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ในเดือนมกราคม 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกหดตัว เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ด้ านตลาดส่ งออกสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรม (ไม่ ร วมทองค า) ขยายตั ว ดี ใ นเกื อ บทุ ก ตลาดหลั ก อาทิ
สหรัฐอเมริกา CLMV และญี่ปุ่น ในขณะที่การส่งออกไปประเทศจีน อาเซียน (5) และสหภาพยุโรป (27) ชะลอตัวลง

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคาแท่ง) มกราคม 2562
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ในเดื อนมกราคม 2562 การส่งออกรวมมี มูลค่ า 18,993.9 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสาคัญพบว่า สินค้าเกษตรกรรม หดตัว
ร้อยละ 2.0 สิ นค้าอุต สาหกรรมการเกษตร หดตัวร้อยละ 4.3 ด้านสินค้ า
อุตสาหกรรมมีมูล ค่าส่งออก 15,014.9 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
5.9 สิ นค้ าอุ ต สาหกรรม (ไม่ รวมทองค า) มีมูล ค่า ส่งออก 14,712.2 ล้า น
เหรียญสหรั ฐ ฯ หดตั วร้ อ ยละ 4.9 สิ นค้ า อุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง ออกหดตั ว
เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง
การนาเข้ามีมูลค่ารวม 23,026.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดีย วกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
มีมูล ค่ า 3,151.0 ล้ านเหรี ย ญสหรัฐ ฯ ขยายตั วร้ อยละ 4.8 สิ นค้ าทุน มี
มูลค่า 5,346.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.9 โดยสินค้าทุนที่มีการ
นาเข้ าหดตั ว เช่ น เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้
เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งบิ น อุ ป กรณ์ ก ารบิ น และ
ส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า
7,972.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.5 ตามการนาเข้าเคมีภัณฑ์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า
ด้านตลาดส่งออกในเดือนมกราคม 2562 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลักขยายตัวดีใน
เกือบทุกตลาดหลักอาทิประเทศสหรัฐอเมริกา CLMV และญี่ปุ่น ในขณะที่การส่งออกไปประเทศจีน อาเซียน (5) และสหภาพ
ยุโรป (27) ชะลอตัวลง
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดื อ น ม.ค. 2562 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,814.3 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ Hard
Disk Drive และโทรสารโทรศั พ ท์ อุ ป กรณ์ และส่ วนประกอบ โดย
หดตัวร้อยละ 11.1 17.3 และ 21.6 ตามลาดับ จากการส่งออกไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ม.ค. 2562 มีมูลค่าการส่ งออก 1,905.0 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ หดตั วร้ อ ยละ 1.3 เมื่ อเที ย บกั บ เดื อนเดี ยวกั น ของปี ก่ อ น
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ก ารส่ งออกหดตั ว เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศและ
ส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้ แช่ แข็ งและส่ว นประกอบ หดตั วร้อ ยละ 9.5
และ 10.0 ตามลาดับ จากการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น
ออสเตรเลียอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ม.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 575.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่ งออกสิ น ค้ าปลายน้ าอย่ า งเครื่อ งนุ่ งห่ ม ประเภทเสื้ อ ผ้ า
สาเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 10.0 ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่
สินค้าต้นน้าอย่างด้ายและเส้น ใยประดิษ ฐ์หดตัวร้อยละ 17.7 จาก
การส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้และจีน สินค้ากลางน้าอย่างผ้าผืนหดตัว
ร้อยละ 3.6 จากการส่งออกไปประเทศเวียดนามและบังคลาเทศ

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดื อน ม.ค. 2562 มีมู ลค่าการส่งออก 763.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตาม
การส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และมาเลเซีย
ที่หดตัว ทั้งนี้ การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ม.ค. 2562 เป็นการ
ปรับ เพิ่ มขึ้ นในด้ านปริมาณ โดยปริม าณการส่ งออกเม็ดพลาสติก มี
ปริมาณ 652.6 ล้านกิโลกรัม ขยายตัว ร้อยละ 13.0 ในขณะที่ดัชนี
ราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 2.4

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดื อ น ม.ค. 2562 มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,815.0 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบทีห่ ดตัวร้อยละ 5.1
จากการส่ ง ออกไปตลาดส าคั ญ เช่ น ออสเตรเลี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนการส่งออกจักรยานยนต์อุปกรณ์และ
ส่ ว นประกอบก็ ห ดตั ว ร้ อ ยละ 2.9 จากการส่ ง ออกไป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

ในเดือน ม.ค. 2562 การส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่ งออก 807.5 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 16.7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกอัญมณีและ
เครื่อ งประดับไม่รวมทองคาแท่ง มีมูล ค่าการส่ง ออก 504.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากการส่งออกอัญมณีประเภท
พลอ ยแล ะเครื่ อ งป ระดั บ แท้ ที่ ท าด้ ว ยทอง ไป ยั ง ประเท ศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(27) ตะวันออกกลาง(15) ญี่ปุ่น อาเซียน(5)
และสิงคโปร์
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