
ในเดือนมิถุนายน 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 18,146.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าส าคัญพบว่า น  ามันส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 
46.0 สินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 11.9 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.7 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 14,579.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.1 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) 
มีมูลค่าการส่งออก 13,797.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.3 ด้านการน าเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 16,180.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าสินค้าเชื อเพลิง สินค้าทุน 
และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ที่หดตัวเป็นส าคัญ  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 การส่งออกรวมมีมูลค่า 105,137.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 
จากการส่งออกสินค้าเกษตรที่หดตัวร้อยละ 7.0 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 ด้านการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า 84,266.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.3 ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
(ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 79,709.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.2 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 1.6 
และในไตรมาส 2 ปี 2559 หดตัวเร่งขึ นร้อยละ 4.8 ส าหรับการน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป
(ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 6.7 และ 7.4 ตามล าดับ 

ด้านตลาดส่งออก ในช่วงครึ่งปีแรก 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลัก
ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัวต่อเนื่อง  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (ไม่รวมทองค าแท่ง) มิถุนายน 2559 
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หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                   CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2559 

ในเดือนมิถุนายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 1.3  จากการหดตัว
ของเม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ เคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ
หลายรายการมีการขยายตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับขยายตัว ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
(ไม่รวมทองค า) ได้แรงสนับสนุนจากตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) และตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัว 

 ภาพรวม 6 เดือนแรกปี 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 3.2 จากการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญอย่างรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวต่อเนื่อง ด้าน
ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีเพียงแรงสนับสนุนจากตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัว 

 



  

       ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,701.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ  2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัว
ร้อยละ 1.1 ขณะท่ีการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 6.2 
จากการส่งออกไปฮ่องกง จีน และสหรัฐฯ 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 4.2 โดย
การส่งออกไปตลาดส าคัญอย่าง ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ยังคงหดตัวต่อเน่ือง 
มีเพียงการส่งออกไปตลาดอันดับหน่ึงอย่างสหรัฐฯ ท่ีขยายตัว 
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,767.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกรถยนต์ขยายตัวร้อยละ 26.6 ตามการส่งออก
รถยนต์น่ัง และรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก ท่ีขยายตัวร้อยละ 
73.3 และ 20.0 ตามล าดับ  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.4 
จากการส่งออกรถยนต์น่ังท่ีขยายตัวร้อยละ 77.4 และขยายตัวสูง
ในหลายตลาด อาทิ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย  
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,825.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบท่ีหดตัว
ร้อยละ 26.3 ขณะท่ีการส่งออกสินค้าส าคัญอย่างเครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 13.4  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก  2559 หดตัวร้อยละ 5.9 
จากการหดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน 
ขณะท่ีการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 
5.4 จากการส่งออกไป เวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป (27) และ
ออสเตรเลีย 
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 571.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกด้ายฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 7.4 
เคหะสิ่งทอ หดตัวร้อยละ 12.8 และเสื้อผ้าส าเร็จรูป หดตัวร้อยละ 
4.6 ขณะท่ีการส่งออกผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 1.0 จากการส่งออก
ไป พม่า จีน และกัมพูชา 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 6.6 
จากการหดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน 
และเวียดนาม 

 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 627.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกในตลาดปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันท่ี
ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.0 ขณะท่ีทางด้านปริมาณหดตัวร้อยละ 1.7 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 10.3 
จากการหดตัวของตลาดส่งออก อาทิ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ
มาเลเซีย ขณะท่ีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ0.2 
2 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,461.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 69.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุส าคัญมาจากการส่งออกทองค าแท่งท่ีขยายตัว โดยการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค าแท่ง มีมูลค่าการ
ส่งออก679.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.2 จากการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแท้ท่ีหดตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวม
ทองค าแท่ง) ครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 1.3 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 
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เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ 


