
มูลค่าน าเข้า 856,253 ลบ. ขยายตัว 2.1 แสน ลบ. หรือร้อยละ 31.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่  15
ตามการขยายตัวของกลุ่มเชื้อเพลิงเปน็หลัก รวมถึงกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง 
ทองค า (สัดส่วน 24% หรือ 2.1 แสน ลบ.) มีมูลค่าน าเข้า 647,686 ลบ. ขยายตัว 9.5 หมื่น ลบ. หรือร้อยละ 17.2 (YoY)
ส าหรับมูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 25,430 Mil.US ขยายตัวร้อยละ 21.5 (YoY)
• ดุลการค้าไทยขาดดุล 7.4 หมื่น ลบ. โดยยังคงขาดดุลสูงสุดกับจีน 8.8 หมื่น ลบ. ขณะที่เกินดุลสูงสุด

กับสหรัฐอเมริกา 6.7 หมื่น ลบ. 
• อากรขาเข้า1 8,604 ลบ. ขยายตัว 129 ลบ. หรือร้อยละ 1.52 (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

สินค้าจัดเก็บหลัก ได้แก่ รถตู้ ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค กระเป๋า และเครื่องส าอาง
มีเฉพาะรถยนต์นั่งที่หดตัวสูง (-476 ลบ. หรือ 30.6%)

สถานการณ์การน าเข้า เดือนเมษายน 2565

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 10.6%0

91,066 ลบ. [+0.5 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 จาก เหล็ก

แท่งแบน ทองแดงบริสุทธิ์ และส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ก๊าซธรรมชาติ

125.9 พัน ลบ.         +1.4 เท่า
54.1 พัน ลบ.          +40.6%
34.6 พัน ลบ.         +1.6 เท่า 

ถ่ัวเหลือง
เรือสนับสนุนส ารวจผลิตปิโตรเลยีม
เรือรื้อถอนท่อขนส่งปิโตรเลียม

- 3.3 พัน ลบ.     -38.9%
- 2.6 พัน ลบ.    -65.7%
- 1.7 พัน ลบ. ปีก่อนไม่มีการน าเข้า

น้ ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
เครื่องบินโดยสาร

+ 73.8 พัน ลบ.         +1.4 เท่า 
+ 21.4 พัน ลบ.         +1.6 เท่า
+ 15.9 พัน ลบ.         +660 เท่า

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
พฤษภาคม 2565

USA   6.1%

52,067 ลบ. [+57.9 %YoY]
• สหรัฐอเมริกา (อันดับ 4)  ขยายตัวสู ง

ต่อเนื่องเป็นเดือนที่  12 จากเครื่องบิน
โดยสาร  ข้ า วสาลี  ( + 9 . 4 เท่ า )  และ
ก๊าซธรรมชาติ (ปีก่อนฐานต่ า)

• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อันดับ 3 สัดส่วน 6.3%) 
ขยายตัวสูง 3.2 หมื่น ลบ. หรือ +1.5 เท่า 
จากกลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ (+1.7 เท่า) 
น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติ (+2 เท่า) 

CHINA 22.0%

188,512 ลบ. [+12.1 %YoY]
• ขยายตัวต่อ เนื่ อง เ ป็น เดือนที่  18 จาก

ชุดตรวจโรค (ส่วนใหญ่ส าหรับโควิด-19)
ขยายตัวสูง 7.1 เท่า วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 
ของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็ก และแผงโซล่าเซลล์

ASEAN 5 13.5%

115,620 ลบ. [+35.9 %YoY]
• ขยายตัว 3.1 หมื่น ลบ. หรือ 35.9% ต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 13 (ขยายตัวในทุกประเทศ) โดยเฉพาะ
อินโดนีเซีย ขยายตัว 1 หมื่น ลบ. หรือ 44.3%
จากถ่ านหิน ก๊ าซธรรมชาติ  และรถยนต์นั่ ง 
มาเลเซีย ขยายตัวสูง 9.8 พัน ลบ. หรือ 29.3%
จากก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

CLMV 5.3%

45,243 ลบ. [+26.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ในทุกประเทศ 

สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (เมียนมาร์)
+2.4 พัน ลบ. หรือ 56.7% น้ ามันดิบ (เวียดนาม) 
+1.6 พัน ลบ. หรือ 1.3 เท่า

EU 5.8%

49,378 ลบ. [+13.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 จากวัคซีน

โควิด-19 (เยอรมนี) ทองแดงบริสุทธิ์ (โปแลนด์) 
ยารักษาโรค (เยอรมนี)

• ประเทศน า เข้าหลัก  ได้แก่  จากเยอรมนี 
(สัดส่วน 33%) และอิตาลี (สัดส่วน 17%) โดย
ขยายตัวสูงที่อิตาลี +1.9 พัน ลบ. หรือ 30%YoY

ปัจจัยท่ีส่งผลให้มูลค่าการน าเข้า เม.ย.65 ขยายตัว

แหล่งท่ีมา : 1 ระบบสถิติการจดัเก็บรายได้กรมศุลกากร    
2 กรมศุลกากร www. customs.go.th

สินค้าที่น่าสนใจ  
กลุ่มสินค้าปุ๋ยเคมีและกากถั่วเหลือง

สถานการณ์วิกฤติขาดแคลนปุ๋ยทั่ วโลกยังคงต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
จากสงครามรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาปุ๋ยและราคาเช้ือเพลิงยังคงราคาอยู่ใน
ระดับสูง กระทบต่อต้นทุนสินค้าเกษตรและราคาอาหารทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
• ปุ๋ยเคมี ในเดือน เม.ย.65 มีมูลค่าน าเข้ารวมกว่า 1.2 หมื่น ลบ. เพิ่มขึ้น 7.3 พัน ลบ. 

หรือ 1.6 เท่า น าเข้าหลักจากซาอุดิอาระเบีย จีน (ลดลง 14.8%YoY) และ
รัสเซีย (สัดส่วน 10% ขยายตัว 773 ลบ. หรือ 1.7 เท่า) ตามล าดับ โดยเฉพาะ
ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน (พิกัด 3102) มีมูลค่าน าเข้า 7.2 พัน ลบ. สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 4.7 เท่า ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ตามปริมาณและ
ราคาที่เพิ่มขึ้นสูง

• กากถั่วเหลือง (วัตถุดิบอาหารสัตว์) ขยายตัว 2.7 พัน ลบ. หรือ 1.6 เท่า 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตามปริมาณน าเข้าที่ขยายตัวในอัตราสูงเช่นกัน โดย
เกือบทั้งหมดน าเข้าหลักจากบราซิล

ทองแดงบริสุทธิ์
มูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15

น าเข้าหลักจากญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ (สัดส่วน 24% และ 19%) โดยเฉพาะ
ฟิลิปปินส์ เพิ่มสูงสุด 1.5 พัน ลบ. หรือ 1.9 เท่า

สินค้ากลุ่มเช้ือเพลิงและพลังงาน
กลุ่มเชื้อเพลิงและพลังงาน ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน และน้ ามันส าเร็จรูป รวมกว่า 1.9 แสน ลบ. ยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องทั้งปีงปม.65 เพิ่มขึ้น 5.8 หมื่น ลบ. หรือ 
45% (YoY) จากราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูง
• ถ่านหิน มีมูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามราคา

ที่สูงขึ้น แม้ว่าปริมาณจะหดตัว 76.2% โดยน าเข้าหลักและ
ขยายตั วสู งจากอินโดนี เซีย (สั ดส่ วน 81%) เพิ่ มขึ้ น 
4.6 พัน ลบ. หรือ 1.7 เท่า

อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าทั่วโลกจาก 3 ปัจจัย 
1. ราคาพลังงานเชื้อเพลิงสูงขึ้น 2. นโยบาย Zero-Covid ของจีน 
ท าให้สินค้าขาดแคลน 3. สงครามรัสเซีย-ยูเครน

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าจากปีก่อน 8.4%
เม.ย.65 อยู่ที่ 33.6710 ฿/US$ (เม.ย..64 อยู่ที่ 31.0665 ฿/US$) 2

การน าเข้าวัคซีนโควิด-19 รวมถึงชุดตรวจโควิด-19 ยังคง
ขยายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นการขยายตัวในอัตราชะลอจากเดือนก่อน 
• วัคซีนโควิด-19 ขยายตัว 2.4 พัน ลบ. หรือ 84.7%YoY ต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 15 (มี.ค.65 +4 พัน ลบ. หรือ +1.6 เท่า) 
• ชุดตรวจโควิด-19 น าเข้าหลักจากจีน (สัดส่วน 67%)

ขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 เพิ่มขึ้น 3.2 พัน ลบ. 
หรือ 1.8 เท่า YoY (มี.ค.65 +3.8 พัน ลบ. หรือ +3.1 เท่า) 
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มูลค่าน าเข้า และอัตราการขยายตัว
ต้ังแต่ มี.ค.64 - เม.ย.65

มูลค่าน าเข้า อัตราการขยายตัว  (YoY) 

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (พิกัด 85) มีมูลค่าน าเข้า 1.6 แสน ลบ.
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 2.9 หมื่น ลบ. หรือ 21.9%YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21
• วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 27 น าเข้าหลักและ

ขยายตัวสูงจากไต้หวัน (สัดส่วน 34% +5.9 พัน ลบ. หรือ 47.9%YoY) 
และจีน (สัดส่วน 13% +2.9 พัน ลบ. หรือ 70.2%YoY)

• เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการท างานเป็นเอกเทศ (เช่น เซนเซอร์รับภาพ และ
ตัวรับ-ส่งสัญญาณแสง เป็นต้น) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 น าเข้าหลัก
จากจีน 2,652 ลบ. (สัดส่วน 35% + 840 ลบ.) 


