
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2565

การส่งออกขยายตัวสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะน ้าตาล (ขยายตัวสูงเกินกว่า 1 เท่าต่อเนื่อง 9 เดือน สูงสุดที่อินโดนีเซีย) ข้าว ยางสังเคราะห์ 
รวมถึง เนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง เนื อ/ชิ นส่วนไก่สดแช่แข็ง ท่ีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ ปลากระป๋อง ที่มูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 
8 ปี จากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ น โดยเฉพาะอังกฤษ และจีน ที่ขยายตัว 1.9 เท่า และ 1.5 เท่า ตามล้าดับ

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงสูงสุด ได้แก่ ทุเรียนสด มังคุดสด มันส้าปะหลัง ที่ตลาดหลักจีน น ้ามันปาล์ม หดตัวครั งแรกในรอบ 17 เดือน สูงสุดที่อินเดีย และ
สุกรมีชีวิต เดือนนี มูลค่าส่งออกเหลือเพียง 5.8 ลบ. (ปีก่อนส่งออก 365 ลบ.) หดตัวสูงที่กัมพูชา และเมียนมาร์

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

กันยายน 2565

• ดุลการค้ายังคงขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 5 ท่ี 4,215 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 165,484 ล้านบาท 
โดยเป็นการขาดดุลสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี ตามการน้าเข้ากลุ่มเชื อเพลิงท่ียังคงขยายตัวสูง

• มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 414,561 ล้านบาท  ร้อยละ 28.1 (YoY) 
ส้าหรับในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว  6,537 ล้านดอลลาร์ สรอ.  ร้อยละ 14.5
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มูลค่าน้าเข้าในรูปเงินบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,026,654 ลบ. (เป็นครั งแรกที่สูงถึง
หนึ่งล้านลบ.) ขยายตัวร้อยละ 35.5 (หากหักน ้ามัน และทองค้า ขยายตัวร้อยละ 19.6)
จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี ท่ี 36.8662 บาท/USD

สินค้าในกลุ่มเชื อเพลิง (น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น ้ามันส้าเร็จรูป และถ่านหิน) ทองค้า เพชร 
รถยนต์นั่ง ปุ๋ยไนโตรเจน/โพแทสเซียม และกระเป๋า ขยายตัวในอัตราสูงเกินกว่า 1 เท่า 
ส้าหรับสินค้าที่น้าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบยานยนต์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสง และกระเป๋า
สินค้าที่หดตัวสูงสุดได้แก่ เหล็กแท่งแบน (จากโอมาน) และปุ๋ยเคมี (ตามปริมาณที่ลดลง 79%
จากรัสเซียและจีนเป็นหลัก) รวมถึง ชุดตรวจโรคและวัคซีน โดยเฉพาะส้าหรับ covid-19
(จากเกาหลีใต้และจีน)

มูลค่าการส่งออก 23,633 ล้านดอลลาร์ สรอ.  7.5%(YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  18 
(หักน ้ามัน และทองค้า  8.2%) ตามการขยายตัวของตลาดหลัก โดยเฉพาะ CLMV ที่ขยายตัว
ในอัตราเร่ง ขณะทีจ่ีนยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และส่วนประกอบ สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปและ
อาหารแปรรูป ยังขยายตัวได้ดี
สินค้าส่งออกหลักท่ีหดตัวได้แก่ น ้ามันส้าเร็จรูป หดตัวครั งแรกในรอบ 18 เดือน และ
หน่วยบันทึกข้อมูล หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือนในอัตราชะลอ ส้าหรับถุงมือยาง ยังคงหดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 นอกจากนี  มีการส่งออกเครื่องบินโดยสารจ้านวน 4 ล้าไปยัง
อินโดนีเซียในปีก่อน

การส่งออกในรูปเงินบาทมีมูลค่า 861,169 ลบ. ยังคงขยายตัวในอัตรา 2 digit ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 16 ที่ร้อยละ 20.4 (YoY) (หักน ้ามัน และทองค้า ขยายตัว 21.1%) จาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงสูงถึง 36.4397 บาท/USD (ปีก่อน 32.5541 บาท/USD)
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มูลค่าการน้าเข้า 27,848 ล้านดอลลาร์ สรอ.  21.2% (YoY) จากราคากลุ่มเชื อเพลิงที่ยังคง 
ทรงตัวสูงต่อเนื่อง รวมถึงการน้าเข้าทองค้าที่ขยายตัวสูง (หักน ้ามัน และทองค้า  7.0%)การน้าเข้า
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 51,481 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.888 ล้านล้านบาท
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การน้าเข้าจากจีนท้าสถิติ new high (จากวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และก๊าซธรรมชาติ 
ที่มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์) และน้าเข้าจากญี่ปุ่นสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี ทั งนี  คู่ค้า
หลักขยายตัวทั งหมด

ตลาดส่งออกหลักส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ CLMV ขยายตัวสูงถึง 57.9% 
(จากทองค้า น ้ามันส้าเร็จรูป และรถยนต์นั่ง) และญี่ปุ่น มูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 5 ปี 
(จากเนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และเนื อ/ชิ นส่วนไก่สดแช่แข็ง ท่ีสูงสุดเป็นประวัติการณ์)
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