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1. การสงออก 

เดือนสิงหาคม  การสงออกมีมูลคา 16,452 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.9 การสงออก

ยังมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจากชวงปลายป 2552 ในรูปเงินบาทการสงออกมีมูลคา 527,286 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.5    

1.1 การสงออกสินคาสําคัญเพิ่มข้ึนในทุกหมวด โดยสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร

เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.0  ขณะที่สินคาอุตสาหกรรมสําคัญเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 26.1 

1.2 สินคาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร    

• สินคาที่เพ่ิมขึ้นทั้งมูลคาและปริมาณ ไดแก ยางพารา (มูลคา +97.8%, ปริมาณ 

+7.1%) อาหารทะเลแชแข็ง กระปองและแปรรูป (มูลคา +7.3%, ปริมาณ +6.1%) 

และไกแชแข็งและแปรรูป (+16.6%, +10.6%) 

• สินคาที่มูลคาเพิ่มขึ้น แตปริมาณลดลง เน่ืองจากราคาสงออกสูงขึ้น ไดแก            

มันสําปะหลัง (มูลคา +3.0%, ปริมาณ -42.1%) และกุงแชแข็งและแปรรูป (+7.9%,    

-3.5%) 

• สินคาที่ลดลงทั้งมูลคาและปริมาณ ไดแก ขาว (มูลคา -18.6%, ปริมาณ -13.5%) 

เน่ืองจากปญหาการแขงขันดานราคากับเวียดนาม ปากีสถานและอินเดีย และการแข็ง

คาของเงินบาท ผัก ผลไม (-2.8%, -25.8%) เน่ืองจากผลผลิตในประเทศลดลง และ

นํ้าตาล (-42.5%, -56.6%) เน่ืองจาก ผลผลิตในประเทศลดลงและความตองการใน

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

1.3 สินคาอุตสาหกรรมสําคัญสงออกเพิ่มข้ึนเกือบทุกรายการ  

• สินคาที่เพ่ิมขึ้นสูงกวารอยละ 20 เชน เครื่องใชไฟฟา (41.8%) ยานยนต (68.3%)   

เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก (35.2%) สิ่งทอ (23.5%) ผลิตภัณฑยาง (33.3%) เปนตน  

 การสงออกเดือนสิงหาคม 2553 มีมูลคา16,452 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.9 โดยมี

การสงออกเพ่ิมขึ้นทุกหมวด สินคาที่มีอัตราการขยายตัวสูงมาก ไดแก ยางพารา เครื่องใชไฟฟา   

ยานยนต อุปกรณและสวนประกอบ เปนตน ในขณะเดียวกัน การสงออกไปตลาดสําคัญยังคงเพิ่มขึ้น

ตอเน่ือง สวนการนําเขามีมูลคา 15,809 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ  41.1 แตเม่ือเทียบกับเดือน

ที่ผานมาลดลงรอยละ 4.2 สําหรับดุลการคาเดือนสิงหาคม 2553 ไทยเกินดุลการคา 643 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ สงผลใหดุลการคาสะสมในชวง 8 เดือนของป 2553 ไทยยังคงเกินดุลการคารวม 6,081 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 



• สินคาที่สงออกลดลง ไดแก  อัญมณีและเครื่องประดับที่ลดลงรอยละ 14.4 เปนผลจาก

การสงออกทองคําที่ลดลงถึงรอยละ  72.9  ขณะที่อัญมณีที่หักทองคําออกแลวก็

สงออกเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงถึงรอยละ 47.4  วัสดุกอสรางลดลงรอยละ 9.2 เปนการ

ลดลงของการสงออกผลิตภัณฑเหล็กกลา (โครงกอสราง) ไปออสเตรเลียที่ลดลงถึง

รอยละ 78.6 และสิ่งพิมพ กระดาษและบรรจุภัณฑลดลงรอยละ 1.9 เปนการลดลงใน

ฮองกง ซ่ึงเปนตลาดสงออกสําคัญถึงรอยละ 11.5  เน่ืองจากตองแขงขันกับจีนที่มีการ

เพ่ิมกําลังการผลิตในประเทศ โดยสรางโรงงานกระดาษที่ใหญที่สุดในโลก และมี

เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย  

1.4 ตลาดสงออกสําคัญสงออกเพิ่มข้ึนตอเน่ือง ทั้งในตลาดหลัก และตลาดที่มีศักยภาพ 

• ตลาดหลัก สงออกเพิ่มขึ้นตอเน่ืองเปนเดือนที่สิบถึงรอยละ 31.2 เปนการเพิ่มขึ้นใน

ทุกตลาด  โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญ่ีปุนที่เพ่ิมขึ้นในอัตราสูงตอเน่ืองถึงรอยละ 36.8 

และ 35.5 ตามลําดับ 

• ตลาดศักยภาพสูง  สงออกเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองเปนเดือนที่สิบสอง รอยละ 25.8  เปนการ

เพ่ิมขึ้นในทุกตลาด  โดยเฉพาะอินเดียและอาเซียน(5) ที่ขยายตัวถึงรอยละ 44.3 และ 

31.4 ตามลําดับ 

• ตลาดศักยภาพระดับรอง สงออกเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองเปนเดือนที่สิบสอง แตการสงออก

มีแนวโนมชะลอตัวลง โดยขยายตัวเพียงรอยละ 11.5  เน่ืองจากการสงออกไปทวีป

ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลางลดลงรอยละ 10.1 และ 5.4 ตามลําดับ  ขณะท่ีการ

สงออกไปลาตินอเมริกาขยายตัวถึงรอยละ 105.6   

• ตะวันออกกลางเปนการลดลงของการสงออกไปอิหรานที่ลดลงถึงรอยละ 80.4   

สินคาที่สงออกลดลงไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ (ลดลงรอยละ 99.6) 

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ (ลดลงรอยละ 59.8) และ ผลิตภัณฑเหล็ก

และเหล็กกลา(ลดลงรอยละ 96.3) 

• ทวีปออสเตรเลีย เปนการลดลงของการสงออกสินคา ทองคํา (ลดลงรอยละ  

100.0) ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลาประเภทโครงกอสราง (ลดลงรอยละ 78.6) 

เดือนมกราคม-สิงหาคม การสงออกมีมูลคา 125,083 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 32.6  

2. การนําเขา  

เดือนสิงหาคม มีมูลคา 15,809 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 41.1 และเม่ือคิดในรูปเงินบาท

มีมูลคา 512,534 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.0  แตเม่ือเทียบกับเดือนที่ผานมาลดลงรอยละ 4.2 ทั้งน้ี การ



นําเขาขยายตัวทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมวัตถุดิบ/กึ่งสําเร็จรูป กลุมทุน และกลุมยานพาหนะและอุปกรณ

การขนสง  

2.1 เชื้อเพลิง เพ่ิมขึ้นรอยละ 42.1 เน่ืองจากการขยายตัวของภาคการผลิต การสงออก และการ

ขนสงโลจิสติกสที่สอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

2.2 ทุน  เพ่ิมขึ้นรอยละ 38.9 เน่ืองจากนักลงทุนตางชาติยังมีความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจและความ

ชัดเจนของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคาสงผลให

ราคานําเขาถูกลงผูประกอบการจึงตัดสินใจซื้อสินคาหมวดทุนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเครื่องจักร

และสวนประกอบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการผลิต 

2.3 วัตถุดิบ/ก่ึงสําเร็จรูป  เพ่ิมขึ้นรอยละ 39.4 สอดคลองกับภาคการสงออกและภาคการบริโภค

ภายในประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาสินคาถูกลงจากคาเงินบาทแข็งคาจูงใจใหมี

การซื้อเพ่ิมขึ้น  

2.4 อุปโภคบริโภค  เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.5 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมีทิศทางดี

ขึ้นทั้งภาคการผลิต และการทองเที่ยว ประกอบกับรายไดภาคครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งภาค

เกษตรและอุตสาหกรรม 

2.5 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง เพ่ิมขึ้นรอยละ 98.7 สาเหตุจากยอดสงออกขยายตัว

เพ่ิมขึ้น (โดยมียอดสงออกรถยนตน่ัง มูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 94.4 

รถยนตแวนและปกอัพ มูลคา 517 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 128.2 และสวนประกอบ

และอุปกรณยานยนต มูลคา 435 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 75.6)  ยอดจําหนายรถ

ภายในประเทศที่ขยายตัวถึงรอยละ 52.0 และในดานการนําเขาสวนประกอบและอุปกรณยาน

ยนต ซ่ึงมีสัดสวนถึงรอยละ 77 ของการนําเขาในหมวดนี้  มีมูลคานําเขา 574 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 68.3 

เดือนมกราคม – สิงหาคม การนําเขามีมูลคา 119,003 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 47.9     

3. ดุลการคา  

เดือนสิงหาคม ไทยเกินดุลการคา 643 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือคิดในรูปเงินบาทเกินดุล 

14,753  ลานบาท สงผลใหชวงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2553 ไทยไดดุลการคารวม 6,081 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

-------------------------------------- 
กระทรวงพาณิชย 

20 กันยายน 2553 


