
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 17,045.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.4  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเม่ือพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญพบว่า น้ํามันสําเร็จรูปหดตัว
ร้อยละ 40.8 สินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ 22.4 และ 4.7 ตามลําดับ ขณะที่การส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า 13,703.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
สินค้าอุตสาหกรรม(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่าการส่งออก 12,862.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.0 ซึ่งถ้าพิจารณา
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ในรูปเงินบาทในเดือน ก.ค. 2559 มีมูลค่า 449,732.5 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 3.8 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมา
จากระดับราคาสินค้าส่งออกที่ลดต่ําลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.2 
หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 รวมถึงประเทศคู่ค้าสําคัญมีความต้องการนําเข้าลดลง  

ด้านการนําเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 16,202.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยการนําเข้าสินค้าเชื้อเพลิงหดตัวร้อยละ 18.0 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) หดตัว 
ร้อยละ 5.4 สินค้าทุน (ไม่รวมการนําเข้าเครื่องบิน เรือ รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) หดตัวร้อยละ 2.9  

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนกรกฎาม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาดหลักยังคง
ปรับหดตัวในหลายตลาด อาทิ การส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน(5) หดตัวร้อยละ 3.5  10.1 และ 1.6 ตามลําดับ 
ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไป CLMV และสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.9 และ 0.1 ตามลําดับ 

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมที่สําคัญ (ไม่รวมทองคําแท่ง) 
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 ในเดือนกรกฎาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ 8.0 การส่งออก
สินค้าสําคัญหดตัวในหลายรายการ อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งออกเครื่องปรับอากาศ และแผงวงจรไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านตลาดส่งออก การส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม(ไม่รวมทองคํา) ไปตลาดสําคัญอย่างจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน(5) ยังคงหดตัว ขณะที่การส่งออกไป
ประเทศในกลุ่ม CLMV ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

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

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2559 

วรรณพร บณุยรัตพันธุ์  (0-2202-3916)                       สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 



 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดบั  

เครื่องอเิล็กทรอนิกส ์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ เดือนกรกฎาคม 2559 

วรรณพร บณุยรัตพันธุ์  (0-2202-3916)                       สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

     มูลค่าการส่งออก 2,660.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ  0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออก
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 3.7
ด้านการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 7.6 อุปกรณ์กึ่งตัวนํา
ทรานซิสเตอร์ และไดโอดขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องร้อยละ 104.0
ท้ังนี้การส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปตลาดสําคัญอย่าง 
ฮ่องกง จีน และสหภาพยุโรป ยังคงหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปตลาดสําคัญอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว 
 

     มูลค่าการส่งออก 2,274.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการ
ส่งออกรถยนต์หดตัวร้อยละ 28.8 จากการส่งออกไปตลาด
ตะวันออกกลาง อเมริกากลาง อเมริกาใต้ รวมถึงแอฟริกาท่ี
หดตัว โดยการส่งออกรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก ยังคงหดตัว
ต่อเนื่องร้อยละ  43.1 ขณะที่การส่งออกรถยนต์นั่ งหดตัว
ร้อยละ 19.9 ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์หดตัวร้อยละ 9.9  

     มูลค่าการส่งออก 1,745.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยการส่งออก
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการปรับตัวลดลง อาทิเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 27.0 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 16.0 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้า
สําคัญอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 3.5
การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ายังชะลอตัวต่อเนื่องตามการส่งออกไป
ตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่นท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตามการส่งออกไป
ตลาดอาเซียน(9) ขยายตัวจากการส่งออกไปเวียดนามที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

     มูลค่าการส่งออก 539.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ท้ังสินค้าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กล่าวคือ การส่งออกด้ายฝ้าย
และด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 39.0 ผ้าผืนหดตัวร้อยละ 9.7
และเสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวร้อยละ 11.0 การส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยหดตัวต่อเนื่องจากการส่งออกไปตลาดสําคัญอย่าง 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป(27) และจีนหดตัวต่อเนื่อง 
 

     มูลค่าการส่งออก 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
14.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการส่งออกไปจีนท่ี
หดตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ก.ค. 
2559 ปรับตัวลดลงท้ังทางด้านราคาและด้านปริมาณ โดยดัชนี
ราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.2 ขณะที่
ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 477.6 ล้านกิโลกรัม 
หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

     มูลค่าการส่งออก 1,296.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
89.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญมาจากการ
ส่ งออกทองคํ าแท่งท่ีขยายตั ว ท้ั งนี้ การส่ งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองคําแท่ง) หดตัวร้อยละ 14.7 ตามการ
ส่งออกอัญมณี รวมถึงเครื่องประดับแท้ท้ังท่ีทําด้วยเงิน และทําด้วย
ทองท่ีลดลง 


