
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 17,616.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.4  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเม่ือพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญพบว่า น้ํามันสําเร็จรูปหดตัว
ร้อยละ 37.6 สินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 12.9 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.4 ขณะที่การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่า 13,874.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้า
อุตสาหกรรม(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่าการส่งออก 13,126.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.2 มูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากระดับราคาสินค้าส่งออกที่
ลดต่ําลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.4 หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 
2558 รวมถึงประเทศคู่ค้าสําคัญมีความต้องการนําเข้าลดลง  

ด้านการนําเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 16,079.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการนําเข้าทองคําแท่งที่ขยายตัวร้อยละ 83.7 ทั้งนี้การนําเข้าสินค้าเชื้อเพลิง
หดตัวร้อยละ 6.4 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ 1.2 สินค้าทุน (ไม่รวมการนําเข้า
เครื่องบิน เรือ รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) หดตัวร้อยละ 1.9  

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนพฤษภาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาดหลัก
ยังคงปรับหดตัวในหลายตลาด อาทิ การส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน(5) หดตัวร้อยละ 13.5  7.0 และ 15.0 
ตามลําดับ ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไป CLMV และสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 2.1 ตามลําดับ 

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมที่สําคัญ (ไม่รวมทองคําแท่ง) 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ 5.2 แม้จะยัง
หดตัวต่อเนื่องแต่ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือนเมษายน 2559 ที่หดตัวร้อยละ 8.2 การส่งออกสินค้าสําคัญหดตัวในหลาย
รายการ อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถปิกอัพ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์นั่ง และเครื่องปรับอากาศยังปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านตลาดส่งออก การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม(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 เดือนพฤษภาคม 2559 

วรรณพร บณุยรัตพันธุ์  (0-2202-3916)                       สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 



 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดบั  

เครื่องอเิล็กทรอนิกส ์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ เดือนพฤษภาคม 2559 

วรรณพร บณุยรัตพันธุ์  (0-2202-3916)                       สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

     มูลค่าการส่งออก 2,491.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
9.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกหดตัวใน
หลายรายการ ท้ังการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 12.5 การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าหดตัว
ร้อยละ 7.6 มีเพียงการส่งออกอุปกรณ์กึ่งตัวนําทรานซิสเตอร์ และ
ไดโอดท่ีขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90.0 การส่งออกเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ไทยไปตลาดสําคัญอย่างอาเซียน(9) ฮ่องกง จีน และ
สหภาพยุโรป ยังคงหดตัวต่อเนื่อง มีเพียงการส่งออกไปตลาดสําคัญ
อันดับหนึ่งอย่างสหรัฐฯ ท่ีขยายตัว 

     มูลค่าการส่งออก 2,577.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออก
รถยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 8.0 ตามการส่งออกรถยนต์นั่งท่ีขยายตัว
ดีต่อเนื่องร้อยละ 51.5 ซ่ึงขยายตัวสูงในหลายตลาด อาทิ ตลาด
ออสเตรเลีย และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งออก
รถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก ยังหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 24.7 
ด้านการส่งออก ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์หดตัวร้อยละ 1.6

     มูลค่าการส่งออก 1,845.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
6.1 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยการส่งออก
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการปรับตัวลดลง อาทิเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบหดตัวร้อยละ 21.4 เครื่องตัดต่อและ
ป้องกันวงจรไฟฟ้าหดตัวร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้า
สําคัญอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 
13.6 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ายังชะลอตัวต่อเนื่องตามการส่งออก
เครื่องใช้ไฟฟ้าไปตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่นท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปตลาดอาเซียน(9) ขยายตัวจากการส่งออกไป
เวียดนามท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 

     มูลค่าการส่งออก 544.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องทั้ง
สินค้าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กล่าวคือ การส่งออกด้ายฝ้ายและ
ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 4.5 ผ้าผืนหดตัวร้อยละ 10.0 และ
เสื้อผ้าสําเร็จรูปหดตัวร้อยละ 13.8 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยหดตัวต่อเนื่องจากการส่งออกไปตลาดสําคัญอย่าง อาเซียน(9) 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป(27) และจีนหดตัวในทุกตลาด 
 

     มูลค่าการส่งออก 629.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการส่งออกไปจีนท่ี
หดตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกไทยปรับตัว
ลดลงมีสาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวลดลงทางด้านราคา 
โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.0 
ขณะที่ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก เดือน พ.ค. 2559 มีปริมาณ 
468 .4  ล้ านกิ โลกรัม  ขยายตั วร้ อยละ  2 .8  เมื่ อ เที ยบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน 

     มูลค่าการส่งออก 1,279.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
29.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญมาจากการ
ส่ งออกทองคํ าแท่งท่ีขยายตั ว ท้ั งนี้ การส่ งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองคําแท่ง) หดตัวร้อยละ 4.2 ตามการส่งออก
เครื่องประดับแท้ท้ังท่ีทําด้วยเงิน และทําด้วยทองท่ีลดลง 
 


