
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2565

การส่งออกขยายตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง (ญี่ปุ่น) เนื้อ/ช้ินส่วนไก่สดแช่แข็ง (จีน) ขยายตัวตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
(มูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก ส.ค. 65 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ยางสังเคราะห์ ตลาดหลักและขยายตัวสูงที่จีน รวมถึง ปลากระป๋อง 
และอาหารสัตว์ ขยายตัวสูงท่ีตลาดหลักสหรัฐอเมริกา

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรปู

ส่งออกลดลงสูงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุเรียนสด (ต่่าสุดในรอบ 7 เดือน) มันส่าปะหลัง ทีต่ลาดหลักจีน และ น่้ามันปาล์ม ที่ตลาดหลักอินเดีย

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร

ตุลาคม 2565

• ดุลการค้ายังคงขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 6 ท่ี 853 Mil. USD (41,362 ล้านบาท) เนื่องจากมูลค่าการน่าเข้า
กลุ่มเช้ือเพลิงยังคงทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การขาดดุลในเดือนนี้ลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

• มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินบาท ขยายตัว 309,369 ล้านบาท  ร้อยละ 20.5 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 20 ส่าหรับในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว  5,291 Mil. USD  ร้อยละ 11.7 (YoY)
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มูลค่าน่าเข้าในรูปเงินบาท 929,733 ลบ. (ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20) ขยายตัว
ร้อยละ 24.7 (หากหักน้่ามัน และทองค่า ขยายตัวร้อยละ 8.3) จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่
36.0746 บาท/USD (ปีก่อน 33.4550 บาท/USD)

สินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเช้ือเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ น้่ามันดิบ และน้่ามันส่าเร็จรูป) 
กลุ่มอัญมณี (ทองค่า พลอย (มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) และเพชร) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
(วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์) รวมถึง รถยนต์นั่ง น่าเข้าสูงสุดในรอบ 3 ปี

สินค้าที่หดตัวสูงสุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และวัคซีน ที่หดตัวสูงจากจีน 
นอกจากน้ี ปีก่อน มีการน่าเข้าเครื่องบินโดยสาร จ่านวน 1 ล่า จากฝรั่งเศส

มูลค่าการส่งออก 24,919 Mil.USD  7.8%(YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  19 
(หักน ้ามัน และทองค้า  6.9%) จากตลาดหลักที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ขยายตัวสูงสุด รองลงมา คือ เวียดนามและกัมพูชา ขณะทีจ่ีนและฮ่องกงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

สินค้าส่งออกท่ีขยายตัวสูง จากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์ หน่วยบันทึกข้อมูล และ
โซลาร์เซลล์) อัญมณี (ทองค่า เครื่องประดับ (สูงเป็นประวัติการณ์) และเพชร) รวมถึง 
ยานยนต์และส่วนประกอบ (รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ (สูงเป็นประวัติการณ์) และรถกระบะ)
สินค้าส่งออกหลักที่หดตัวได้แก่ น้่ามันส่าเร็จรูป หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่าหรับถุงมือยาง
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และสายไฟรถยนต์ หดตัวครั้งแรกในรอบ 22 เดือน 

การส่งออกในรูปเงินบาทมีมูลค่า 888,371 ลบ. ยังคงขยายตัวในอัตรา 2 digit ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 17 ที่ร้อยละ 16.4 (YoY) (หักน้่ามัน และทองค่า ขยายตัว 15.4%) จาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงถึง 35.6499 บาท/USD (ปีก่อน 33.0160 บาท/USD)
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มูลค่าการน้าเข้า 25,773 Mil. USD 15.6% (YoY) ตามการขยายตัวของกลุ่มเชื อเพลิง
เป็นหลัก รวมถึงการน้าเข้าทองค้าที่ขยายตัวสูงเป็นเดือนที่ 3 (หักน ้ามัน และทองค้า  0.5%)การน้าเข้า
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ภาพรวมการค้า มูลค่าการค้า 50,692 Mil. USD และในรูปเงินบาท 1.818 ล้านล้านบาท

(-52.7%)
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คู่ค้ าหลักขยายตัว เกือบทั้ งหมด โดยเฉพาะจีน ขยายตัวต่อเนื่อง 23 เดือน 
(โทรศัพท์ และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ) และขยายตัวสูงสุดอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย 
(กลุ่มเช้ือเพลิง) สวิตเซอร์แลนด์ (ทองค่า)  สวนทางกับญี่ปุ่น หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน

ตลาดส่งออกหลัก สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์และขยายตัวต่อเนื่อง 
(หน่วยบันทึกข้อมูล โทรศัพท์ และโซลาร์เซลล์ ทั้งหมดสูงเป็นประวัติการณ์) และ
ญี่ปุ่น มีมูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 6 ปี (เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และเนื้อ/ช้ินส่วนไก่สดแช่แข็ง)
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