แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจาเดือนมิถุนายน 2554
1. การส่งออก
การส่งออกเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่า 21,074.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ในรูปเงินบาทการ
ส่งออกมีมูลค่า 633,708.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4
การส่งออกเดือนในระยะ 6 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 114,977.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 ใน
รูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 3,461,755.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6
การส่งออกรายสินค้า สินค้าที่ส่งออกขยายตัวดี ได้แก่
 สินค้าอุตสาหกรรมสาคัญ ขยายตัวร้อยละ 6.1 ที่สาคัญ เช่น
 สิ่งพิมพ์ ขยายตัวร้อยละ 148.8
 เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 28.3
 ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 32.3
 อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 20.8
 เครื่องเดินทาง เครื่องหนัง ขยายตัวร้อยละ 20.2
 เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 12.5
 สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวถึงร้อยละ 48.9 ที่สาคัญได้แก่
 ข้าว ขยายตัวร้อยละ 50.6 (ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2)
 ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 48.5
 สินค้าอาหาร ขยายตัวร้อยละ 50.5
 สินค้าที่ส่งออกลดลง
 ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ลดลงร้อยละ 10.8 (ปริมาณลดลงร้อยละ 48.5) เนื่องจากผลผลิตใน
ประเทศลดลง และความต้องการใช้ประเทศมีสูง
 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.6
เป็นการลดลงของการส่งออกเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ลดลงร้อยละ 6.2 ตลาดที่ส่งออกลดลงได้แก่ จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง
และ ญี่ปุ่น
 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ลดลงร้อยละ 10.9 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนไม้ในประเทศและมี
ราคาสูง รวมทั้งต้องแข่งขันกับจีน มาเลเซีย เวียดนาม และไต้หวัน
 ของเล่น ลดลงร้อยละ 16.2 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะไม้และมีราคาสูง
การขาดแคลนแรงงาน และการกีดกันในตลาดต่างประเทศ
การส่งออกเป็นรายตลาด ขยายตัวทุกกลุ่มตลาด ได้แก่
 ตลาดหลัก (Matured Market) ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูงของ
ญี่ปุ่น ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ชะลอตัวลง

 ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงทุก
ตลาด โดยเฉพาะ เกาหลีใต้ อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง และจีน ที่ขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 43.2 , 33.8
, 32.7 , 25.6 และ 25.6 ตามลาดับ ขณะที่อาเซียน 9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7
 ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market) ส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นลาดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.4 เนื่องจากการส่งออกไป รัสเซียและ CIS แคนาดา และแอฟริกา ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง
ร้อยละ 88.8 , 36.7 และ 23.0 ตามลาดับ รวมทั้งการส่งออกไปตะวันออกกลาง และ ลาตินอเมริกาที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 และ 10.5 ตามลาดับ ขณะที่การส่งออกไปทวีปออสเตรเลียยังลดลงต่อเนื่องร้อย
ละ 12.3 เป็นการลดลงของการส่งออกไปออสเตรเลียที่ลดลงร้อยละ 13.8 สินค้าที่ส่งออกลดลงได้แก่
ทองคาที่ลดลงถึงร้อยละ 100.0 (มูลค่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2. การนาเข้า
การนาเข้าในเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่า 19,806.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 ในรูปเงินบาท
การนาเข้ามีมูลค่า 602,897.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1
การนาเข้าในระยะ 6 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 111,530.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ในรูปเงิน
บาทการนาเข้ามีมูลค่า 3,399,108.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3
หากพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า การนาเข้าสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสาเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 สินค้าทุน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.4 สินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 สินค้ายานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.7
3. ดุลการค้า
เดือนมิถุนายน 2554 ไทยเกินดุลการค้า 1,268.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2554
ไทยยังคงได้ดุลการค้า 3,446.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
4. การใช้ประโยชน์ FTA
การใช้สิทธิจาก FTA 7 ฉบับ (AFTA, ญี่ปุน, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้)
 ไทยส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่ารวม 11,439.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 20.6 เป็น
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA 3,756.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 และคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 32.8 ของการส่งออกรวมภายใต้ FTA ประเทศที่ใช้สิทธิสูงสุด คือ AFTA รองลงมา
ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น ตามลาดับ
 การนาเข้า มีมูลค่า 11,370.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 22.1
 ไทยได้ดุลการค้า FTA มูลค่า 68.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการได้ดุลเดือนแรกของปี 2554 (ได้ดุลกับ
AFTA อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และขาดดุลกับญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้)

5. การค้าชายแดน
การค้าชายแดนเดือนมิถุนายน 2554
 การค้ารวม มีมูลค่า 76,687.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยค้ากับมาเลเซียสูงสุด มูลค่า 48,434.4
ล้านบาท
 การส่ งออก มีมู ลค่า 47,233.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 โดยส่งออกไป สปป.ลาวสูงสุด มูลค่า
6,483.5 ล้านบาท
 การนาเข้า มีมูลค่า 29,454.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 โดยนาเข้าจากกัมพูชาสูงสุด มูลค่า 388.8
ล้านบาท
 ไทยได้ดุลการค้าชายแดน 17,779.4 ล้านบาท โดยได้ดุลจากมาเลเซียสูงสุด มูลค่า 12,923.2 ล้านบาท
การค้าชายแดนในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2554
 การค้ารวม มีมูลค่า 446,164.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
 การส่งออก มีมูลค่า 290,553.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3
 การนาเข้า มีมูลค่า 155,610.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
 ไทยได้ดุลการค้าชายแดน 134,943.5 ล้านบาท โดยได้ดุลการค้ากับมาเลเซียมากเป็นอันดับหนึ่ง
6. การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญ 22 รายการ ภายใต้ ASEAN
 การส่งออก มีมูลค่า 385.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงได้แก่ น้าตาล
ข้าว และน้านมดิบ/นมปรุงแต่ง
 การนาเข้า มีมูลค่า 24.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.4 สินค้านาเข้ามูลค่าสูงได้แก่ เมล็ด
กาแฟ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกาแฟสาเร็จรูป
 ไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรสาคัญ 22 รายการจาก ASEAN มูลค่า 361.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
--------------------------------------------------------
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