
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2565

ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเนือ่ง ได้แก่ น ้ำตำล (ตำมปริมำณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ น และสูงสุดที่ตลำดหลักอินโดนีเซยี) ยำงธรรมชำติ (ตลำดหลักและ
ขยำยตัวสูงจำกจีน)  อำหำรสัตว์ เนื อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง (สูงสุดในรอบ 38 เดือน โดยเฉพำะตลำดหลักญี่ปุ่น) รวมถึงปลำกระป๋อง มันส้ำปะหลัง 
และแป้งมันส้ำปะหลัง

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ ล้ำไยสด เนื อสุกรแช่แข็ง โคกระบือมีชีวิต ขิงสด ส้ำหรับหมำกแห้ง และหนังสุกรฟอก หดตัวจำกท่ีขยำยตัวในเดือนก่อน

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

กุมภาพันธ์ 2565

• ดุลกำรค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขำดดุล 2,526 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
เช่นเดียวกับในรูปเงินบำท ที่ขำดดุลสูง 94,377 ล้ำนบำท

• มูลค่ำกำรค้ำรวมในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัว  5,621 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 14.3 (YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ส้ำหรับในรูปเงินบำท ขยำยตัว 327,551 ล้ำนบำท ร้อยละ 27.7

การส่งออก
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มูลค่ำน้ำเข้ำในรูปเงินบำทที่ 802,689* ลบ. ขยำยตัวร้อยละ 34.5 หำกหักน ้ำมัน และ
ทองค้ำ ขยำยตัวร้อยละ 39.0
สินค้ำขยำยตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (ก๊ำซธรรมชำติ น ้ำมันดิบ น ้ำมันส้ำเร็จรูป) 
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพำะวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นบันทึกข้อมูล สูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ) กลุ่มแผ่นเหล็กและของท้ำด้วยเหล็ก
ส้ำหรับทองแดงบริสุทธ์ิ เพชร อะลูมิเนียม ลวดและเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้ำรับ-ส่ง
สัญญำณ มูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ทั งนี  มีกำรน้ำเข้ำรถจักรดีเซลไฟฟ้ำจำกจีน 
2.2 พัน ลบ. (ปีก่อนไม่มีน้ำเข้ำ) นอกจำกนี  วัคซีนและชุดตรวจโรค (ส่วนใหญ่ใช้
ส้ำหรับ COVID-19) มูลค่ำเพิ่มขึ น 3.5 เท่ำ และ 1.5 เท่ำ ตำมล้ำดับ
สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ ทองค้ำ (น้ำเข้ำหลักและหดตัวสูงจำกสวิตเซอร์แลนด์) อะไหล่อำกำศยำน 
(สหรัฐอเมริกำ) ถ่ำนหิน (อินโดนีเซีย) โทรศัพท์ และหน้ำกำกผ้ำ หดตัวจำกท่ีขยำยตัว
ในเดือนก่อน ส้ำหรับข้ำวบำร์เลย์ และเอทิลีน (วัตถุดิบผลิตพลำสติก) หดตัวต่อเนื่อง 

มูลค่าการส่งออก 21,259 ล้านดอลลาร์ สรอ.  8.0%(YoY) (หักทองค า  7.7%) 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนกิส์ และสินค้าเกษตร

สินค้ำหลักขยำยตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพำะวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ขยำยตัวต่อเนื่อง 14 เดือน) และกลุ่มสินค้ำเกษตร (โดยเฉพำะน ้ำตำล สูงสุดในรอบ 
26 เดือน และยำงธรรมชำติ) รวมถึง ยำงรถยนต์ (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) น ้ำมันส้ำเร็จรูป 
เม็ดพลำสติก เครื่องปรับอำกำศ และเครื่องประดับ นอกจำกนี  มีส่งออกเครื่องบินโดยสำร 
จ้ำนวน 5 ล้ำ มูลค่ำเพิ่มขึ น 4.4 พัน ลบ. หรือ 2.4 เท่ำ
สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ รถกระบะ (ตลำดหลักออสเตรเลียและฟิลิปปินส์) และถุงมือยำง 
(ต่้ำสุดในรอบ 20 เดือน โดยเฉพำะตลำดหลักสหรัฐฯ) ส้ำหรับสุกรมีชีวิต เดือนนี ไม่มีส่งออก 
ปีก่อนส่งออก 1.6 พัน ลบ. (เนื่องจำกโรคระบำด ASF และห้ำมส่งออก ตั งแต่ ม.ค. 65) 

มูลค่ำกำรส่งออกในรูปเงินบำท 708,312* ลบ. ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
ทีร่้อยละ 20.7 
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สินค้าน าเข้า เพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด

ทองค้ำ

อะไหล่อำกำศยำน

ถ่ำนหิน

(+3.2 เท่ำ)

(+52.9%)

(+27.0%)

ก๊ำซธรรมชำติ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

น ้ำมันดิบ

(-50.3%)

(-94.4%)

(-35.6%)

มูลค่าการน าเข้า 23,785 ล้านดอลลาร์ สรอ.  20.5% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  24.5%)
ขยายตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ.64 จากกลุ่มเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส์การน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

น ้ำตำล

น ้ำมันส้ำเร็จรูป

(+37.0%)

(+1.9 เท่ำ)

(+41.9%)
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 45,044 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงนิบาท 1.5 ล้านล้านบาท

(ปีนี ไม่มีส่งออก)

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