
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนมีนาคม 2560 ไปยังตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ 

ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป(27) และ CLMV ขณะการส่งออกไปตลาดอาเซียน(5) หดตัว ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2560 การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ จีน สหภาพยุโร(27) และ CLMV ท่ีขยายตัว 

ในเดือนมีนาคม 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคาํ) ขยายตัวร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน สินค้าที่มีการส่งออกขยายตัวดี เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวดี
ในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น จีน สหภาพยุโรป(27) และ CLMV ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน(5) หดตัว ภาพรวม
ไตรมาส 1 ปี 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 6.2 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
(ไม่รวมทองคํา) ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป(27) และ CLMV ที่ขยายตัว 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาส 1 ปี 2560

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

World  +10.2 % 

 USA  +8.9 % 

 Asean (5)   

‐10.5 % 

 EU(27)     

+12.3 % 

Japan  15.6 % 

CLMV  +14.1 % 

China +60.0 % 

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ (ไม่รวมทองคําแท่ง) มีนาคม 2560

         ในเดือนมีนาคม 2560 การส่งออกรวมมีมูลค่า 20,887.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เม่ือพิจารณาการส่งออก
ในหมวดสินค้าสําคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 21.8 สินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 7.9 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 
16,704.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.7 ขณะท่ีสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองคํา) มีมูลค่าการส่งออก 16,259.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.2 
โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดี เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง 
ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2560 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 
43,395.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.2 

การนําเข้ามีมูลค่ารวม 19,270.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
19.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 71.9 
สินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 11.7 หากไม่รวมการนําเข้า เคร่ืองบิน เรือ และรถไฟ 
สินค้าทุนจะขยายตัวร้อยละ 5.6 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) 
ขยายตัวร้อยละ 18.5 ไตรมาส 1 ปี 2560 การนําเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 3.5 
และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 14.6 
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       ในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 3,040.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และแผงวงจรไฟฟ้า ท่ีขยายตัวร้อยละ 18.4 และ 10.7 ตามลําดับ  

ภาพรวมการส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 1 ปี 
2560 ขยายตัวร้อยละ 8.7 จากการขยายตัวของตลาดส่งออกสําคัญ 
เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น    

ในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 3,183.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการการส่ งออกรถปิคอัพ  รถบัสและรถบรร ทุก  และ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 17.4 และ 1.6 
ตามลําดับ ด้านการส่งออกรถยนต์น่ังท่ีหดตัวร้อยละ 14.8 จากการ
ส่งออกไปตลาดสําคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ และตะวันออกกลาง 

ภาพรวมการส่งออกไตรมาส 1 ปี 2560 การส่งออกยานยนต์
หดตัวร้อยละ 0.1 

ในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 2,267.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกสินค้าสําคัญอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 
และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ท่ีขยายตัวร้อยละ 15.6 
และ 7.3 ตามลําดับ 

ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2560 
ขยายตัวร้อยละ 10.5 จากการขยายตัวของตลาดส่งออกสําคัญ เช่น 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และCLMV   

ในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 618.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนท้ังสินค้าต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา กล่าวคือ 
การส่งออกด้ายฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวร้อยละ 6.9 
ผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 5.7 และเสื้อผ้าสําเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 2.5 

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาส 1 ปี 
2560 ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการส่งออกผ้าผืน ด้ายและเส้นใย
ประดิษฐ์ท่ีขยายตัว ขณะท่ีการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัว

ในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่าการส่งออก 732.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปตลาดสําคัญอย่างจีนท่ีกลับมาขยายตัว ท้ังน้ี การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน มี .ค. 2560 เป็นการปรับเพ่ิมข้ึน
ทางด้านราคา โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ 5.7 
ขณะท่ีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 514.8 ล้านกิโลกรัม 
หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในไตรมาส 1 ปี 2560 
ขยายตัวร้อยละ 9.4 และการส่งออกในรูปปริมาณมีปริมาณ 1,490.8 
ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 0.6

ในเดือน มี.ค. 2560 การส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับมี
มูลค่าการส่งออก 1,080.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญมาจากการ
ส่ ง ออกทอง คํ าแ ท่ ง ท่ีหดตั ว  ด้ านการส่ ง ออกอัญมณี และ
เครื่องประดับไม่รวมทองคําแท่ง มีมูลค่าการส่งออก 635.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.8 จากการส่งออกอัญมณี และ
เครื่องประดับแท้หดตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา
แท่ง) ในไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากการส่งออก
เครื่องประดับแท้ท่ีขยายตัว

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเคร่ืองประดับ(ไม่รวมทองคําแทง่)

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

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ 


