
 

สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States)  

 
⋅ เปนคูคาอันดับ ๒ ของไทยในลาตินอเมริกา (ป 256๓) 
⋅ เปนประเทศแรกในลาตินอเมริกาท่ีเปนสมาชิก OECD และเปนสมาชิก APEC,      
   G20, CPTPP และกลุม Pacific Alliance (PA) (ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู)    
⋅ ใหความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาระการพัฒนาหลัง 
  ป ค.ศ. 2015 การโยกยายถ่ินฐาน การขจัดอาวุธนิวเคลียร 
 

ขอมูลท่ัวไป 

พ้ืนท่ี               1,972,550 ตร.กม. (4 เทาของไทย  
  /ใหญเปนอันดับ 3 ในลาตินอเมริกา)     

ประธานาธิบดี       นายอันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร 
                               (Mr. Andrés Manuel López Obrador) 
                               (เขารับตำแหนง 1 ธ.ค. 25๖๑) 

 

เมืองหลวง        กรุงเม็กซิโก    
ประชากร         ๑๒8.93 ลานคน (2564)  
ภาษาราชการ    สเปน  
ศาสนา            โรมันคาทอลิก รอยละ 89  
                      โปรเตสแตนท รอยละ 6 

รมว.กต.               นาย Marcelo Luis Ebrard Casaubón   
   (เขารับตำแหนง ๗ ธ.ค. 256๑) 
                              
วันเอกราช       16  ก.ย. 
วันสถาปนาความสัมพันธ 28 ส.ค. 2518 
 
ทางการทูต  

 

ขอมูลเศรษฐกิจ (2563) 

GDP ๑,๐4๐.๐ พันลาน USD 
(ไทย 509.2 พันลาน USD) 

สกุลเงิน  เปโซเม็กซิโก (1 เปโซเม็กซิโก = 1.๔๔ บาท)  
(สถานะ มีนาคม ๒๕๖๔)   

GDP per Capita ๘,๐70.๐ USD  
(ไทย 7,300 USD)    

ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน กาซธรรมชาติ ธาตุเหล็ก แรเงิน 
ทองแดง ทองคำ กำมะถัน ปาไม ตะก่ัว 

 

GDP Growth รอยละ -9.0  (ไทย รอยละ -7.1) อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป ยาสูบ เคมีภัณฑ เหล็กกลา  
ปโตรเลียม เหมืองแร  สิ่งทอ ทองเท่ียว 

 

อัตราเงินเฟอ รอยละ ๓.4๐ (ไทย รอยละ -0.4) สินคานำเขาสำคัญ 
 
 
ตลาดนำเขาสำคัญ 

เครือ่งจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักร
การเกษตร สินคาวัตถุดิบ สวนประกอบ
รถยนต 
สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน 
 

 

สินคาสงออกสำคัญ 
 
ตลาดสงออกสำคัญ 

สินคาอุตสาหกรรม  ปโตรเลียม แรเงิน  
ผักและผลไม กาแฟ ฝาย 
สหรัฐฯ แคนาดา จีน สเปน      

 

สถิติท่ีสำคัญ (ม.ค. – พ.ค. 2564) 

   
มูลคาการคารวม  

 
   1,373.67 ลาน USD เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.17 จากป 2562 ไทยไดดุลการคา 720.7 ลาน USD 

  สินคาสงออกของไทย 
  (5 อันดับแรก) 

  1,047.23 ลาน USD เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.17 
  1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 2) คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ                                      
  3) ผลิตภัณฑยาง 4) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 5) แผงวงจรไฟฟา 

สินคานำเขาจากเม็กซิโก 
(5 อันดับแรก) 

326.44 ลาน USD ลดลงรอยละ 5.89 
1) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 2) สวนประกอบและอุปกรณยานยนต  3)  
เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การแพทย 4) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ                    
5) เลนส แวนตาและสวนประกอบ 

กิจกรรมสงเสริมการคา กิจกรรม OBM, Export Clinic, Podcast ขอมูลตลาด, เชิญ ผนข รวมงาน virtual trade fairของ
กรม (กิจกรรมปกติ : สัมมนาโอกาสการคา, คณะผูแทนการคาเดินทางเยือนเม็กซิโก, กิจกรรม in-
store promotion, จัดประชาสมัพันธรานอาหารไทย, เชิญ ผนข รวมงานแสดงสินคาของกรม) 

ชาวเม็กซิโกเดินทางเขาไทย 
จำนวนนักทองเท่ียวเขาไทย 

๓๕,๖๑๔ คน พ.ศ. 256๒ (เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐.๘  จาก ๓๒,๑๒๖ คน ในป 256๑)  
๓๐,๙๓๑ คน พ.ศ. 2562 (เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๑.๔  จาก ๒๗,๔๐๒ คน ในป ๒๕๖๑) 

คนไทยในเม็กซิโก 150 คน (คนไทยท่ีสมรสกับคนตางชาติ 32 คน พนักงานนวด และสปา 13 คน นักเรียน/
นักศึกษา 12 คน และประเภทอ่ืน ๆ อีก 93 คน)    

การลงทุนของภาคเอกชนไทย ๔ บริษัท ไดแก บ. อินโดรามาไทย และ บ. Royal Interpack (อุตสาหกรรมพลาสติก)               



 

 

บ. SVI (อุปกรณอิเล็กทรอนิกส) ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) (การสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน)  
การลงทุนของภาคเอกชนเม็กซิโก 3 บริษัท ไดแก บ. Metalsa (ชิ้นสวนโลหะยานพาหนะ) บ. Kidzania (ของเลนเด็ก)                    

บ. El Charro (อาหารและขนมสไตลเม็กซิกัน) บ. HRI ENTEC (ทอติดครีบ) เปนตน 
สำนักงานเม็กซิโกในไทย 
สำนักงานไทยในเม็กซิโก 
 

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์) ภุเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ)์                                                       
กรุงเม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ)  
เมืองกวาดาลาฮารา (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) 
  

สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับเม็กซิโก 

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

ป 2021 
ป 2020 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

+/- (%) 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 3,092.34 1,695.67 14.74 2,373.46 1,293.39 19.67 718.88 402.27 1.32 

 

สินคาสงออกหลักของไทยไปตลาดเม็กซิโกป 2020 – ป 2021                                                         หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 697.74 306.71 430.00 40.20 

2. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

462.62 239.83 149.44 -37.69 

3. ผลิตภัณฑยาง 116.43 47.06 67.39 43.21 

4. เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่อง 

73.68 29.72 56.43 89.86 

5. เครื่องโทรสาร โทรศัพท อุปกรณและ

สวน 

101.54 39.57 53.09 34.16 

6. แผงวงจรไฟฟา 84.13 35.12 52.65 49.94 

7. หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 91.21 45.59 46.15 1.24 

8. เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และ

สวนประกอบ 

127.54 55.51 43.09 -22.38 

9. แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา 59.98 20.96 42.29 101.75 

10. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 31.53 13.25 25.76 94.42 

การสงออกรวม 2,373.46 1,080.77 1,293.39 19.67 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

 

 สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจากเม็กซิโก ป 2020 – ป 2021                                                                หนวย : ลาน USD 



 

 

สินคา ป 2020 ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

ป 2021 

ม ค มิ ย  

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1. เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 189.66 103.65 113.48 9.49 

2. สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 165.98 102.19 90.37 -11.57 

3. เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

การ 

63.30 32.68 33.55 2.67 

4. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 35.63 21.41 21.51 0.48 

5. เลนซ แวนตาและสวนประกอบ 15.77 5.62 16.33 190.55 

6. เครื่องใชไฟฟาในบาน 22.27 9.62 11.30 17.43 

7. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภณัฑ 

32.97 24.08 11.16 -53.65 

8. เคมีภณัฑ 21.71 10.98 10.31 -6.15 

9. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

37.30 17.06 9.97 -41.55 

10. ผลิตภณัฑโลหะ 12.53 7.55 7.83 3.70 

การนำเขารวม 718.88 397.03 402.27 1.32 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
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