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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และภาพรวมปี 2561
ในเดือนธันวาคม 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่การส่งออกหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า โดยสินค้า
อุตสาหกรรมที่การส่งออกยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ด
พลาสติก ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวในบางตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อาเซียน (5)
และ CLMV ขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป (27) และจีน ชะลอตัวลง
ภาพรวมปี 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 7.5 ซึ่งตลาดส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดคู่ค้าสาคัญของไทย อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน
ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคาแท่ง) ธันวาคม 2561
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EU(27)
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ในเดือนธันวาคม 2561 การส่ งออกรวมมี มูลค่ า 19,381.4 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณา
การส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมหดตัวร้อ ยละ 9.3
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 2.7 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า
ส่งออก 15,306.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.8 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า) มี มูลค่ าส่ งออก 14,903.1 ล้านเหรียญสหรั ฐ ฯ หดตั ว ร้ อ ยละ 1.3
สินค้าอุตสาหกรรมที่ ส่งออกขยายตัวดี เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์
ภาพรวมปี 2561 การส่งออกรวมมีมูลค่า 252,486.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 6.7 และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า
195,964.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.5
การนาเข้า ในเดือ นธัน วาคม 2561 มีมูล ค่า รวม 18,316.4 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
สินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 12.3 สินค้าทุนหดตัวร้อยละ 2.7 โดยสินค้า
ทุนที่มีการนาเข้าหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ขณะที่สินค้าทุนที่มีการนาเข้าขยายตัว เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวม
ทองคา) หดตัวร้อยละ 1.9 จากการนาเข้ าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณ ฑ์
และแผงวงจรไฟฟ้าที่ชะลอตัวลง ในขณะที่การนาเข้าเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ท าจากพลาสติ ก ยั ง คงขยายตั ว ภาพรวมปี 2561 การน าเข้ า มี มู ล ค่ า
249,231.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.5
ด้านตลาดส่งออก ในเดือนธัน วาคม และปี 2561 การส่งออกสิน ค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวในบางตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV ขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป (27) และจีน ชะลอตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ในเดือน ธ.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 2,859.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่อ งคอมพิว เตอร์
อุป กรณ์แ ละส่ว นประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่อ งโทรสาร
โทรศัพ ท์ อุป กรณ์แ ละส่ว นประกอบ ที่ หดตัวร้อยละ 16.9 4.5
และ 19.0 ตามลาดับ
ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็ก ทรอนิก ส์ ปี 2561 ขยายตัว
ร้อยละ 4.4 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และญี่ปุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ในเดือน ธ.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 1,857.8 ล้านเหรียญ
สหรั ฐฯ หดตั วร้ อ ยละ 1.7 เมื่ อเที ยบกั บ เดื อนเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เครื่องไฟฟ้ าที่ มีการส่งออกหดตัว เช่น แผงสวิท ซ์แ ละแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า ทีห่ ดตัวร้อยละ
4.4 และ 6.4 ตามลาดับ ขณะที่การส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งอย่าง
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ตามการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา อินเดีย และญี่ปุ่นทีข่ ยายตัว
ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ
3.7 จากการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน อินเดีย และมาเลเซีย

เม็ดพลาสติก

ในเดื อน ธ.ค. 2561 มี มูลค่ าการส่งออก 777.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดียวกั นของปีก่ อน
ตามการส่งออกไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ขยายตัว ทั้งนี้
การส่งออกเม็ดพลาสติ ก ในเดือ น ธ.ค. 2561 เป็น การปรับเพิ่ มขึ้ น
ทางด้ า นปริ ม าณ โดยปริ ม าณการส่ ง ออกเม็ ด พลาสติ ก มี จ านวน
571.8 ล้า นกิโ ลกรัม ขยายตัว ร้อ ยละ 10.4 ในขณะที่ดัชนีราคา
ส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 0.1
ภาพรวมการส่งออกเม็ ด พลาสติก ปี 2561 ขยายตั ว ร้อ ยละ
19.1 และการส่งออกในรูปปริมาณมี จานวน 6,994.2 ล้านกิโลกรัม
ขยายตัวร้อยละ 10.8

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน ธ.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 2,879.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ
0.6 จากการส่งออกไปตลาดสาคัญ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น
และสหรัฐอเมริกา ทีข่ ยายตัว
ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุ ปกรณ์ และส่วนประกอบปี
2561 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 10.0 จากการส่ ง ออกไปยั ง ประเทศ
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดื อน ธ.ค. 2561 มีมู ลค่าการส่งออก 568.9 ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อ ยละ 2.7 เมื่อเทีย บกั บเดือนเดีย วกั นของปีก่อน
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวทั้งสินค้าต้นน้าและกลางน้า
โดยด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 27.7 ผ้าผืนหดตัวร้อยละ
4.6 ส่วนสินค้าปลายน้าอย่างเสื้อผ้าสาเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 1.8
ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2561 ขยายตัว
ร้อ ยละ 6.5 จากการส่งออกด้ายและเส้ นใยประดิษ ฐ์ ผ้าผืน และ
เสื้อผ้าสาเร็จรูปที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 3.0 และ 6.8 ตามลาดับ ไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย

อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ธ.ค. 2561 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มี
มูลค่าการส่งออก 874.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.1
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ ไม่ร วมทองคาแท่ง มีมูล ค่า การส่ง ออก 471.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ฯ ขยายตัวร้อ ยละ 2.2 จากการส่งออกอัญ มณีและ
เครื่องประดับอัญมณีเทียมที่ขยายตัว
ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา
แท่ง) ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.0 จากการส่งออกไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยี่ยม จีน และอาเซียน (5) ขยายตัว
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