
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนธันวาคม และปี 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV  

         ในเดือนธันวาคม 2560 การส่งออกรวมมีมูลค่า 19,741.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณา
การส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 6.4 
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 4.8 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า
ส่งออก 15,446.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.0 สินค้าอุตสาหกรรม 
(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่าส่งออก 15,113.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
11.0 สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกขยายตัวดี เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง  

ภาพรวมปี 2560 การส่งออกรวมมีมูลค่า 236,694.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 9.9 และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 
182,432.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.8 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมเดือนธันวาคม และภาพรวมป ี2560

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก ่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                                       CLMV    ได้แก ่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

World  +11.0 % 

USA  +11.1 % 

 
Asean (5)   

+3.7 % 

 EU(27)     

+3.7% 

Japan  +18.5 % 

CLMV  +16.9 % 

China +18.3 %  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของไทย (ไม่รวมทองคําแท่ง) ธนัวาคม 2560

การนําเข้าในเดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่ารวม 20,019.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 29.7 สินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 7.3 โดย
สินค้าทุนท่ีมีการนําเข้าขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์โลหะ ด้านสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่
รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 8.9 ตามการนําเข้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก ท่ีขยายตัว ภาพรวมปี 2560 
การนําเข้ามีมูลค่า 222,763.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.7
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ในเดือนธันวาคม 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 11.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกขยายตัวดี เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) 
ขยายตัวดีในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญ่ีปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV  

ภาพรวมปี 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 10.8 ตลาดส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ขยายตัวดีในหลายตลาด อาทิ 
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญ่ีปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV



 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมท่ีสําคัญ

       ในเดือน ธ.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 3,305.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องโทรสาร 
โทรศ ัพท ์ อ ุปกรณ์และส ่วนประกอบ  เครื ่อ งคอมพิว เตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า ท่ีขยายตัวร้อยละ 
54.1 27.9 และ 0.3 ตามลําดับ  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 13.7 จากการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน

ในเดือน ธ.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 2,800.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีขยายตัวร้อยละ 
12.9 จากการส่งออกไปตลาดสําคัญ เช่น ตะวันออกกลาง เวียดนาม 
และจีน ท่ีขยายตัว  

ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบปี 
2560 ขยายตัวร้อยละ 5.6 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

ในเดือน ธ.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 1,893.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เครื่องไฟฟ้าท่ีมีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้ง
และส่วนประกอบ และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และส่วนประกอบ  ท่ี
ขยายตัวร้อยละ 30.9 และ 2.6 ตามลําดับ ขณะที่การส่งออกสินค้า
อันดับหน่ึงอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หดตัวเล็กน้อยท่ี
ร้อยละ 0.4 ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และเวียดนามท่ีหดตัว  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 
6.5 จากการส่งออกไปยัง สหรัฐ ญี่ปุ่น และเวียดนาม

ในเดือน ธ.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 584.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวท้ังสินค้าต้นนํ้า กลางนํ้า 
และปลายนํ้า โดยด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ขยายตัวร้อยละ 3.8 ผ้าผืน
ขยายตัวร้อยละ 4.0 และเสื้อผ้าสําเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 1.0  

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 3.9 จากการส่งออกด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ และผ้าผืน ท่ี
ขยายตัวร้อยละ 3.7 และ 6.2 ตามลําดับ ขณะท่ีการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปหดตัวร้อยละ 4.6 

ในเดือน ธ.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 744.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไป ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินเดีย ท่ีขยายตัวขณะท่ีการ
ส่งออกไปตลาดสําคัญอย่างจีนหดตัว ท้ังน้ี การส่งออกเม็ดพลาสติก
ในเดือน ธ.ค. 2560 เป็นการปรับเพิ่มข้ึนทางด้านราคา โดยดัชนีราคา
ส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ 7.1 ขณะท่ีปริมาณการส่งออก
เม็ดพลาสติกมีปริมาณ 517.1 ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 2.0  

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 
12.1 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 6,294.4 ล้านกิโลกรัม 
ขยายตัวร้อยละ 6.6 

ในเดือน ธ.ค. 2560 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 794.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญจากการส่งออก
ทองคําแท่งที่หดตัว ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่รวมทองคําแท่งมีมูลค่าการส่งออก 460.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 7.4 จากการส่งออกอัญมณี เครื่องประดับแท้ 
และอัญมณีสังเคราะห์ ท่ีขยายตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา
แท่ง) ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากการส่งออกไปยัง สหภาพ
ยุโรป (27) จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (5) ขยายตัว 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเคร่ืองประดับ(ไม่รวมทองคําแทง่)

    ข้อมูลเพ่ิมเติม : ประภาพร สุขเกษม                                      กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม             โทร. 0-2202-3915 
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