
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านตลาดส่งออกในเดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยัง
ตลาดหลักขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา และ CLMV ขณะที่จีน อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุ่น ชะลอตัวลง 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก 2562 
 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                                        CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
 

World  -8.1 % 

 USA  -2.9 

% 

 Asean (5)   -15.3 % 

 EU(27)     

-6.9% 

 Japan  -1.2 % 

 CLMV  +2.5 % 

 China -22.9 %  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทย (ไม่รวมทองค าแท่ง) มิถุนายน 2562 

         ในเดือนมิถุนายน 2562 การส่งออกรวมมีมูลค่า 21,409.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าส าคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ 13.0 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 4.4 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 17,484.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
0.04 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่าส่งออก 15,650.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.1 สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกหดตัว เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 
เครื่องซักผ้า และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ  
          ภาพรวมครึ่งปีแรก 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า) มีมูลค่า 94,720.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.7 
 การน าเข้ามีมูลค่ารวม 18,197.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 

9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงหดตัวร้อยละ 
18.8 สินค้าทุนหดตัวร้อยละ 11.3 โดยสินค้าทุนหดตัวจาก เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรปู 
(ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 4.0 จากการน าเข้าทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เม็ดพลาสติก และแผงวงจร
ไฟฟ้าหดตัวลง 
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ในเดือนมิถุนายน 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ และเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวในทุกตลาดหลัก อาทิ จีน อาเซียน (5) 
สหภาพยุโรป (27) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ยกเว้นตลาด CLMV ที่ยังขยายตัวดี  

ภาพรวมครึ่งปีแรก 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 3.7 ตลาดส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกส่งผลการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวในตลาด
หลัก อาทิ จีน อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) ญี่ปุ่น ยกเว้นตลาดสหรัฐอเมริกาและ CLMV ยังขยายตัวดี  

 
 
 



 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 

       ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 3,137.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
Hard Disk Drive และแผงวงจรไฟฟ้า ท่ีหดตวัร้อยละ 15.5 16.2 
และ 20.6 ตามล าดับ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และจีน 

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครึ่งปีแรก 2562 หดตัว
ร้อยละ 10.6 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น และจีน 

ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 3,025.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตาม
การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบท่ี
หดตัวร้อยละ 25.3 จากการส่งออกไปตลาดส าคัญ อาทิ ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส ์แอฟริกาใต้ และมาเลเซีย 

ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบครึ่งปี
แรก 2562 หดตัวร้อยละ 7.2 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
 

ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,016.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เครื่อง
ไฟฟ้าท่ีมีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและ
ส่วนประกอบ และเตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน
ท่ีหดตัวร้อยละ 35.0 และ 27.2 ตามล าดับ ตามการส่งออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และจีน 

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าครึ่งปีแรก 2562 หดตัวร้อยละ 
0.6 จากการส่งออกไปประเทศเวียดนาม จีน อินเดีย และมาเลเซีย 
  
 

ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 552.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการปรับตัวลดลงของสินค้าต้นน้ า  กลางน้ าและปลายน้ า 
กล่าวคือ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 26.0 จากการส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่น และจีน การส่งออกผ้าผืนหดตัวร้อยละ 5.2 จาก
การส่งออกไปประเทศเวียดนาม และการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปหดตัว
ร้อยละ 2.3 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครึ่งปีแรก 2562 
หดตัวร้อยละ 3.4 จากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  จีน และเวียดนาม 

ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 740.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตาม
การส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ท้ังนี้การส่งออก
เม็ดพลาสติกในเดือน มิ.ย. 2562 เป็นการหดตัวท้ังด้านราคาและ
ปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 5.4 และ
ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 568.5 ล้านกิโลกรัม หดตัว
ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกครึ่งปีแรก 2562 หดตัวร้อยละ 
10.1 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 3,667.4 ล้านกิโลกรัม 
ขยายตัวร้อยละ 6.8 จากการส่งออกไปยังประเทศจีน 
 

ในเดือน มิ.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 804.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกอัญมณีประเภทพลอยท่ีขยายตัวร้อยละ 32.9 ไปยัง
ประเทศฮ่องกงและอินเดีย  ขณะที่การส่ งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออก 2,639.0  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 126.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกทองค าไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์  สิงคโปร์ และฮ่องกง 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า
แท่ง) ครึ่งปีแรก 2562 หดตัวร้อยละ 0.5 จากการส่งออกไปยัง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และฮ่องกง 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองค าแท่ง) 

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร           กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม               โทรศพัท์ 0-2202-4332 
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