
	

วรรณพร บณุยรัตพันธุ์  (02-202-3916)                             สํานักวิจัยเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม     

 
ในเดือนเมษายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ 8.2 มูลค่าการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2558 จากประเทศคู่ค้าหลักมีความต้องการนําเข้า
ลดลง ประกอบกับราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าสําคัญหดตัวใน
หลายรายการ อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถปิกอัพ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ด้านตลาดส่งออก การ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม(ไม่รวมทองคํา) ไปตลาดสําคัญอยา่งจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และอาเซียน(5) ยังคงหดตัว 

 
หมายเหตุ : อาเซียน(5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 

CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
ในเดือนเมษายน 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 15,545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญพบว่า น้ํามันสําเร็จรูปหดตัวร้อยละ 45.1 
สินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.3 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ 2.7 ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมี
มูลค่า 12,213.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอุตสาหกรรม 
(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่าการส่งออก 11,926.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ของไทยยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับในปี 2558 ส่วนหนึ่งมาจากระดับราคาสินค้าส่งออกที่ลดต่ําลงอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนจากดัชนีราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.5 หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 รวมถึงประเทศคู่ค้า
สําคัญมีความต้องการนําเข้าลดลง  

ด้านการนําเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 14,823.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยการนําเข้าสินค้าเชื้อเพลิงหดตัวร้อยละ 42.7 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) 
หดตัวร้อยละ 7.8 สินค้าทุน (ไม่รวมการนําเข้าเครื่องบิน เรือ รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) หดตัวร้อยละ 7.1 ตาม
การนําเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่หดตัว 
 ด้านตลาดส่งออก ในเดือนเมษายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาดหลักปรับ
หดตัวในหลายตลาด อาทิ การส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.4  8.6 และ 6.6 ตามลําดับ ขณะที่การ
ส่งออกไปอาเซียน(5) หดตัวร้อยละ 4.1 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไป CLMV และสหภาพยุโรป(27) 
ขยายตัวร้อยละ 1.9 และ 0.1 ตามลําดับ  
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2558 2559

World 0.2 -1.6 -2.6 -1.4 -5.0 -6.8 -2.8 -8.2 -4.2 -8.6 -7.4 -6.2 -7.0 1.3 0.4 -8.2
JAPAN -8.3 -9.5 -9.4 -7.0 -7.0 -8.3 -9.4 -10.0 -6.9 -14.6 -2.9 -6.3 -10.0 44.2 -5.8 -8.6
USA 11.0 6.8 12.7 11.5 3.2 5.8 3.0 1.0 2.5 0.7 -5.6 -7.1 -8.8 0.4 -2.9 -6.6
EU(27) -5.2 -4.2 -2.8 -3.8 -9.5 -5.0 3.0 0.6 -6.9 -10.2 -7.0 2.9 -0.2 6.3 -2.4 0.1
CHINA -7.8 -5.6 -4.7 -1.2 -4.7 -10.1 -10.4 -5.9 -3.4 -3.9 -7.5 -13.5 -10.8 -11.5 -7.4 -15.4
ASEAN(5) -5.8 -11.9 -5.1 -7.9 -4.3 -4.4 -9.3 -20.6 -10.4 -16.8 -24.5 -11.0 -6.3 -1.2 16.7 -4.1
CLMV 13.8 0.5 14.7 11.3 3.9 1.4 1.0 0.1 -1.3 -4.0 3.0 4.2 -1.9 4.8 0.6 1.9
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สถานการณก์ารส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ปี 2559 
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 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน เม.ย. 2559 มมีูลค่าการส่งออก 2,370.6 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หดตัวร้อยละ  5.3 
เมื่อเทยีบกับเดอืนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัวรอ้ยละ 9.7 โดย
การส่งออกไปในหลายตลาดหดตัว อาทิ สหรฐัฯ ฮ่องกง จีน และสหภาพยุโรป(27) อย่างไรกต็ามการสง่ออกฮาร์ด ดิสก์ 
ไดร์ฟ ซึง่นับเปน็ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ ์ยังขยายตัวสูงอย่างตอ่เนื่องทีร่้อยละ 36.6 ดา้นการส่งออก
แผงวงจรไฟฟ้าหดตัวร้อยละ 0.1 ตามการส่งออกไปตลาดฮ่องกง และอาเซียน(9) ที่หดตัว 

 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,225.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หดตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรถยนต์ที่หดตัวร้อยละ 11.1 ตามการส่งออกรถ
ปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก ที่ยังหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 54.2 อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์นั่งขยายตัวดีต่อเนื่องร้อยละ
80.0 ซึ่งขยายตัวสูงในหลายตลาด อาทิ ตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย ด้านการส่งออกส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์หดตัวร้อยละ 7.0 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,772.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการปรับตัวลดลง อาทิการส่งออกเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 16.7 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้าหดตัวร้อยละ 9.6 เครื่อง
ซักผ้าและเครื่องซักผ้าแห้งและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 18.2 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าสําคัญอย่าง
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 6.7 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยยังชะลอตัวต่อเนื่องตามการ
ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามการส่งออกไปตลาดอาเซียน(9) ขยายตัวร้อยละ 
1.9 จากการส่งออกไปเวียดนามที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 506.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องทั้งสินค้าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้า กล่าวคือ การส่งออกด้าย
ฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 4.9 ผ้าผืนหดตัวร้อยละ 10.4 และเสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวร้อยละ 10.1 การส่งออก
ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยหดตัวต่อเนื่องจากการส่งออกไปตลาดสําคัญ ทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป(27) ที่หดตัว 

 เม็ดพลาสติกในเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 613.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการส่งออกไปจีนที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกไทยปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องมีสาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวลดลงทางด้านราคา โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวต่อเนื่องที่
ร้อยละ 4.2 ขณะที่ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก เดือน เม.ย. 2559 มีปริมาณ 465.2 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 2.0
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

 อัญมณีและเครื่องประดับ ในเดือน เม.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 711.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคําแท่ง) หดตัวร้อยละ 13.9 ตามการ
ส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับแท้ที่ลดลง 
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เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 9.9 0.4 -3.3 7.0 -1.9 -4.4 -3.2 -5.4 -2.7 2.8 -5.2 -6.4 -6.5 -3.3 -2.5 -5.3
ยานยนต์ 11.7 -1.7 5.8 7.3 -1.0 -17.7 4.1 3.6 14.4 -2.5 10.1 -1.4 0.4 -0.9 1.7 -5.5
เครื่องใช้ไฟฟ้า -0.5 0.4 -1.2 -1.5 -5.1 -5.9 -0.7 -7.8 -5.7 -9.9 -11.7 -12.2 -9.7 -6.9 -4.1 -6.6
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -6.0 -9.0 -4.7 -4.5 -11.1 -10.2 -5.2 -12.1 -9.3 -9.3 -8.5 -9.7 -11.8 -4.3 -3.8 -7.3
เม็ดพลาสติก -14.6 -12.3 -14.0 -18.3 -18.3 -11.0 -10.0 -12.1 -11.1 -21.4 -18.7 -13.2 -16.1 -5.4 -6.3 -10.0
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อัตราการขยายตัวของการสง่ออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ


