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คํานํา
การคาระหวางประเทศเปนขอมูลทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ามารถบอกตัวเลขทางดานการสงออกสินคา
การนําเขาสินคา และดุลการคาระหวางประเทศ ซึง่ ตัวเลขดังกลาว เมือ่ นํามาแจกแจงในรายละเอียดของ
สินคาแตละประเภทก็จะทราบถึงสถานภาพและการเปลีย่ นแปลงของการสงออก การนําเขา และดุลการคา
ของสินคาประเภทนัน้ ๆ ได ตัวเลขของสถานภาพและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาวยังสามารถนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไขตอไป นอกจากนัน้ การคาระหวางประเทศยังบอกใหทราบถึง
ลําดับของประเทศคูค า ของสินคาแตละประเภททีส่ าคั
ํ ญของประเทศไทย ซึง่ ประเทศคูค า ดังกลาวจะเปน
ตัวชีท้ สี่ าคั
ํ ญทีป่ ระเทศไทยควรใหลาดั
ํ บความสําคัญในการติดตอซือ้ ขายตอไปในอนาคต
กลุม สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ สํานักอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
การเหมืองแร ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการคาระหวางประเทศของสินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานของไทย จึงไดจดั ทําเอกสารเผยแพร เรือ่ ง มูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 (1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547) ขึน้
เพือ่ รายงานถึงสถานภาพและการเปลีย่ นแปลงของมูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา และดุลการคาของ
สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย ซึง่ แบงออกเปน 5 กลุม ทีส่ าคั
ํ ญ คือ กลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ กลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจก กลุม สินคาวัสดุกอ สราง กลุม สินคาโลหะ และกลุม สินคาเคมี
เอกสารเผยแพรดงั กลาวทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะเปนขอมูลของสินคาแตละประเภทและภาพรวมของสินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานทีส่ าคั
ํ ญสําหรับผูท สี่ นใจนําไปใชประโยชนตอ ไป
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มูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547
(1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547)
โดย นายมงคล วิมลรัตน

บทคัดยอ
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 (1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน) สินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานทัง้ 5 กลุม ซึง่ ไดแก กลุม อัญมณีและเครือ่ งประดับ กลุม เซรามิก แกวและกระจก กลุม วัสดุกอ
สราง กลุม โลหะ และกลุม เคมี มีมลู คาการสงออกรวมทัง้ สิน้ 229,526.3 ลานบาท ในขณะทีม่ ลู คาการนําเขา
สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทัง้ 5 กลุม มีมลู คารวมทัง้ สิน้ 464,245.0 ลานบาท ทําใหดลุ การคาของ
สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานดังกลาวของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ขาดดุลการคาจํานวน
234,718.7 ลานบาท ขาดดุลเพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ขาดดุลการคา 146,181.4 ลานบาท) ในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน รอยละ 60.57 แตอยางไรก็ดี จากตัวเลขการขาดดุลการคาของสินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานดังกลาวนีก้ ย็ งั มีสนิ คาบางกลุม ทีเ่ กินดุลซึ่งสามารถแยกเปนแตละกลุมสินคาไดดังตอไปนี้
1.
2
3
4
5

กลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ขาดดุลการคามูลคา 11,618.7 ลานบาท
กลุม เซรามิก แกวและกระจก เกินดุลการคามูลคา 8,568.9 ลานบาท
กลุม วัสดุกอ สราง เกินดุลการคามูลคา 5,616.4 ลานบาท
กลุม โลหะ ขาดดุลการคามูลคา 177,098.8 ลานบาท
กลุมเคมี ขาดดุลการคามูลคา 60,186.5 ลานบาท

จากการพิจารณามูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 พบวา ลําดับมูลคาการสงออกของกลุม สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
จากมากไปหานอยคือ กลุมเคมี กลุมโลหะ กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมเซรามิก แกวและ
กระจก และกลุมวัสดุกอสราง สวนลําดับมูลคาการนําเขากลุมสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานจากมากไปหา
นอยคือ กลุมโลหะ กลุมเคมี กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมเซรามิก แกวและกระจก และกลุม
วัสดุกอ สราง อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐาน (รอยละ 10.09) ตํ่า
กวาอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน (รอยละ 30.89) เมือ่ เปรียบเทียบ
กลุม สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สํานักอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

กับมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (พ.ศ. 2546) สําหรับการ
สงออกทีข่ ยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากรัฐบาลยังคงนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสงออก และ
มาตรการตางๆ ที่ยังมีผลอยู แตอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นไมมากและนอยกวา
เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา ซึ่งมูลคาการนําเขาที่สูงขึ้นนั้น เนื่องมาจาก
เศรษฐกิจไทยในชวง 6 เดือนที่ผานมา มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และภาครัฐได
ตัง้ เปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยมีอตั ราการขยายตัวตลอดทัง้ ปไมตาํ่
กวารอยละ 6.5 ทําใหภาครัฐออกมาตรการตางๆ มากระตุน เศรษฐกิจ ซึง่ จากมาตรการตางๆ ดังกลาวเปน
ผลทําใหภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตองการนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาบางประเภท (สินคา
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานบางรายการ) เพิ่มสูงขึ้น
สําหรับแนวโนมมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยทั้ง
5 กลุม นัน้ ในดานการสงออกหากราคานํามั
้ นในตลาดโลกยังคงขยับตัวสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ นัน่ หมาย
ความวาตนทุนในการผลิตสินคาและคาขนสงยอมขยับตัวสูงขึน้ ตามไปดวย ดังนัน้ การแขงขันกันในดาน
การบริหารจัดการตนทุนในการผลิตสินคาและคาขนสงจึงยังคงเปนเรือ่ งสําคัญ ถารัฐบาลยังคงตรึงราคา
นํ้ามันดีเซลซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญในการขนสงสินคาตอไปจนถึงสิ้นปและ/หรือมีนโยบายและมาตรการ
ตางๆ ทีม่ ลี ักษณะเปนรูปธรรมชวยใหผูประกอบการไทยชวงชิงความไดเปรียบในการสงสินคาออกไป
ขายตางประเทศได และไมมปี จ จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบตอการสงออก เชน สถานการณความไมแนนอน
ในตะวันออกกลาง สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และไขหวัดนก เปนตน สถานการณ
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานในชวงไตรมาสทีส่ ามก็คงจะดีกวาในชวงทีผ่ า นมา สวนในดานการ
นําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานนัน้ หากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามมีทศิ ทางดีขนึ้ กวาชวงทีผ่ า นมา
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเปาหมายทางดานเศรษฐกิจไว มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
ของไทยในชวงไตรมาสทีส่ ามก็คงไมแตกตางจากชวงทีผ่ า นมามากนัก แตหากราคานํามั
้ นยังคงเพิม่ สูงขึน้ อยาง
ตอเนือ่ งโดยไมมกี ารตรึงราคานํามั
้ นไว การนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานบางรายการทีม่ ตี น ทุนตํากว
่ า
จากตางประเทศก็จะมีมลู คาเพิม่ สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ภาครัฐควรใหความสนใจสงเสริมและสนับสนุน
ผูป ระกอบการผลิตสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานตอไป เพือ่ ใหผปู ระกอบการมีศกั ยภาพในการผลิตสินคา
เพือ่ ทดแทนการนําเขามากขึน้

คําขอบคุณ
ผูเขียนขอขอบพระคุณ คุณเอมอร จงรักษ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการศึกษา จัดทํา รวมทั้งใหความชวยเหลือใน
การตรวจทานตนฉบับเอกสารเผยแพรเรือ่ ง มูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของ
ไทยในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 (1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547) จนบรรลุ
ผลสําเร็จดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเผยแพรฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูที่สนใจไดเปนอยางดี

บทนํา
ขอมูลการคาระหวางประเทศเปนขอมูลที่สํ าคัญที่สามารถบอกตัวเลขทางดานการ
สงออกสินคา การนําเขาสินคา และดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่งตัวเลขดังกลาว เมื่อนํามาแจกแจงใน
รายละเอียดของสินคาแตละประเภทก็จะทราบถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของการสงออก การ
นําเขา และดุลการคา ของสินคาประเภทนั้นๆ ได ตัวเลขของสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดังกลาวยังสามารถนํามาวิเคราะหหาสาเหตุการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานแตละ
ประเภทและแนวทางการแกไขตอไปได นอกจากนัน้ การคาระหวางประเทศยังบอกใหทราบถึงลําดับของ
ประเทศคูคาของสินคาแตละประเภทที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งประเทศคูคาดังกลาวจะเปนตัวชี้ที่
สําคัญทีป่ ระเทศไทยควรใหลําดับความสําคัญในการติดตอซื้อขายตอไปในอนาคต
สํานักอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร ไดตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการคาระหวางประเทศของสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย จึงไดจดั ทํา
การศึกษาเรื่อง มูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยขึ้น เพื่อเผยแพร
สถานภาพและการเปลีย่ นแปลงของมูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา และดุลการคาของสินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานของไทยตอผูท สี่ นใจนําไปใชประโยชนตอ ไป

1. ขอบเขตของคําวา “อุตสาหกรรมพื้นฐาน”
สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งไดมีการจัดตั้งกรม
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแรขึ้นและจัดใหเปนหนวยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม
นัน้ ในการแบงสวนราชการของกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแรนจี้ ะมีสานั
ํ กอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบและดําเนินภารกิจในดานอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน ซึง่ คําวาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
นัน้ จะมีขอบเขตความหมายในเบือ้ งตน คือ เปนอุตสาหกรรมขั้นตนในการผลิตวัตถุดิบ และสนับสนุน
ปจจัยการผลิตใหแกอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไดแก แร โลหะ และ
อุตสาหกรรมตอเนือ่ งพืน้ ฐานทีใ่ ชแรและโลหะเปนวัตถุดบิ เชน ปูนซีเมนต วัสดุกอ สราง เซรามิก รวมถึง
เคมีและปโตรเคมี เปนตน
จากขอบเขตของคําวา “อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน” ดังกลาวขางตน ทําใหสามารถจัดแบง
อุตสาหกรรมพื้นฐานออกไดเปนหลายชนิด แตสาหรั
ํ บในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะสินคา
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทยทีม่ กี ารคาขายระหวางประเทศเทานัน้ ซึง่ แบงออกไดเปน 5 กลุม ใหญๆ ดวยกัน
คือ

1.
2.
3.
4.
5.

กลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
กลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจก
กลุมสินคาวัสดุกอสราง
กลุมสินคาโลหะ
กลุมสินคาเคมี

2. มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
ประเทศไทยไดมีการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานทั้ง 5 กลุมสินคา ไปจําหนาย
ยังตางประเทศ โดยมีมูลคาการสงออกดังตอไปนี้
2.1

กลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

มูลคาการสงออกรวมสินคาทุกประเภทภายในกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ใน
ชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
48,613.2 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคา
การสงออกรวมของสินคากลุมเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลคาประมาณ
52,118.5 ลานบาท จะมีอตั ราการขยายตัวลดลงรอยละ 6.73 โดยสินคาในกลุม สินคานีม้ ปี ระเภทเดียว
คือ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออกของสินคาในกลุม
สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. สหรัฐอเมริกา มีมลู คาการสงออก 13,001.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
26.74 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
2. อิสราเอล
มีมลู คาการสงออก 6,994.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
14.39 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
3. เบลเยี่ยม
มีมลู คาการสงออก 5,471.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
11.25 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
4. ประเทศอื่นๆ มีมูลคาการสงออก 23,146.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
47.61 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
2.2

กลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจก

มูลคาการสงออกรวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจก ในชวง
6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
24,209.9 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการ
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สงออกรวมของสินคากลุมเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลคาประมาณ
24,725.9 ลานบาท จะมีอตั ราการขยายตัวลดลงรอยละ 2.09 โดยสินคาประเภทผลิตภัณฑเซรามิก มี
อัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 7.80 สินคาประเภทผลิตภัณฑแกวและกระจก มีอตั ราการขยายตัวเพิม่
ขึน้ รอยละ 7.92 และสินคาประเภทเครือ่ งใชบนโตะอาหาร ในครัว และบานเรือน มีอตั ราการขยายตัว
ลดลงรอยละ 4.75
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออกของสินคาในกลุม
สินคาเซรามิก แกวและกระจกจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. สหรัฐอเมริกา มีมลู คาการสงออก 5,312.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
21.94 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
2. ญี่ปุน
มีมลู คาการสงออก 5,224.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
21.58 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
3. สหราชอาณาจักร มีมลู คาการสงออก 1,342.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
5.55 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
4. ประเทศอื่นๆ มีมูลคาการสงออก 9,466.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
50.93 ของมูลคาการสงออกกลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
2.3

กลุมสินคาวัสดุกอสราง

มูลคาการสงออกรวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาวัสดุกอ สราง ในชวง 6 เดือน
แรกของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
6,027.5 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกรวม
ของสินคากลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 6,595.8 ลานบาท จะ
มีอตั ราการขยายตัวลดลงรอยละ 8.62 โดยสินคาในกลุม สินคานีม้ ปี ระเภทเดียว คือ ปูนซีเมนต
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออกของสินคาในกลุม
สินคาวัสดุกอ สรางจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. เวียดนาม
มีมลู คาการสงออก 1,477.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
24.51 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
2. สหรัฐอเมริกา มีมลู คาการสงออก 1,348.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
22.37 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
3. กัมพูชา
มีมูลคาการสงออก 872.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
14.47 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการสงออก 2,329.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
38.65 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
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2.4

กลุมสินคาโลหะ

มูลคาการสงออกรวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาโลหะ ในชวง 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
59,736.6 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกรวมของสินคา
กลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 48,012.8 ลานบาท จะมีอตั รา
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 24.42 โดยสินคาประเภทเหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ มีอตั ราการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ รอยละ 19.16 สินคาประเภทผลิตภัณฑอลูมเิ นียม มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 37.31 สินคา
ประเภทผลิตภัณฑสงั กะสี มีอตั ราการขยายตัวลดลงรอยละ 3.80 และสินคาประเภททองแดงและของทีท่ าํ
ดวยทองแดง มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 48.79
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออกของสินคาในกลุม
สินคาโลหะจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. ญีป่ นุ
มีมลู คาการสงออก 10,551.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
17.66 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
2. มาเลเซีย
มีมลู คาการสงออก 5,342.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
8.94 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
3. สหรัฐอเมริกา มีมลู คาการสงออก 4,900.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
8.20 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการสงออก 38,941.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
65.19 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
2.5

กลุมสินคาเคมี

มูลคาการสงออกรวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาเคมี ในชวง 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
90,939.1 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกรวมของสินคา
กลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 77,041.8 ลานบาท จะมีอตั รา
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.04 โดยสินคาประเภทเม็ดพลาสติก มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ
30.55 และสินคาประเภทเคมีภณ
ั ฑ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.86
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออกของสินคาในกลุม
สินคาเคมีมากจํานวน 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. จีน
มีมลู คาการสงออก 16,671.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
18.33 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
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2. ฮองกง
มีมลู คาการสงออก 13,642.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
15.00 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
3. มาเลเซีย
มีมลู คาการสงออก 8,365.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
9.20 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการสงออก 24,982.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
57.47 ของมูลคาการสงออกกลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
เมือ่ รวมมูลคาการสงออกของสินคาทัง้ 5 กลุม ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 จะ
มีมลู คารวมทัง้ สิน้ 229,526.3 ลานบาท และเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกรวมทัง้ สิน้ ในชวงเวลา
เดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 208,494.8 ลานบาท จะมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ
10.09
รูปที่ 1 แสดงมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
180,000.0
160,000.0
140,000.0

ลานบาท

120,000.0
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ. 2546 (ม.ค. - มิ.ย.)

100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
กลุม อัญมณีและเครือ่ งประดับ กลุม เซรามิก แกวและกระจก

กลุม วัสดุกอ สราง

กลุม โลหะ

กลุม เคมี

สินคาสงออก
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ตารางที่ 1 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทยไปตางประเทศ
มูลคา : ลานบาท
รายการสินคา
2544
1. กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ
- อัญมณีและเครื่องประดับ
รวม
2. กลุมเซรามิก แกวและกระจก
- ผลิตภัณฑเซรามิก
- แกวและกระจก
- เครื่องใชบนโตะอาหาร ในครัว และบานเรือน
รวม
3. กลุมวัสดุกอสราง
- ปูนซีเมนต
รวม
4. กลุมโลหะ
- เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑอลูมิเนียม
- ผลิตภัณฑสังกะสี
- ทองแดงและของทําดวยทองแดง
รวม
5. กลุมเคมี
- เม็ดพลาสติก
- เคมีภัณฑ
รวม
รวมทั้งหมด

2545

2546

เฉลี่ย 3 ป

2546
2547
(1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2546) (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2547)

2545

อัตราการขยายตัว : รอยละ
2546
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2547

81,312.2

93,090.6

104,543.8

92,982.2

52,118.5

48,613.2

14.49

12.30

-6.73

81,312.2

93,090.6

104,543.8

92,982.2

52,118.5

48,613.2

14.49

12.30

-6.73

14,112.4
9,753.7
20,932.7
44,798.8

13,653.2
13,818.9
20,708.1
48,180.2

13,995.3
13,856.9
21,208.4
49,060.6

13,920.3
12,476.5
20,949.7
47,346.5

7,462.5
6,990.9
10,272.5
24,725.9

6,880.4
7,544.5
9,785.0
24,209.9

-3.25
41.68
-1.07
7.55

2.51
0.27
2.42
1.83

-7.80
7.92
-4.75
-2.09

15,278.9
15,278.9

14,742.1
14,742.1

12,586.7
12,586.7

14,202.6
14,202.6

6,595.8
6,595.8

6,027.5
6,027.5

-3.51
-3.51

-14.62
-14.62

-8.62
-8.62

48,300.8
11,001.4
225.4
8,357.2
67,884.8

54,969.0
12,311.5
280.3
8,683.2
76,244.0

70,338.7
14,035.3
983.0
9,644.7
95,001.7

57,869.5
12,449.4
496.2
8,895.0
79,710.2

36,396.1
6,573.1
310.2
4,733.4
48,012.8

43,370.2
9,025.3
298.4
7,042.7
59,736.6

13.81
11.91
24.36
3.90
12.31

27.96
14.00
250.70
11.07
24.60

19.16
37.31
-3.80
48.79
24.42

71,428.7
44,875.4
116,304.1
325,578.8

77,081.2
51,246.0
128,327.2
360,584.1

89,261.8
65,901.0
155,162.8
416,355.6

79,257.2
54,007.5
133,264.7
367,506.2

42,224.6
34,817.2
77,041.8
208,494.8

55,125.6
35,813.5
90,939.1
229,526.3

7.91
14.20
10.34
10.74

15.80
28.60
20.91
15.47

30.55
2.86
18.04
10.09

ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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3. มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
ประเทศไทยไดมกี ารนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทัง้ 5 กลุม สินคาจากตางประเทศ
โดยมีมลู คาการนําเขาดังตอไปนี้
3.1

กลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

มูลคาการนําเขารวมของสินคาทุกประเภทภายในกลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
60,231.9 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคา
การนําเขารวมของสินคากลุมเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลคาประมาณ
40,935.7 ลานบาท จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 47.14 โดยสินคาในกลุม สินคานีม้ เี ครือ่ ง
เพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการนําเขาของสินคาในกลุม สิน
คาอัญมณีและเครือ่ งประดับจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. ออสเตรเลีย มีมูลคาการนําเขา 8,771.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
14.56 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
2. อิสราเอล
มีมลู คาการนําเขา 8,006.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
13.29 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
3. ฮองกง
มีมลู คาการนําเขา 7,496.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
12.45 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการนําเขา 35,957.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
59.70 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
3.2

กลุมสินคาเซรามิก แกวและกระจก

มูลคาการนําเขารวมของสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจก ใน
ชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
15,641.0 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการ
นําเขารวมของสินคากลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 11,756.1
ลานบาท จะมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 33.04 โดยสินคาประเภทผลิตภัณฑทาด
ํ วยหิน ซีเมนต
แอสเบสตอส ไมกา และวัสดุที่คลายกัน มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.00 สินคาประเภท
ผลิตภัณฑเซรามิก มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 38.74 และสินคาประเภทกระจก แกว และเครือ่ ง
แกว มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 36.61

7

ในชวง6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการนําเขาของสินคาในกลุม สินคา
เซรามิก แกวและกระจกจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. ญี่ปุน
มีมลู คาการนําเขา 5,970.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
38.17 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
2. จีน
มีมลู คาการนําเขา 2,072.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
13.25 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
3. มาเลเซีย
มีมลู คาการนําเขา 1,205.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
7.70 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการนําเขา 6,392.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
40.87 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจกของประเทศไทย
3.3

กลุมสินคาวัสดุกอสราง

มูลคาการนําเขารวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาวัสดุกอ สราง ในชวง 6 เดือนแรก
ของป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
411.1 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการนําเขารวมของสินคา
กลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 293.5 ลานบาท จะมีอตั ราการ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 40.07 โดยสินคาประเภทปูนซีเมนต มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 54.95
สินคาประเภทเครือ่ งสุขภัณฑ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 45.15 และสินคาประเภทวัสดุกอ สราง
อืน่ ๆ (เชน หิน ลวดหนาม) มีอตั ราการขยายตัวลดลงรอยละ 35.27
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการนําเขาของสินคาในกลุม สิน
คาวัสดุกอ สรางจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. จีน
มีมลู คาการนําเขา 109.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.68
ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
2. ไตหวัน
มีมลู คาการนําเขา 58.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.25
ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
3. อิตาลี
มีมลู คาการนําเขา 46.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.26
ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการนําเขา 196.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 47.80
ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาวัสดุกอ สรางของประเทศไทย
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3.4

กลุมสินคาโลหะ

มูลคาการนําเขารวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาโลหะ ในชวง 6 เดือนแรกของ
ป พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
236,835.4 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการนําเขารวมของ
สินคากลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 170,328.0 ลานบาท
จะมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 39.05 โดยสินคาประเภทเหล็กและเหล็กกลา มีอตั ราการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ รอยละ 39.53 สินคาประเภทผลิตภัณฑโลหะ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.98 สินคา
ประเภทหลอดและทอโลหะ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 55.32 และสินคาประเภทสินแรโลหะอืน่ ๆ
และเศษโลหะ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 58.23
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการนําเขาของสินคาในกลุม
สินคาโลหะจํานวนมาก 3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. ญีป่ นุ
มีมลู คาการนําเขา 77,585.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
32.76 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
2. รัสเซีย
มีมลู คาการนําเขา 14,717.3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
6.21 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
3. ออสเตรเลีย มีมลู คาการนําเขา 14,297.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
6.04 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการนําเขา 130,235.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
54.99 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาโลหะของประเทศไทย
3.5

กลุมสินคาเคมี

มูลคาการนําเขารวมสินคาทุกประเภทภายในกลุม สินคาเคมี ในชวง 6 เดือนแรกของป
พ.ศ. 2547 มีจานวนประมาณ
ํ
151,125.6 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการนําเขารวมของสินคา
กลุม เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546 ซึง่ มีมลู คาประมาณ 131,362.3 ลานบาท จะมีอตั รา
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.04 โดยสินคาประเภทเม็ดพลาสติก มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ
17.26 และสินคาประเภทเคมีภณ
ั ฑ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.42
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ประเทศทีม่ มี ลู คาการนําเขาของสินคาในกลุม
สินคาเคมีจานวนมาก
ํ
3 ลําดับแรกของประเทศไทย คือ
1. ญีป่ นุ
มีมลู คาการนําเขา 36,476.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
24.14 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
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2. สหรัฐอเมริกา มีมลู คาการนําเขา 17,636.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
11.67 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
3. สิงคโปร
มีมลู คาการนําเขา 16,833.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
11.14 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
4. ประเทศอืน่ ๆ มีมลู คาการนําเขา 80,179.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
53.05 ของมูลคาการนําเขากลุม สินคาเคมีของประเทศไทย
เมือ่ รวมมูลคาการนําเขาสินคาทัง้ 5 กลุม ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 จะมี
มูลคารวมทัง้ สิน้ 464,245.0 ลานบาท และเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาการนําเขารวมทัง้ สิน้ ในชวงเวลาเดียว
กันของปทผี่ า นมา (พ.ศ. 2546) ซึง่ มีมลู คาประมาณ 354,676.2 ลานบาท จะมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้
รอยละ 50.89
รูปที่ 2 แสดงมูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
400,000.0
350,000.0
300,000.0

ลานบาท

250,000.0

พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ. 2547 (ม.ค. - มิ.ย.)

200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
กลุม อัญมณีและเครือ่ งประดับ กลุม เซรามิก แกวและกระจก

กลุม วัสดุกอ สราง

กลุม โลหะ

กลุม เคมี

สินคานําเขา
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ตารางที่ 2 มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
มูลคา : ลานบาท
รายการสินคา
1. กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแกวและทองคํา
รวม
2. กลุมเซรามิก แกวและกระจก
- ผลิตภัณฑทําดวยหิน ซีเมนต เอสเบสตอส ไมกา และวัสดุที่คลายกัน
- ผลิตภัณฑเซรามิก
- กระจก แกว และเครื่องแกว
รวม
3. กลุมวัสดุกอสราง
- ปูนซีเมนต
- เครื่องสุขภัณฑ
- วัสดุกอสรางอื่นๆ (เชน หิน ลวดหนาม)
รวม
4. กลุมโลหะ
- เหล็กและเหล็กกลา
- ผลิตภัณฑโลหะ
- หลอดและทอโลหะ
- สินแรโลหะอื่นๆ และเศษโลหะ
รวม
5. กลุมเคมี
- เม็ดพลาสติก
- เคมีภัณฑ
รวม
รวมทั้งหมด

เฉลี่ย 3 ป

2546
2547
(1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2546) (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2547)

2545

อัตราการขยายตัว : รอยละ
2546
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2547

2544

2545

2546

85,008.6
85,008.6

89,915.6
89,915.6

91,167.9
91,167.9

88,697.4
88,697.4

40,935.7
40,935.7

60,231.9
60,231.9

5.77
5.77

1.39
1.39

47.14
47.14

5,023.6
4,708.9
11,632.2
21,364.7

4,757.7
5,230.6
11,193.1
21,181.4

5,466.8
6,476.6
12,949.0
24,892.4

5,082.7
5,472.0
11,924.8
22,479.5

2,739.8
2,947.9
6,069.0
11,756.7

3,260.3
4,089.8
8,290.9
15,641.0

-5.29
11.08
-3.77
-0.86

14.90
23.82
15.69
17.52

19.00
38.74
36.61
33.04

65.1
371.8
33.5
470.4

77.2
391.2
44.4
512.8

75.6
493.3
42.4
611.3

72.6
418.8
40.1
531.5

45.5
223.9
24.1
293.5

70.5
325.0
15.6
411.1

18.59
5.22
32.54
9.01

-2.07
26.10
-4.50
19.21

54.95
45.15
-35.27
40.07

105,731.1
85,029.4
10,629.3
72,128.7
273,518.5

130,217.3
83,154.9
10,402.7
70,318.2
294,093.1

157,133.8
95,292.2
14,345.8
85,860.6
352,632.4

131,027.4
87,825.5
11,792.6
76,102.5
306,748.0

73,904.2
46,269.5
7,875.9
42,278.4
170,328.0

103,116.6
54,587.5
12,232.7
66,898.6
236,835.4

23.16
-2.20
-2.13
-2.51
7.52

20.67
14.60
37.90
22.10
19.91

39.53
17.98
55.32
58.23
39.05

47,047.8
167,732.6
214,780.4
595,142.6

51,247.1
174,954.1
226,201.2
631,904.1

56,790.8
202,811.1
259,601.9
728,905.9

51,695.2
181,832.6
233,527.8
651,984.2

28,851.3
102,511.0
131,362.3
354,676.2

33,830.3
117,295.3
151,125.6
464,245.0

8.93
4.31
5.32
6.18

10.82
15.92
14.77
15.35

17.26
14.42
15.04
30.89

ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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4. ดุลการคาของสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 (1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน) สินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐาน 5 ชนิด ของไทยขาดดุลการคาจํานวน 234,718.7 ลานบาท โดยการขาดดุลการคาดังกลาวนีเ้ พิม่
สูงขึน้ จากป พ.ศ. 2546 (146,181.4 ลานบาท) ในชวงระยะเวลาเดียวกันรอยละ 60.57 แตอยางไรก็ดี
จากตัวเลขการขาดดุลการคาของสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานดังกลาวนี้ก็ยังมีสินคาบางกลุมที่เกินดุล
ซึง่ สามารถแยกเปนแตละกลุม สินคาไดดังตอไปนี้
4.1 กลุม สินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ขาดดุลการคามูลคา 11,618.7 ลานบาท โดยมี
มูลคาการสงออก 48,613.2 ลานบาท และมีมลู คาการนําเขา 60,231.9 ลานบาท การขาดดุลการคา
ดังกลาวนีส้ งู เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ในป พ.ศ. 2546 เกินดุลการคา 11,182.8 ลานบาท) ในชวง
ระยะเวลาเดียวกันรอยละ 203.90 อัตราการขยายตัวของการขาดดุลการคาดังกลาวสูงขึน้ มากเนือ่ งจาก
มูลคาการนําเขาเพิม่ สูงขึน้ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทผี่ า นมา
4.2 กลุม สินคาเซรามิก แกวและกระจก เกินดุลการคามูลคา 8,568.9 ลานบาท โดยมี
มูลคาการสงออก 24,209.9 ลานบาท และมีมลู คาการนําเขา 15,641.0 ลานบาท การเกินดุลการคา
ดังกลาวนีล้ ดลงจากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ในป พ.ศ. 2546 เกินดุลการคา 12,969.2 ลานบาท) ในชวงระยะ
เวลาเดียวกันรอยละ 33.93
4.3 กลุม สินคาวัสดุกอ สราง เกินดุลการคามูลคา 5,616.4 ลานบาท โดยมีมลู คาการ
สงออก 6,027.5 ลานบาท และมีมลู คาการนําเขา 411.1 ลานบาท การเกินดุลการคาดังกลาวนีล้ ดลงจากป
พ.ศ. 2546 (ซึง่ ในป พ.ศ. 2546 เกินดุลการคา 6,302.3 ลานบาท) ในชวงระยะเวลาเดียวกันรอยละ
10.88
4.4 กลุม สินคาโลหะ ขาดดุลการคามูลคา 177,098.8 ลานบาท โดยมีมลู คาการสงออก
59,736.6 ลานบาท และมีมลู คาการนําเขา 236,835.4 ลานบาท การขาดดุลการคาดังกลาวนีส้ งู เพิม่ ขึน้
จากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ในป พ.ศ. 2546 ขาดดุลการคา 122,315.2 ลานบาท) ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
รอยละ 44.79
4.5 กลุมสินคาเคมี ขาดดุลการคามูลคา 60,186.5 ลานบาท โดยมีมูลคาการสงออก
90,939.1 ลานบาท และมีมูลคาการนําเขา 151,125.6 ลานบาท การขาดดุลการคาดังกลาวนี้สูงเพิม่
ขึน้ จากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ในป พ.ศ. 2546 ขาดดุลการคา 54,320.5 ลานบาท) ในชวงระยะเวลาเดียว
กันรอยละ 10.80

12

รูปที่ 3 แสดงดุลการคาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
50,000.0
0.0
พ.ศ.2544

พ.ศ.2545

พ.ศ.2546

-50,000.0

ลานบาท

-100,000.0

พ.ศ. 2546 (ม.ค.
- มิ.ย.)

พ.ศ. 2547 (ม.ค.
- มิ.ย.)
กลุม อัญมณีและเครือ่ งประดับ
กลุม เซรามิก แกวและกระจก
กลุม วัสดุกอ สราง
กลุม โลหะ
กลุม เคมี
รวม

-150,000.0
-200,000.0
-250,000.0
-300,000.0
-350,000.0
-400,000.0
พ.ศ.

5. สรุป
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 (1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน) สินคาอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานทัง้ 5 กลุม ซึง่ ไดแก กลุม อัญมณีและเครือ่ งประดับ กลุม เซรามิก แกวและกระจก กลุม วัสดุกอ
สราง กลุม โลหะ และกลุม เคมี มีมลู คาการสงออกรวมทัง้ สิน้ 229,526.3 ลานบาท ในขณะทีม่ ลู คาการนําเขา
สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทัง้ 5 กลุม มีมลู คารวมทัง้ สิน้ 464,245.0 ลานบาท ทําใหดลุ การคาของ
สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานดังกลาวของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 ขาดดุลการคาจํานวน
234,718.7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2546 (ซึง่ ขาดดุลการคา 146,181.4 ลานบาท) ในชวงระยะ
เวลาเดียวกัน รอยละ 60.57
จากการพิจารณามูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
ในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 พบวา ลําดับมูลคาการสงออกของกลุม สินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
จากมากไปหานอยคือ กลุมเคมี กลุมโลหะ กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมเซรามิก แกวและ
กระจก และกลุมวัสดุกอสราง สวนลําดับมูลคาการนําเขากลุมสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานจากมากไปหา
นอยคือ กลุมโลหะ กลุมเคมี กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมเซรามิก แกวและกระจก และกลุม
วัสดุกอ สราง อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐาน (รอยละ 10.09) ตํ่า
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กวาอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน (รอยละ 30.89) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับมูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (พ.ศ. 2546) สําหรับการ
สงออกทีข่ ยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากรัฐบาลยังคงนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสงออก และ
มาตรการตางๆ ที่ยังมีผลอยู แตอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นไมมากและนอยกวา
เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา ซึ่งมูลคาการนําเขาที่สูงขึ้นนั้น เนื่องมาจาก
เศรษฐกิจไทยในชวง 6 เดือนที่ผานมา มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และภาครัฐได
ตัง้ เปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยมีอตั ราการขยายตัวตลอดทัง้ ปไมตาํ่
กวารอยละ 6.5 ทําใหภาครัฐออกมาตรการตางๆ มากระตุน เศรษฐกิจ ซึง่ จากมาตรการตางๆ ดังกลาวเปน
ผลทําใหภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตองการนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาบางประเภท (สินคา
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานบางรายการ) เพิ่มสูงขึ้น
สําหรับแนวโนมมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยทั้ง
5 กลุม นัน้ ในดานการสงออกหากราคานํามั
้ นในตลาดโลกยังคงขยับตัวสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ นัน่ หมาย
ความวาตนทุนในการผลิตสินคาและคาขนสงยอมขยับตัวสูงขึน้ ตามไปดวย ดังนัน้ การแขงขันกันในดาน
การบริหารจัดการตนทุนในการผลิตสินคาและคาขนสงจึงยังคงเปนเรือ่ งสําคัญ ถารัฐบาลยังคงตรึงราคา
นํ้ามันดีเซลซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญในการขนสงสินคาตอไปจนถึงสิ้นปและ/หรือมีนโยบายและมาตรการ
ตางๆ ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมชวยใหผูประกอบการไทยชวงชิงความไดเปรียบในการสงสินคาออกไป
ขายตางประเทศได และไมมปี จ จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบตอการสงออก เชน สถานการณความไมแนนอน
ในตะวันออกกลาง สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และไขหวัดนก เปนตน สถานการณ
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานในชวงไตรมาสทีส่ ามก็คงจะดีกวาในชวงทีผ่ า นมา สวนในดานการ
นําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานนัน้ หากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามมีทศิ ทางดีขนึ้ กวาชวงทีผ่ า นมา
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเปาหมายทางดานเศรษฐกิจไว มูลคาการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
ของไทยในชวงไตรมาสทีส่ ามก็คงไมแตกตางจากชวงทีผ่ า นมามากนัก แตหากราคานํามั
้ นยังคงเพิม่ สูงขึน้ อยาง
ตอเนือ่ งโดยไมมกี ารตรึงราคานํามั
้ นไว การนําเขาสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานบางรายการทีม่ ตี น ทุนตํากว
่ า
จากตางประเทศก็จะมีมลู คาเพิม่ สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ภาครัฐควรใหความสนใจสงเสริมและสนับสนุน
ผูป ระกอบการผลิตสินคาอุตสาหกรรมพืน้ ฐานตอไป เพือ่ ใหผปู ระกอบการมีศกั ยภาพในการผลิตสินคา
เพือ่ ทดแทนการนําเขามากขึน้
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