
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 18,911.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าสําคัญ พบว่า ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า 
โดยสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 20.2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวรอ้ยละ 3.5 ด้านสินค้าอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการส่งออก 14,888.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.8 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มี
มูลค่าการส่งออก 14,431.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.5 ตามการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ที่ขยายตัว การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ในรูปเงินบาทเดือน
พฤศจิกายน 2559 มีมูลค่า 657,623.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.2 ด้านการนําเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 17,367.8 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 
14.8 สินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามการนําเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ทําจากยาง ที่ขยายตัว สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 
14.3 ตามการนําเข้าเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ขยายตัว  

ภาพรวมการส่งออก 11 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออกรวมมีมูลค่า 197,161.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 0.1 จากการส่งออกสินค้าเกษตรที่หดตัวร้อยละ 4.6 ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.6 และ 1.7 ตามลําดับ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 
151,103.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.4 สําหรับการนําเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่
รวมทองคํา) 11 เดือนแรกของปี 2559 ยังคงหดตัวในอัตราที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และ 2.1 ตามลําดับ  

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนพฤศจิกายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น  จีน สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) และ CLMV  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ (ไม่รวมทองคําแท่ง) พฤศจิกายน 2559

 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                  CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
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ในเดือนพฤศจิกายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ 8.5 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกสินค้าสําคัญขยายตัวในหลายรายการนําโดย รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคํา) ได้แรง
สนับสนุนจากการขยายตัวของตลาดส่งออกสําคัญ อาทิ สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป (27) อาเซียน (5) และ 
CLMV 



   

       ในเดือน พ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,888.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ท่ีขยายตัว
ร้อยละ 2.0 6.6 และ 29.4 ตามลําดับ การส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ขยายตัวจากการส่งออกไปตลาดสําคัญขยายตัวในหลายตลาด อาทิ 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (27) และฮ่องกง ขณะท่ี
การส่งออกไป จีน หดตัว 

ในเดือน พ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,814.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ท่ีขยายตัวร้อยละ 
2.1 ตามการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์ท่ีขยายตัวร้อยละ 2.7 และ 17.0 ตามลําดับ 
รวมถึงการส่งออกรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบท่ีขยายตัวร้อยละ 
32.3 การส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัวจาก
การส่งออกไปตลาดสําคัญขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป (27) ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และ CLMV  

ในเดือน พ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,984.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่ งออกสิน ค้าสํ า คัญอย่าง เครื่ อ งปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ และเครื่องซักผ้า
และเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ท่ีขยายตัวร้อยละ 1.7 4.9 
และ 18.1 ตามลําดับ ท้ังน้ี การส่งออกเครื่องใช้ฟ้าขยายตัวจากการ
ส่งออกไปตลาดสําคัญขยายตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
เวียดนาม จีน และฮ่องกง  

ในเดือน พ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 538.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปท่ีหดตัวร้อยละ 6.5 ขณะท่ีการ
ส่งออกผ้าผืน และด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวร้อยละ 3.5
และ 11.4 ตามลําดับ การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวจาก
การส่งออกไปตลาดสําคัญอย่าง สหรัฐ สหภาพยุโรป (27) และ
ญี่ปุ่น หดตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยัง
อาเซียน (9) และจีน ยังคงขยายตัว 

ในเดือน พ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 704.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปตลาดสําคัญอย่างจีนท่ีกลับมาขยายตวั  ท้ังน้ี การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน พ.ย. 2559 ปรับตัวเพิ่มข้ึนท้ังทางด้าน
ราคาและด้านปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัว
ร้อยละ 0.1 ขณะท่ีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 
526.2 ล้านกิโลกรัม ขยายตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน 

ในเดือน พ.ย. 2559 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 1,020.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
13.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสําคัญมาจากการ
ส่งออกทองคําแท่ง ท่ีขยายตัว  ด้านการส่งออกอัญมณีและ
เครื ่องประดับไม่รวมทองคําแท่ง มีมูลค่าการส่งออก 563.8 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.9 จากการส่งออกอัญมณี
และเครื ่องประดับแท้ทั้งที่ทําด้วยเงินและทําด้วยทองที่หดตัว 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกเครื่องประดับอัญมณีเทียมยังคงขยายตัว 
อย่างต่อเน่ือง

เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์

สิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟา้ 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเคร่ืองประดับ(ไม่รวมทองคําแทง่)
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การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ


