
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวม 9 เดือนแรก 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังตลาดหลักขยายตัวในบาง
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ CLMV ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) จีน สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุ่นหดตัวลง 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกันยายน และภาพรวม 9 เดือนแรก 2562 
 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอนิโดนีเซีย มาเลเซยี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                                        CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
 

World  -1.6 % 

 USA  +8.9 % 

 Asean (5)   +2.0 % 

 EU(27)     

-9.4% 

 Japan  +3.4 % 

 CLMV  -1.2 % 

 China  +6.8 %  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำแท่ง) กันยายน 2562 

         ในเดือนกันยายน 2562 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20 ,481.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญพบว่า สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 
16,592.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.2 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองคำ) มีมูลค่า 16,042.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 โดยหดตัว
จากสินค้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น ด้านสินค้าเกษตรกรรม มี
มูลค่า 1,589.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.5 สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร มีมูลค่า 1,589.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.5 
         ภาพรวม 9 เดือนแรก 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองคำ) มีมูลค่า 142,548 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.7 
 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 19,206.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 

4.2 เมื ่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื ้อเพลิงมีมูลค่า 
2,720.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 20.1 สินค้าทุนมีมูลค่า 5,152.3 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.8 โดยสินค้าทุนหดตัวจากการนำเข้า
เครื ่องจ ักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื ่องคอมพิวเตอร์อ ุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 
6,961.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.6 จากการนำเข้าเหล็ก ประเภท
เหล็กแผ่น และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ และเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวชะลอลง 
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เดือนกันยายน 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกหดตัว ได้แก่ สินค้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น ตลาดหลักยังคงขยายตัวใน 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (5) ขณะที่การส่งออกไปยังตลาด สหภาพยุโรป (27) และ CLMV หดตัวลง  

ภาพรวม 9 เดือนแรก 2562 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา และCLMV ขณะที่ตลาดอาเซียน (5) จีน สหภาพ
ยุโรป (27) และญี่ปุ่นหดตัวลง 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์



 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่สำคัญ 

       ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 3,047.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื ่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
วงจรพิมพไ์ปประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 
โดยหดตัวร้อยละ 12.3 และ 17.4 ตามลำดับ  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 9 เดือนแรก 2562 
หดตัวร้อยละ 9.5 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) เป็นต้น 

ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 3,117.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  ขยายตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักยานยนต์
และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 5.4 และ 31.5 ตามลำดับ จาก
การส่งออกไปตลาดสำคัญ อาทิ อาเซียน (5) จีน ซาอุดิอาระเบีย 

ภาพรวมการส่งออกยานยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 9 
เดือนแรก 2562 หดตัวร้อยละ 6.2 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย 
อาเซียน (5) และญี่ปุ่น  
 

ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,090.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื ่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื ่องวิดีโอ 
เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีขยายตัวร้อยละ 15.1 และ 
106.9 ตามลำดับ ไปยังประเทศออสเตรเลีย อาเซียน (5) CLMV 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 9 เดือนแรก 2562 หดตัว
ร้อยละ 0.2 จากการส่งออกไปประเทศอาเซียน (5) CLMV จีน และ
ออสเตรเลีย 
  

ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 568.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน 
ตามการขยายตัวของสินค้ากลางน้ำและปลายน้ำ กล่าวคือ ผ้าผืน
ขยายตัวร้อยละ 4.9 ไปยังตลาด CLMV และอาเซียน (5) และเสื้อผ้า
สำเร ็จร ูปย ังคงขยายตัวร ้อยละ 7.3 จากการส่งออกไปตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป (27) ส่วนด้ายและเส้นใย
ประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 8.8 จากการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นและจีน  

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 9 เดือนแรก 2562 
หดตัวร้อยละ 3.2 จากการส่งออกไปCLMV  EU (27) ญี่ปุ่น และจีน 

ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 727.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตาม
การส่งออกไปยังประเทศอาเซียน (5) CLMV ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
ท้ังนี้การส่งออกในเดือน ก.ย. 2562 เป็นการปรับลดลงด้านราคา โดย
ดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 7.0 ส่วนปริมาณการ
ส่งออกเม็ดพลาสติก มีปริมาณ 582.1 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 
0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติก 9 เดือนแรก 2562 หดตัว
ร้อยละ 10.8 จากการส่งออกไปประเทศอาเซียน (5) และการส่งออก
ในรูปปริมาณมีปริมาณ 5,491.9 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 4.7 
 

ในเดือน ก.ย. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 1,035.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการส่งออกอัญมณีประเภทพลอย และโลหะมีค่า
และของท่ีหุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ ท่ีขยายตัว ขณะท่ีการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออก 1,584.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 23.0 จากการส่งออกทองคำท่ียังไม่ได้ขึ้นรูป 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ
แท่ง) 9 เดือนแรก 2562 ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากการส่งออกไปยัง 
อินเดีย อาเซียน (5) สวิตเซอร์แลนด์ และCLMV 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองคำแท่ง) 

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

อตุสาหกรรม 
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