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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2561
ในเดือนกรกฎาคม 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับ
เดือ นเดีย วกัน ของปีก่อ น สิน ค้า อุต สาหกรรมที่มีก ารส่ง ออกขยายตัว ดี เช่น รถยนต์ อุป กรณ์แ ละส่ว นประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวดีในทุกตลาดหลัก
อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และ CLMV

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย (ไม่รวมทองคาแท่ง) กรกฎาคม 2561
World +7.6%
China +7.8%

Japan +15.7%

EU (27)
+8.4%
USA +0.6%

CLMV +14.5%
Asean (5) +15.1%

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

ในเดือนกรกฎาคม 2561 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20,423.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมื่ อพิ จ ารณาการส่ ง ออกในหมวดสิ น ค้าสาคัญ พบว่ า ขยายตั ว เกือบทุ ก
หมวดสินค้า โดยสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 1,545.7
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.7 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก
16,075.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.7 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองคา) มีมูลค่าส่งออก 15,839.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.6
สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง ออกขยายตั ว ดี อาทิ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ ด พลาสติ ก เคมี ภั ณ ฑ์ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่า
ส่งออก 1,832.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.3
การนาเข้ารวมมีมูลค่า 20,940.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
มีมูลค่า 3,965.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 64.4 สินค้าทุ น
มีมูลค่า 5,111.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.6 โดยสินค้าทุนทีม่ ี
การนาเข้าขยายตัว เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า
7,277.8 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 7.7 ตามการน าเข้ า อุ ป กรณ์ ส่ ว นประกอบ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เคมี ภั ณ ฑ์ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า และ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทาจากพลาสติกที่ขยายตัว
ด้านตลาดส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ไปยังตลาดหลักขยายตัว
ในทุกตลาดหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และ CLMV

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

The Office of Industrial Economics

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

ในเดือน ก.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 3,112.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เครื ่อ งอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที ่ม ีก ารส่ง ออกขยายตัว เช่น เครื ่อ ง
คอมพิว เตอร์ อุป กรณ์แ ละส่ว นประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และ
Hard Disk Drive การส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากการ
ส่งออกไปตลาดสาคัญ อาทิ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย
และเยอรมนี ขณะที่การส่งออกไปตลาดสาคัญอย่างสหรัฐอเมริก า
และสิงคโปร์หดตัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในเดือน ก.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 1,938.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกั บเดือนเดียวกั นของปีก่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกขยายตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและ
ส่ว นประกอบขยายตัว ร้อ ยละ 22.2 การส่ ง ออกเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ขยายตัวจากการส่งออกไปตลาดสาคัญ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เวีย ดนาม
มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ขณะที่การ
ส่งออกไปตลาดสาคัญอย่างสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และเยอรมนีหดตัว

เม็ดพลาสติก

ในเดือน ก.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 606.3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าต้นน้า กลางน้า และปลายน้า กล่าวคือ
การส่งออกด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 15.1 จากการ
ส่งออกไปตลาดสาคัญเช่น ตุรกี จีนและอินโดนีเซีย การส่งออกผ้า
ผืน ขยายตัว ร้อ ยละ 11.0 จากการส่ง ออกไปประเทศเวีย ดนาม
กัม พูช าและจีน ส่วนการส่งออกเสื้อ ผ้ าส าเร็จ รู ปขยายตัวร้อ ยละ
11.7 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เบลเยียม และจีน

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคาแท่ง)

ในเดือน ก.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 859.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการขยายตัวของการส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การส่งออก
เม็ดพลาสติกในเดือน ก.ค. 2561 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งทางด้า น
ราคาและปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ
8.9 และปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 561.1 ล้านกิโลกรัม
ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม : อัมพร สุวรรณรัตน์ และ ชุติมา ชุติเนตร

ในเดือน ก.ค. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 3,190.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ
11.2 จากการส่งออกไปตลาดส าคัญ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเ ซี ย
ญี่ปุ่น เม็กซิโก มาเลเซีย เวียดนาม และแอฟริกาใต้ ขณะที่การส่งออก
ไปตลาดสาคัญอย่างออสเตรเลีย อินโดนีเซียและจีนหดตัว

ในเดือน ก.ค. 2561 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มี
มูลค่าการส่งออก 692.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไม่รวมทองคาแท่ง มีมูลค่าการส่งออก 456.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ ที่ ท าด้ ว ยเงิ น และท าด้ ว ยทอง เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี เ ที ย ม
และอั ญ มณี สั ง เคราะห์ ที่ ข ยายตั ว การส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไม่รวมทองคาแท่ง ขยายตัวจากการส่งออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร
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