
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 2565

ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเนือ่ง ได้แก่ น ้ำตำล (จำกทั งรำคำและปรมิำณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ น ขยำยตัวสูงที่อินโดนีเซีย 3.7 พัน ลบ.) น ้ำมันปำล์มดิบ 
(สูงสุดในรอบ 6 เดือน ตลำดหลักและขยำยตัวสูงที่อินเดีย 5.6 พัน ลบ. ปีก่อนไม่มีส่งออก) ข้ำว (เพิ่มขึ นสูงสุดที่อิรัก 2.2 พัน ลบ. ปีก่อน
ไม่มีส่งออก) และอำหำรสัตว์ (ขยำยตัวทั งมูลค่ำและปริมำณ ที่สหรัฐอเมริกำ)

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไม่มีส่งออกเป็นเดือนที่ 3 ปีก่อน 887 ลบ และโคกระบือมีชีวิต

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

เมษายน 2565

• ดุลกำรค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. เกินดุล 1,459 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
ขณะที่ในรูปเงินบำท เกินดุลสูง 34,960 ล้ำนบำท เป็นครั งแรกในรอบ 4 เดือน สูงสุดจำก
สหรัฐอเมริกำ ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตำมล้ำดับ

• มูลค่ำกำรค้ำรวมในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัว  8,890 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 18.8 (YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ส้ำหรับในรูปเงินบำท ขยำยตัว 393,434 ล้ำนบำท ร้อยละ 27.8
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มูลค่ำน้ำเข้ำในรูปเงินบำทสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ที่ 887,353* ลบ. ขยำยตัวร้อยละ 26.8 
หำกหักน ้ำมัน และทองค้ำ ขยำยตัวร้อยละ 17.4

สินค้ำหลักขยำยตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื อเพลิง (น ้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ สูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ ส้ำหรับน ้ำมันส้ำเร็จรูป สูงสุดในรอบ 29 เดือน) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
(วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ ส้ำหรับ
ตัวรับ-ส่งสัญญำณแสง และแผงวงจรไฟฟ้ำ สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) รวมถึง ปุ๋ยเคมี 
(ที่มีธำตุไนโตรเจน เชิงผสม และทีม่ีธำตุโพแทสเซียม) ขยำยตัวตำมปริมำณและรำคำน้ำเข้ำ
ที่เพ่ิมขึ น โดยเฉพำะปุ๋ยเคมีที่มีธำตุโพแทสเซียม (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์)

สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ ทองค้ำ (ต่้ำสุดในรอบ 8 เดือน จำกสวิตเซอร์แลนด์ ) 
เฮลิคอปเตอร์ (ปีก่อน 5 ล้ำ และเครื่องบิน ปีก่อน 1 ล้ำ มูลค่ำรวม 5.8 พัน ลบ.) เอกสำรข้อมูล
ทำงวิศวกรรม (จำกเกำหลีใต้) รวมถึง ชิ นส่วนอะไหล่อำกำศยำน (ปีนี ไม่มีน้ำเข้ำ) 

มูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 28,860 ล้านดอลลาร์ สรอ.  19.5%(YoY)
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 จากทองค าและสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนกิส์

สินค้ำหลักขยำยตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอัญมณี โลหะมีค่ำ และเครื่องประดับ 
(ทองค้ำ และเพชร) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพำะฮำร์ดดิสก์ สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ 
วงจรรวมฯ สูงสุดในรอบ 66 เดือน และโทรศัพท์ที่ขยำยตัวเช่นกัน) และกลุ่มสินค้ำ
เกษตร (จำกน ้ำตำล และน ้ำมันปำล์มที่ขยำยตัวต่อเนื่อง) รวมถึง น ้ำมันส้ำเร็จรูป นอกจำกนี  
ส่งออกเครื่องบินโดยสำร  2 ล้ำ มูลค่ำปีนี  5.4 พัน ลบ. ปีก่อน 1 ลบ.
สินค้ำหดตัวสูง ได้แก่ รถกระบะ หดตัวสูงสุดหลังจำกขยำยตัวในเดือนก่อน (โดยเฉพำะ
ตลำดหลักออสเตรเลีย) สินค้ำที่หดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ถุงมือยำง (ที่สหรัฐอเมริกำ
เป็นหลัก) และเม็ดพลำสติก (หดตัวสูงสุดที่จีน)

มูลค่ำกำรส่งออกในรูปเงินบำทสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ 992,313* ลบ. จำกทองค้ำ สินค้ำ
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ฮำร์ดดิสก์ วงจรรวมฯ) และกลุ่มยำนยนต์และสว่นประกอบ 
ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ทีร่้อยละ 28.7
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เม็ดพลำสติก (โพลิโพรพิลีน)
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น ้ำมันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

ก๊ำซธรรมชำติ

(+1.9 เท่ำ)

(+38.8%)

(+3.2 เท่ำ)

สินค้าน าเข้า เพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด

ทองค้ำ

เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิน

เอกสำรข้อมูลทำงวิศวกรรม

(+1.9 เท่ำ)

(+3.2 เท่ำ)

(+38.8%)

น ้ำมันดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

(-83.1%)

(-80.0%)

(-93.2%)

มูลค่าการน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 27,401 ล้านดอลลาร์ สรอ.  18.0% (YoY) (หักน้ ามัน และ
ทองค า  9.2%) ขยายตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ.64 จากกลุ่มเชื้อเพลิงและอิเล็กทรอนิกส์การน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก

ทองค้ำ

ฮำร์ดดิสก์

น ้ำตำล

(+11.3 เท่ำ)

(+68.0%)

(+2.3 เท่ำ)
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 56,260 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.8 ล้านล้านบาท

(-25.6%)

หมำยเหตุ * ม.ค.65 เริ่มใช้ HS 2022 สถิติ มี.ค.65 ไม่รวม HS 2017 (ธ.ค.64)

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
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