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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกันยายนและภาพรวม 9 เดือนแรก 2563
เดือนกันยายน 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 3.75 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกหดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (หักทอง) ประเภทพลอย
รถยนต์ สิ่ ง ทอ และเครื่ อ งจั ก รกลและส่ ว นประกอบ และเคมี ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น ตลาดหลั ก ยัง คงขยายตั ว ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดอาเซียน (5) CLMV สหภาพยุโรป (27) และ จีนหดตัวลง
ภาพรวม 9 เดือนแรก 2563 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดที่ขยายตัว คือ สหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ตลาดอาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27)
CLMV ญี่ปุ่นหดตัวลง

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

ในเดื อนกันยายน 2563 การส่ งออกรวมมี มู ล ค่า 19,621.3 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
หมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 15,868.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.93 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่ า
15,370.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.75 โดยหดตัวจากอัญมณีและ
เครื่องประดับ (หักทอง) ประเภทพลอย รถยนต์ สิ่งทอ และเครื่องจักรกลและ
ส่ ว นประกอบ และเคมี ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น ด้ า นสิ น ค้ า เกษตรกรรม มี มู ล ค่ า
1,738.7 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตั วร้อยละ 9.82 สิ นค้าอุ ตสาหกรรม
การเกษตร มีมูลค่า 1,540.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.51
ภาพรวม 9 เดือนแรก 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองคา) มีมูลค่า 125,724.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.8 ตลาด
ส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม (ไม่ ร วมทองค า) ตลาดที่ ข ยายตั ว คื อ
สหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ตลาดอาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) CLMV
ญี่ปุ่นหดตัวลง
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 17,391.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
9.08 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยสิ นค้าเชื้ อเพลิ งมี มู ล ค่ า
2,720.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 20.1 สินค้าทุนมีมูลค่า 4,783.09
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.73 โดยสินค้าทุนหดตัวจากการนาเข้า
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวม
ทองคา) มีมูลค่า 6,924.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.70 จากการ
นาเข้าเหล็ก ประเภทเหล็กแผ่น และผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวชะลอลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ

สำนักงำนเศรษอุตสำหกรรม

Office of Industrial Economics

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 3,395.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่ ง ออกเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ
เครื่องโทรสารโทรศัพท์ ไปประเทศสหรั ฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และ
ฮังการี โดยขยายตัวร้อยละ 14.6 และ 27.2 ตามลาดับ
ภาพรวม 9 เดื อ นแรก การส่ ง ออกเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
สิงคโปร์และไต้หวัน เป็นต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,192.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อน
จากการส่งออกตู้เย็นตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและ
ป้องกันวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 29.7 และ 24.0 ตามลาดับ ไปยัง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ่ น อาเซี ย น(9) อิ น เดี ย แคนาดา และ
ไต้หวัน เป็นต้น
ภาพรวม 9 เดือนแรก การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าหดตัวร้อยละ
7.0 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 465.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการหดตัวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า
กล่าวคือ ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 17.0 จากการ
ส่งออกไปญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม ผ้าผืนหดตัวร้อยละ 24.1 ไปยัง
CLMV บังกลาเทศ และจีน และเสื้อผ้าสาเร็จรูปหดตัวร้อยละ 25.0
จากการส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป (27)
ภาพรวม 9 เดือนแรก การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัว
ร้อยละ 18.2 จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน

อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 716.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อ ยละ 1.4 เมื่อเทีย บกั บเดือนเดีย วกั นของปีก่อน
ตามการส่ ง ออกไปยั ง ประเทศเวี ย ดนาม อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การส่งออกในเดือน ก.ย. 2563 เป็นการปรับลดลง
ด้านราคาโดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติก หดตัวร้อยละ 3.9 ส่วน
ปริ ม าณการส่ ง ออกเม็ ด พลาสติ ก มี ป ริ ม าณ 606.5 ล้ า นกิ โ ลกรั ม
ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ภาพรวม 9 เดือนแรก การส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ
17.0 จากการส่งออกไปประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และการส่งออก
ในรูปปริมาณมีปริมาณ 5,028.8 ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 8.4

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,662.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่ งออกรถยนต์ ป ระเภทรถปิ ค อัพ รถบั ส รถบรรทุ ก และ
รถยนต์นั่ง หดตัวร้อยละ 28.2 และ 18.4 ตามลาดับ จากการส่งออก
ไปตลาดสาคัญ อาทิ อาเซียน (5) CLMV จีน สหรัฐอเมริกา
ภาพรวม 9 เดื อ นแรก การส่ ง ออกยานยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 21.1 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย
อาเซียน (5) และ CLMV

ในเดือน ก.ย. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 425.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 58.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกอัญมณีประเภทพลอย และเครื่องประดับแท้ ที่ ทา
ด้วยทอง ไปยังประเทศฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ขณะที่การ
ส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่ง ออก 924.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 41.7
ภาพรวม 9 เดือนแรก การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
(ไม่รวมทองคาแท่ง) มีมูลค่า 3,361.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
46.5 จากการส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอินเดีย
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