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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ปี 2563
ในเดือนสิงหาคม 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 14.01 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา อาวุธ รถถัง และอากาศ
ยานรบ) หดตัวร้อยละ 13.87 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกหดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และสิ่งทอ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังคง
ขยายตัวมีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (27)
และ CLMV หดตัวลง
อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคา) สิงหาคม 2563
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ในเดือนสิงหาคม 2563 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20,212.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมมี
มูลค่า 16,600.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.18 การส่งออกสินค้า
อุ ต สาหกรรม (ไม่ รวมทองคา อาวุ ธ รถถัง และอากาศยานรบ) มี มู ล ค่ า
13,765.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 13.87 โดยหดตัวจากรถยนต์
อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ โดยเฉพาะรถยนต์ นั่ ง เครื่ อ งจั ก รกลและ
ส่ ว นประกอบ และสิ่ ง ทอ เป็ น ต้ น ในส่ ว นสิ น ค้ า เกษตรกรรม มี มู ล ค่ า
1,618.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 19.39 สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร มีมูลค่า 1,521.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.42
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 15,862.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
19.68 เมื ่อ เทีย บกับ เดือ นเดีย วกัน ของปีก่อ น โดยสิน ค้า เชื ้อ เพลิง มีม ูล ค่า
2,189.57 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตัว ร้อ ยละ 34.20 สิน ค้า ทุน มีม ูล ค่า
4,509.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.77 โดยหดตัวจากเครื่องจักร
ใช้ในอุต สาหกรรม มอเตอร์ไ ฟฟ้า อุป กรณ์ไ ฟฟ้า สาหรับ ตัด ต่อและป้อ งกัน
วงจรไฟฟ้า ด้า นสิน ค้า วัต ถุด ิบ และกึ ่ง ส าเร็จ รูป (ไม่ร วมทองค า) มีม ูล ค่า
5,917.0 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตัว ร้อ ยละ 17.29 จากการน าเข้า เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวมีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่การส่งออกไปยังตลาด
อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) ญี่ปุ่น และ CLMV หดตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,983.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้า เป็นสาคัญ โดยหดตัวร้อยละ 12.9
จากการส่ ง ออกไปยั ง ประเทศฮ่ อ งกง จี น มาเลเซี ย ญี่ ปุ่ น และ
สหรัฐอเมริก า แต่ก ารส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และ
ฟิลิปปินส์ ยังคงขยายตัว

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,183.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อ น
ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสาคัญ โดยหดตัว
ร้อยละ 28.7 จากการส่งออกไปตลาดสาคัญ เช่น ออสเตรเลีย จีน
อาเซี ย น(5) ซาอุ ดิ อ าระเบี ย และเม็ ก ซิ โ ก ส่ ว นการส่ ง ออกไปยั ง
ประเทศญี่ปุ่น และเวียดนามยังคงขยายตัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,015.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 3.4 เมื่อเทียบกั บเดือนเดียวกั นของปีก่อน
จากการส่ ง ออกเตาอบไมโครเวฟขยายตั ว ร้ อ ยละ 117.6 ไปยั ง
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เครื่องซักผ้า
ซั ก แห้ ง และส่ ว นประกอบขยายตั ว ร้ อ ยละ 31.3 ไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ตู้เย็นตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบขยายตัว
ร้อยละ 16.1 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

เม็ดพลาสติก

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 659.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก
การส่งออกไปยังประเทศจีน CLMV อาเซียน (5) อินเดีย และญี่ปุ่น
ทั้งนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ส.ค. 2563 เป็นการปรับลดลง
ทั้งด้านราคาและปริมาณการส่งออก โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติก
หดตัวร้อยละ 3.1 และปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ
4.3 ทั้งนี้ปริมาณการส่ง ออกในเดื อ น ส.ค. มีจานวน 577.6 ล้า น
กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 474.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกั นของปีก่อน
เป็นการหดตัวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าต้นน้าอย่างด้ายและด้าย
เส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 32.1 เส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 18.3
จากการส่งออกไปประเทศจีน ญี่ปุ่น สินค้ากลางน้าอย่างผ้าผืนหดตัว
ร้อยละ 20.4 จากการส่งออกไปประเทศ CLMV สินค้าปลายน้าอย่าง
เสื้อผ้าสาเร็จรูปหดตัวร้อยละ 25.4 จากการส่งไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

ในเดือน ส.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 358.4 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ หดตั ว ร้ อ ยละ 55.6 จากการส่ ง ออกอั ญ มณี ป ระเภท
เครื่องประดับแท้ที่ทาด้วยทองไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง
ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป(27) การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 3,136.6 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
29.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกทองคา
แท่งที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปมูลค่า 2,778.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
71.5 ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินเดีย
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