
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยัง
ตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV  

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมเดือนมิถนุายน และภาพรวมคร่ึงปีแรก 2560

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

World  +14.8 % 

USA  +9.9 % 

 
Asean (5)   

+31.3 % 

 EU(27)     

+7.9% 

Japan  +30.1 % 

CLMV  +5.4 % 

China +39.9 %  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของไทย (ไม่รวมทองคําแท่ง) มิถุนายน 2560

     ในเดือนมิถนุายน 2560 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20,281.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 20.2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 0.2 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าส่งออก 16,281.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
11.6 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่าส่งออก 15,860.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.8 สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออก
ขยายตัวดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจร
ไฟฟ้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง 
ภาพรวมครึ่งปีแรก 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มี
มูลค่า 87,522.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.6 

การนําเข้ามีมูลค่ารวม 18,365.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิง
ขยายตัวร้อยละ 7.9 สินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 8.8 โดยสินค้าทุนที่มีการ
นําเข้าขยายตัว เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
(ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 14.1 ตามการนําเข้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขยายตัว 
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ในเดือนมิถุนายน 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกขยายตัวดี เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่
รวมทองคํา) ขยายตัวดีในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญ่ีปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV  

ภาพรวมคร่ึงปีแรก 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 9.7 ตลาดส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ขยายตัวดีในหลายตลาด อาท ิ
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) จีน ญ่ีปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV



 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมท่ีสําคัญ

       ในเดือน มิ.ย. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 3,216.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จ า กก า ร ส ่ง อ อก เ ค รื ่อ ง โ ท ร ส า ร  โ ท ร ศ ัพท ์ อ ุป ก รณ ์แ ล ะ
ส่วนประกอบ เครื ่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และแผงวงจรไฟฟ้า  ท่ีขยายตัวร้อยละ 74.8 18.9 และ 6.2 
ตามลําดับ  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครึ่งปีแรก 2560 
ขยายตัวร้อยละ 12.4 จากการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน

ในเดือน มิ.ย. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 2,853.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 
10.1 จากการส่งออกไปตลาดสําคัญ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ท่ีขยายตัว  

ภาพรวมการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบครึ่งปี
แรก 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากการส่งออกไปยังออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย และจีน

ในเดือน มิ.ย. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 2,046.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เครื่องไฟฟ้าท่ีมีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และ
ส่วนประกอบ  เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ขณะท่ี
การส่งออกสินค้าอันดับหน่ึงอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 
หดตัวเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.9 ตามการส่งออกไปเวียดนามท่ีหดตัว  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าครึ่งปีแรก 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 9.8 จากการส่งออกไปยัง สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน  

ในเดือน มิ.ย. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 572.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกผ้าผืนท่ีขยายตัวร้อยละ 0.8 จากการส่งออกไป
เวียดนาม พม่า และกัมพูชา และการส่งออกด้ายและเส้นใยประดิษฐ์
ท่ีขยายตัวร้อยละ 0.6 จากการส่งออกไปญี่ปุ่น บราซิล และ
ฟิลิปปินส์ ขณะท่ีการส่งออกสินค้าปลายน้ําอย่างเสื้อผ้าสําเร็จรูป
หดตัวร้อยละ 7.7  

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มครึ่งปีแรก 2560 
ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากการส่งออกไปญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม

ในเดือน มิ.ย. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 746.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปยัง จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ท่ีขยายตัว ท้ังน้ี การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน มิ.ย. 2560 เป็นการปรับเพิ่มข้ึนท้ัง
ทางด้านราคาและปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติก
ขยายตัวร้อยละ 1.9 และปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 
551.2 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 15.1  

ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกครึ่งปีแรก 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 11.7 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 3,047.0 ล้าน
กิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 4.7 

ในเดือน มิ.ย. 2560 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 1,100.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 24.7 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญจากการส่งออก
ทองคําแท่งที่หดตัว ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่รวมทองคําแท่งมีมูลค่าการส่งออก 680.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 0.1 จากการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีแท้ที่ทํา
ด้วยเงินและทองท่ีขยายตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา
แท่ง) ครึ่งปีแรก 2560 หดตัวร้อยละ 0.4 อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ไปยัง จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV ยังคงขยายตัว

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเคร่ืองประดับ(ไม่รวมทองคําแทง่)

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