) สูงสุดรองลงมาคือ จีนและญี่ปุ่น ตามล าดับ 

 การน าเข้ารวม 10,692.7ล้านเหรียญฯขยายตัว 26.4% ท าให้ขาดดุล 308.7 ล้านเหรียญฯ (โดยขาดดุลกับ
ประเทศเดิมคือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และออสเตรเลีย) 

 ส่วนในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554ส่งออก 49,572.6ล้านเหรียญฯ ขยายตัวร้อยละ 20.8% น าเข้า 
53,253.4ล้านเหรียญฯ ขยายตัวร้อยละ 25.6%ท าให้ขาดดุล 3,680.9ล้านเหรียญฯ(โดยขาดดุลกับประเทศ 
จีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลีย) 

 



5.  ด้านการค้าชายแดนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการส่งออก 

 เดือนพฤษภาคมการค้ารวมมีมูลค่า74,915.2 ล้านบาท ขยายตัว 5.7 %โดยการส่งออกมีมูลค่า47,207.7 ล้าน
บาท ขยายตัว 8.2%น าเข้ารวมมูลค่า27,707.5ล้านบาท  ส่งผลให้ได้ดุลการค้าถึง 19,500.2ล้านบาท โดยได้
ดุลสูงสุดกับมาเลเซีย สูงถึง 13,376.5 ล้านบาท 

 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 มีมูลค่ารวม 369,476.5ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.5การส่งออกมีมูลค่า
243,320.3 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.8โดยน าเข้ารวมเพียง 126,156.2ล้านบาท ได้ดุลการค้าถึง 
117,164.1 ล้านบาท  ประเทศท่ีได้ดุลสูงสุดคือมาเลเซีย สูงถึง 83,815.1ล้านบาท 

6.  ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 22 รายการ ภายใต้ ASEAN 
- ส่งออกรวม 381.55ล้านเหรียญฯขยายตัว 43.59%ที่ส าคัญได้แก่ น้ าตาล ข้าว น้ านมดิบ/นมปรุงแต่ง  
- น าเข้ารวม 20.15ล้านเหรียญฯที่ส าคัญได้แก่มะพร้าวกาแฟส าเร็จรูป และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- ได้ดุลการค้าจากสินค้าเกษตร 361.4ล้านเหรียญฯ 

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