สรุปสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ปี 2564
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 13.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง ยานรบหุ้มเกราะ และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ
12.65 สิ น ค้ า ที ่ ม ี ก ารส่ ง ออกขยายตั ว ได้ แ ก่ รถยนต์ อ ุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ เคมี ภ ั ณ ฑ์ เม็ ด พลาสติ ก เครื ่ อง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำหรั บ การส่ ง ออกไปยั ง ประเทศคู ่ ค้ า หลั ก ทั ้ ง อาเซี ยน (5)
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) จีน และ CLMV ขยายตัวเพิ่มขึ้น มีเพียงการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นที่หดตัวลงเล็กน้อย
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การขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำ) ตุลาคม 2564
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

เดือนตุลาคม 2564 การส่งออกรวมมีมูลค่า 22,738.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 17.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดสินค้าสำคัญ อาทิ
สินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่า 2,002.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 22.54 สินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่า 1,714.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.45
ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า 18,000.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.86
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 17,670.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 13.40 ด้านสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง ยานรบหุ้มเกราะ
และอากาศยานรบ) มีมูลค่า 17,458.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.65 ซึ่ง
สินค้าที่ขยายตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้า และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
เดือนตุลาคม 2564 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 23,108.91 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 34.64 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยหมวด
104.4
0
สินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่า 4,104.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 104.40 สินค้าทุนมีมูลค่า 5,979.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
25.39 โดยสิ น ค้ า ทุ น ที่ ข ยายตั ว เช่ น เครื ่ อ งจั ก รกลและส่ ว นประกอบ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง สำเร็จรูป (ไม่รวม
ทองคำ) มีมูลค่า 8,843.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 25.52 จากการนำเข้า
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม
2564 ขยายตัวร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยปรับตัวเช่นเดียวกับการส่งออกและนำเข้า
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงและการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับ
คำสั ่ งซื ้ อในประเทศคู ่ ค ้ าหลั กของไทยและตลาดภายใน
ประเทศยั ง คงมี แ นวโน้ มเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในระยะ
ข้างหน้า
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 3,557.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขยายตัว อาทิ แผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ
18.6 จากการส่งออกไปฮ่องกง อาเซียน (5) สหรัฐอเมริกา เครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 1.7 จากการ
ส่งออกไปประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และจีน

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 2,316.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก ่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 24.1 จากการส่งออกไปประเทศ
อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ ก า อิ น โดนี เ ซี ย เครื ่ อ งรั บ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละ
ส่ ว นประกอบ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 11.2 จากการส่ ง ออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เยอรมนี อินโดนีเซีย

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 963.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกไปยังจีน อินเดีย ASEAN (5) CLMV ญี่ปุ่น ทั้งนี้การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ต.ค. 2564 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นด้าน
ราคา โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ 10.7 ส่วน
ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก 586.4 ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 3.3
เป็นการกลับมาหดตัวเป็นเดือนแรกตั้งแต่ มิ.ย.64

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุตเิ นตร

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 3,016.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 10.3
โดยเฉพาะรถยนต์ น ั ่ ง ขยายตั ว ร้ อ ยละ 18.2 จากการส่ ง ออกไป
ประเทศ ASEAN (5) แอฟริกาใต้ เม็กซิโก และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 557.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นการขยายตัวตลอดห่วงโซ่อุป ทาน โดยสินค้าต้นน้ำอย่างด้ายและ
เส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 39.6 จากการส่งออกไปเวียดนาม
เกาหลีใต้ สินค้ากลางน้ำอย่างผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 14.6 จากการ
ส่งออกไปกลุ่ม CLMV บังคลาเทศ และสินค้าปลายน้ำเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ขยายตัวร้อยละ 7.1 จากการส่งออกไปสเปน อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐฯ

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำแท่ง)

ในเดือน ต.ค. 2564 มีมูลค่าการส่งออก 653.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกเครื่องประดับแท้ทำด้วยทองไปประเทศสหภาพ
ยุโรป (27) สหรัฐอเมริกา การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มี
มูลค่าการส่งออก 983.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 28.0
จากทองคำที ่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ข ึ ้ น รู ป มู ล ค่ า 330.5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ขยายตัวร้อยละ 45.5 ไปประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น
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