
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2565

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

ธันวาคม 2565

• ดุลการค้าขาดดุล 1,342 Mil. USD (60,952 ล้านบาท) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยขาดดุลสูงสุดจากจีน

• มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินบาท 1.753 ล้านล้านบาท ขยายตัว 215,388 ล้านบาท  ร้อยละ 14.0 (YoY) 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

การส่งออก

สิน
ค้า

หล
ัก

มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 907,143 ลบ. เพิ่มขึ้น 155,111 ลบ. หรือร้อยละ 20.6 ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 22 (หากหักน้ ามันและทองค า ขยายตัวร้อยละ 9.9) จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
จาก 33.5707 บาท/USD เป็น 38.3565 บาท/USD

สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื้อเพลิง (น้ ามันดิบ ถ่านหิน (มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) 
และน้ ามันส าเร็จรูป ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทองค า วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง กลุ่ม
เรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้ า เคร่ืองบิน และอะไหล่อากาศยาน (ปีน้ี 2,261 ลบ.ปีก่อนไม่มีน าเข้า)

สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ (หดตัวสูงจากจีน) แผ่นบันทึกข้อมูล (สิงคโปร์
และมาเลเซีย) และวัคซีน (เยอรมนี สหรัฐฯ และจีน) นอกจากน้ี เรือลากจูง ปีก่อน 1,516 ลบ. 
ปีน้ี 0.2 ลบ. และส่วนประกอบอากาศยาน ปีก่อน 1,092 ลบ.ปีน้ีไม่มีน าเข้า
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มูลค่าการน าเข้า 23,650 Mil. USD 5.6% (YoY) หลังจากเดือนก่อนหดตัว (หักน้ ามัน 
และทองค า    3.8%) ขยายตัวสูงจากกลุ่มเชื้อเพลิง ทองค า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และกลุ่มเรือการน าเข้า

สินค้าน าเข้าหลัก
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 45,958 Mil. USD หดตัว 166 Mil. USD หรือร้อยละ     0.4 (YoY) 
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

น ้ำมันดิบ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

ทองค า

น้ ามันดิบ  

ทองค า

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์และอุปกรณ์

แผ่นบันทึกข้อมูล

วัคซีน

ประเทศคู่ค้าหลักในรูปเงินบาทขยายตัวทั้งหมด  ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ CLMV (ยกเว้น
เวียดนาม) และกลุ่มอาเซียน 5 (ยกเว้นบรูไน) โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขยายตัวสูงสุด 
รองลงมา คือ จีนและมาเลเซีย จากกลุ่มเชื้อเพลิง ขณะที่เกาหลีใต้หดตัวสูงจากวงจรพิมพ์ 
แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือ และแผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ
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 มูลค่าส่งออก 23,308 Mil. USD     6.0% (YoY) (หักน้ ามันและทองค า 21,483 Mil. USD     3.7% (YoY)
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เร่ิมเข้าสู่ภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะการส่งออก
ไปยังประเทศจีน และ กลุ่มประเทศ ASEAN5
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สินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูงและต่อเนื่อง ยังคงเป็นกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง และ
รถกระบะ) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(โทรศัพท์และอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ 
เครื่องปรับอากาศ ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และยางสังเคราะห์ 

สินค้าส่งออกหลักที่ลดลง ได้แก่ หน่วยบันทึกข้อมูล น้ ามันส าเร็จรูป และยาง
ธรรมชาติ ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 4 และ 3 ตามล าดับ

มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท 846,190 ลบ. เพ่ิมขึ้น 60,277 ลบ (+7.7%) (หักน้ ามัน
และทองค า ขยายตัว +10.3%) เนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากระดับ 33.1287 
บาท/USD เป็น 37.9321 บาท/USD การส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21
ตลาดส่งออกหลักสหรัฐอเมริกา มูลค่า 137,821 ลบ. +15.8% มูลค่าในรูป
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ +1.2% ส าหรับตลาดหลักอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มูลค่า
ส่งออกในรูปเงินบาทยังคงขยายตัว ในขณะที่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว

สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ทุเรียนสด กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน (+47.8%) โดยกว่าร้อยละ 90 ส่งออกไปยังจีน 
แป้งมันส าปะหลัง (+37.1%) ไก่แช่แข็ง (+53.7%) โดยตลาดหลักคือญี่ปุ่นและจีน และข้าว (+9.2%) มีตลาดหลักคือ จีน (+65.3%) และ
อิรัก (+2.9 เท่า) แม้ว่าการส่งออกข้าวไปยังกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกา และ EU ลดลง

ภาพรวมสินค้าเกษตร
ส่งออกลดลงสูงสุด ได้แก่ มันส าปะหลัง (-40.8%) และ ล าไยอบแห้ง (-54.1%) โดยลดลงจากตลาดหลักจีน  เมล็ดข้าวโพด (-42.2%) 
ตลาดหลักท่ีลดลง คือ ฟิลิปปินส์

(-22.0%)

(-23.9%)

(-47.8%)
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