
สรุปการคาระหวางประเทศของไทย เดือนกันยายน 2553 

 

 

 

 

1. ภาพรวมการคาระหวางประเทศ 

1.1 เดือนกันยายน 2553 

1) การสงออก: มีมูลคา 18,062 ลานเหรียญสหรัฐฯ  สูงสุดเปนประวตัิการณ  เพ่ิมขึ้น 

ตอเน่ืองรอยละ 21.2 การสงออกยังมีแนวโนมขยายตวัเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง ในรูปเงินบาทการสงออกมีมูลคา 

565,874 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.4    

• การสงออกสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.0 

o สินคาที่เพิ่มข้ึนทั้งมูลคาและปริมาณ ไดแก ยางพารา (มูลคา+92.0%,  

ปริมาณ +12.5%) กุงแชแข็งและแปรรปู (+14.1%, +2.6%) ไกแชแข็งและแปรรูป (+21.1%, +18.4%) 

รวมทั้ง ขาว ที่กลับมาสงออกเพ่ิมขึ้นทั้งมูลคาและปรมิาณ (+14.7%, +6.2%) 

o สินคาที่มลูคาเพิ่มข้ึน แตปริมาณลดลง  ไดแก  อาหารทะเลแชแข็ง  

กระปองและแปรรูป (มูลคา +3.5%, ปริมาณ -21.4%) มันสําปะหลงั (มูลคา +3.8%, ปริมาณ -42.8%)     

และผัก ผลไมสด แชแข็ง กระปอง (+13.7%,-7.4%) ทีผ่ลผลติในประเทศลดลงและราคาสงออกสงูขึ้น 

o สินคาที่ลดลงทั้งมลูคาและปริมาณ ไดแก นํ้าตาล (-51.9%, -63.4%)  

เน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลงและความตองการในประเทศเพิ่มขึ้น 

• สินคาอุตสาหกรรมสําคัญ สงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.2 

o สินคาที่เพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ 20 เชน เครื่องใชไฟฟา (20.6%) ยาน 

ยนตฯ (46.2%) เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก (33.3%) สิ่งทอ (27.6%) ผลิตภัณฑยาง (38.1%) เปนตน  

o สินคาที่สงออกลดลง ไดแก  อัญมณี ลดลงรอยละ 11.0  เปนผลจาก 

การสงออกทองคําที่ลดลงรอยละ 31.0  ขณะที่อัญมณีที่หักทองคําออกแลวสงออกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 26.8  

วัสดุกอสราง ลดลงรอยละ  7.9   

• การสงออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองเปนเดือนที่สิบเอ็ดรอยละ 22.9  โดย 

 มูลคาการสงออกเดือนกันยายน 2553 สูงสุดเปนประวัติการณ โดยมีมูลคา 18,062 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.2 การสงออกไปตลาดสําคัญเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองในอัตราสูง  

การนําเขามีมูลคา 14,997 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ  16.0 สําหรับดุลการคาเดือน

กันยายน 2553 ไทยเกินดุลการคา 3,065 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลใหในชวง 9 เดือนของป 2553 ไทย

ยังคงเกินดุลการคารวม 9,146 ลานเหรียญสหรัฐฯ 



ญ่ีปุนและสหภาพยุโรป(15) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราสูงถึงรอยละ 30.0 และ 22.5 ตามลาํดับและตลาดศักยภาพ

สูง เพ่ิมขึ้นตอเน่ืองในอัตราสูง รอยละ 29.5   เปนการเพิ่มขึ้นทุกตลาด  ขณะทีต่ลาดศักยภาพระดับรองการ

สงออกมีแนวโนมชะลอตวั 

2) การนําเขา: มีมูลคา 14,997 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.0  คิดในรูปเงิน 

บาทมีมูลคา 475,393 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.6   

• สินคาวัตถุดิบ/ก่ึงสําเร็จรปู  เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.6 สอดคลองกับการสงออกและ 

การบริโภคในประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคาเงินบาทที่แขง็คาจูงใจใหมีการซื้อสินคาเพิ่มขึ้น 

• สินคาทุน เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.2 ตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ร่ิมขยายตวั  

และการลงทุนในโครงการขนาดใหญของภาครัฐ 

• สินคาอุปโภคบริโภค เพ่ิมขึ้นรอยละ 18.1 เน่ืองจากราคานําเขาถกูลงจากคาเงิน 

บาทที่แข็งคาขึ้น  

• สินคายานพาหนะและอุปกรณการขนสง  เพ่ิมขึ้นรอยละ 56.8 สาเหตุจาก 

ยอดสงออกขยายตัวเพ่ิมขึน้   

• สินคาเชื้อเพลิง  ลดลงรอยละ 19.9 เน่ืองจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้นสงผลใหราคา 

นําเขาน้ํามันดิบตอบารเรลปรับลดลง 

3) ดุลการคา: ไทยเกินดุลการคา 3,065 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือคิดในรูปเงินบาท 

เกินดุล 90,481 ลานบาท 

1.2 เดือนมกราคม-กันยายน 2553  

1) การสงออก: มูลคา 143,145 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นรอยละ 31.1  ในรูปเงินบาท

การสงออกมีมูลคา 4,613,849 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.7  

2) การนําเขา: มีมูลคา 133,999 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 43.5 คิดในรูปเงิน 

บาทมีมูลคา 4,371,646.9 ลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 34.5 

3) ดุลการคา: ไทยไดดุลการคารวม 9,146 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทมีมูลคา  

242,202 ลานบาท 

2. การคา/การใชสิทธิกับประเทศที่มคีวามตกลง FTA (7 ฉบับ คือ AFTA ญีปุ่น อินเดีย จีน 

ออสเตรเลยี นิวซีแลนด และเกาหลีใต)  

2.1 เดือนกันยายน 2553  

1) การสงออก: ไทยสงออกไปประเทศคูคา FTA มีมูลคารวม 9,287  ลานเหรียญ 



สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.0 เปนการใชสทิธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต FTA มูลคา 3,740 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือรอยละ 40.3 ของการสงออกรวมภายใต FTA โดยประเทศทีใ่ชสิทธิฯ เรียง 3 ลําดับแรก ไดแก 

AFTA จีน และออสเตรเลีย ตามลําดับ 

    2) การนําเขา: นําเขามูลคา 9,311 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น รอยละ 24.7  

    3) ดุลการคา:  ขาดดุลการคา FTA มูลคา 24 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ขาดดุลกับญี่ปุน  

เกาหลีใต จีน และไดดุลกับ AFTA อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) 

2.2  เดือนมกราคม – กันยายน 2553  

1) การสงออก: ไทยสงออกไปประเทศคูคา FTA มีมูลคารวม 77,036  ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 37.5 เปนการใชสทิธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต FTA มูลคา 25,588 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 33.2 ของการสงออกรวมภายใต FTA โดยประเทศทีใ่ชสิทธิฯ เรียง 3 ลําดับ

แรก ไดแก AFTA จีน และออสเตรเลีย  

2) การนําเขา: มูลคา 80,083 ลานเหรยีญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 47.5  

3) ดุลการคา:  ขาดดุลการคา FTA มูลคา 3,046 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

3. การคาชายแดน (มาเลเซีย พมา ลาว กัมพูชา)  

3.1 เดือนกันยายน 2553  

1) การคารวม: มีมูลคา 63,965 ลานบาท (2,074 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นรอย 

ละ 15.2 โดยคากับมาเลเซยีสูงสุดมีมูลคา 41,256 ลานบาท (1,338 ลานเหรียญสหรัฐฯ) หรือคิดเปนรอย

ละ 64.5 ของการคารวมกับ 4 ประเทศ 

2) การสงออก: มีมูลคา 40,272 ลานบาท (1,306 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นรอยละ  

25.5 โดยสงออกไปมาเลเซยีมากที่สุดเปนมูลคา 27,668 ลานบาท  

3) การนําเขา: มีมูลคา 23,693 ลานบาท (768 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นรอยละ  

1.0 โดยนําเขาจากมาเลเซียมากที่สุดเปนมูลคา 13,588 ลานบาท 

4) ดุลการคา: ไทยไดดุลจากการคาชายแดนคิดเปนมูลคา 16,580 ลานบาท (538  

ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยไดดุลจากมาเลเซียสูงสุดมูลคา 14,080 ลานบาท 

3.2  เดือนมกราคม – กันยายน 2553  

    1) การคารวม: มีมูลคารวม 584,929 ลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 28.0 โดยมีมูลคาการคา 

กับประเทศมาเลเซียมากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 64.3 ของมูลคาการคาชายแดนรวม   

2) การสงออก: มีมูลคา 366,113 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 42.7 โดยสงออกไป 

มาเลเซียเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.9 ของการสงออกรวมทางชายแดน   

3) การนําเขา: มีมูลคา 218,817 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.1 โดยนําเขาจากมาเลเซีย 



เปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 61.5 ของการนําเขารวมทางชายแดน 

4) ดุลการคา: ไทยไดดุลมูลคา 147,296 ลานบาท โดยไดดุลการคากับมาเลเซียมาก 

เปนอันดับหนึ่ง แตไทยขาดดุลการคากับพมา มูลคา 25,590 ลานบาท   เน่ืองจากการนําเขากาซธรรมชาติ

จากพมาทางจังหวัดกาญจนบุรี และ การนําเขาสัตวนํ้าทางจังหวัดระนอง 

4. การคาสินคาเกษตรสําคัญ 22 รายการภายใต ASEAN  

4.1  เดือนกันยายน 2553  

1) การนําเขา: มีมูลคา  10  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.1 สินคานําเขามูลคา 

สูง ไดแก กาแฟสําเร็จรูป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และเมลด็กาแฟ เปนตน 

2) การสงออก: มีมูลคา 153 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.7 สินคาสงออก 

มูลคาสูงไดแก นํ้าตาล  ขาว และน้ํานมดิบ/นมปรุงแตง เปนตน 

3) ดุลการคา: ไทยไดดุลการคาสินคาเกษตร 22 รายการจาก ASEAN  มูลคา 143  

ลานเหรียญสหรัฐฯ 

4.2  เดือนมกราคม – กันยายน 2553  

    1) การนําเขา: มีมูลคา 372 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคานําเขามูลคาสงูไดแก ขาวโพด 

เลี้ยงสัตว  กาแฟสําเร็จรูป เมล็ดกาแฟ และกระเทียม เปนตน 

2) การสงออก: มีมูลคา 8,647 ลานเหรยีญสหรัฐฯ สนิคาสงออกมูลคาสูงไดแก นํ้าตาล  

ขาว และน้ํานมดิบ/นมปรุงแตง เปนตน 

3) ดุลการคา: ไทยไดดุลการคาสําหรับสนิคาเกษตร 22 รายการจาก ASEAN มูลคา  

8,275 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

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

กระทรวงพาณิชย 

20 ตุลาคม 2553 


