
สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนพฤศจิกายน 2553 

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

การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 17,699.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.4 
ขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการนําเข้า มีมูลค่า 17,292.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.3  

ส่งผลให้เกินดุลการค้ามูลค่า 407.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

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

1. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ 

1.1 การส่งออก 

 1) การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 17,699.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนถึง

ร้อยละ  28.4 ขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง  ในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 524,800.6 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.7 

 2) การส่งออกในระยะ 11 เดือนของปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 177,977.3  ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.1  ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 5,661,023.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.1 

 3) สินค้าส่งออกสําคัญเดือนพฤศจิกายน 2553  สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 25.7 ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.9 

  - สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ขยายตัว   ได้แก่   ข้าว  (53.1%)     ยางพารา (49.2%)  

มันสําปะหลัง (7.5%) อาหาร (21.5%) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (8.2%) เครื่องใช้ไฟฟ้า (28.8%) ยานยนต์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ (35.9%)   อัญมณีและเครื่องประดับ (89.7%)  โดยการส่งออกทองคําเพ่ิมขึ้นถึง

ร้อยละ 215.6 ขณะท่ีอัญมณีท่ีหักทองคําออกแล้วส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.8 

  - สินค้าท่ีส่งออกลดลงมีเพียง 2 รายการ ได้แก่ น้ําตาล (-67.8%) เนื่องจาก ผลผลิตใน

ประเทศลดลงและความต้องการใช้ในประเทศเพ่ิมขึ้น วัสดุก่อสร้าง (-1.4%) ซ่ึงเป็นการลดลงของการส่งออก

โครงก่อสร้างทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้าไปออสเตรเลียท่ีลดลงถึงร้อยละ 98.0 เนื่องจากปี 2552 มีการส่งออกไป

เพ่ือก่อสร้างโรงแยกก๊าซ 

 4) ตลาดส่งออกสําคัญเดือนพฤศจิกายน 2553 ขยายตัวทุกตลาด โดยตลาดหลัก ตลาด

ศักยภาพสูง และตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 22.5, 30.3, และ 24.1 ตามลําดับ 

  - ตลาดสําคัญท่ีขยายตัว เช่น อาเซียน 9 (25.9%) จีน (20.9%) ญี่ปุ่น (25.1%)  

สหรัฐฯ (19.9%) ฮ่องกง (55.8%) ตะวันออกกลาง (16.9%) แอฟริกา (46.3%) ละตินอเมริกา (74.1%) 

รัสเซียและ CIS (122.9%) เป็นต้น 

  - ส่วนตลาดท่ีหดตัวมีเพียงตลาดเดียวคือ ทวีปออสเตรเลีย  (-0.3%) เนื่องจากการ

ส่งออกโครงก่อสร้างทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้าไปออสเตรเลีย (ลดลงร้อยละ 84.8)  



1.2 การนําเข้า 

 1)  การนําเข้าเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 17,292.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

35.3 คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 519,277.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.1 

 2) การนําเข้าในช่วง 11 เดือนของปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 166,101.9 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.3 คิดในรูปเงินบาทมีมูลค่า 5,348,135.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.8 

 3) สินค้านําเข้าสําคัญเดือนพฤศจิกายน 2553 การนําเข้าขยายตัวเกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นสินค้า

หมวดอาวุธยุทธปัจจัย 

- สินค้าวัตถุดิบ/ก่ึงสําเร็จรูป มูลค่า 6,918.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.1  

- สินค้าทุน  มูลค่า 4,216.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.6  

- สินค้าเช้ือเพลิง  มูลค่า 3,738.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.1 

- สินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,624.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.4  

- สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  มูลค่า 783.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 41.5  

1.3 ดุลการค้า 

 1) เดือนพฤศจิกายน 2553 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 407.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงิน

บาทเกินดุล 5,523.3 ล้านบาท 

 2) ในช่วง 11 เดือนของปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยเกินดุลการค้าสะสมมูลค่า 11,875.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดในรูปเงินบาทเกินดุล 312,888.6 ล้านบาท 

2. การค้า/การใช้สิทธิกับประเทศที่มีความตกลง FTA  

 2.1 เดือนพฤศจิกายน 2553 ไทยส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่ารวม 9,363.3  ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.3 เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มูลค่า 3,311.8 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.9 คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของการส่งออกรวมภายใต้ FTA 

2.2 ประเทศท่ีใช้สิทธิฯ สูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ AFTA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.7 สินค้าท่ีมีการใช้สิทธิฯ มาก 

อาทิ รถยนต์และยานยนต์ขนส่ง อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ส่วนประกอบยานยนต์ หลอดหรือท่อพลาสติก 

เคร่ืองปรับอากาศ และเหล็กก่ึงสําเร็จรูป รองลงมาได้แก่ จีน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.3 และออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 23.9 

2.3  การนําเข้าจากประเทศคู่ค้า FTA มีมูลค่า 10,046.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.2  

2.4  ไทยได้ดุลการค้า FTA มูลค่า 1,302.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



3. การค้าชายแดน (มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา)  

 3.1 การค้ารวมเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 63,298.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 ส่วนช่วง 11 

เดือนของปี 2553 มีมูลค่า 712,324.2  ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.7 

 3.2 การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 39,196.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 และระยะ 11 

เดือนของปี 2553 มีมูลค่า 443,574.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.5 

 3.3 การนําเข้าเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 24,101.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 และช่วง 11 

เดือนของปี 2553 มีมูลค่า 268,749.6  ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.0 

 3.4 ไทยเกินดุลค้าชายแดนเดือนพฤศจิกายน 2553 คิดเป็นมูลค่า 15,095.2 ล้านบาท ในขณะท่ีการ
เกินดุลการค้าสะสม 11 เดือน ปี 2553 มีมูลค่า 174,824.9 ล้านบาท (ยกเว้นพม่าท่ีไทยขาดดุล เนื่องจากยังคงนําเข้า
ก๊าซธรรมชาติจากพม่าในมูลค่าสูง) 

 

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

กระทรวงพาณิชย์ 
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