
ในเดือนธันวาคม 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 18,164.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าส าคัญ พบว่า ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า โดย
สินค้าเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 8.7 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.8 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออก 14,035.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.4 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มี
มูลค่าการส่งออก 13,612.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.5 ตามการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องปรับอากาศ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง  ที่ขยายตัว การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ในรูปเงินบาทเดือนธันวาคม 2559 มีมูลค่า 479,634.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4 
ด้านการน าเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 17,226.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 15.0 สินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนตามการน าเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ที่ขยายตัว สินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 15.9 ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ขยายตัว ด้านตลาดส่งออก ในเดือนธันวาคม 
2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลักขยายตัวในทุกตลาด เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น  จีน 
สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) และ CLMV  

ภาพรวมปี 2559 การส่งออกรวมมีมูลค่า 215,326.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.5 การส่งออกสินค้า
เกษตรหดตัวร้อยละ 3.4 ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.8 และ 
2.0 ตามล าดับ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 164,716.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
0.1 ส าหรับการน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป  (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 2.7 และ 0.8 
ตามล าดับ ด้านตลาดส่งออก ในปี 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลักขยายตัวใน
หลายตลาด ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป (27) และ CLMV ขณะที่การส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) หดตัว 

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (ไม่รวมทองค าแท่ง) ธันวาคม 2559 

 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                    CLMV      ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม และภาพรวมปี 2559 

ในเดือนธันวาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกสินค้าส าคัญขยายตัวในหลายรายการน าโดย อัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องปรับอากาศ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
(ไม่รวมทองค า) ขยายตัวในทุกตลาด เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) และ CLMV 

ภาพรวมปี 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 0.1 โดยสินค้าส าคัญมีการ
ส่งออกลดลงหลายรายการ อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศ 
ที่ขยายตัวยังเป็นแรงสนับสนุนหลักให้กับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า) ไปยังตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาด ยกเว้นการส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) ที่หดตัว 

 

อุษิณ  วิโรจน์เตชะ / ประภาพร สขุเกษม  (0-2202-3916)          ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 



   

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองค าแท่ง) 

อุษิณ  วิโรจน์เตชะ / ประภาพร สขุเกษม  (0-2202-3916)          ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 

       ในเดือน ธ.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,817.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้า ท่ีขยายตัวร้อยละ 9.1 จากการ
ส่งออกไปยัง จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขณะท่ีการส่งออกไปยังตลาด
ส าคัญอย่าง ฮ่องกง หดตัว 

ภาพรวมการส่งออกในปี 2559 หดตัวร้อยละ 0.7 โดยการ
ส่งออกไปตลาดส าคัญอย่าง ฮ่องกง จีน ยังคงหดตัว ขณะที่การ
ส่งออกไปตลาดอันดับหน่ึงอย่างสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว 

ในเดือน ธ.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,463.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก และส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 0.2 และ 5.5 ตามล าดับ ขณะท่ี
การส่งออกรถยนตน่ั์ง หดตัวร้อยละ 6.6  

ภาพรวมการส่งออกในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 ตามการ
ส่งออกรถยนต์น่ังท่ีขยายตัวร้อยละ 26.3 และขยายตัวสูงในหลายตลาด 
เช่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย 
 

ในเดือน ธ.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,863.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่ งออกสิน ค้าส า คัญอย่ าง เครื่ อ งปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ ท่ีขยายตัวร้อยละ 11.3  

ภาพรวมการส่งออกในปี  2559 หดตัวร้อยละ 1.1 จากการ
หดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ขณะท่ี
การส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 6.0 
จากการส่งออกไป เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ  

 

ในเดือน ธ.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 552.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกเครื่องนุ่งห่มท่ีหดตัวร้อยละ 10.1 ขณะท่ีการ
ส่งออกผ้าผืนและด้าย ขยายตัวร้อยละ 5.8 จากการส่งออกไป
ตลาดส าคัญอย่าง เวียดนาม  

ภาพรวมการส่งออกในปี 2559 หดตัวร้อยละ 5.7 จากการ
หดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และสหภาพ
ยุโรป (27) 

ในเดือน ธ.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 707.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปตลาดส าคัญอย่างจีนท่ีกลับมาขยายตัว  ท้ังน้ี การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้นท้ังทางด้านราคา
และด้านปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ 
2.6 ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 527.4 ล้านกิโลกรัม 
ขยายตัวร้อยละ 8.4  

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกในปี 2559 หดตัวร้อยละ 
6.1 จากการหดตัวของการส่งออกไปตลาดส าคัญอย่างจีน ท่ีหดตัว
ร้อยละ 10.5 
 

ในเดือน ธ.ค. 2559 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 851.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 54.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุส าคัญมาจากการ
ส่งออกทองค าแท่ง ท่ีขยายตัว ด้ านการส่ งออกอัญมณีและ
เครื ่องประดับไม่รวมทองค าแท่ง  มีมูลค่าการส่งออก 429.0 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.1 จากการส่งออก
เครื ่องประดับแท้ท าด้วยเงินและเครื ่องประดับอัญมณีเทียมท่ี
ขยายตัวร้อยละ 24.7 และ 22.7 ตามล าดับ 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวม
ทองค าแท่ง) ในป ี2559 หดตัวร้อยละ 3.0 

 


