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ในเดือนมกราคม 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกหดตัว ได้แก่ เคมีภัณ ฑ์ เม็ดพลาสติก ด้านตลาด
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวดีในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) จีน
และ CLMV ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) และญี่ปุ่นหดตัวลง
อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำแท่ง) มกราคม 2563
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ในเดือนมกราคม 2563 การส่งออกรวมมีมูลค่า 19,625.73 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญพบว่า สินค้าอุต สาหกรรม
มี มู ล ค่ า 15,786.35 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 5.21 สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 14,576.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 0.85 โดยหดตัวจากสินค้า เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ด้านสินค้า
เกษตรกรรม มีมูลค่า 1,629.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.19
สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมการเกษตร มี มู ล ค่ า 1,379.13 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ขยายตัวร้อยละ 1.69
การนำเข้ามีมูลค่ารวม 21,181.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 7.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
มีมูลค่า 3,689.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 19.61 สินค้า
ทุนมีมูลค่า 5,646.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.85 โดย
ขยายตัวจากเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ประเภทเครื่องจักรใช้ใน
การเกษตร ผลิต ภัณ ฑ์โลหะทำด้ว ยเหล็ก ด้า นสิน ค้า วัต ถุด ิบ และกึ่ง
สำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 7,407.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 7.45 จากการนำเข้า เหล็ก เหล็กกล้า และผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภท
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็ก ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ด้านตลาดส่งออกในเดือนมกราคม 2563 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวดีในบางประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) จีน และ CLMV ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) และญี่ปุ่นหดตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ในเดื อ น ม.ค. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,796.5 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องโทรสาร โทรศัพท์อุปกรณ์และ
ส่ว นประกอบเป็น สำคัญ โดยหดตัว ร้ อ ยละ 11.5 และ 13.7
ตามลำดับ จากการส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์
และมาเลเซีย ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นขยายตัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ม.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 1,977.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเที ยบกั บเดือนเดี ยวกั นของปี ก่ อน
จากการส่งออกสินค้า ประเภทเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
แผงสวิ ต ซ์ แ ละแผงควบคุ ม กระแสไฟฟ้ า ตู้ เ ย็ น ตู้ แ ช่ แ ข็ ง และ
ส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 25.0 15.7 และ 13.5 ตามลำดับ จาก
การส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย และ
อินเดีย

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ม.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 558.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก
การส่งออกสินค้าต้นน้ำอย่างด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ
11.8 เส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 16.8 จากการส่งออกไปประเทศ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สินค้ากลางน้ำอย่างผ้าผืน ขยายตัวร้อยละ 0.8
จากการส่งออกไปประเทศ CLMV สินค้าปลายน้ำอย่างเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากการส่งออกไปยังประเทศเบลเยี่ยมและจีน

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำแท่ง)

ในเดือน ม.ค. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 666.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก
การส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย
ในขณะที่ก ารส่ง ออกไปยัง อิน เดีย ยังคงขยายตัว ทั้ง นี้การส่งออก
เม็ดพลาสติกในเดือน ม.ค. 2563 เป็นการปรับลดลงทั้งด้านราคาและ
ปริมาณการส่งออก โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ
5.6 และปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก หดตัวร้อยละ 18.5 ทั้งนี้
ปริมาณการส่งออกในเดือน ม.ค. มีจำนวน 531.9 ล้านกิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดื อ น ม.ค. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,768.8 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่งออกรถรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่หดตัวร้อยละ
3.4 จากการส่ ง ออกไปตลาดสำคั ญ เช่ น ออสเตรเลี ย เวี ย ดนาม
แอฟริกาใต้ มาเลเซีย และเม็กซิโก ในขณะที่การส่งออกไปฟิลิปปินส์
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัว

ในเดื อ น ม.ค. 2563 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 530.6 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ที่ทำด้วยทองไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฮ่องกง และกาตาร์ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการ
ส่งออก 1740.2 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 115.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกทองคำแท่ งที่ยัง
ไม่ ได้ ขึ้ น รู ป มู ล ค่ า 1,209.7 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ขยายตั วร้ อ ยละ
299.6 ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์
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