
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2565

ส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตามปริมาณและราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ น ้ำตำล (ขยำยตัวสูงที่อินโดนีเซีย) น ้ำมันปำล์มดิบ (ขยำยตัวสูงสุดที่อินเดีย) 
ทุเรียนสด มังคุด มันส้ำปะหลัง และยำงสังเครำะห์ (ขยำยตัวสูงทีจ่ีน) นอกจำกนี  ปลำกระป๋อง อำหำรสัตว์ และข้ำว ทั งหมดขยำยตัวต่อเนื่อง
ที่ตลำดหลักสหรัฐอเมริกำ

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลง ได้แก่ สุกรมีชีวิต (มำตรกำรห้ำมส่งออกตั งแต่ ม.ค.65) และหมำกแห้ง (หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สูงสุดทีเ่มียนมำร์)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

มิถุนายน 2565

• ดุลกำรค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขำดดุล 1,874 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 
เช่นเดียวกับในรูปเงินบำทที่ขำดดุล 74,518 ล้ำนบำท สูงสุดจำกจีน

• มูลค่ำกำรค้ำรวมในรูปเงินดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัว  7,743 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 17.2 (YoY) 
ยังคงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ส้ำหรับในรูปเงินบำท ขยำยตัว 373,853 ล้ำนบำท ร้อยละ 26.5
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มูลค่ำน้ำเข้ำในรูปเงินบำท 928,890 ลบ. (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) ขยำยตัวร้อยละ 34.0 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 หำกหักน ้ำมัน และทองค้ำ ขยำยตัวร้อยละ 19.2 ส่วนหน่ึงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน (ของกรมศุลกำกร) ที่อ่อนค่ำสุดในรอบ 58 เดือน
สินค้ำที่มีมูลค่ำเพิ่มขึ นสูงยังคงเป็นสินค้ำในกลุ่มเชื อเพลิงที่ขยำยตัวต่อเนื่อง (น ้ำมันดิบ 
ก๊ำซธรรมชำติ (มูลค่ำสูงเป็นประวัติกำรณ์) และถ่ำนหิน) กลุ่มอัญมณี (ทองค้ำ (จำกสวิตเซอร์แลนด์) 
เครื่องประดับ (มูลค่ำสูงสุดในรอบ 33 เดือน ทั งนี  สัดส่วนน้ำเข้ำกว่ำครึ่งเป็นกำรน้ำกลับเข้ำไทย) 
เพชร (จำกอินเดีย)) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์และอุปกรณ์ 
วงจรพิมพ์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ) ส้ำหรับสินค้ำทีม่ีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ 
อะลูมิเนียม (อันรอต) แผ่นอะลูมิเนียม ปุ๋ยเคมีที่มีธำตุโพแทสเซียม และปุ๋ยเคมี
สินค้ำที่หดตัว หนังเฟอร์ดิบ (จำกเดนมำร์ก) และข้ำวบำร์เลย์ (หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10
ตำมปริมำณที่ลดลงจำกออสเตรเลีย) นอกจำกนี  ปีก่อนมีกำรน้ำเข้ำยุทโธปกรณ์จำกจีน
มูลค่ำ 2,374 ลบ. แต่ปีนี มีมูลค่ำเพียง 111 ลบ.

มูลค่าการส่งออก 25,509 ล้านดอลลาร์ สรอ.  10.5%(YoY) (หักทองค า  12.5%)
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 จากกลุ่มเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร

สินค้ำที่ขยำยตัวสูงจำกน ้ำมันส้ำเร็จรูป (ตำมรำคำที่สูงขึ น ขณะที่ปริมำณลดลง
ต่อเนื่อง) และโทรศัพท์และอุปกรณ์ ทั งหมดมีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ รวมถึง
สินค้ำเกษตร โดยเฉพำะทุเรียน (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) มังคุด มันส้ำปะหลัง และ
น ้ำตำล และกลุ่มยำนยนต์ (รถยนต์นั่ง ยำงรถยนต์ (มูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์)) 
สินค้ำหดตัวสูงสุดจำกทองค้ำ (หดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 8 เดือน ที่สิงคโปร์ และ
สวิตเซอร์แลนด์) ส้ำหรับสินค้ำที่หดตัวต่อเนื่อง ได้แก่ หน่วยบันทึกข้อมูล ถุงมือยำง 
และรถกระบะ ทั งนี  ปีก่อนส่งออกเรือสนับสนุนส้ำรวจปิโตรเลียม มูลค่ำ 3.4 พัน ลบ. 
ขณะท่ีปีนี ไม่มีส่งออก

มูลค่ำกำรส่งออกในรูปเงินบำท 854,372 ลบ. ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 
ท่ีร้อยละ 19.3 (YoY) และเพ่ิมขึ นจำกเดือนก่อนท่ีร้อยละ 9.2 ในทุกตลำดหลัก
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มูลค่าการน าเข้า 27,383 ล้านดอลลาร์ สรอ.  24.1% (YoY) (หักน้ ามัน และทองค า  10.5%)
ตามการขยายตัวของกลุ่มเชื้อเพลิง จากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงต่อเนื่องการน าเข้า
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 52,892 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท 1.8 ล้านล้านบาท
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ส่งออก)
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