
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 772,540 ลบ. สูงสุดในรอบ 38 เดือน ขยายตัว 2.3 แสน ลบ. หรือ 
ร้อยละ 43.3 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ 23,109 Mil.US ขยายตัวร้อยละ 34.6
ตามการขยายตัวของกลุ่มเชื้อเพลิงและกลุ่มวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง และทองค า
(สัดส่วน 20% หรือ 1.5 แสน ลบ.) มีมูลค่าน าเข้า 621,882 ลบ. (YoY) ขยายตัว 1.5 แสน ลบ. หรือร้อยละ 32.9 
• ดุลการค้าของไทย ขาดดุล 2.3 หมื่น ลบ. โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน 9.7 หมื่น ลบ. ขณะที่เกินดุลสูงสุด

กับสหรัฐ 7.7 หมื่น ลบ.
• อากรขาเข้า1 7,844 ลบ. หดตัวเล็กน้อย 2.9 ลบ. หรือร้อยละ 0.04 (YoY) สินค้าหลักที่จัดเก็บหดตัว 

ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ (หดตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 10 เดือน และ 9 เดือน 
ตามล าดับ) ขณะที่ ยารักษาโรค เครื่องส าอาง และกระเป๋า จัดเก็บขยายตัว

สถานการณ์การน าเข้า เดือนตุลาคม 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 12.7%

98,158 ลบ. [+21.3 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากแผ่น

เหล็กรีดร้อนไมเ่จอื แผ่นเหล็กเจืออื่น ๆ 
และวงจรรวมอเิล็กทรอนกิส์

เงินเฟ้อทั่วโลกปรบัตัวสูงขึน้
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนกอ่น 
ความต้องการสินค้าในอตุสาหกรรมการผลิตปรับตัวเพิม่ขึน้
ต่อเนื่อง

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์และอุปกรณ์

82.5 พัน ลบ.          1.5 เท่า
46.8 พัน ลบ.          7.4% 
28.8 พัน ลบ.          1.0 เท่า

ปลาแช่แข็ง
ข้าวสาลี
เครื่องยนต์เบนซิน (อากาศยาน) 

- 2.1 พัน ลบ.      -30.3%
- 1.4 พัน ลบ.    -57.6%
- 0.7 พัน ลบ. -46.2%

น้ ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์และอุปกรณ์

+ 49.6 พัน ลบ.          1.5 เท่า
+ 19.1 พัน ลบ. 2.0 เท่า
+ 14.6 พัน ลบ.           1.0 เท่า

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
พฤศจิกายน 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ

USA   5.1%

39,562 ลบ. [+42.7 %YoY]
• เดือนนี้มีมูลค่าน าเข้าสูงเป็นอันดับที่ 4 

รองจากมาเลเซีย (สัดส่วน 5.4%)
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  6 จาก

น้ ามันดิบ (ขยายตัวสู งถึ ง 3.6 เท่า) 
เครื่องบิน และก๊าซธรรมชาติ (ปีก่อนไม่มี
การน าเข้า)

CHINA 24.3%

187,934 ลบ. [+53.5 %YoY]

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  12
(เพิ่มขึ้น 6.5 หมื่น ลบ.) จากโทรศัพท์
และอุปกรณ์ (+1.6 เท่า) คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์  (+1.4 เท่ า ) และ
แผ่นเหล็กไม่เจือ (+2 เท่า) 

ASEAN 5 12.1%

93,807 ลบ. [+27.8 %YoY]
• มูลค่าน าเข้าสูงสุดในรอบ 35 เดือน และขยายตัว

ต่อ เนื่ อง เ ป็น เดื อนที่  7  โดยเฉพาะมาเลเซีย 
มีมูลค่าน าเข้าสูงสุดในรอบ 33 เดือน (น้ ามันดิบและ
เรือยก/แท่นขุดเจาะ ที่ใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม)  
และอินโดนีเซีย (เรือสนับสนุนการรื้อถอนท่อขนส่ง
ปิโตรเลียมใต้ทะเลพร้อมอุปกรณ์) 

CLMV 5.3%

40,584 ลบ. [+20.8 %YoY]
• มูลค่าน าเข้าสูงสุดในรอบ 26 เดือน และขยายตัว

ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขยายตัวในทุกประเทศ ยกเว้น 
สปป.ลาว (หดตัว 1 พัน ลบ. หรือ 10.8%) ทั้งนี้ เวียดนาม 
เป็นประเทศน าเข้าหลัก (สัดส่วน 54%) มูลค่า 
2.2 หมื่น ลบ. ขยายตัว 6.3 พัน ลบ. หรือ 40.1% 
จากน้ ามันดิบ และโทรศัพท์  ขณะที่ เมี ยนมา 
ขยายตัวสูงจากก๊าซธรรมชาติ

EU 6.5%

50,578 ลบ. [+26.7 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากเครื่องบิน 

ก๊าซธรรมชาติ (ฝรั่งเศส) และวัคซีน (เบลเยียม)

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้า

กลุ่มเชื้อเพลิง
กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามันส าเร็จรูป มีมูลค่ารวม 

1.3 แสน ลบ. ขยายตัว 7.4 หมื่น ลบ. หรือ 1.4 เท่า ขยายตัวต่อเนื่องตาม ปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะน้ ามันดิบ มีมูลค่าน าเข้า 8.3 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 
35 เดือน ขยายตัว 1.5 เท่า ตามราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาน้ ามันดิบ
สูงขึ้น จากกลุ่มผู้ผลิตน้ ามัน (โอเปก) ไม่เพิ่มปริมาณก าลังการผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ และส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการที่ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้
พลังงานน้ ามัน หลังจากที่ราคาก๊าซธรรมชาติขยับตัวสูงขึ้นในระยะนี้

แหล่งท่ีมา : 1  ระบบสถิติการจดัเก็บรายได้กรมศุลกากร
2  กรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่างประเทศ
3 เดลินิวส์ ออนไล https://www.dailynews.co.th/news/412285/
4  รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ https://www.opsmoac.go.th/dc-situation_price-files-432791791809

กลุ่มเหล็ก

ปลาแช่แข็ง
มูลค่าน าเข้ารวม 4.9 พัน ลบ. ลดลง 2.1 พัน ลบ. หรือ 30.3% ต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 3 หดตัวสูงจากตลาดหลักไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ลดลงในปลาโอ 
(ต.ค.63 มีสัดส่วน 34% ลดลง 78%YoY) ปลาทูน่า (สัดส่วน 20% ลดลง 55.9%YoY) 
ทั้งนี้ การน าเข้าปลาแช่แข็งลดลง สอดคล้องกับการส่งออกปลากระป๋องของไทยที่
ลดลง 637 ลบ. หรือ 7.8%YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19
ที่คลี่คลาย (มีแนวโน้มการบริโภคปลากระป๋องลดลง) รวมถึงปัญหาการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ในเดือน 
ก.ย.64) 4  ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ท า New High (โทรศัพท์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นบันทึกข้อมูล) มีมูลค่าน าเข้ารวม 1 แสน ลบ. 
ขยายตัวสูง 2.7 หมื่น ลบ. หรือ 36.3% โดยเฉพาะโทรศัพท์และอุปกรณ์ 
มีมูลค่า 2.9 หมื่น ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 1.5 หมื่น ลบ. หรือ 
1 เท่า ต่อเนื่องเ ป็นเดือนที่  2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีมูลค่าน าเข้า 
1.6 หมื่น ลบ. ขยายตัว 7.8 พัน ลบ. หรือ 95.5% ต่อเนื่อง 5 เดือน น าเข้าหลัก
และขยายตัวสูงจากจีน วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าน าเข้า 4.7 หมื่น ลบ. 
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 3.2 พัน ลบ. หรือ 7.4% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 
ขยายตัวสูงสุดจากญี่ปุ่น 

สินค้าแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ (7208) แผ่นเหล็กไม่เจือเคลือบ (7210) และ
แผ่นเหล็กเจืออื่น ๆ (7225) มีมูลค่าน าเข้ารวม 2.4 หมื่น ลบ. ขยายตัวต่อเนื่องสูงถึง 
1.4 หมื่น ลบ. หรือ 1.4 เท่า โดยน าเข้าหลักและขยายตัวสูงจากญี่ปุ่น

วิกฤตราคาพลังงานในจีน 2

การขาดแคลนถ่านหิน (เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด) ท าให้
ราคาเชื้อเพลิงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลาง
อุปสงค์ด้านอุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โควิด -19 
คลี่คลาย ประกอบกับนโยบายเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จีนจึงเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตและการน าเข้าถ่านหิน 
เพื่อแก้วิกฤตพลังงานในครั้งนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ในปี 65 เศรษฐกิจโลกอาจ
เจอความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวแรง 
จากราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นเพราะความต้องการน้ ามันเร่งตัวเร็ว 
สวนทางกับก าลังการผลิตน้ ามันเติบโตช้า คาดว่าสถานการณ์นี้
จะยืดเย้ือไปถึงไตรมาสแรกปี 65

จับตาเศรษฐกิจโลกโตไม่ทันเงินเฟ้อสูง 3


