
การน าเข้าของไทยในปีงบประมาณ 2565 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 33.7 (YoY) สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 10,515,767 ล้านบาท ขยายตัว 2.7 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ หากหัก
กลุ่มเชื้อเพลิงและทองค า (สัดส่วน 24%) มีมูลค่าน าเข้า 8.0 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.1 (YoY)

ส าหรับมูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 307,434 Mil.US ขยายตัวร้อยละ 22.6 (YoY)
หากหักกลุ่มเชื้อเพลิงและทองค า (สัดส่วน 24%  หรือ 73,149 Mil.US) มีมูลค่าน าเข้า 234,284 Mil.US
ขยายตัว 25,192 Mil.US หรือร้อยละ 12.0 (YoY)

ดุลการค้าไทยขาดดุล 6.3 แสน ลบ. เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน 1.3 ล้าน ลบ. 
ขณะที่เกินดุลกับสหรัฐอเมริกาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.0 ล้าน ลบ.

สถานการณ์การน าเข้า ปีงบประมาณ 2565

ประเทศและกลุ่มประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 11.5%

1,205,218 ลบ. [+9.9%YoY]

CHINA 23.5%

2,468,662 ลบ. [+26.4%YoY]

ASEAN [5] 12.0%

1,264,905 ลบ. [+30.6%YoY]

CLMV 5.2%

544,238 ลบ. [+30.1%YoY]EU 6.0%

633,383 ลบ. [+15.3%YoY]

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโทรศัพท์ และวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ไทยขาดดุลการค้ากับจีน 1.3 ล้าน ลบ. สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 

• สินค้าหลัก โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 
และแผ่นเหล็กไม่เจือเคลือบ 

USA 5.7%

596,847 ลบ. [+42.9%YoY]
• ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี จากน้ ามันดิบ 

เครื่องบิน ก๊าซธรรมชาติ และวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ไทยเกินดุลการค้าสูงสุดกับ USA สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 1 ล้าน ลบ. 

• สินค้าหลัก น้ ามันดิบ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องบิน ก๊าซธรรมชาติ และส่วนประกอบยานยนต์

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่
เจือ ทองค า และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

• ไทยขาดดุลการค้า 3.6 แสน ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• สินค้าหลัก ส่วนประกอบยานยนต์ วงจรรวม

อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ และแผ่น
เหล็กกล้าเจือรีด 

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• สินค้าหลัก วัคซีน ยารักษาโรค วงจรรวม

อิเล็กทรอนิกส ์และส่วนประกอบยานยนต์
• น าเข้าหลักและขยายตัวสูงสุดในประเทศ

เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส ตามล าดับ

สินค้าที่น่าสนใจ

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกลุ่มเชื้อเพลิง
(ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ และถ่านหิน)

• สินค้าหลัก น้ ามันดิบ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 
แผ่นบันทึกข้อมูล และถ่านหิน (+1 เท่า) 

• น าเข้าหลักและขยายตัวสูงสุดในประเทศมาเลเซีย 
(สัดส่วน 39%) +1.3 แสน ลบ. หรือ 37.2%

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• สินค้าหลักและขยายตัวสูง 

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และน้ ามันดิบ

• น าเข้าหลักและขยายตัวสูงสุดจาก
เวียดนาม (สัดส่วน 50%) +7.3 หมื่น ลบ. 
หรือ 36%

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 ของไทยอยู่ที่ 6.3% 1 โดยปัจจัยหลักมาจากราคากลุ่มเชื้อเพลิง 
(สัดส่วน 20% ของการน าเข้าทั้งหมด) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

• ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบต่อราคาปุ๋ย สินค้าเกษตร อาหาร และกลุ่มเชื้อเพลิงทั่วโลก
• อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากรส าหรับการน าเข้าเฉลี่ยทั้งปีงปม. 65 อยู่ที่ 34.1639 บาท/USD 

อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่เดือน ส.ค.65 (36.87 บาท/USD) อ่อนค่าสุดในรอบ 15 ปี 
(พ.ย.49 อยู่ที่ 37.41 บาท/USD) 2

• การน าเข้าปีงบประมาณ 65 จากจีน ญี่ ปุ่น สหรัฐอเมริกา ASEAN (5) และ CLMV สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ขณะที่ EU สูงสุดในรอบ 3 ปี

น าเข้าหลัก
น  ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ก๊าซธรรมชาติ

13.1 แสน ลบ.      +1.1 เท่า
6.4 แสน ลบ.      +42.3%
4.5 แสน ลบ.      +2.3 เท่า

ลดลง
ส่วนประกอบเคร่ืองบิน
หนังเฟอร์ดิบ
สิง่พิมพ์

- 9.3 พัน ลบ.        -71.6%
- 7.3 พัน ลบ.        -63.6%
- 6.7 พัน ลบ.        -74.1%

เพิ่มขึ น
น  ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

+ 6.8 แสน ลบ.      +1.1 เท่า
+ 3.1 แสน ลบ.      +2.3 เท่า
+ 1.9 แสน ลบ. 42.3%

มูลค่าน าเข้าสินค้า %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจดัเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
ตุลาคม 2565

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้า ปีงปม.65

ประเด็นน่าสนใจ

สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
• วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ น าเข้า 6.4 แสน ลบ. (สัดส่วน 6.1%) +1.9 แสน ลบ. หรือ +42.3%YoY
• โทรศัพท์และอุปกรณ์ น าเข้า 2.7 แสน ลบ. (สัดส่วน 2.5%) +4.4 หมื่น ลบ. หรือ +19.7%YoY
• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ น าเข้า 1.3 แสน ลบ. (สัดส่วน 1.3%) +1.6 หมื่น ลบ. หรือ +13.4%YoY
• แผ่นบันทึกข้อมูล น าเข้า 1.2 แสน ลบ. (สัดส่วน 1.2%) +1.2 หมื่น ลบ. หรือ +10.9%YoY

แหล่งท่ีมา : 1  www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n5065.aspx
2  กรมศุลกากร 

สินค้ากลุ่มเกษตรและอุปโภคบริโภค
• ปลาแช่แข็ง น าเข้า 7.4 หมื่น ลบ. (สัดส่วน 0.70%) + 1 หมื่น ลบ. หรือ +16.5%YoY
• ถั่วเหลือง น าเข้า 7.1 หมื่น ลบ. (สัดส่วน 0.68%) + 2.6 พัน ลบ. หรือ +3.9%YoY
• กากถั่วเหลือง น าเข้า 5.3 หมื่น ลบ. (สัดส่วน 0.50%) + 9.3 พัน ลบ. หรือ +21.4%YoY

สินค้ากลุ่มเชื อเพลิง
• น้ ามันดิบ น าเข้า 1.3 ล้าน ลบ. (สัดส่วน 12.4%) +6.8 แสน ลบ. หรือ +1.1 เท่า
• ก๊าซธรรมชาติ น าเข้า 4.5 แสน ลบ. (สัดส่วน 4.2%) +3.1 แสน ลบ. หรือ +2.3 เท่า
• น้ ามันส าเร็จรปู น าเข้า 2.1 แสน ลบ. (สัดส่วน 2.0%) +6.2 หมื่น ลบ. หรือ +42.6%YoY
• ถ่านหิน น าเข้า 8.3 หมื่น ลบ. (สัดส่วน 0.8%) +3.3 หมื่น ลบ. หรือ +66.1%YoY

ปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจบางส่วนเริ่ม
ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการและราคาสินค้ากลุ่ม
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาสินค้ากลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปัญหา
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ อนึ่ง สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังส่งผลให้
ราคาสินค้ากลุ่มเกษตรและราคาปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้น รายละเอียดดังนี้


