
มูลค่าน าเข้ายังคงขยายตัวสูงทั้งในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินบาท ที่ร้อยละ 47.9 และ 53.2 (YoY) 
ตามล าดับ โดยมีมูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. 23,192 Mil.US (+3.2% MoM) และมูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท
อยู่ที่ 765,249 ลบ. ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ตามการขยายตัวของกลุ่ม
เชื้อเพลิงและกลุ่มวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป (+7.4% MoM) ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิงและทองค า (สัดส่วน 17%) มีมูลค่า
น าเข้า 632,294 ลบ. ขยายตัว 2 แสน ลบ. หรือร้อยละ 47.9 (YoY)
• ดุลการค้าของไทย ขาดดุล 5 หมื่น ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน 8 หมื่น ลบ. 

ถึงแม้ว่าจะเกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ 6.9 หมื่น ลบ. ก็ตาม 
• รายได้อากรขาเข้า ขยายตัว 1.3 พัน ลบ. หรือร้อยละ 16.8 (YoY) สินค้าหลักที่จัดเก็บขยายตัว 

ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค รถตู้ (ขยายตัวสูง 2.7 เท่า ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3) 
ยกเว้นเครื่องส าอางที่หดตัวสูงเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน

สถานการณ์การน าเข้า เดือนสิงหาคม 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 13.7%

104,845 ลบ. [+77.6 %YoY]
• ขยายตัวกว่า 4.6 หมื่น ลบ. สูงสุด

ใน ร อบ  8  ปี แ ละต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น
เดือนที่  7 จากแผ่นเหล็กรีดร้อน
ไม่เจือ แผ่นเหล็กเจืออื่นๆ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาคะตะไลส์

ราคาทองค าต่างประเทศเฉลี่ ย 1,785 .28 USD/oz
หดตัว 1.25% MoM
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน   
อั ต ร า แ ลก เ ปลี่ ย น บาท ต่ อ ดอ ลล า ร์  ส ร อ .  อ ยู่ ที่ 
32.996 บาท/ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี    

(ธ.ค.61 อยู่ที่ 33.131 บาท/ดอลลาร์ฯ)

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบยานยนต์

78.4 พัน ลบ.          94.6%
44.8 พัน ลบ.          40.9% 
18.7 พัน ลบ.          76.1%

เรือยกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 
รถโดยสาร ชนิดตู้ ที่เดินบนราง
โทรศัพท์และอุปกรณ์

- 3.8 พัน ลบ.      -95.0%
- 1.0 พัน ลบ.    -73.5%
- 0.7 พัน ลบ. - 4.2%

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
น้ ามันส าเร็จรูป

+ 38.1 พัน ลบ.          94.6%
+ 13.0 พัน ลบ.          40.9%
+ 8.2 พัน ลบ.         1.3 เท่า

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
กันยายน 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ 1

USA   5.6%

42,664 ลบ. [+27.3 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จาก

น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นทาร์
(ขยายตัวสูงจากปีก่อนฐานต่ า) และ
เศษกระดาษ (ขยายตัวสูงถึง 7.7 เท่า)

CHINA 24.9%

190,677 ลบ. [+50.5 %YoY]

• มูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10
จากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ วัคซีน
(ขยายตัวสูง 37 เท่า) และไดโอด 
ทรานซิสเตอร์

ASEAN [5] 11.3%

86,789 ลบ. [+28.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเฉพาะ

อินโดนีเซีย ขยายตัวสูงถึง 9.3 พัน ลบ. หรือ 
73.6% ทั้งนี้ สินค้าที่ขยายตัวสูงของ ASEAN [5]
มาจากน้ ามันดิบ (มาเลเซีย) ทองค า และ
ทองแดงบริสุทธิ์ (ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย)

CLMV 4.4%

33,700 ลบ. [-3.3 %YoY]
• หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จากทองค า (สปป.

ลาว ) โทรศัพท์และแผ่นเหล็กไม่ เจือ (เวียดนาม ) 
ข้าวโพด ไม่มีการน าเข้า (กัมพูชา) 

• หดตัวสูงที่เวียดนามและกมัพชูา ขณะที่ พม่าและสปป.
ลาว (ยังขยายตัวได้จากพลังงานไฟฟ้า) ขยายตัว

• เ วี ย ดน า ม  น า เ ข้ า หลั ก สู ง สุ ด ใ น ก ลุ่ ม  CLMV
1.6 หมื่น ลบ. หดตัว 4.7%YoY เป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี

EU 6.6%

50,875 ลบ. [+28.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากข้าวสาลี 

( บั ลแ ก เ รี ย )  ส่ วนประกอ บยานยน ต์ 
(เยอรมนี) และอะไหล่อากาศยาน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าเดือน

กลุ่มเชื้อเพลิง
กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ

พลังงานไฟฟ้า มีมูลค่ารวม 1.2 แสน ลบ. ขยายตัว 5.5 หมื่น ลบ. หรือ 88.1%YoY
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเฉพาะน้ ามันดิบ น าเข้าหลักจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ซาอุดิอาระเบีย และแองโกลา แต่ขยายตัวสูงสุดจากลิเบีย 7.5 พัน ลบ. หรือ 
100% (ปีก่อนไม่มีการน าเข้า)

แหล่งท่ีมา : 1  กรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่างประเทศ
2 ไทยรัฐ ออนไลน์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
โทรศัพท์และอุปกรณ์

โทรศัพท์และอุปกรณ์ มูลค่าน าเข้า 1.6 หมื่น ลบ. หดตัว 7 ร้อย ลบ. หรือ 
4.2% (YoY) ลดลงจากเวียดนาม 1.3 พัน ลบ . หรือ 35.7% ส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบจากการขาดแคลนชิป 2 ขณะที่ จีน ซ่ึงเป็นประเทศน าเข้าหลักและ
ขยายตัวสูง (สัดส่วน 70%) 1.1 หมื่น ลบ. ขยายตัว 1.2 พัน ลบ. หรือ 11.6%
อย่างไรก็ตามคาดว่าการน าเข้าโทรศัพท์จะขยายตัวในช่วงไตรมาสหลังของปี 64 
ตามปริมาณความต้องการสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าน าเข้ารวม 5.7 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูง 1.6 หมื่น ลบ. 

หรือ 37.1% โดยวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัว 1.3 หมื่น ลบ. หรือ 40.9%
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 น าเข้าหลักและขยายตัวสูงจาก ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขยายตัว 2.5 พัน ลบ. หรือ 24.9% ต่อเนื่อง 3 เดือน 
น าเข้าหลักและขยายตัวสูงจากจีน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ไดแ้ก่ วัคซีน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 
น าเข้าหลักและขยายตัวสูงจากจีน (สัดส่วน 49%) เพิ่มขึ้น 2.4 พัน ลบ. หรือ 
37.2 เท่า สูงสุดจากย่ีห้อ SINOPHARM ยารักษาโรค มีมูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน จากกลุ่มยาส าหรับรักษาโรคโควิด-19
โดยเฉพาะยาฟาวิฟริาเวียร์ และกลุ่มยารักษามะเร็ง โดยน าเข้าหลักและขยายตัว
สูงจากอินเดีย และญี่ปุ่น

โควิดกระทบอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จากปัญหายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สายพันธุ์เดลตา เป็นเหตุให้เกิดการล็อกดาวน์ ส่งผลต่อ
ประเทศผู้ผลิตสิ่งทอ ได้แก่ กัมพูชา (เม.ย.-พ.ค.64 สูญเสีย
รายได้ 117 ล้านดอลลาร์) และเวียดนาม (ส่งออกสิ่งทอ
อันดับสองของโลก รองจากจีน) ต้องปิดโรงงานสิ่งทอและ
รองเท้าประมาณ 30-35% ประกอบกับต้นทุนขนส่ง 
วัตถุดิบ และต้นทุนด้านแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้ งนี้  มูลค่ าการน าเข้าเครื่องแต่ งกาย 
(พิกัด 61 และ 62) ของไทยจากกัมพูชา และ
เวียดนามหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ มิ.ย.64 โดย ส.ค.64 
น าเข้าจากกัมพูชาลดลง 70 ลบ. (-50.5%YoY) 
และ จากเวียดนาม ลดลง 77 ลบ. (-33.5%YoY) 


