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รายงานแนวโน้มการค้าในเมืองปูซาน, อุลซาน และจังหวัดคยองนัม (มีนาคม 2564) 
(จ าแนกโดยมูลค่าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

 
□ เมืองปูซาน 

 ○ ยอดการส่งออกของปูซานลดลง 18.7% เมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดการส่งออกของเกาหลีใต้โดยรวมลดลง 5.4% 

   - ผลิตภัณฑ์ที่มียอดลดลงได้แก่ รถยนต์ / Cars (-75.8%), เรือ / Vessels(-74.4), เครื่องยนต์และอะไหล่เรือ / 
Vessel engine & spare-parts (-48.5%), อะไหล่เครื่องบิน / Plane’s spare-parts(-44.1%), เซมิคอนดัก
เตอร์ / Semiconductors (-35.1%), แผ่นวงจรพิมพ์ / Printed circuits(-66.5%), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล / 
Storage devices(-66.8%), คอมพิวเตอร์และอะไหล่ / Computer & parts(-30.1%), อุปกรณ์ด้านออปติคอล / 
Optical devices(-78.5%) 

   - เนื่องจากผลกระทบจากการส่งออกท่ีลดลง ท าให้ตัวเลขการน าเข้าลดลงถึง 10.4% เมื่อปีที่แล้ว 

○ ประเทศหลักในการน าเข้า  

  - ปูซานมียอดน าเข้า 2.3% จากยอดการน าเข้าของเกาหลีใต้ในปี 2564 

(หน่วย: USD K, %) 

พื้นที่ %YoY สินค้า 
มูลค่า 
(USD) 

อัตราเพิ่มข้ึน 
(กุมภาพันธ์, 2564) 

ปูซาน 

เพ่ิมข้ึน 

กระจกทั่วไป (Floating glass) 679 426 
อาหารทะเลแปรรูปอ่ืนๆ 

(Other processed seafood) 
1,246 247 

ผ้าวิสโคส (Viscose) 1,101 128 
ปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen octopus) 1,562 67 

แผ่นไม้อัด (Particle board) 2,859 59 
ยางธรรมชาติ (Natural rubber) 2,616 28 
ปลาหมึกจิ๋ว (Baby octopus) 667 22 

ขาไก่แช่แข็ง (Frozen chicken leg) 2,235 21 

ลดลง 

อะไหล่รถยนต์ (Auto parts) 55 -77 
แผงวงจรไฟฟ้า (Electric board) 502 -47 

เครื่องใช้ส านักงาน (Office supplies) 1,144 -44 
เครื่องเติมอากาศ (Air pumps) 260 -38 
ผักอ่ืนๆ (Other vegetables) 912 -35 

อะไหล่เก้าอ้ี (Chair spare-parts) 1,281 -34 
กุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp) 151 -34 

 แผ่นกระดานเสริมเส้นใย (Fiber board) 370 -19 
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อุลซาน 

เพ่ิมข้ึน 

ดีบุกแท่งและเส้น (Tin bars & wires) 3,248 133 
เศษทองแดง (Copper scrap) 4,919 78 

วัสดุจากผัก (Vegetable materials) 799 46 
แผ่นทองแดง (Copper plates) 257 8 

ลดลง 

อ้อย (Sugar cane) 0 -100 
เรือบรรทุกสินค้า (Cargo ship) 0 -100 

เครื่องมือวัดอัตราการไหลและเครื่องวัดความกดดัน 
Flow meters & pressure gauges 

281 -55 

อะไหล่รถยนต์ (Auto parts) 1,279 -52 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ (Other plastic products) 814 -44 

วัสดุเคมีอ่ืนๆ (Other chemical materials) 605 -42 

คยองนัม 

เพ่ิมข้ึน 

แป้งธัญพืชอื่น ๆ (Other grain flour) 291 690 
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic spare-parts) 780 74 

วัสดุเคมีอ่ืนๆ (Other chemical materials) 723 70 
เซมิคอนดักเตอร์แบบ IC 

(Integrated circuit semiconductor) 
202 69 

แผ่นอลูมิเนียม (Alumium plates) 743 37 
ยางสไตรีนบิวตาไดอีน 

(SBR:Styrene butadiene rubber) 
532 29 

ท่อทองแดง (Copper tubes) 613 26 
อะไหล่อุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ 

(Other mobile communication spare-parts) 
1,656 21 

ลดลง 

อะไหล่แอร์ (Air conditioner spare-parts) 318 -69 
อาหารแปรรูปทางการเกษตรอ่ืนๆ 
(Other agro processed food) 

304 -53 

สิ่งทออ่ืนๆ (Other textile) 2,581 -38 
ยางธรรมชาติ (Natural rubber) 1,631 -27 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ่ืน ๆ 
(Other petrochemical products) 

2,279 -23 

ลวดเหล็ก (Wire of iron) 372 -21 
อะไหล่เครื่องยนต์ (Car engine spare-parts) 420 -16 

น้ าตาลทรายขาว (Refined sugar) 195 -13 
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(หน่วย: USD mils, %) 

    2563 2564 (กุมภาพันธ์) 

ล าดับที่ ประเทศ มูลค่า อัตรา ล าดับที่ ประเทศ มูลค่า อัตรา 

รวม 12,368 100 รวม 1,992 100 

1 จีน 3,546 28.7 1 จีน 580 29.1 

2 ญี่ปุ่น 1,711 13.8 2 ญี่ปุ่น 265 13.3 

3 อเมริกา 1,171 9.5 3 อเมริกา 204 10.2 

4 เวียดนาม 748 6.0 4 วียดนาม 130 6.5 

5 ฝรั่งเศส 633 5.1 5 รัสเซีย 82 4.1 

12 ไทย 162 1.3 13 ไทย 30 1.5 

 

□ เมืองอุลซาน 

○ ประเทศหลักในการน าเข้า 

  - อุลซานมียอดน าเข้า 5.7% จากยอดการน าเข้าของเกาหลีใต้ในปี 2563 และ 2564 (กุมภาพันธ์)  

(หน่วย: USD mils, %) 

    2563 2564 (กุมภาพันธ์) 

ล าดับที่ ประเทศ มูลค่า อัตรา ล าดับที่ ประเทศ มูลค่า อัตรา 

รวม 28,286 100 รวม 4,986 100 

1 ซาอุดิอาระเบีย 9,603 33.9 1 ซาอุดิอาระเบีย 1,762 35.3 

2 ออสเตรเลีย 1,903 6.7 2 ออสเตรเลีย 329 6.6 

3 อเมริกา 1,770 6.2 3 ชิล ี 298 5.9 

4 ชิล ี 1,491 5.2 4 เปรู 260 5.2 

5 เปรู 1,400 4.9 5 อเมริกา 241 4.8 

21 ไทย 188 0.6 22 ไทย 29 0.5 
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□ จังหวัดคยองนัม 

○ ประเทศหลักในการน าเข้า   

  - คยองนัมมียอดน าเข้า 3.9% จากยอดการน าเข้าของเกาหลีใต้ในปี 2563 และ 2564 (กุมภาพันธ์) 

 (หน่วย: USD mils, %) 

    2563 2564 (กุมภาพันธ์) 

ล าดับที่ ประเทศ ล าดับที่ ประเทศ ล าดับที่ ประเทศ ล าดับที่ ประเทศ 

รวม 17,495 100 รวม 3,399 100 

1 จีน 3,958 22.6 1 จีน 626 18.4 

2 อเมริกา 2,417 13.8 2 อเมริกา 459 13.5 

3 ญี่ปุ่น 1,987 11.3 3 ออสเตรเลีย 404 11.8 

4 กาตาร์ 1,013 5.8 4 ญี่ปุ่น 310 9.1 

5 เยอรมนี 862 4.9 5 กาตาร์ 158 4.6 

21 ไทย 126 0.7 25 ไทย 19 0.5 

 

**************************** 

 

Thai Trade Representative Office,Busan 
ส านักงานตัวแทนการค้าเมืองปูซาน 

มีนาคม 2564 
 

 


