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สถานการณ์การส่งออก เดือนมิถุนายน 2565
มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ 26,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.8% (YoY) (หักทองค า  11.5%) ในรูปเงินบาทอยู่ที่ 907,286 ล้านบาท 

ขยายตัว 22.7% (หักทองค า  22.3%) ตามการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มเกษตร (จากการขาดแคลนผลผลิตในตลาดโลก) กลุ่มเชื้อเพลิง (จากราคาพลังงานที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ

ฝ่ายติดตามการจัดเก็บภาษีอากร สวอ. ศปข. กรกฎาคม 2565หมายเหตุ 

สินค้าส่งออกหลัก
หน่วยบันทึกข้อมูล 57,998 ลบ. (+33.9%)

น้ ามันส าเร็จรูป 32,891 ลบ. (+84.1%)

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 28,304 ลบ.  (+17.9%)

รถยนต์น่ัง 28,132 ลบ. (-7.3%)

รถกระบะ 24,082 ลบ. (+23.1%)

(%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด
น้ ามันส าเร็จรูป + 15,023 ลบ. (+84.1%)

หน่วยบันทึกข้อมูล + 14,690 ลบ. (+33.9%)

เครื่องบินโดยสาร + 12,323 ลบ. (+15.9 เท่า)

ถุงมือยาง - 4,380 ลบ. (-47.7%)

สไตรีนโมโนเมอร์ - 2,758 ลบ. (-55.6%)

รถยนต์น่ัง - 2,216 ลบ. (-99.9%)

(%YoY)

หน่วยบันทึกข้อมูล ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สูงสุดที่ตลาดหลัก สหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวสูงถึง 66.6% (+10,924 ลบ.)
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แสดงสัดส่วนการสง่ออกไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญต่อการสง่ออกรวม และอัตราการขยายตัว (%YoY)

มิถุนายน 2565

น้้ามันส้าเร็จรูป ขยายตัวสูงที่ 84.1% ต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 16 ขณะที่ปริมาณลดลงเล็กน้อย 4.1% ทั้งนี้ ตลาดหลักอยู่ใน 
ASEAN (สัดส่วน 91%) โดยเฉพาะ สิงคโปร์ (+4,865 ลบ.) 
เวียดนาม (+3,595 ลบ.) และสปป.ลาว (+ 2,615 ลบ.)
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การส่งออกมีมูลค่า 13,130 ลบ. ขยายตัวสูงถึง 84.5%YoY สูงสุดที่อิรัก 
(+2,862 ลบ. หรือ 5.5 เท่า) สหรัฐอเมริกา (+612 ลบ.หรือ 69.7%) และ 
ประเทศในแอฟริกา (เบนิน เซเนกัล และแอฟริกาใต้ ขยายตัวรวมกว่า 1,252 ลบ.
หรือ 1.5 เท่า) ทั้งนี้ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นประเภทข้าวขาว

ไทยเริ่มส่งออกข้าวไปยังอิรักสูงอีกครั้งในช่วงปีงปม.2565 (9 เดือน)
จ านวน 0.8 ล้านตัน (ขยายตัว 5.2 เท่า) หลังจากปริมาณส่งออกค่อนข้างต่ าในช่วง
ปีงปม.2557 – 2564 (เฉลี่ยปีละ 0.08 ล้านตัน) สาเหตุจากอิรักเผชิญกับภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีปริมาณฝนที่แล้งมายาวนาน 
ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น และท าให้ขาดแคลนน้ า ซ่ึงส่งผลต่อ
การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอิรัก (Amber Rice)1

สัดส่วนปริมาณการน้าเข้าข้าวของอิรัก

ประเด็นที่น่าสนใจ : สถานการณ์ส่งออก “ข้าว”

มูลค่าการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเกือบทั้งปีงปม.65 (ยกเว้น ม.ค.65) 
ตามปริ มาณที่ เพิ่ มขึ้ น  โดยมีปั จ จั ยสนั บสนุนการส่ งออก 1 ได้ แ ก่ 
1) ปรากฎการณ์ลานีญา2 ส่งผลให้ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น 2) ค่าระวางเรือปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 3) ผู้น าเข้า
รายส าคัญนิยมข้าวพื้นนุ่มมากขึ้น 4) ราคาข้าวไทยปรับตัวลดลง 5) อิรัก
กลับมาน าเข้าข้าวจากไทย ทั้งนี้ ในเดือน มิ.ย.65 ไทยมีมูลค่าการส่งออกข้าว
ไปยัง อิรัก สูงสุดเป็นประวัติการณ์

1 www.ditp.go.th 2 www.bangkokbiznews.com

การส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลก

แนวโน้มการส่งออก ข้าว ปีงปม.65

ปี 2564 ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลก3 รองจากอินเดีย
โดยมีปริมาณส่งออก 6.3 ล้านตัน ตลาดหลักคือ แอฟริกาใต้ (13%) จีน (10%)
และสหรัฐอเมริกา (9%) ส าหรับ ปี 2565 เป้าหมายส่งออก2 อยู่ที่ 7 ล้านตัน
ปัจจุบัน (ม.ค.-มิ .ย. 65) ส่งออกไปแล้ว 3.5 ล้านตัน ซ่ึงตลาดหลักอยู่ที่ 
อิรัก (19%) สหรัฐอเมริกา (11%) และแอฟริกาใต้ (10%)

ปี 2564 อิรักน าเข้าข้าวจากตลาดหลัก 
ได้แก่ อินเดีย ไทย อุรุกวัย และสหรัฐอเมริกา 
โดยมีสัดส่วนปริมาณรวมกว่า 95% 

3 www.trademap.org
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หลังจากปีงปม.2563 ราคาส่งออกข้าว
มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดย 9 เดือนแรก
ปีงปม.2565 ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่
ตันละ 16,980 บาท หดตัว 10.3% (YoY)
ส่วนหนึ่ ง เป็นผลจากผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น
ทั่วโลก ท าให้ราคาปรับตัวลดลง2

แนวโน้มราคาส่งออกข้าวเฉลี่ย

แนวโน้มการส่งออกข้าวไปยังอิรัก ปีงปม.2555 – 2565 (ต.ค.64 – มิ.ย.65)
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 มูลค่าส่งออกรวม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่  643,417 ลบ. คิดเป็นสัดส่วน 71% 
ของการส่งออกรวม ขยายตัว 22.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 ตลาดหลักขยายตัวทั้งหมด 
สูงสุดที่  สหรัฐฯ จากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์และอุปกรณ์ ส่วน EU
จากโทรศัพท์และอุปกรณ์ ส าหรับจีน จากทุเรียนและยางสังเคราะห์ 

 การค้าในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 238,078 ลบ. ขยายตัว 
40.7%  โดย ASEAN 5 มูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวจากสินค้าส าเร็จรูป
ในกลุ่มเครื่องบินโดยสาร และทองค า รวมถึงสินค้าในกลุ่มเชื้อเพลิง เช่นเดียวกับ CLMV
ที่ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมูลค่าเกินแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก โดยขยายตัว
ในอัตราเร่งตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 จากน้ ามันส าเร็จรูป

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก


