
 
 

ภาพรวมการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ  

 
           ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce 

 การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากท่ัวโลก ในเดือนมกราคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันในปีที่ผ่านมา มีปริมาณอยู่ที่ 4,756.60 ล้านตารางเมตร ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.62 และมีมูลค่าท้ังสิ้นอยู่ที ่ 8,556.90 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.11 

 การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณอยู่ที่ 59,089.90 ล้าน
ตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.75 และมีมูลค่าอยู่ที่ 106,999.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.82 โดยรายการ
ผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ทั้งผ้าผืน (Fabrics) เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มีตัวเลขน าเข้าทั้งในเชิงปริมาณ และ
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน เป็นเวลาสิบสี่เดือนติดต่อกันจากปีท่ีผ่านมา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้าย (Yarns) ประเภทเดียวที่ยังคงเพ่ิมข้ึนในเชิง
ปริมาณ แต่มีมูลค่าลดลงเป็นเดือนที่สิบสองติดต่อกัน 

 

 
              ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerceที่  
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การน าเข้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เดือนมกราคม 57/58  

มกราคม 2557 มกราคม 2558 อัตราการขยายตัว 57/58 

(ล้านตารางเมตร) (ล้านเหรียญฯ) (ล้านตารางเมตร)  (ล้านเหรียญฯ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า  

2558 2557 อัตราการขยายตัว 

รวม 59,089.90 106,999.10 56,955.20 105,090.90 3.75 1.82

เครื่องแต่งกาย 25,556.50 81,466.30 24,909.50 80,013.10 2.6 1.82

สิ่งทออ่ืนๆ 33,533.30 25,532.80 32,045.70 25,077.70 4.64 1.81

เส้นด้าย 2,947.60 1,430.90 2,833.00 1,460.40 4.04 -2.02

ผ้าผืน 11,199.60 6,227.90 10,352.80 5,960.80 8.18 4.48

ส่วนประกอบ  19,386.20 17,873.90 18,859.90 17,656.50 2.79 1.23
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ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ของสหรัฐฯ มค. 57/58  

การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ประจ าเดือนมกราคม 2558  



 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ในเดือนแรกของปี 2558 จากประเทศผู้ส่งออกที่
ส าคัญของโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ เรียงตามล าดับได้ดังนี้  

 

 

ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce 
 

 ในเดือนมกราคม 2558 สหรัฐฯน าเข้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศต่างๆในเชิงมูลค่า 5 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) จีน มีมูลค่าอยู่ที่ 41,438.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.04 (2) เวียดนาม มูลค่าอยู่ที่ 9,958.82 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.10  (3) อินเดีย มูลค่าอยู่ที่ 6,735.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.19 
(4) อินโดนิเซีย มูลค่าอยู่ที่ 5,018.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.27 และ (5) บังคลาเทศ มูลค่าอยู่ที่ 4,971.31 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.99 ส าหรับ ในเชิงปริมาณประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) จีน 
28,331.76 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.31  (2) อินเดีย 4,274.80 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.81  
(3) เวียดนาม 3,985.20 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.94 (4) เม็กซิโก 2492.13 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3.40 และ (5) ปากีสถาน 2,487.37 ล้านตารางเมตร ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.75 
 

การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทย 
 สัดส่วนการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากไทย ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการน าเข้าจาก

ไทย 39.78 ล้านตารางเมตร ลดลงร้อยละ 8.46 และมีมูลค่าอยู่ที่ 104.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.27            

 
ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce    
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(ล้านตารางเมตร) (ล้านเหรียญฯ) (ล้านตารางเมตร)  (ล้านเหรียญฯ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า  

2558 2557 อัตราการขยายตัว 

รวม 538.24 1,226.72 546.1 1,269.01 -1.44 -3.33

เคร่ืองแต่งกาย 315.23 1018.25 309.78 1,043.01 1.76 -2.38

สิ่งทออื่นๆ 223.01 208.47 236.32 225.95 -5.63 -7.74

เส้นด้าย 46.54 22.06 43.21 24.19 7.72 -8.81

ผ้าผืน 125.42 85.51 142.27 92.08 -11.84 -7.14

ส่วนประกอบ  51.04 100.9 50.84 109.68 0.4 -8
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ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มจากประเทศไทย มค. 57/58 

สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มายังสหรัฐฯ  



 สถิติการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากประเทศไทย ในรอบสิบสองเดือน เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 538.24 ล้านตารางเมตร ลดลงร้อยละ 1.44  และในเชิงมูลค่าอยู่ที่ 
1,226.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.33 ส่วนใหญ่มีปริมาณการน าเข้าท่ีลดลง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้ายและส่วนประกอบ 
และเครื่องแต่งกาย ที่มีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึน ในส่วนของมูลค่าการน าเข้ามีมูลค่าลดลงกว่าปีก่อนหน้าในทุกประเภท 

 

มูลค่าการน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce        

 หากเทียบมูลค่าการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเดือนแรกของ
ปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 รองจาก เวียดนาม อินโดนิเซีย และกัมพูชา โดยมูลค่าการน าเข้ารวมของกลุ่มอาเซียนอยู่ที่ 
1,724.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับปีก่อนหน้ามีการขยายตัว ลดลงร้อยละ 4.24 มีปริมาณรวมที่ 659.66 ล้านตารางเมตร 
ลดลงร้อยละ 4.57 แม้ว่าในเดือนแรกของ ปี 2558 การขยายตัวจะลดลง หากนับสิบสองเดือนย้อนหลัง มูลค่าการส่งงออกมายัง
สหรัฐฯของประเทศกลุ่มอาเซียน ยังเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 3.48 โดยประเทศท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ณ ขณะนี้ได้แก่ พม่า ลาว และ 
เวียดนาม โดยเฉพาะพม่า ผู้ผลิตรายใหม่ทีม่ีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นถึง 300% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทอเมริกันไดล้งทุน
เปิดฐานการผลิตใหม่ในประเทศพม่า 

 

 ข้อสังเกต : จากรายงานสถิติการน าเข้าสินค้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มประจ าปี 2014 ของสหรัฐฯ มีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 4%  และเป็นการเติบโตจากประเทศในแถบเอเซียถึง 8% โดย 34% เป็นตัวเลขการน าเข้าจากสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 
ซ่ึงส่วนมากจาก จีน 42% และเวียดนาม 10% ซ่ึงมีอัตราขยายตัว และมีมูลค่าเป็นอันที่สอง รองจากจีน ในตลาดสหรัฐฯ 
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มูลค่าการน าเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของสหรัฐฯจากกลุ่มประเทศอาเซียน มค. 57/58 มูลค่ารวม 
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 โดยเฉพาะเวียดนาม หลังจากได้เข้าร่วมเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
หรือความตกลงTPP.กับสหรัฐฯ ส่งผลให้เวียดนามมีศักยภาพทั้งทางด้านมาตราฐานการผลิต อัตราภาษพิีเศษ ในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปมายังสหรัฐฯ โดยในปี 2015 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯจะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลง อัตราการว่างงานที่ลดลง และอัตราค่าจ้างที่ปรับตัวสูงขึ้น น่าที่จะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มขยายตัวสูงขึ้นอย่างแนน่อน 

 

 
 

 

 
                      ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                            ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรฐัอเมริกา  
 
 
 


