
 

วรรณพร บุณยรัตพันธุ์  (02-202-3916)                             ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม     

 

ในเดือนกุมภาพันธ ์2559 การส่งออกรวมของไทยขยายตัวร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกทองค าแท่งที่ขยายตัวสูง ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) 
ขยายตัวร้อยละ 1.3 กลับมาขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 13 เดือน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกขยายตัวดี คือ 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ(ไม่รวมทองค า) ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคร่ืองส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ขณะที่
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญหดตัวในอัตราที่ชะลอลง อาทิ สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ด้านตลาดส่งออก การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม(ไม่รวมทองค า) ได้รับแรงสนับสนุนส าคัญจากการส่งออกไปญี่ปุ่นที่ขยายตัวสูง รวมถึงการส่งออก
ไปสหภาพยุโรป(27) สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 
หมำยเหตุ : อำเซียน(5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และบรูไน 

CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ และเวยีดนำม 
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกรวม 18,993.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวร้อยละ 10.3 เมื่อ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมำจำกกำรส่งออกทองค ำแท่งที่ขยำยตัวสูงตำมกำรปรับขึ้นของรำคำทองค ำ
ในตลำดโลก โดยเมื่อพิจำรณำกำรส่งออกในหมวดสินค้ำส ำคัญพบว่ำ น้ ำมันส ำเร็จรูปหดตัวร้อยละ 36.5 สินค้ำเกษตร 
หดตัวร้อยละ 7.3 สินค้ำอุตสำหกรรมเกษตรขยำยตัวร้อยละ 15.1 ขณะที่สินค้ำอุตสำหกรรมมีมูลค่ำกำรส่งออก 
15,730.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้ำอุตสำหกรรม (ไม่
รวมทองค ำ) มีมูลค่ำกำรส่งออก 13,840.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวร้อยละ 1.3 กลับมำขยำยตัวครั้งแรกในรอบ 13 
เดือน ด้ำนกำรน ำเข้ำของไทยมีมูลค่ำรวม 14,007.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 16.8  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยกำรน ำเข้ำสินค้ำเชื้อเพลิงหดตัวร้อยละ 32.8 สินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส ำเร็จรูป (ไม่รวมทองค ำ) หดตัวร้อยละ 
15.4 สินค้ำทุน (ไม่รวมกำรน ำเข้ำเครื่องบิน เรือ รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) หดตัวร้อยละ 9.7 ตำมกำรน ำเข้ำ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่หดตัว 
 ด้ำนตลำดส่งออก ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 กำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรม (ไม่รวมทองค ำ) ไปยังตลำดหลัก
ได้รับแรงสนับสนุนส ำคัญจำกกำรส่งออกไปญี่ปุ่นที่ขยำยตัวดีร้อยละ 44.2 ตำมกำรส่งออกเคร่ืองส ำอำงสบู่และผลิตภัณฑ์
รักษำผิว และผลิตภัณฑ์พลำสติกไปญี่ปุ่นที่ขยำยตัวดี รวมถึงกำรส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
แผงวงจรไฟฟ้ำ และเครื่องนุ่งห่มที่ขยำยตัว อย่ำงไรก็ตำมตัวเลขมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นในภำพรวม
ยังคงหดตัว ด้ำนกำรส่งออกไปตลำดสหรัฐ และสหภำพยุโรป(27) ขยำยตัวร้อยละ 0.4 และ 6.3 ตำมล ำดับ  
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค าแท่ง) ที่ส าคัญ % YoY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 



 

วรรณพร บุณยรัตพันธุ์  (02-202-3916)                             ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม       

 
 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,430.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ  3.3 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 5.0 โดย
กำรส่งออกไปหลำยตลำดหดตัว อำทิ ฮ่องกง จีน และอำเซียน(9) อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกฮำร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ ซึ่งนับเป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยังขยำยตัวสูงอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 39.0 ด้ำนกำรส่งออกแผงวงจรไฟฟ้ำ 
หดตัวร้อยละ 4.0 ตำมกำรส่งออกไปตลำดฮ่องกง และอำเซียน(9) ที่หดตัว 

 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,756.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรส่งออกรถยนต์ที่หดตัวร้อยละ 1.2 ตำมกำรส่งออกรถปิกอัพ รถ
บัสและรถบรรทุก ที่ยังหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 48.6 อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกรถยนต์นั่งขยำยตัวดีต่อเนื่องร้อยละ 98.5 ซึ่ง
ขยำยตัวสูงในหลำยตลำด อำทิ ตลำดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ซำอุดิอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรสต์ ด้ำนกำรส่งออก
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์หดตัวร้อยละ 4.3 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,756.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อ
เทยีบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยกำรส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำหลำยรำยกำรปรับตัวลดลง อำทิกำรส่งออกเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 33.2 กำรส่งออกเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้ำหดตัวร้อยละ 3.3 เครื่อง 
ซักผ้ำและเครื่องซักผ้ำแห้งและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 6.9 รวมถึงกำรส่งออกสินค้ำส ำคัญอย่ำงเครื่องปรับอำกำศและ
ส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 2.8 กำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำของไทยยังชะลอตัวต่อเนื่องตำมกำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำไป
ตลำดญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกไปตลำดอำเซียน(9) ขยำยตัวร้อยละ 2.5 จำกกำรส่งออกไป
เวียดนำมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 513.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องทั้งสินค้ำต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ กล่ำวคือ กำรส่งออกด้ำย
ฝ้ำยและด้ำยเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 5.9 ผ้ำผืนหดตัวร้อยละ 13.2 และเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป หดตัวร้อยละ 1.3 กำรส่งออก
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยหดตัวต่อเนื่องจำกกำรส่งออกไปตลำดส ำคัญ ทั้งอำเซียน(9) สหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่หดตัว 

 เม็ดพลาสติกในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 633.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ตำมกำรส่งออกไปจีนที่หดตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้กำรส่งออกเม็ดพลำสติกไทยปรับตัวลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องมีสำเหตุส ำคัญมำจำกกำรปรับตัวลดลงทำงด้ำนรำคำ โดยดัชนีรำคำส่งออกเม็ดพลำสติกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 
5.8 ขณะที่ปริมำณกำรส่งออกเม็ดพลำสติก เดือน ก.พ. 2559 มีปริมำณ 504.9 ล้ำนกิโลกรัม ขยำยตัวร้อยละ 1.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

 อัญมณีและเครื่องประดับ ในเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,752.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 208.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรส่งออกทองค ำแท่งที่เพิ่มขึ้น โดยกำรส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองค ำแท่ง) ขยำยตัวร้อยละ 18.4 ตำมกำรส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับแท้ท ำด้วยทองที่เพิ่มขึ้น 
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2558 2559 

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 

ยำนยนต์ 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 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ -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 

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 

เม็ดพลำสติก -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 
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อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 


