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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา อาวุธ และอากาศยาน)
หดตัวร้อยละ 2.1 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกหดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา)
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดี
ในบางประเทศ เช่น CLMV จีน และสหภาพยุโรป (27) ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
อาเซียน (5) หดตัวลง
อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคา) กุมภาพันธ์ 2563
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20,641.75 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมมี
มู ล ค่ า 16,812.81 ล้ า นเหรี ย ญ สหรั ฐ ฯ หดตั ว ร้ อ ยละ 5.18 สิ น ค้ า
อุต สาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูล ค่า 15,401.71 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ
หดตัวร้อยละ 10.58 โดยหดตัวจากอัญมณีและเครื่องประดับ (หักทอง)
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ในส่วน
สิน ค้าเกษตรกรรม มี มูล ค่า 1,587.06 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ หดตั วร้อยละ
8.14 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่า 1,488.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 3.21
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 16,744.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 4.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
มีมูลค่า 2,726.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.15 สินค้าทุนมี
มูลค่า 3,944.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.97 โดยหดตัวจาก
เครื่อ งจัก รกลและส่ว นประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า และส่ว นประกอบ
ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า 6,021.14
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.65 จากการนาเข้าเหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยากาจัดศัตรูพืชและสัตว์
ด้านตลาดส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวดีในบางประเทศ
เช่น CLMV จีน และสหภาพยุโรป (27) ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน (5) หดตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ในเดื อ น ก.พ. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,753.3 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เป็นสาคัญ โดยขยายตัวร้อยละ 6.5 จากการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่การส่งออกไปประเทศ
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเยอรมนีหดตัว

ในเดื อ น ก.พ. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 3,108.2 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนตามการส่งออกรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเป็นสาคัญ
โดยขยายตัวร้อยละ 28.9 จากการส่งออกไปตลาดสาคัญ เช่น สหราช
อาณาจัก ร จีน เบลเยี่ยม กั มพูชา และญี่ปุ่น ในขณะที่การส่งออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาและเวียดนามหดตัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ก.พ. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,017.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
หดตั วร้อ ยละ 33.0 จากการส่ งออกไปยั งประเทศญี่ ปุ่ น เวียดนาม
ออสเตรเลีย และการส่งออกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ
หดตัวร้อยละ 12.1 จากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ในขณะที่
การส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และจีน ยังคงขยายตัว

เม็ดพลาสติก

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ก.พ. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 600.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก
การส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ในขณะที่
การส่ง ออกไปยัง ประเทศอิน เดีย ขยายตัว ดี ทั ้ง นี้ ก ารส่งออกเม็ ด
พลาสติก ในเดือน ก.พ. 2563 เป็นการปรับลดลงทั้งด้านราคาและ
ปริมาณการส่งออก โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ
7.7 และปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก หดตัวร้อยละ 17.6 ทั้งนี้
ปริมาณการส่งออกในเดือน ก.พ. มีจานวน 468.7 ล้านกิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดือน ก.พ. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 573.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกสินค้ากลางน้าอย่างผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 10.0 จาก
การส่ งออกไปประเทศ CLMV สิ นค้ าปลายน้ าอย่ างเสื้ อผ้ าส าเร็ จรู ป
ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (27) สินค้าต้น
น้ าอย่ า งด้ า ยและด้ ายเส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ ห ดตั ว ร้ อ ยละ 0.9 เส้ น ใย
ประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 3.6 จากการส่งออกไปประเทศจีน ตุรกี

ในเดื อ น ก.พ. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 595.1 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 31.5 จากการส่งออกอัญมณีประเภท
พลอย เพชร ไปยังประเทศฮ่องกง เบลเยี่ยม อิสราเอล และกาตาร์
การส่งออกอัญ มณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออก 2,006.2
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 45.9 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จากการส่ ง ออกทองค าแท่ งที่ ยั งไม่ ได้ ขึ้ น รู ป
มูลค่ า 1,411.1 ล้านเหรีย ญสหรัฐ ขยายตั วร้อ ยละ 178.4 ไปยั ง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย
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