
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2565

ส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื ่องและมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ น ้ำมันปำล์มดิบ (ขยำยตัวสูงสุดที่อินเดีย) และมันส้ำปะหลัง 
(เกือบทั งหมดส่งไปจีน) รวมถึงสินค้ำที่ขยำยตัวต่อเนื่อง คือ น ้ำตำล (จำกทั งรำคำและปริมำณที่อินโดนีเซีย) ข้ำว (ตำมปริมำณที่เพิ่มขึ น
ที่เยเมน) และอำหำรสัตว์ (ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 27 ตลำดหลักสหรัฐอเมริกำ)

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุเรียนสดหดตัวต่อเนื่อง 4 เดือน (ส่งออกหลักไปจีน ขณะที่หดตัวสูงที่ฮ่องกง)

• ดุลกำรค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขำดดุล 1,909 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เป็นครั งแรกในรอบ 3 เดือน 
เช่นเดียวกับในรูปเงินบำทท่ีขำดดุล หลังจำกเดือนก่อนเกินดุล (ขำดดุล 74,125 ล้ำนบำท สูงสุด
จำกจีน)

• มูลค่ำกำรค้ำรวมในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัว  6,618 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.  ร้อยละ 15.6 (YoY) 
ยังคงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 15 ส้ำหรับในรูปเงินบำท ขยำยตัว 332,379 ล้ำนบำท  ร้อยละ 25.4
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วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

(+74.0%)

(+12.6%)

(+25.2%)

มูลค่ำน้ำเข้ำในรูปเงินบำท 856,271 ลบ. ขยำยตัวร้อยละ 31.7 หำกหักน ้ำมัน และทองค้ำ 
ขยำยตัวร้อยละ 17.2
สินค้ำหลักขยำยตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (น ้ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และน ้ำมัน
ส้ำเร็จรูป ขยำยตัวต่อเนื่องกว่ำ 10 เดือน รวมถึง ถ่ำนหิน มูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ)์ 
และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยำยตัวต่อเนื่อง (วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ที่ท้ำงำนเป็นเอกเทศ สำยไฟ ไดโอด ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ) ส้ำหรับสินค้ำ
ที่มีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ที่มีธำตุไนโตรเจน และทองแดงบริสุทธิ์ 
นอกจำกนี น้ำเข้ำเครื่องบินโดยสำร 3 ล้ำ (มูลค่ำ 1.4 หมื่น ลบ. ปีก่อนน้ำเข้ำเพียง 
24 ลบ.)
สินค้ำหดตัวสูงจำกถั่วเหลือง (หลังจำกขยำยตัวในเดือนก่อน) ส้ำหรับเรือสนับสนุน
รื อถอนขนส่งท่อปิ โตรเลียม และส่วนประกอบอำกำศยำน ปีนี ไม่มีน้ำ เข้ำ 
(ปีก่อนน้ำเข้ำ 3.1 พัน ลบ.)

มูลค่าการส่งออก 23,521 ล้านดอลลาร์ สรอ.  9.9%(YoY) (หักทองค า  8.9%)
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากกลุ่มเชื้อเพลิง ทองค า อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร

สินค้ำขยำยตัวสูงสุดจำกน ้ำมันส้ำเร็จรูป (สูงสุดในรอบ 91 เดือน) กลุ่มสินค้ำ
ที่ขยำยตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอัญมณี โลหะมีค่ำ และเครื่องประดับ (ทองค้ำ และเพชร)
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (วงจรรวมฯ โทรศัพท์และอุปกรณ์) รวมถึง กลุ่มสินค้ำเกษตร 
(น ้ำมันปำล์มดิบ มันส้ำปะหลัง น ้ำตำล และข้ำว) นอกจำกนี  เรือ/แท่นขุดเจำะ และ
ยุทโธปกรณ์ มูลค่ำรวมกว่ำ 2 หมื่น ลบ. 
สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ ฮำร์ดดิสก์ (ต่้ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ ) ถุงมือยำง (หดตัว
ที่สหรัฐอเมริกำ) และรถกระบะ (หดตัวสูงจำกออสเตรเลีย) รวมถึง น ้ำมันดิบ หดตัว
เป็นครั งแรกในรอบ 11 เดือน ตำมปริมำณท่ีลดลง

มูลค่ำกำรส่งออกในรูปเงินบำท 782,146 ลบ. ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ที่ร้อยละ 
19.3 จำกน ้ำมันส้ำเร็จรูป ทองค้ำ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (วงจรรวมฯ โทรศัพท์และอุปกรณ์) 
และกลุ่มยำนยนต์และส่วนประกอบ (รถยนต์นั่ง ยังคงขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8)
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รถกระบะ
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น ้ำมันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

ก๊ำซธรรมชำติ

(+1.4 เท่ำ)

(+40.6%)

(+1.6 เท่ำ)

สินค้าน าเข้า เพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด

ถั่วเหลือง

เรือสนับสนุนส้ำรวจปิโตรเลียม

เรือสนับสนุนรื อถอนท่อขนสง่ปิโตรเลยีม

(+1.4 เท่ำ)

(+1.6 เท่ำ)
(ปีก่อนน้ำเข้ำเล็กน้อย)

น ้ำมันดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

เครื่องบินโดยสำร

(-38.9%)

(-65.7%)
(ปีนี ไม่มีน้ำเข้ำ)

มูลค่าการน าเข้า 25,430 ล้านดอลลาร์ สรอ.  21.5% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  8.1%)
ขยายตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ.64 จากกลุ่มเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส์

การน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก

น ้ำมันส้ำเร็จรูป

เรือสนับสนุนรื อถอนท่อขนสง่ปโิตรเลยีม

ทองค้ำ

(+74.0%)

(ปีก่อนไม่มีส่งออก)

(+1.3 เท่ำ)
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 48,952 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.6 ล้านล้านบาท

(-16.2%)

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกไปรัสเซีย ลดลง 1,638ลบ. หรือ 
74.8%  (มูลค่ำ 552ลบ. สัดส่วน 0.07%
ของกำรส่งออกรวมปีก่อนมูลค่ำ 2,190ลบ.)
และยูเครน ลดลง 344 ลบ. หรือ 94.5% 
(มูลค่ำ 20 ลบ. สัดส่วน 0.003% ของ
กำรส่งออกรวม ปีก่อนมูลค่ำ 364ลบ.)  ซ่ึงยัง
ไม่มีผลต่อกำรส่งออกในภำพรวมแต่อย่ำงใด

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจดัเก็บภาษีอากร  ศปข. กรมศุลกากร      พฤษภาคม 2565

การส่งออกไปรัสเซีย & ยูเครน

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://witchapon1997.blogspot.com/2013/06/&psig=AOvVaw1gfyCc0r7Slq8ePt26FzGN&ust=1575362308975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjcoYnIluYCFQAAAAAdAAAAABAJ

