สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าที่มีการส่งออกขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวดีในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ CLMV ที่ยังคง
ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (27) และจีน ชะลอตัวลง

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคาแท่ง) กุมภาพันธ์ 2562
World +6.0%
China -4.4%

Japan -12.8%

EU(27)
-11.9%
USA +112.8%

CLMV +10.2%
Asean(5) -0.6 %

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การส่งออกรวมมีมูลค่า 21,553.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าเกษตรกรรม หดตัว
ร้อยละ 5.6 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.5 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 17,706.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
7.5 สิ น ค้ าอุ ตสาหกรรม (ไม่ รวมทองค า) มี มู ล ค่าส่ งออก 17,199.5 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.0 ซึ่งสิ นค้าอุ ตสาหกรรมที่ มี การส่ งออก
ขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
การนาเข้า มีมูล ค่า รวม 17,519.2 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตัว
ร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
มีมูลค่า 3,147.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตั วร้อยละ 17.8 สินค้าทุน มี
มูลค่า 4,342.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 21.2 โดยสินค้าทุนที่มี
การนาเข้าหดตัว เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้ า
และส่ ว นประกอบ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โลหะ ด้ านสิ น ค้าวัต ถุดิ บ และกึ่งส าเร็จ รูป (ไม่ รวมทองคา) มี
มู ล ค่ า 6,357.6 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตั ว ร้อยละ 8.0 ตามการน าเข้ า
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า ที่ชะลอตัวลง
ด้านตลาดส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลักขยายตัวใน
บางตลาด อาทิ ตลาดสหรัฐอเมริกาและ CLMV ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (27) และจีน
ชะลอตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดื อ น ก.พ. 2562 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,628.7 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกั นของปี
ก่อนจากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
Hard Disk Drive และแผงวงจรไฟฟ้า โดยหดตัวร้อยละ 14.1 16.6
และ 7.3 ตามลาดับ จากการส่ งออกไปยั ง ประเทศสหรั ฐอเมริก า
ฮ่องกง จีน และเนเธอร์แลนด์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ก.พ. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,073.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเที ยบกั บเดือนเดี ยวกันของปี ก่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
และส่วนประกอบ ตู้เย็นตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ
12.2 และ 2.5 ตามล าดับ จากการส่ ง ออกไปยั ง ประเทศ ญี่ ปุ่ น
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ก.พ. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 559.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อ ยละ 1.2 เมื่อเทีย บกั บเดือนเดีย วกั นของปีก่อน
ตามการส่งออกสินค้าต้นน้าอย่างด้ายและเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ
12.4 จากการส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและจีน สินค้ากลางน้า
อย่างผ้าผืนหดตัวร้อยละ 8.4 จากการส่งออกไปประเทศเวีย ดนาม
และบั ง คลาเทศ ในขณะที่ สิ น ค้ า ปลายน้ าอย่ า งเสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป
ขยายตัวร้อยละ 8.3 จากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ก.พ. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 758.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตาม
การส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย ที่หดตัว
ทั้ ง นี้ ก ารส่ งออกเม็ ด พลาสติ ก ในเดื อ น ก.พ. 2562 เป็ น การปรั บ
เพิ่มขึ้นในด้านปริมาณ โดยปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ
568.3 ล้า นกิโ ลกรัม ขยายตัว ร้อ ยละ 8.0 ในขณะที่ ดั ช นี ราคา
ส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 3.4

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดื อ น ก.พ. 2562 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,942.8 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกั บเดื อนเดียวกันของปี
ก่อนตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่หดตัวร้อยละ
7.9 จากการส่ ง ออกไปตลาดส าคั ญ เช่ น ออสเตรเลี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ในเดือน ก.พ. 2562 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มู ลค่ าการส่งออก 1375.1 ล้ านเหรีย ญสหรั ฐฯ ขยายตั ว ร้อ ยละ
16.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับ ไม่ร วมทองคาแท่ง มีมูล ค่า การส่ง ออก 868.3
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ฯ หดตั ว ร้ อ ยละ 7.7 จากการส่ง ออกอัญ มณี
ประเภทเพชร พลอย และเครื่อ งประดับ แท้ที่ทาด้วยเงิน และทา
ด้ว ยทอง ไปยัง ประเทศฮ่ องกง สหรั ฐอเมริ กา สหภาพยุ โรป (27)
ตะวันออกกลาง (15) และอินเดีย เป็นต้น
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