
มูลค่าน าเข้า 7,932,311 ล้านบาท ขยายตัว 1.4 ล้าน ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 (YoY) 
เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ขณะที่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่า 252,887 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 21.0 (YoY) เป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากหักเช้ือเพลิง ทองค า 
(สัดส่วน 17.2%) ขยายตัว 1.1 ล้าน ล้านบาท หรือร้อยละ 19.8 (YoY)
• ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย เกินดุล 6.0 หม่ืน ลบ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เกินดุล

สูงสุดกับสหรัฐ และทั้ง 3 กลุ่มประเทศ ASEAN (5) EU CLMV ขณะที่ขาดดุลสูงสุดกับจีน 
• อากรขาเข้าจัดเก็บได้ 100,641 ลบ. เพ่ิมขึ้น 8.7 พัน ลบ. หรือร้อยละ 9.5 (YoY) จากสินค้าหลัก

ส่วนประกอบยานยนต์ รถยนต์นั่ง ยารักษาโรค เคร่ืองส าอาง และกระเป๋า (เพ่ิมขึ้นรวม 
3.2 ลบ. หรือ 18.2%YoY)

สถานการณ์การน าเข้า ปีงบประมาณ 2564

ประเทศและกลุ่มประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 13.8%

1,098,409 ลบ. [+26.9 %YoY]

CHINA 24.6%

1,952,842 ลบ. [+24.8 %YoY]

ASEAN [5] 12.4%

981,751 ลบ. [+15.9 %YoY]

CLMV 5.3%

419,291 ลบ. [+8.8 %YoY]EU 6.9%

549,552 ลบ. [+3.2 %YoY]

• มูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปีนี้ขยายตัว 24.8%
ขณะที่ปีก่อนหดตัวเล็กน้อยที่ 1.6%YoY

• ไทยขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 8.4 แสน ลบ. 
• สินค้าหลัก โทรศัพท์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ

ส่วนประกอบ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นเหล็กไม่เจือ
• ขยายตัวสูงในคอมพิวเตอร์ (เพิ่มข้ึน 2.1 หมื่น ลบ. หรือ 

29.0%YoY) และวัคซีน (เพิ่ม 1.6 หมื่น ลบ. หรือ 23.9 เท่า)

USA 5.3%

422,173 ลบ. [-15.5 %YoY]
• มูลค่าน าเข้าต่ าสุดในรอบ 9 ปี และหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• ไทยเกินดุลการค้าสูงสุดกับ USA สูงเป็นประวัติการณ์ 

8 แสน ลบ. 
• สินค้าน าเข้าสูงสุด จากน้ ามันดิบ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 

ถ่ัวเหลือง และส่วนประกอบยานยนต์
• หดตัวสูงในยุทโธปกรณ์จากการฝึก (ลดลง 4.2 หมื่น ลบ. 

หรือ 95.7%YoY) และน้ ามันดิบ
(ลดลง 1.5 พัน ลบ. หรือ 26.8%YoY)

• ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี
• ไทยขาดดุลการค้า 3.2 แสน ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• สินค้าหลัก ส่วนประกอบยานยนต์ วงจรรวม

อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ 
• ขยายตัวสูงในตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ (เพิ่มข้ึน 2.1 

หมื่น ลบ. หรือ 1.2 เท่า) และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ
(ลดลง 2.0 หมื่น ลบ. หรือ 82.0%YoY)

• ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
• สินค้าหลัก ยารักษาโรค ส่วนประกอบ

ยานยนต์ และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
• ขยายตัวสูงในหนังเฟอร์ดิบ (เพิ่มข้ึน 6.6 พัน ลบ. 

หรือ 1.7 เท่า)และเงิน (3.5 พัน ลบ. หรือ 1.2 เท่า)
• น าเข้าหลักและขยายตัวสูงสุดในประเทศ

เยอรมนี และอิตาลี

สินค้าที่น่าสนใจ

• ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ขยายตัวทุกประเทศ
• สินค้าหลัก น้ ามันดิบ แผ่นบันทึกข้อมูล และ

วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 
• ขยายตัวสูงในน้ ามันดิบ (เพิ่มข้ึน 4.0 หมื่น ลบ. หรือ 

62.4%YoY) และทองแดงบริสทุธิ์ (เพิ่มข้ึน 9.3 พัน ลบ. 
หรือ 78.3%YoY)

• น าเข้าหลักจากมาเลเซีย แต่ขยายตัวสูงสุดจาก
ประเทศอินโดนีเซีย (น้ ามันดิบ)

• ปีนี้ขยายตัว 8.8% ขณะที่ปีก่อนหดตัว
10.2%YoY

• สินค้าหลัก พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 
โทรศัพท์ และมันส าปะหลัง

• ขยายตัวสูงในพลังงานไฟฟ้า (เพิ่ม 1.5 หมื่น ลบ. 
หรือ 29.8%YoY) ลวดทองแดง และเงินชุบ

• น าเข้าหลักและขยายตัวสูงจากเวียดนาม 
(โทรศัพท์) ลาว (พลังงานไฟฟ้า) ขณะที่
เมียนมาและกัมพูชาหดตัว

• การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วน กลับมาด าเนินการได้หลังจากที่หยุดด าเนินการชั่วคราวจากปีก่อน

• ราคาทองค าต่างประเทศเฉลี่ยทั้งปี 1,819.29 USD/oz ขยายตัว 8.82%YoY
• ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน
• อัตราแลกเปลี่ยนน าเข้าเฉลี่ยทั้งปี 31.33 บาท/USD แข็งค่าเล็กน้อยจากปีก่อน 0.01%

แต่ เม.ย.64 เริ่มอ่อนค่า ขณะที่ ก.ย.64 อ่อนค่าสุด 33.46 บาท/USD
• เศรษฐกิจไทยปี 64 ฟื้นตัวจากปีก่อน ทั้งนี้ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจไทยโต 1% และอัตราเงินเฟ้อ

จะอยู่ในระดับ 0.9%

น าเข้าหลัก
น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ทองค า

6.8 แสน ลบ.       +33.2%
4.5 แสน ลบ.       +22.1%
2.7 แสน ลบ.       +69.7%

ลดลง
อาวุธยุทโธปกรณ์
เคร่ืองกังหันไอพ่นหรือก๊าซ
เคร่ืองบิน

- 4.7 หมื่น ลบ.        -90.5%
- 1.8 หมื่น ลบ.        -35.9%
- 1.7 หมื่น ลบ.        -45.7%

เพิ่มขึ้น
น้ ามันดิบ
ทองค า
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

+ 1.7 แสน ลบ.       +33.2%
+ 1.1 แสน ลบ.        +69.7%
+ 0.8 แสน ลบ.        +22.1%

มูลค่าน าเข้าสินค้า %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
ตุลาคม 2564

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้า ปีงปม.64

มูลค่าน าเข้าวัคซีนทั้งปีกว่า 1.8 หมื่น ลบ. โดยเริ่มมีการน าเข้า
ต้ังแต่ ก.พ.64 เป็นต้นมา มีปริมาณน าเข้าทั้งสิ้นราว 50 ล้านโดส 
จากจีน เบลเยียม และญี่ปุ่น เป็นหลัก

วัคซีนโควิด 19

จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เป็นผลให้โรงงานผลิตชิปปิดตัวลงชั่วคราว ท าให้ไม่สามารถ
ส่งมอบชิปได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มข้ึน จึงกระทบต่อสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าไอที สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แย่งส่วนแบ่งซัพพลาย 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่งมีชิปเป็นส่วนประกอบส าคัญ โดยส่งผลต่อการน าเข้าของไทยและทั่วโลก 
• การน าเข้ารถยนต์ทั้งปีงปม.64 มีมูลค่าลดลง 1.6 พัน ลบ. ปริมาณลดลง 8.1 พัน คัน จาก
การปิดโรงงานผลิตในต่างประเทศทั่วโลก ปริมาณการน าเข้ารถยนต์นั่งฯส่วนใหญ่ใช้สิทธิ
อาเซียนลดลง ขณะที่จากกลุ่มประเทศนอกอาเซียนเพิ่มข้ึน
• การน าเข้าโทรศัพท์และอุปกรณ์ มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 7.3 พัน ลบ. หรือ 3.4% คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 1.5 หมื่น ลบ. หรือ 14.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วง
การแพร่ระบาดโควิด - 19 (Work Form Home) ส่งผลให้ความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันทั่วโลกประสบปัญหาการขาดแคลนชิป เป็นผลให้ราคาสูงข้ึน

สินค้าที่ได้รับผลจากสถานการณ์โควิด - 19 และปัญหาการขาดแคลนชิป

ทองค า
มูลค่าน าเข้า 2.7 แสน ลบ. ขยายตัว 1.1 แสน ลบ. หรือ 69.7%YoY เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 

ปีก่อนฐานต่ า (1.6 แสน ลบ.) จากราคาเฉลี่ยในตลาดโลกและปริมาณน าเข้าที่เพิ่มข้ึน โดยราคา
ทองค าในประเทศมีทิศทางเดียวกับราคาในตลาดโลก

แหล่งท่ีมา : 1  https://positioningmag.com/1353994
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แนวโน้มมูลค่าการน าเข้าและอากรขาเข้า ปีงปม. 58 - 64

มูลค่าน าเข้า อากรขาเข้า


