
 

 

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจ าเดือนกันยายน 2565  
การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2565 มีมูลค่า 24,919.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (888,371 ล้านบาท) 

ขยายตัวร้อยละ 7.8 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 หากหักสินค้าเก่ียวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัย 
ขยายตัวร้อยละ 9.0 การส่งออกในเดือนกันยายนยังขยายตัวได้ดีจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก สะท้อนจากดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของไทย เดือนกันยายน อยู่ท่ีระดับ 55.7 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กิจกรรม
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและค าส่ังซื้อใหม่ของสินค้าส่งออกของไทยฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีขยายตัวต่อเนี่อง จากอุปทานชิปประมวลผลกลับเข้าสู่ภูมิภาค 
ท าให้มกีารเร่งผลิตเพื่อชดเชยการขาดแคลนในช่วงท่ีผ่านมา นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลหลักของโลก และดัชนีค่าระวางเรือระหว่างประเทศ (Shanghai Containerized Freight Index : SCFI)  
ในเส้นทางเอเชียท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ท้ังนี้  
การส่งออกไทย 9 เดือนแรก ขยายตัวที่ร้อยละ 10.6 เม่ือหักสินค้าเก่ียวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัย 
ขยายตัวร้อยละ 8.6 

มูลค่าการค้ารวม 

มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนกันยายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 24,919.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 7.8 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 25,772.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 15.6 ดุลการค้า ขาดดุล 853.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2565 
(มกราคม - กันยายน) การส่งออก มีมูลค่า 221,366.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.6 การน าเข้า มี
มูลค่า 236,351.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.7 ดุลการค้า ขาดดุล 14,984.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 

มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนกันยายน 2565 การส่งออก มีมูลค่า 888,371 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
16.4 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 929,732 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.7 ดุลการค้า
ขาดดุล 41,361 ล้านบาท ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม - กันยายน) การส่งออก มีมูลค่า 
7,523,817 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.3 การน าเข้า มีมูลค่า 8,148,602 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 32.3 
ดุลการค้า ขาดดุล 624,785 ล้านบาท 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.8 (YoY) ขยายตัว  
ต่อเนื่อง 22 เดือน โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป ขยายตัวร้อยละ 
82.9 ขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือน (ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้)  
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 19.8 ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแคนาดา) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 2.7 ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน (ขยายตัว 
ในตลาดอิรัก เบนิน แองโกลา แคเมอรูน และแคนาดา) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 13.4 ขยายตัวต่อเนื่อง 
37 เดือน (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และเวียดนาม) น้ าตาลทราย ขยายตัว 
ร้อยละ 16.3 ขยายตัวต่อเนื่อง 14 เดือน (ขยายตัวในตลาดลาว กัมพูชา สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย) ผลไม้แช่แข็ง
และผลไม้แห้ง ขยายตัวร้อยละ 31.5 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ แคนาดา และภูฏาน) ไอศกรีม ขยายตัวร้อยละ 
43.2 ขยายตัวต่อเนื่อง 28 เดือน (ขยายตัวในตลาดมาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์) สินค้า
ส าคัญที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา หดตัวร้อยละ 7.7 หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย อินเดีย 
บราซิล และสเปน แต่ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ตุรกี และแคนาดา) ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง หดตัว
ร้อยละ 5.6 (หดตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย แต่ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) ท้ังนี้ 9 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขยายตัวร้อยละ 13.7 (YoY) 
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.4 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง 19 เดือน  
โดยสินค้าส าคัญที่ขยายตัวดี อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 18.3 ขยายตัวต่อเนื่อง  
2 เดือน (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และไอร์แลนด์) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 8.4 ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน (ขยายตัวในตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
มาเลเซีย) อัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 89.6 ขยายตัวต่อเนื่อง 19 เดือน (ขยายตัว
ในตลาดสิงคโปร์ สหรัฐฯ ฮ่องกง อินเดีย และเยอรมนี ) เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 115.7 ขยายตัวต่อเนื่อง 11 เดือน (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ 
เมียนมา และไอร์แลนด์) เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 23.4 ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน 
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินเดีย และสิงคโปร์) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัว
ร้อยละ 49.2 ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเบลเยียม) เคร่ืองใช้
ส าหรับเดินทาง ขยายตัวร้อยละ 77.2 ขยายตัวต่อเนื่อง 19 เดือน (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ จีน 
ญี่ปุ่น และสิงคโปร์) ขณะที่สินค้าส าคัญที่หดตัว อาทิ สินค้าที่เก่ียวเนื่องกับน้ ามัน หดตัวร้อยละ 10.4 หดตัว
ต่อเนื่อง 2 เดือน (หดตัวในตลาดจีน อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา และมาเลเซีย แต่ขยายตัวในตลาดเวียดนาม สิงคโปร์ 
เมียนมา ลาว และแอฟริกาใต้) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ หดตัวร้อยละ 14.0 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
เวียดนาม จีน และเมียนมา แต่ขยายตัวในตลาดอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และไต้หวัน) ท้ังนี้ 9 เดือนแรก
ของปี 2565 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.0 (YoY) 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

 การส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องในหลายตลาดส าคัญ แต่เ ร่ิมมีสัญญาณชะลอตัวลง  ท่ามกลาง 
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของประเทศคู่ค้าส าคัญ ท้ังนี้ ภาพรวม 
การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 10.6 โดยขยายตัวต่อเนื่องในตลาด
สหรัฐฯ ร้อยละ 26.2 อาเซียน (5) ร้อยละ 9.0 CLMV ร้อยละ 26.3 และสหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 18.0 ขณะท่ีจีนและ
ญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 13.2 และร้อยละ 1.7 ตามล าดับ (2) ตลาดรอง ขยายตัวร้อยละ 2.9 ขยายตัวในตลาด 
ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 15.5 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 47.5 และลาตินอเมริกา ร้อยละ 6.3 ขณะท่ีเอเชียใต้  
ทวีปแอฟริกา และรัสเซียและกลุ่ม CIS หดตัวร้อยละ 11.5 ร้อยละ 11.7 และร้อยละ 24.5 ตามล าดับ (3) ตลาดอื่น ๆ 
หดตัวร้อยละ 40.3 อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 4.5 

 ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 26.2 (ขยายตัวต่อเนื่อง 28 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ 
และไดโอด เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรก
ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 18.8  
 ตลาดจีน หดตัวร้อยละ 13.2 (หดตัวต่อเนื่อง 4 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง 
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 หดตัวร้อยละ 5.9  
 ตลาดญี่ปุ่น กลับมาหดตัวร้อยละ 1.7 สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ ไก่แปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 0.9 
 ตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 9.0 (ขยายตัวต่อเนื่อง 17 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ อัญมณี
และเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 20.3 
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 ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 26.3 (ขยายตัวต่อเนื่อง 13 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเครื่องด่ืม เป็นต้น ขณะท่ี  
9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 16.0  
 ตลาดสหภาพยุโรป (27) ขยายตัวร้อยละ 18.0 (ขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ  
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรก
ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 8.7  
 ตลาดเอเชียใต้ หดตัวร้อยละ 11.5 (หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ ไขมันและน้ ามันจาก
พืชและสัตว์ เม็ดพลาสติก และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ อุปกรณ์กึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ และไดโอด และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ขณะท่ี 9 เดือนแรก
ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 22.8  
 ตลาดทวีปออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 15.5 (ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.4  
 ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 47.5 (ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเครื่องโทรสาร 
โทรศัพท์ และส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 26.6  
 ตลาดทวีปแอฟริกา หดตัวร้อยละ 11.7 (หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในฯ และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ 
น้ าตาลทราย ข้าว และไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.0  
 ตลาดลาตินอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 6.3 (ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่  
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในฯ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น ขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 9.0  
 ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 24.5 (หดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน) สินค้าส าคัญท่ีหดตัว ได้แก่ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น  
สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และน้ ามันส าเร็จรูป เป็นต้น ขณะท่ี  
9 เดือนแรกของปี 2565 หดตัวร้อยละ 32.5 

การส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และแนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป 
 การส่งเสริมการส่งออก ในรอบเดือนท่ีผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ (1) ขยาย
ช่องทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยร่วมมือกับ Shopee ผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยของไทยให้ก้าวสู่การค้า
ออนไลน์ไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น ผ่านโปรแกรม “Shopee International Platform” (SIP)  
โดยน าร่องตลาดส่งออกหลัก 3 ประเทศ ของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (2) ขยาย
ความร่วมมือทางการค้ากับสิงคโปร์ จากผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ ครั้งท่ี 6 สิงคโปร์พิจารณาจะขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่ และไข่นกกระทาออร์แก
นกิให้แก่ไทย และยินดีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท่ีประเทศไทยจะจัดขึ้น รวมท้ังจะหารือการท าธุรกรรมทางธุรกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น และ (3) ผลักดันความร่วมมือการค้าไทย-เกาหลีใต้ ผ่านการท า Mini-FTA ไทย-คยองกี 
ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงรุกกับเขตเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
โดยท่ีไทยจะมีโอกาสขยายฐานการส่งออกสินค้า อาทิ น้ าตาลทราย ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เคมีภัณฑ์ 
ไม้และช้ินส่วน ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 
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แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า ยังคงมีสัญญาณบวกท่ีช่วยสนับสนุน 
การส่งออกของไทยในปีนี้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ท้ังปัญหาการขาดแคลนอุปทานท่ีเริ่มคล่ีคลาย และปัจจัย
สนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท ท าให้การส่งออกไทยยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อ ง อย่างไรก็ตาม ยังมี 
ความเส่ียงของการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อันเกิดจากสถานการณ์เงินเฟ้อ และการเร่งขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ีย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
-------------------------------------------- 

 
 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
26 ตุลาคม 2565 

 


