ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2559 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว อาทิ รถยนต์ ชิ ้นส่วนรถยนต์
เครื่ องปรับอากาศ การกลัน่ นํ ้ามัน
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนเมษายน 2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายเร่ ง
ผลิตรถยนต์ PPV ให้ ทนั ต่อความต้ องการของตลาด สําหรับตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนเมษายน 2559 ยังขยายตัวได้ ดี โดยมีปริ มาณการผลิต
และจํ าหน่ายในประเทศเพิ่ มขึน้ จากภาคก่อสร้ างที่ ขยายตัว ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเร่งก่อสร้ างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการของภาครัฐ ทํา
ให้ ภาคเอกชนมี ความมั่นใจในการลงทุนมากขึน้ สําหรั บมูลค่าการส่งออกปรั บตัวลดลง
เล็กน้ อย เนื่องจากเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึง่ เป็ นตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยมี
คําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลดลง
การเปิ ดปิ ดโรงงาน เดือนเมษายน 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิ จการจํานวน
411 ราย เพิ่มขึน้ จากเดือนมีนาคม 2559 ร้ อยละ 8.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
83.3 แต่ มี จํ า นวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 10.3 โดยอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ได้ แก่
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มีจํานวน 67 โรง จํานวนเงินทุน
26,402 ล้ านบาท และจํานวนคนงาน 581 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2558 ร้ อยละ 17.8 สําหรับโรงงาน
ที่ปิดดําเนินกิจการมีจํานวน 57 ราย น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ร้ อยละ 72.7 และน้ อยกว่า
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 35.2
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นเมษายน 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตัวร้ อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการนําเข้ า เครื่ องสูบลม เครื่ องสูบของเหลว รวมถึงเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรู ปโลหะและ
ส่วนประกอบที่ลดลง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป(ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 5,718.4 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและเส้ นใย
ผ้ าผืน เคมีภณ
ั ฑ์ รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนเมษายน 2559 มีปริ มาณ
ทังหมดจํ
้
านวน 10,136.3 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 ร้ อยละ 6.2 ที่ปริ มาณ
10,807.2 ล้ า นกิ โลวัตต์ -ชั่ว โมง แต่เ พิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 7.5 จากช่ วงเดี ย วกัน ของปี 2558 ที่ ปริ ม าณ
9,427.7 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กมี
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี 2558 ส่วนกิจการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนเมษายน 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 1.5 อุต สาหกรรมสํ า คัญที่ ส่ง ผลด้ า นบวกต่อ ดัช นี เช่น รถยนต์ ส่ว นประกอบยานยนต์
เครื่ องปรับอากาศ ปิ โตรเลียม และบุหรี่ เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันหดตัวต่อเนื่องร้ อยละ 4.5
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 2.8
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
เมษายน 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนมีนาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.5 และ 4.1 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 411 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม
2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 378 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 8.7 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 41,667 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ซึง่ มีการลงทุน 22,729 ล้ านบาท ร้ อยละ 83.3 แต่
มีการจ้ างงานจํานวน 8,129 คน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 9,060 คน ร้ อยละ 10.3
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นเมษายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการมากกว่าเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 349 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 17.8 แต่มียอดเงินลงทุนรวม
ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมีการลงทุน 68,239 ล้ านบาท ร้ อยละ 38.94 มีการจ้ างงานรวมลดลงจาก
เดือนเมษายน 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 12,803 คน ร้ อยละ 36.51
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุดในเดือ นเมษายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ จํ านวน 67 โรงงาน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรม ขุดตักดินสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 33 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นเมษายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวนเงินทุน 26,402.29 ล้ านบาท
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช หรื อผลิตผลจากพืชในโกดัง จํานวนเงินทุน
4,390.91 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นเมษายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตกุ้งแช่แข็ง แปรรู ปสัตว์ นํา้ การถนอมเนื อ้ สัตว์ นํา้ แช่แข็ง จํ านวนคนงาน
1,178 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวนคนงาน
581 คน
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ภาวะการเลิ ก กิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมในเดื อ นเมษายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 57 ราย น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559
ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 209 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 72.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 547 ล้ าน
บาท น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,371 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จํานวน
994 คน น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 5,891 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนเมษายน 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 88 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 35.2 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนเมษายน
2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 761 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนเมษายน 2558 ที่การ
เลิกจ้ างงานมีจํานวน 2,399 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนเมษายน 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 6 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
คอนกรี ตผสม ผลิตภัณฑ์ยิมซัม่ ปูนปลาสเตอร์ จํานวน 4 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สูง สุด ในเดื อ นเมษายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ า หนังสัตว์ เงินทุน
153 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมพิมพ์ ทําแฟ้มเก็บเอกสาร เย็บเล่ม ทําปก ตบแต่ง
สิง่ พิมพ์ เงินทุน 61 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นเมษายน 2559
คือ อุตสาหกรรมตัดเย็ บเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ผ้ า เช็ ด หน้ า เนกไท ถุง มื อ ถุง เท้ า จากผ้ า หนัง สัต ว์
จํานวนคนงาน 150 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทอหรื อเตรี ยมเส้ นด้ ายยืนสําหรับการทอ
จํานวนคนงาน 103 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากช่ วงเดี ย วกั น ของปี ก่ อน เนื่ องจากวั ต ถุ ดิ บ ออกสู่ ตลาด
เพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันการบริ โภคในประเทศก็ปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากผู้ บ ริ โ ภคหั น มาบริ โ ภคนํ า้ มั น ถั่ ว เหลื อ งแทนนํ า้ มั น ปาล์ ม
ด้ วยระดับราคาที่ใกล้ เคียงกัน ส่ วนมูลค่ าการส่ งออกหดตัวจาก
การชะลอคํา สั่ ง ซื อ้ ของประเทศผู้ นํ า เข้ า จากเศรษฐกิจ โลกที่
ยังคงชะลอตัว
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ต กลุ่ ม สิ น ค้ าอาหารสํ า คั ญ (ไม่ ร วมนํ า้ ตาล) เดื อ นเมษายน 2559
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.7 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมันสําปะหลัง ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.3 เนื่องจาก
เป็ นฤดูการผลิตปริ มาณวัตถุดิบจึงเพิ่มขึ ้น และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9
เนื่องจากความต้ องการบริ โภคทังภายในและต่
้
างประเทศเพิ่มขึ ้น
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ เช่น
นํ ้ามันปาล์ม การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.5 ส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า คือ นํ ้ามันถัว่
้
เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 158.7เนื่องจากความต้ องการบริ โภคของตลาดทังใน
ประเทศและตลาดส่งออกเพิ่มขึ ้นมาก
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่รวมนํ ้าตาล)เดือน
เมษายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 14.03 และความ
ต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองปรับตัวเพิ่มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
87.48 เนื่องจากราคานํ ้ามันถัว่ เหลืองใกล้ เคียงกับนํ ้ามันปาล์มทําให้ ผ้ บู ริ โภคหันไปบริ โภค
นํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํา้ ตาล) เดือน
เมษายน 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.6 สินค้ าที่ปรับตัว
ลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ทูน่ากระป๋ อง ผลิตภัณฑ์ข้าว และ
บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป ลดลงร้ อยละ 18.5 17.7 13.7 6.1 และ 3.4ตามลําดับ เนื่ องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยงั ชะลอตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํ ้ามัน
รวมทังมี
้ ผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตามยังขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ประมงประกอบกับการประกาศแจ้ งเตือนการทําประมงของไทยเข้ าข่ายการทําประมงผิดกฎหมายของ
สหภาพยุโรปการยกเลิกสัมปทานน่านนํ ้าของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ประมงฉบับใหม่ ทําให้ เรื อประมงบางส่วนต้ องหยุดทําประมงอย่างไรก็ดี มีบางสินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
คือ กุ้งสดแช่เย็นแชแข็ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋ อง และไก่แปรรู ป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
66.0 2.4 1.8 และ 1.2 ตามลําดับ จากคําสั่งซือ้ ในต่างประเทศเพิ่มขึน้ สําหรั บมูลค่าการ
ส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 15.8 จากราคา
และการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคู่ค้าเช่น จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวันเป็ นต้ น แม้ ตลาด
หลักอย่างอินโดนีเซียจะเพิ่มคําสัง่ ซื ้อเกือบเท่าตัวก็ตาม
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อนโดยมีปัจจัย
ลบจากการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่อปุ สงค์จาก
จีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย
บวกในหลายกลุ่มสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าปศุสัตว์ (ไก่แปรรู ป) ที่มีคําสั่งซือ้ จากต่างประเทศ
เพิ่มขึ ้น สินค้ านํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ าประมง เช่น กุ้ง จากสถานการณ์
การผลิตกุ้งไทยฟื ้นตัวจากโรค EMS ประกอบกับรั ฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
เร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั SMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารใน
ประเทศ อาจส่งผลให้ การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเส้ นใยเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้ นใยสังเคราะห์ แต่ ในส่ วนของเส้ นด้ ายผลิตลดลงตาม
การผลิตในกลุ่มผ้ าผืนทีล่ ดลง ส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ ม ผลิตลดลง
ทั้งในส่ วนเสื้อผ้ าถักและเสื้อผ้ าทอ สําหรั บการส่ งออกเสื้อผ้ า
สําเร็จรู ปทีผ่ ลิตจากขนสัตว์ และวัตถุทออื่น ๆ ยังขยายตัวได้ ”
ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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มูลค่ าการส่ งออก (สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม)
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของ
ปี ก่อน การผลิตผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.94 โดยเฉพาะ
เส้ นใยสังเคราะห์ แต่ในส่วนของเส้ นด้ ายผลิตลดลงตามการผลิตผ้ าผืน
ที่ลดลงร้ อยละ 14.39
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 13.93 ซึ่งเป็ นการ
ผลิตลดลงทังในกลุ
้
ม่ เสื ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอ ตามคําสัง่ ซื ้อภายในและ
ต่า งประเทศ ประกอบกับ มี ก ารนํ า เข้ า เพิ่ ม ขึน้ มากจากจี น กัม พูช า
เวียดนาม บังคลาเทศ และฮ่องกง
2. การจําหน่ าย
ปริ ม าณการจํา หน่ า ยในประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ ผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป
มีปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 12.48 17.59 และ 20.29 ตาม
ลําดับ จากภาวะเศรษฐกิจภายในที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้
ประชาชนลดการใช้ จ่ายลง ประกอบกับมีวนั หยุดยาวและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําให้ มีการใช้ จ่ายด้ านอื่น ๆ ทดแทน
การส่ งออกเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ ได้ แก่ เส้ นใยประดิษฐ์ มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
5.87 จากความต้ องการในตลาดคู่ค้าเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ตุรกี จีน บังคลาเทศ
และญี่ปนุ่ เป็ นต้ น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกลดลง
ร้ อยละ 10.45 ในตลาดเวียดนาม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และจีน
สําหรับเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 10.15 จากคําสัง่ ซื ้อในตลาด
หลัก ได้ แก่ อาเซียน ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปที่
ผลิตจากขนสัตว์และวัตถุทออื่น ๆ ยังขยายตัวได้
3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิตจะทรงตัวในกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ เนื่ องจาก
ความต้ องการใช้ ในการผลิตผ้ าผืนและเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป ลดลง ประกอบ
กับผู้ผลิตบางส่วนได้ ขยายฐานการผลิตไปในประเทศอาเซียน ในส่วน
การจําหน่ายในประเทศ คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายใน
สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการนําเข้ า คาดว่า ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม สิ่ง ทอจะนํ าเข้ าเส้ น ใยสิ่ งทอและผ้ าผื นลดลงแต่ในส่วนเสื อ้ ผ้ า
สําเร็ จรูป คาดว่า จะนําเข้ าเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ต่าง ๆ ตาม
ความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สหรั ฐอเมริ กาประกาศเก็บภาษี AD เหล็กแผ่ นรี ดเย็นที่นําเข้ า
จากจีนในอัตราสูงถึง ร้ อยละ 522 หลังพบว่ าผลิตภัณฑ์ ดงั กล่ าว
ถูกนําเข้ ามาจําหน่ ายในสหรั ฐฯในราคาตํ่ากว่ าทุนและได้ รับเงิน
อุดหนุนจากรั ฐบาลจีนก่ อให้ เกิดการแข่ งขันที่ไม่ เป็ นธรรม

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

1.
การผลิต
สถานการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบ
กับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยดัชนี ผลผลิตอุต สาหกรรมในเดื อ นนี ม้ ี ค่า 119.54
มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
มีสาเหตุดงั นี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.47 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนชนิด ม้ ว น เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 42.24 เหล็ก
แผ่น เคลือ บสัง กะสี เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 8.22 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และ
เหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก
ทรงแบน 1,005,791 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 21.7 โดยเหล็ก แผ่น บางรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 41.3 และเหล็ก แผ่น หนารี ด ร้ อน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 30.8 ในส่ว นของการ
นําเข้ า พบว่า การนําเข้ าเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 20.4 โดยเหล็กโครงสร้ าง
ชนิด ขึ ้นรู ป เย็น เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 1,373.6 เหล็ก แผ่น หนารี ด ร้ อน Alloy steel
เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 434.8 สํา หรับ การส่ง ออก พบว่า การส่ง ออกเหล็ก ทรงแบน
ลดลง ร้ อยละ 12.1 โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บ (Galv.sheet (EG)) ลดลง ร้ อยละ
64.7
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.09 เมื่อ เทียบกับช่ว ง
เดีย วกัน ของปี ก่อ น โดยลวดเหล็ก เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 19.80 เหล็ก ลวด เพิ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 19.57 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย
พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ เพิ่ม ขึ ้นถึง ร้ อยละ 90.5 โดยเหล็ก เส้ น และ
เหล็ก โครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 138.4 เหล็ก ลวด เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 28.9
สํา หรับ การนํ า เข้ า เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 16.9 โดยเหล็ก โครงสร้ างรู ป พรรณรี ด ร้ อน
เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 135.9 สํา หรับ การส่ง ออก ลดลง ร้ อยละ 3.0 โดยเหล็ก ลวด
ลดลง ร้ อยละ 48.1 รองลงมา คือ เหล็กเส้ น Stainless Steel ลดลง ร้ อยละ 42.3
2. ราคาเหล็ก

* CIS Black Sea

จากข้ อ มูล ดัช นี ร าคาเหล็ก ต่ า งประเทศของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น เช่น เหล็ก
แผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึน้ จาก 72.82 เป็ น 99.48 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 36.61 เหล็กแท่งแบน
เพิ่มขึ ้น จาก 71.16 เป็ น 88.83 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.83 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก
83.17 เป็ น 102.8 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 23.60 เหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 84.68 เป็ น 93.19 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.05 แต่เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 88.23 เป็ น 87.76 ลดลง ร้ อยละ
0.53
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะขยายตัวขึ ้น โดยในส่วนของ
เหล็กเส้ นคาดว่าจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากปริ มาณสินค้ าคงคลังลดลง จึงทําให้ ผ้ ผู ลิตผลิต
สินค้ าเพิ่มขึ ้น ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ ้น ตามการคาดการณ์
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เพิ่มขึ ้น
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์

1. การผลิตรถยนต์

รถยนต์

จํานวน 138,237คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2558
ซึ่งมีการผลิต 123,968 คัน ร้ อยละ 11.51 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1 ตัน
และอนุพนั ธ์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นเมษายน 2559
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึ น้ ของตลาดในประเทศ
เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการบางรายเร่ งผลิ ต รถยนต์
PPV ให้ ทันต่ อความต้ องการของตลาด สําหรั บ
ตลาดส่ งออกยังคงชะลอตัว

2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 54,986 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 54,058 คัน ร้ อยละ 1.72 โดยเป็ นการ
ปรั บเพิ่มขึน้ ของการจํ าหน่ายรถยนต์ กระบะ 1 ตันและ
รถยนต์ PPV รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 80,491คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่
มีการส่งออก 82,130คัน ร้ อยละ 2.00 โดยตลาดส่งออก
มีการชะลอตัวในประเทศแถบอเมริ กากลางและอเมริ กา
ใต้ ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนพฤษภาคม 2559
คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2558สําหรั บการผลิตรถยนต์ ในเดือนพฤษภาคม2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่า ยในประเทศ
ร้ อยละ 40 และส่งออกร้ อยละ 60
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน
2559 ชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํานวน 122,101 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่ มี
การผลิต 133,134 คัน ร้ อยละ 8.29 โดยเป็ นการปรับลดลง
ของการผลิตรถจักรยานยนต์ แบบอเนกประสงค์ และแบบ
สปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํานวน 100,708 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่ มี
การจําหน่าย 106,315 คัน ร้ อยละ 5.27
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็ จรูป(CBU)
จํานวน 19,245 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมี
การส่งออก 31,106 คัน ร้ อยละ 38.13 โดยตลาดส่งออกมี
การชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กาเนเธอร์ แลนด์และจีน
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม
2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2558 สําหรั บการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม
2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
ร้ อยละ 78 และส่งออกร้ อยละ 22

หมายเหตุ: 1 ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )
2

ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2559 ข้ อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์มีการปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์ และแบบสปอร์ ต
เป็ นรถจักรยานยนต์แบบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
ดังนั ้น จึงสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการขยายตัวในภาพรวมได้ เท่านั ้น
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ยังขยายตัวได้ ดี โดยมีปริ มาณ

การผลิ ตและจํ าหน่ ายในประเทศเพิ่ มขึ้ นจากภาคก่ อสร้ างที่
ขยายตัว ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการ
เร่ งก่ อสร้ างในโครงการขนาดใหญ่ หลายโครงการของภาครั ฐ ทํา
ให้ ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น สําหรั บมูลค่ า
การส่ งออกปรั บตัวลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากเมียนมาร์ อินโดนีเซีย
และกั มพู ชา ซึ่ งเป็ นตลาดส่ งออกที่ สํ าคั ญของไทยมี คําสั่ งซื้ อ
ปูนซีเมนต์ จากไทยลดลง”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนเมษายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการ
ผลิตและจํ าหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 18.96 และ
ร้ อยละ 22.84 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังในส่
้ วนของการผลิต
และการจําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟด้ านซ้ ายมือจะเห็นว่าอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์มีทิศทางการเติบโตที่ดีตงแต่
ั ้ ช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึง่ เป็ นผลมา
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเร่ งรัดการดําเนินโครงการก่อสร้ าง
รถไฟทางคูร่ วมถึงทางหลวงพิเศษ โดยขณะนี ้ประกวดราคาแล้ วเสร็ จเป็ นบางช่วงและเริ่ ม
ก่อสร้ างแล้ วใน 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น โครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด และ
โครงการพัฒนาท่าเรื อชายฝั่ งที่ท่าเรื อแหลมฉบังทําให้ ความต้ องการใช้ ปูนซีเมนต์ใน
ประเทศขยายตัวและมีการผลิตเพิ่มขึ ้น
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนเมษายน 2559 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวลงร้ อยละ 3.81 เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่สําคัญของไทย
บางแห่ง โดยเฉพาะเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ปรับลดคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทย
ลงค่อนข้ างมากซึง่ สาเหตุที่ทําให้ ตวั เลขการส่งออกของไทยในเดือนนี ้ปรับลดลงไม่มากนัก
คือการขยายตัวที่ดีขึน้ ของตลาดบังคลาเทศและลาว โดยปูนซีเมนต์ที่บังคลาเทศนําเข้ า
จากไทยเกือบทังหมดเป็
้
นปูนเม็ด ในขณะที่ลาวนําเข้ าปูนสําเร็ จรู ปเป็ นส่วนมาก และมี
แนวโน้ มที่จะนําเข้ าปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึ ้นอีกในระยะต่อไป เนื่องจากยังมีปริ มาณการ
ผลิ ตปูนซี เมนต์ ที่ ไม่ เพี ยงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ และยังไม่ สามารถผลิ ต
ปูนซีเมนต์คณ
ุ ภาพสูงบางชนิดเองได้
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิ ตและจํ าหน่ ายปูนซี เมนต์ ในประเทศมีแนวโน้ มปรั บตัวดี ขึน้ จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการเร่ งก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานในหลาย
โครงการซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่างการประกวดราคาและบางส่วนเริ่ มทยอยก่อสร้ างไปบ้ าง
แล้ ว ส่งผลให้ เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ มการขยายตัวที่ดีทําให้ ภาคเอกชนมีความ
มัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้น
สําหรับมูลค่าการส่งออก คาดว่าจะหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากฐานตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างสูง ประกอบกับมีแนวโน้ มความต้ องการ
ใช้ ปูนซี เมนต์ ในประเทศสูงขึน้ จากการขยายตัวของภาคก่ อสร้ างทัง้ ในโครงการของ
ภาครัฐและเอกชนบริ ษัทผู้ผลิตจึงน่าจะมีแผนสํารองปูนซีเมนต์ไว้ ใช้ ในประเทศมากขึ ้น
และลดการส่งออกลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนเมษายน 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
3.84 เมื่ อ เทีย บกั บ ช่ ว งเดีย วกั น ของปี ก่ อ น โดยอุ ต สาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.36 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
จากการขยายตัวของเครื่ องปรั บอากาศ สําหรั บอุตสาหกรรม
อิเล็ก ทรอนิ กส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.91 เมื่ อเทียบกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต IC เพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตารางที่1 สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน เม.ย. 2559
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ
ตู้เย็น
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,211.87

-10.59

593.82

-2.65

435.26
122.83
4,065.84

8.05
0.67
-7.08

1.การผลิต
ภ า พ ร ว ม ภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องเดื อ น เมษายน 2559 มี ดัช นี ผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 105.37 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.84 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
121.90 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อ น กลุ่ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าส่ว นใหญ่ มี การปรั บ ตัว เพิ่มขึ น้ เกื อ บ
ทั ง้ หมด เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว นคอนเดนซิ่ ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์
หม้ อ หุง ข้ า ว สายไฟฟ้ า และเครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
11.60, 12.12, 5.48, 25.87, 16.19 และ 0.30 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการจําหน่ายในประเทศเพิ่มสูงขึน้
และการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเริ่มกลับมาฟื น้ ตัวได้ บ้าง
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดั ช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 95.06
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดย Other IC และ Monolithic IC เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.43 และ
3.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากเป็ นชิ ้นส่วน
สําคัญในสินค้ าที่มีการพัฒนาเป็ นระบบดิจิทัลมากขึน้ โดยการ
ส่งออกไปตลาดหลักบางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น สหภาพยุโรป
ญี่ปนุ่ จีน สําหรับ HDD และ Semiconductor ลดลงร้ อยละ
6.90 และ 23.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ คอมพิ ว เตอร์ / โน้ ตบุ๊ค ลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 4,065.84 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลงร้ อยละ 7.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิน ค้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มูลค่าการส่งออก 1,781.90 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 7.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออกไปอาเซียน จีน สหรัฐอเมริ กาและ
สหภาพยุโรป ลดลงร้ อยละ 1.92 19.20 20.69 และ 9.80
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ยกเว้ นสหภาพ
ยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลํ า ดั บ สิ น ค้ าหลั ก ที่ มี ก ารส่ ง ออกมากที่ สุ ด ได้ แก่
เครื่ องปรับอากาศมีมลู ค่าส่งออก 435.26 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จาก
การส่ง ออกไปอาเซี ย น สหรั ฐ อเมริ ก าและจี น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ
31.59 41.25 และ 18.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลําดับ รองลงมาคื อ ตู้เย็น มี มูลค่า 122.83 ล้ า นเหรี ยญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
้
บตัวเพิ่มขึน้
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนเพิ
ุ่ ่มขึ ้นร้ อย
ละ 8.34 20.40 12.38 และ 3.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ตามลําดับ
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าการส่งออก 2,283.94 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 6.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุกตลาดปรับตัว
ลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น ลดลง
ร้ อยละ 6.29 7.56 8.61 และ 10.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลําดับ ยกเว้ นอาเซียนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.17

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด คื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ มี มูล ค่ า ส่ง ออก 1,211.87 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ลดลงร้ อยละ 10.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุกตลาดปรับตัวลง ได้ แก่
สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่นลดลง ร้ อยละ 17.43
5.08 15.85 และ 10.68 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลู ค่าส่งออก 593.82 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 2.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปอาเซียน และสหรัฐอเมริ กาลดลง
ร้ อยละ 6.81 และ 2.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2559 จากแบบจําลองดัชนีชีน้ ําที่จัดทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.76 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5.74 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่ อ งจากการจํ า หน่ า ยในประเทศเริ่ ม ฟื ้น ตัว ขึ น้ โดยเฉพาะ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เครื่ องปรับอากาศ และตู้เย็น
รวมถึงการส่งออกไปตลาดอาเซียนมีการขยายตัวได้ ดี สําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.77
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออก IC
เพิ่มขึ ้นตามการพัฒนาสินค้ าไปสูร่ ะบบดิจิทลั มากขึ ้น
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