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ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากอัญมณีและเครื่องประดับ (หักทอง) สิ่งทอ ประเภทเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น สาหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เมื่อไม่รวม
ทองคา อาวุธ รถถัง และอากาศยาน หดตัวร้อยละ 1.86 ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัว
ในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดอาเซียน (5) จีน CLMV และสหภาพยุโรป (27) ยังคงหดตัว

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคา) เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

เดือนพฤศจิกายน 2563 การส่งออกรวมมีมูลค่า 18,932.66 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าอุตสาหกรรม มี
มู ล ค่ า 15,2023.78 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หดตั ว ร้ อ ยละ 2.92 สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า 15,062.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 2.20 โดยหดตัวจากอัญมณีและเครื่องประดับ (หักทอง) สิ่งทอ
ประเภทเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ด้านสินค้าเกษตรกรรม มีมูลค่า 1,809.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 6.92 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่า 1,425.41
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.20
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 18,880.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงมี
มู ล ค่ า 1,962.10 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตั ว ร้อยละ 9.80 สิ น ค้า ทุ น มี
มูลค่า 5,081.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.46 โดยสินค้าทุน
หดตัวจากเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ ด้านสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า 6,639.49 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.49 จากการนาเข้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หดตัวลง
ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดอาเซียน (5)
จีน CLMV และสหภาพยุโรป (27) ยังคงหดตัว
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดื อ น พ.ย. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 3,056.8 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนจากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
โดยเฉพาะฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ แผงวงจรไฟฟ้า โดยหดตัวร้อยละ 7.4
23.1 และ 8.2 ตามลาดับ จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น และ เม็กซิโก

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน พ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,115.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกั บเดือนเดียวกั นของปีก่อน
จากการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ
ขยายตัวร้อยละ 17.0 41.3 และ 15.8 ตามลาดับ จากการส่งออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็ นต้น

เม็ดพลาสติก

ในเดือน พ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 467.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกั นของปีก่อน
จากการส่งออกสินค้าต้นน้าอย่างด้ายและเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ
9.5 จากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม ส่วนสินค้า
กลางน้าอย่างผ้าผืนหดตัวร้อยละ 20.8 จากการส่งออกไปประเทศ
CLMV บังคลาเทศ จีน และสินค้าปลายน้าอย่างเสื้อผ้าสาเร็จรูปหดตัว
ร้อยละ 22.6 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน พ.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 694.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก
การส่งออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม อาเซียน (5) และญี่ปุ่น ทั้งนี้
การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน พ.ย. 2563 เป็นการปรับลดลงทั้งด้าน
ปริ ม าณและราคา โดยปริ ม าณการส่ ง ออกเม็ ด พลาสติก มี ปริมาณ
536.5 ล้านกิโ ลกรัม หดตัวร้อยละ 10.4 และดัชนีราคาส่งออกเม็ด
พลาสติกหดตัวร้อยละ 2.0

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดื อ น พ.ย. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,613.8 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่ อ นตามการส่งออกรถยนต์ ที่ขยายตัวเป็นเดือนแรกในรอบแปด
เดือน ตั้งแต่ ก.พ. 2563 โดยขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญที่ ร้อยละ 19.3
จากการส่งออกไปตลาดสาคัญ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเวียดนาม

ในเดื อ น พ.ย. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 510.5 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 28.4 จากการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ทาด้วยทองไปยัง ประเทศฮ่องกง เยอรมนี สิงคโปร์ เบลเยี่ยม
และสวิตเซอร์แลนด์ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า
การส่งออก 671.4 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 32.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกทองคาแท่งที่ยัง
ไม่ได้ขึ้นรูปมีมูลค่า 160.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ หดตัวร้อยละ 42.7
ไปยังประเทศกัมพูชา สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น
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