
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ น ้ำตำล (ตำมปริมำณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ น ขยำยตัวสูงที่อินโดนีเซีย) อำหำรสัตว์ (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ 
ตลำดหลักและขยำยตัวสูงที่สหรัฐอเมริกำ) ข้ำว (ขยำยตัวสูงสุดที่อิรัก 1.1 พัน ลบ. จำกปีก่อนที่ส่งออกเล็กน้อย) เนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
(สูงสุดที่ญี่ปุ่น) ยำงธรรมชำติ (ตลำดหลักและขยำยตัวสูงที่จีน) และปลำกระป๋อง (ขยำยตัวสูงจำกตลำดหลักที่สหรัฐอเมริกำ) 

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ หมำกแห้ง (ต่้ำสุดในรอบ 16 เดือน) เนื อสุกรแช่แข็ง (ต่้ำสุดในรอบ 4 ปี) ส้ำหรับมันส้ำปะหลัง หดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 9 เดือน

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

มีนาคม 2565

• ดุลกำรค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. เกินดุล 123 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เป็นครั งแรกในรอบ 3 เดือน 
ขณะที่ในรูปเงินบำท ขำดดุลสูง 5,793 ล้ำนบำท ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

• มูลค่ำกำรค้ำรวมในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัว  6,647 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 16.5 (YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ส้ำหรับในรูปเงินบำท ขยำยตัว 342,969 ล้ำนบำท ร้อยละ 28.5

การส่งออก
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มูลค่ำน้ำเข้ำในรูปเงินบำทที่ 776,612* ลบ. ขยำยตัวร้อยละ 28.7 หำกหักน ้ำมัน และ
ทองค้ำ ขยำยตัวร้อยละ 20.2
สินค้ำขยำยตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป ถ่ำนหิน โดยเฉพำะ
ก๊ำซธรรมชำติ สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยำยตัวต่อเนื่อง (วงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นบันทึกข้อมูล ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ) ส้ำหรับสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ได้แก่ นมผง และ
ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ทั งนี  มีกำรน้ำเข้ำยุทโธปกรณ์ทำงทหำรฝึก คอบร้ำโกลด์ 2022 
มูลค่ำ 4.5 พัน ลบ. จำกสหรัฐอเมริกำ (ปีก่อนน้ำเข้ำเล็กน้อย) นอกจำกนี  วัคซีนและ
ชุดตรวจโรค (ส่วนใหญ่ใช้ส้ำหรับ COVID-19) ขยำยตัว 1.7 เท่ำ และ 1.8 เท่ำ ตำมล้ำดับ
สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กึ่งส้ำเร็จรูปท้ำด้วยเหล็ก และข้ำวสำลี (หดตัวครั งแรกในรอบ 
4 เดือน) สินค้ำหดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ทองค้ำ (สูงสุดที่ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกำ) ถั่วเหลือง 
(ต่้ำสุดในรอบ 32 เดือน จำกสหรัฐอเมริกำ) ทั งนี  ส่วนประกอบยำนยนต์ หดตัวครั งแรกรอบ 13 เดือน

มูลค่าการส่งออก 23,483 ล้านดอลลาร์ สรอ.  16.2%(YoY) (หักทองค า  13.2%) 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานยนต์และอิเล็กทรอนกิส์

สินค้ำหลักขยำยตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอัญมณี โลหะมีค่ำ และเครื่องประดับ 
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (จำกวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์) และกลุ่มสินค้ำเกษตร
(โดยเฉพำะน ้ำตำล และเนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง) รวมถึง น ้ำมันส้ำเร็จรูป (โดยเฉพำะประเทศ
ในกลุ่มอำเซียน) และยำงรถยนต์ (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) นอกจำกนี  มีกำรส่งออก
เครื่องบินโดยสำร จ้ำนวน 3 ล้ำ มูลค่ำเพิ่มขึ น 3.8 พัน ลบ. หรือ 6.4 เท่ำ

สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ ถุงมือยำง (ต่้ำสุดในรอบ 21 เดือน โดยเฉพำะตลำดหลักสหรัฐอเมริกำ) 
ทุเรียน ล้ำไยสด (ที่จีนเป็นหลัก) ส้ำหรับสุกรมีชีวิต ไม่มีส่งออกเป็นเดือนที่ 2 ปีก่อนส่งออก 
1.0 พัน ลบ. (เนื่องจำกโรคระบำด ASF และห้ำมส่งออก ตั งแต่ ม.ค. 65) 

มูลค่ำกำรส่งออกในรูปเงินบำท 770,819* ลบ. ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12
ทีร่้อยละ 28.2 
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ทุเรียน ล้ำไยสด

สุกรมีชีวิต

(-56.0%)

(-78.9%)

น ้ำมันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

ทองค้ำ

(+86.4%)

(+51.5%)

(-6.6%)

สินค้าน าเข้า เพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด

ผลิตภัณฑ์กึ่งส้ำเร็จรูปท้ำด้วยเหล็ก

ทองค้ำ

ถั่วเหลือง

(+86.4%)

(+2.6 เท่ำ)

(+51.5%)

น ้ำมันดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

(-64.5%)

(-6.6%)

(-47.5%)

มูลค่าการน าเข้า 23,360 ล้านดอลลาร์ สรอ.  16.8% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  9.1%)
ขยายตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ.64 จากกลุ่มเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส์การน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก

ทองค้ำ

น ้ำตำล

ฮำร์ดดิสก์

(+7.1 เท่ำ)

(+1.8 เท่ำ)

(+28.8%)

เพิ่
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 46,843 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.5 ล้านล้านบาท

(ปีนี ไม่มีส่งออก)

หมำยเหตุ * ม.ค.-ก.พ.65 ใช้ HS 2022 สถิติไม่รวม HS 2017 (ต.ค.- ธ.ค.64)

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
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