
ในเดือนตุลาคม 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 17,783.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าส าคัญ พบว่า สินค้าเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ 5.7 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวร้อยละ 7.5 ด้านสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 14,151.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.7 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่าการส่งออก 13,932.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวร้อยละ 1.8 ตามการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัว การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ในรูปเงินบาทเดือนตุลาคม 2559 มีมูลค่า  
614,152.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.1 อย่างไรก็ตาม ภาพรวม 10 เดือนแรกของปี  2559 การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 136,672.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.2 ขณะที่การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ในรูปเงินบาท มีมูลค่า 4,791,871.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7  

ด้านการน าเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 17,534.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 10.4 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ขยายตัว
ร้อยละ 5.7 ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัว ขณะที่
การน าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามการน าเข้าเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบที่หดตัว 

ด้านตลาดส่งออก ในเดือนตุลาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น จีน อาเซียน (5) และ CLMV ขยายตัวร้อยละ 9.8 11.0 3.9 และ 4.3 ตามล าดับ 
ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไป สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หดตัว  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (ไม่รวมทองค าแท่ง) ตุลาคม 2559 

 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                    CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
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สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2559 
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ในเดือนตุลาคม 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี 2558 จากการหดตัวของรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญหลายรายการมีการขยายตัว 
อาทิ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ได้แรงสนับสนุนจากตลาดจีน ญี่ปุ่น อาเซียน (5) และ CLMV
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 



   

       ในเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,857.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
ท่ีหดตัวร้อยละ 9.3 แผงวงจรไฟฟ้าหดตัวร้อยละ 8.4 ด้านการส่งออก
เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์ขยายตัวได้ดี
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 26.75 จากการส่งออกไปสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ
สหรัฐฯ ท้ังน้ี การส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดส าคัญอย่าง 
สหรัฐฯ และจีน หดตัว ขณะท่ีการส่งออกไป ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ
ฮ่องกงยังคงขยายตัว 

ในเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,624.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกรถยนต์ท่ีหดตัวร้อยละ 13.6 จากการส่งออกไป
ตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป (27) รวมถึง
แอฟริกา ที ่หดตัว โดยการส่งออกรถยนต์นั ่งหดตัวร ้อยละ 
13.2 รถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุกหดตัวร ้อยละ  14.3 
ขณะที่ การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ขยายตัว
ร้อยละ 14.5 จากการส่งออกไปญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ ท่ี
ขยายตัวต่อเนื่อง 
 

ในเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,810.4  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่ งออกสิน ค้าส า คัญอย่ าง เครื่ อ งปรับอากาศและ
ส่วนประกอบท่ีหดตัวร้อยละ 5.9 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และ
ส่วนประกอบหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 24.5 อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง
และส่วนประกอบยังคงขยายตัว ท้ังน้ี การส่งออกเครื่องใช้ฟ้าไป
ตลาดส าคัญอย่าง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น หดตัว ขณะท่ีการส่งออกไป
เวียดนาม จีน และฮ่องกง ขยายตัวต่อเนื่อง 
 

ในเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 515.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยปรับตัวลดลงท้ังสินค้าต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า กล่าวคือ 
การส่งออกด้ายฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ3.6 ผ้า
ผืนหดตัวร้อยละ 10.8 และเสื้อผ้าส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 15.5 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวจากการส่งออกไปตลาด
ส าคัญอย่าง สหรัฐ สหภาพยุโรป (27) ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตาม 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังกัมพูชายังคงขยายตัว 

 

ในเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 621.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการส่งออกไปตลาดส าคัญอย่างจีนท่ีหดตัวอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี 
การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลงท้ังทางด้าน
ราคาและปริมาณ โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัวร้อยละ 
0.4 ขณะท่ีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกมีปริมาณ 477.7 ล้าน
กิโลกรัม หดตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 

ในเดือน ต.ค. 2559 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออก 720.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 23.5 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สาเหตุส าคัญมาจากการ
ส่ ง ออกทองค าแ ท่ ง ท่ี หดตั ว  ด้ านการส่ งออกอัญมณี และ
เครื่องประดับไม่รวมทองค าแท่ง  มีมูลค่าการส่งออก 502.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 13.2 จากการส่งออกอัญมณี
และเครื ่องประดับแท้ทั้งที่ท าด้วยเงินและท าด้วยทองที่หดตัว 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกเครื่องประดับอัญมณีเทียมยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเน่ือง 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองค าแท่ง) 
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การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 


