
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านตลาดส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลักขยายตัวในบาง
ตลาด อาทิ ตลาดญี่ปุ่นและ CLMV ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดจีน อาเซียน (5) สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุ่น 
ชะลอตัวลง 

เดือนมีนาคม 2562 การส่งออกรวมมีมูลค่า 21 ,440.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดสินค้า
ส าคัญ อาทิ สินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าส่งออก 1 ,985.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 5.6 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าส่งออก 1,589.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.3 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 
17,079.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.0 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า) มีมูลค่าส่งออก 16,680.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.1 ซ่ึงสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น  

ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2562 การส่งออกรวมมีมูลค่า 61 ,987.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า) มีมูลค่า 48,592.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.8 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาส 1 ป ี2562 
 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                                        CLMV      ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
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 Japan  +8.9 % 

 CLMV  +5.1 % 

 China -15.3 %  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทย (ไม่รวมทองค าแท่ง) มีนาคม 2562 

การน าเข้ามีมูลค่ารวม 19,435.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.6 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 1.5 สินค้า
ทุนหดตัวร้อยละ 2.4 โดยสินค้าทุนที่มีการน าเข้าหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) หดตัว
ร้อยละ 8.6 ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ชะลอตัวลง  

ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2562 การน าเข้ามีมูลค่า 59 ,981.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.2  
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ในเดือนมีนาคม 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่มีการส่งออกหดตัว ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวดีในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และ CLMV 
ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) และจีน ชะลอตัวลง  

ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 1.8 โดยหดตัวใน
ตลาดจีน อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุ่น แต่ยังคงขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา และ CLMV 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 



 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 

       ในเดือน มี.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,987.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 20.0 และแผงวงจรไฟฟ้า 
หดตัวร้อยละ 21.7 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง   

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 1 ปี 2562 
หดตัวร้อยละ 12.3 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสิงคโปร์ 

ในเดือน มี.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 3,515.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีขยายตัวร้อยละ 
5.6 ไปตลาดส าคัญ อาทิ เวียดนาม และสหราชอาณาจักร เป็นต้น  

ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 6.6 จากการส่งออกไปยังเวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย  
 

ในเดือน มี.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,298.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีการส่งออกหดตัว เช่นเครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 9.8 จากการส่งออกไปประเทศเวียดนาม 
ออสเตรเลีย เป็นต้น 

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2562 
ขยายตัวร้อยละ 0.04 จากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และอินเดีย  
  
 

ในเดือน มี.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 611.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวท้ังสินค้าต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า โดยด้ายและเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 18.9 ผ้าผืน
หดตัวร้อยละ 6.0 และเสื้อผ้าส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 1.2 จากการ
ส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซียและกัมพูชา 

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาส 1 ปี 2562 
หดตัวร้อยละ 1.4 จากการส่งออกด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน หดตัว
ร้อยละ 16.5 และ 6.0 ส่วนเสื้อผ้าส าเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 5.4  

ในเดือน มี.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 783.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปประเทศอาเซียน(5) CLMV อินเดีย ออสเตรเลีย 
และสหรัฐอเมริกาท่ีหดตัว ท้ังนีก้ารส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน มี.ค. 
2562 เป็นการปรับเพ่ิมขึ้นท้ังทางด้านราคาและปริมาณ โดยดัชนี
ราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ 1.0 และปริมาณการ
ส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 588 ล้านกิโลกรัมขยายตัวร้อยละ 6.2 

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกในไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัว
ร้อยละ 7.2 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 1,808.9 ล้าน
กิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 9.2 
 

ในเดือน มี.ค. 2562 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 984.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไม่รวมทองค าแท่งมีมูลค่าการส่งออก 585.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.8 จากการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ท าด้วยทองและเครื่องประดับแท้ท าด้วยเงิน อัญมณีประเภท
เพชรและพลอยท่ีหดตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า
แท่ง) ในไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 6.1 จากการส่งออกอัญมณี
ประเภทเพชรและเครื่องประดับแท้ท าด้วยทองและท าด้วยเงิน 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค าแท่ง) 

    ข้อมูลเพิ่มเติม : : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุตเินตร            กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                โทร. 0-2202-4332 

อตุสาหกรรม 
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