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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก 2563
ในเดือนมิถุนายน 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับ
เดื อนเดี ยวกั นของปีก่ อน สิ นค้า อุต สาหกรรมที่มีการส่ง ออกหดตั ว เช่ น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รถยนต์
อุป กรณ์ และส่ วนประกอบ เครื่องปรับ อากาศ สิ่ ง ทอและเครื่องนุ่ง ห่ม และเม็ด พลาสติ ก ด้ า นตลาดส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ตลาดหลักที่มีการขยายตัว ได้แก่ จีน และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ตลาดหลักอื่นๆหดตัว
อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) และ CLMV
ภาพรวมครึ่งปีแรก 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 12.5 ตลาดส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลทาให้การ
ส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัว อาทิ ญี่ปุ่น CLMV สหภาพยุโรป (27) และอาเซียน (5) ยกเว้นตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา
ยังขยายตัวดี

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคาแท่ง) มิถุนายน 2563
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ด้านตลาดส่งออกในเดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2563 การส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลักขยายตัวในตลาดจีน และ
สหรัฐอเมริกา ขณะที่ญี่ปุ่น CLMV สหภาพยุโรป (27) และอาเซียน (5) ชะลอ
ตั ว ลง โดยในเดื อนมิ ถุนายน 2563 การส่ งออกรวมมี มู ลค่า 16,444.3 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิ จารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญ พบว่ า สิ นค้าเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ 15.8 สิน ค้า อุต สาหกรรมการเกษตรหดตัว ร้อยละ 3.6 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 13,084.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 25.1
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่าส่งออก 12,827.9 ล้านเหรียญสหรั ฐ ฯ
หดตั ว ร้ อ ยละ 18.0 สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที ่ ส ่ ง ออกหดตั ว เช่ น เครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ยานพาหนะ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เส้นใยประดิษฐ์ และเม็ดพลาสติก
ภาพรวมครึ่งปีแรก 2563 การส่ ง ออกสินค้าอุ ต สาหกรรม (ไม่ รวม
ทองคา) มีมูลค่า 82,961.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.5
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 14,833.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
18.1 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยสิ น ค้ า เชื้ อ เพลิ ง หดตั ว
ร้อยละ 30.6 สินค้าทุนหดตัวร้อยละ 8.2 โดยสินค้าทุนหดตัวจาก ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 20.6 จากการ
นาเข้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรไฟฟ้า หดตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ในเดือน มิ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 3,117.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อ ยละ 0.3 เมื่อเทีย บกั บเดือนเดียวกันของปี ก่อน
จากการส่ง ออกเครื่อ งคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์แ ละส่ว นประกอบ
เป็น สาคัญ โดยหดตัว ร้อ ยละ 4.64 จากการส่งออกไปยังฮ่องกง
และญี่ปุ่น แต่การส่งออกไปจีน และสหรัฐอเมริกา ยังคงขยายตัว
ภาพรวมการส่ งออกเครื่ องอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ครึ่ งปี แรก 2563
ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
ฮ่องกง และญี่ปุ่น

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน มิ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 1,810.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อ ยละ 40.2 เมื่อเทีย บกั บเดือนเดียวกั นของปีก่อน
ตามการส่งออกรถยนต์เป็นสาคัญโดยหดตัวร้อยละ 38.9 จากการ
ส่งออกไปตลาดสาคัญ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย
ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบครึ่งปี
แรก 2563 หดตัวร้อยละ 20.5 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย จีน
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และซาอุดิอาระเบีย

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ในเดือน มิ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 1,709.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ
20.2 ตามการส่งออกไปประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าครึ่งปีแรก 2563 หดตัวร้อยละ
11.2 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน
และออสเตรเลีย

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน มิ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 452.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
การหดตัวตลอดห่ว งโซ่อุ ป ทาน โดยสินค้าต้ น น้ าอย่ างด้ ายและด้ า ย
เส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 22.8 จากการส่งออกไปประเทศญี่ ปุ่ น
และจีน สินค้ากลางน้าอย่างผ้าผืนหดตัวร้อยละ 33.0 จากการส่งออก
ไปประเทศ CLMV สินค้าปลายน้าอย่างเสื้อผ้าสาเร็จรูปหดตัวร้อยละ
17.0 จากการส่งไปสหรัฐอเมริกา
ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครึ่งปีแรก 2563 หดตัว
ร้อยละ 16.9 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม

เม็ดพลาสติก

ในเดื อน มิ .ย. 2563 มี มู ลค่ าการส่ งออก 630.0 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ หดตั วร้ อยละ 15.0 เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อน
จากการส่งออกไปยังประเทศ CLMV อาเซียน (5) ญี่ปุ่น และอินเดีย ทั้งนี้
เป็นการปรับลดลงด้านราคาโดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัว
ร้อยละ 8.7 แต่ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน มิ.ย. มีจานวน
598.0 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 5.2 จากการส่งออกไปยังประเทศจีน
เป็นหลัก
ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกครึ่งปีแรก 2563 หดตัวร้อยละ
18.7 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 3,301.8 ล้านกิโลกรัม
หดตัวร้อยละ 10.0 จากการส่งออกไปยังประเทศจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม : นเรศ กิจจาพัฒนพันธ์

อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน มิ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 240.8 ล้านเหรียญสหรั ฐฯ
หดตัวร้อยละ 70.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกอัญมณี
ประเภทพลอย ที่หดตัวร้อยละ 84.2 ไปยังฮ่องกง อินเดีย และเบลเยี่ยม ขณะที่
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออก 497.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 81.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ส่งออกทองคาแท่งที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป มูลค่า 1,223.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 735.1 ไปยังสิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย และฮ่องกง
ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)
ครึ่งปีแรก 2563 หดตัวร้อยละ 42.2 จากการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และฮ่องกง

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-4332

