
แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจ าเดือนสิงหาคม 2554 

1. การส่งออก 

การส่งออกเดือนสิงหาคม 2554 มีมูลค่า 21,567 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
31.1 ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 640,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 

การส่งออกเดือนในระยะ 8 เดือนของปี 2554 มีมูลค่า 158,065.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.41  
ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 4,754,392.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5  

การส่งออกรายสินค้าเดือนสิงหาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวถึงร้อยละ 64.3 ที่ส าคัญได้แก่  

 ข้าว ขยายตัวร้อยละ 67.0 (ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8)  

 ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 69.6 

 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 81.3 

 สินค้าอาหาร ขยายตัวร้อยละ 43.2 
 สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ  ขยายตัวร้อยละ 16.5 ที่ส าคัญ เช่น  

 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 9.3 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 5.2 

 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 3.0  

 เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 34.3 

 สิ่งทอ  ขยายตัวร้อยละ 11.7 

 วัสดุก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 32.4 

 อัญมณแีละเครื่องประดับ ขยายตัวร้อยละ 65.0 (ทองค า ขยายตัวร้อยละ 364.1) 

 สินค้าที่ส่งออกลดลง  

 ของเล่น ลดลงร้อยละ 17.6  ตลาดที่ส่งออกลดลงได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและ
ฮ่องกง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะไม้และมีราคาสูง  การขาดแคลนแรงงาน 
และ การกีดกันการค้าในตลาดต่างประเทศ 

การส่งออกเป็นรายตลาดเดือนสิงหาคม  ขยายตัวทุกกลุ่มตลาด ได้แก ่
 ตลาดหลัก (Matured Market) ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูงของ

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 และ 25.5 ตามล าดับ ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม  

 ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) ส่งออกเพิ่มขึ้นในอัตราสูงทุกตลาดถึงร้อยละ 40.5  เป็นการ
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงทุกตลาด โดยเฉพาะ เกาหลีใต้ จีน อินโดจีนและพม่า ฮ่องกง อาเซียน 5 และ ไต้หวัน 
ที่ขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 51.4 , 50.1 , 48.1 , 45.0, 33.0 และ 34.5 ตามล าดับ 



 ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7  
เนื่องจากการส่งออกไป แอฟริกา แคนาดา ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลางขยายตัวเพิ่มถึงร้อยละ 
48.1 , 23.6 , 22.5 และ 21.6 ตามล าดับ ขณะที่รัสเซียและ CIS ที่ส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราสูง
ตั้งแต่ต้นปีกลับส่งออกลดลงเป็นเดือนแรกร้อยละ 2.9  นอกจากนี้ การส่งออกไปสหภาพยุโรปก็ลดลง
เช่นกัน โดยลดลงร้อยละ 5.5   

2. การน าเข้า 

การน าเข้าในเดือนสิงหาคม 2554  มีมูลค่า 22,770.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44  ในรูปเงินบาท
การน าเข้ามีมูลค่า 684,925.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.64 

การน าเข้าในระยะ 8 เดือนของปี 2554 มีมูลค่า 153,024.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ในรูปเงิน
บาทการน าเข้ามีมูลค่า 4,658,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.48 

การน าเข้าเดือนสิงหาคม ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกหมวดสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้ 

 สินค้าทุน น าเข้ามูลค่า 5,947.7  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6   

 สินค้าเช้ือเพลิง  น าเข้ามูลค่า  4,890.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.5  

 สินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7  

 สินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส าเร็จรูป  น าเข้ามูลค่า 9,094.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2  

 สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  มูลค่า 830.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 

 อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ มูลค่า 36.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.7 

3. ดุลการค้า 
 เดือนสิงหาคม 2554 ไทยขาดดุลการค้า 1,202.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนในช่วงมกราคม – สิงหาคม 2554 ไทย
ยังคงได้ดุลการค้า 5,041.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

4. การค้า/การใช้สทิธิพิเศษทางภาษศีุลกากรจากความตกลง FTA (7 ฉบับ คือ AFTA ญี่ปุ่น อนิเดีย จีน ออสเตรเลีย   
นิวซีแลนด์ และเกาหลใีต้)  

การค้าเดือนสิงหาคม 2554 
 ไทยส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่ารวม 11,896.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากสิงหาคม 

2553 ร้อยละ 35.9 เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มูลค่า 3,808.52 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29.71 โดยประเทศที่ใช้สิทธิฯ เรียง 3 
ล าดับแรก ได้แก่ AFTA  จีน และญี่ปุ่น  

 การน าเข้า มีมูลค่า 13,523.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 41.3  
 ภาพรวมขาดดุลการค้า FTA มูลค่า 1,626.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

          การค้าในระยะ 8 เดือนของปี 2554  
 ไทยส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่ารวม 84,843.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ร้อยละ 25.3 เป็นการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษ FTA มีมูลค่า 27,661.39 ล้านเหรียญ



สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.61 คู่ค้าที่มีการใช้สิทธิสูงสุดสามอันดับแรก 
คือ  AFTA  จีน และญี่ปุ่น ส่วนอัตราการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษที่มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก คือ  
FTA เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 188.42 รองลงมา คือ FTA อินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.44 

 การน าเข้า มีมูลค่า 88,923.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 25.6 
 ภาพรวมขาดดุลการค้า FTA มูลค่า 4,079.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

5. การค้าชายแดน (มาเลเซีย พม่า ลาว กมัพูชา)  

การค้าชายแดนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจยัส าคัญที่สนับสนุนการส่งออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การค้าเดือนสิงหาคม 2554  

 การค้ารวม มีมูลค่า 77,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 โดยค้ากับมาเลเซียสูงสุดมีมูลค่า 48,529.3 ล้านบาท  
 การส่งออก มีมูลค่า 48,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 โดยส่งออกไป มาเลเซียสูงสุดมูลค่า 32,432 ล้านบาท  
 การน าเขา้ มีมูลค่า 28,931 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.6 โดยน าเข้าจากมาเลเซียสุดมูลค่า 16,097 ล้านบาท  
 ไทยได้ดุลจากการค้าชายแดนคิดเป็นมูลค่า 19,972 ล้านบาท  โดยได้ดุลจากมาเลเซียสูงสุดมูลค่า 16,336 ล้านบาท  

การค้าในระยะ 8 เดือนของปี 2554 
 การค้ารวม มีมูลค่ารวม 601,572 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.5 โดยมีมูลค่าการค้ากับประเทศ

มาเลเซียมากเป็นอันดับหน่ึง 385,412 ล้านบาท   
 การส่งออก มีมูลค่า 388,512 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 19.2 โดยมีมูลคา่การส่งออกไปประเทศ

มาเลเซีย มากเป็นอันดับหนึ่ง 257,456 ล้านบาท   
 การน าเข้า มีมูลค่า 213,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 โดยมีมูลค่าการน าเข้าจากมาเลเซียมาก

เป็นอันดับหนึ่ง 127,956 ล้านบาท  
 ไทยได้ดุลมูลค่า 175,452 ล้านบาท โดยได้ดุลการค้ากับมาเลเซียมากเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 129,500 ล้านบาท  

6. การค้าสนิค้าเกษตรส าคัญ 22 รายการภายใต้ ASEAN  

การค้าเดือนสิงหาคม 2554  
 การน าเข้า มีมูลค่า 52.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.59 สินค้าน าเข้ามูลค่าสูง ได้แก่   

เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูป และมะพร้าว  
 การส่งออก มีมูลค่า 309.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.42 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงได้แก่ 

น้ าตาล  ข้าว  และน้ ามันปาล์ม    
 ไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรส าคัญ 22 รายการจาก ASEAN มูลค่า 256.73 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 

 
 

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

   กระทรวงพาณิชย ์
22 กันยายน 2554 


