ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนี ผลผลิตอุ ตสาหกรรม เดื อนสิงหาคม 2559 ขยายตัวร้ อยละ 3.1 เมื่ อ
เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ขยายตัว สูง ที่ สุด ในรอบ 40 เดื อ น นับ ตัง้ แต่เ ดื อ น
เมษายน 2556 โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่ ขยายตัว อาทิ เครื่ องปรั บอากาศ ชิ น้ ส่วน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างอื่ น ๆที่ มิ ใ ช่ ย างรถยนต์ เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านเรื อน
อุต สาหกรรมเครื่ อ งปรั บ อากาศ เดื อ นสิ ง หาคม 2559 ขยายตัว ดี เ นื่ อ งจาก
เครื่ องปรับอากาศส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวดี โดยมาจาก
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Monolithic IC และ Other IC เนื่องจากเป็ นชิ ้นส่วนสําคัญใน
การพัฒนาสินค้ า ที่ มีการใช้ เทคโนโลยี ที่ สูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรั บตัว
เพิ่มขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนสิงหาคม
2559 มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 383 ราย เพิ่มขึ ้นจาก
เดือนกรกฎาคม 2559 ร้ อยละ 18.9 มีจํานวนการจ้ างงานเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 32.5 และมี
ยอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.6 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี นํ า้ ยาทํ า ความสะอาด จํ า นวนเงิ น ทุ น 8,227.17 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558 ร้ อยละ 1.3 สําหรับโรงงานที่จําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 155 ราย มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2559 ร้ อยละ 98.7 แต่น้อยกว่า
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 38.7
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,457.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องยนต์เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบ
เครื่ องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ รวมถึงเครื่ องสูบลม เครื่ องสูบของเหลวที่เพิ่มขึ ้น
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,520.5
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัว ร้ อยละ 6.2 เมื่ อเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนํ าเข้ า
ั ฑ์ที่เพิ่มขึ ้น
อุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ผ้ าผืน และเคมีภณ
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนสิงหาคม 2559 มีปริ มาณ
ทัง้ หมดจํานวน 10,699.4 ล้ านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้ อยละ 3.1 ที่
ปริ มาณ 10,381.2 ล้ านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่
ปริ มาณ 10,075.1 ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิ จการ พบว่า ทุก
กิจการของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
เพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผา่ นมาและช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนสิงหาคม 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 3.1 อุ ต สาหกรรมสํ า คัญ ที่ ส่ ง ผลด้ านบวกต่ อ ดัช นี เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ ชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่ องใช้ ไฟฟ้าใน
บ้ านเรื อน เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 8.4
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 2.3
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
สิงหาคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือ นกรกฎาคม 2559 การผลิ ต ในภาคอุต สาหกรรมประเทศมาเลเซี ย และอิน โดนี เ ซี ย
ขยายตัวร้ อยละ 3.2 และ 7.1 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2559
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการจํานวน 383 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนกรกฎาคม
2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 322 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 18.9 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 30,467 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 20,099 ล้ านบาท ร้ อยละ 51.6
และมีการจ้ างงานจํานวน 8,820 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 6,659 คน ร้ อยละ
32.5
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ซึง่ มีโรงงาน
เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 388 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 1.3 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงเล็กน้ อย
จากเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 30,692 ล้ านบาท ร้ อยละ 0.7 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือน
สิงหาคม 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 13,355 คน ร้ อยละ 34
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 34 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมขุดตักดิน สําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 26 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ คมี นํ า้ ยาทํ า ความสะอาด จํ า นวนเงิ น ทุ น 8,227.17 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ
อุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร อุ ป กรณ์ เ สริ ม และชิ น้ ส่ ว นอะไหล่ จํ า นวนเงิ น ทุ น
3,558.74 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรม ตัด เย็ บ เสื อ้ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป จํ า นวนคนงาน 596 คน รองลงมา คื อ อุต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เคมี นํ ้ายาทําความสะอาด จํานวนคนงาน 510 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนกรกฎาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิ จการจํานวน 155 ราย มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมี
โรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 78 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 98.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 1,565 ล้ านบาท
มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 632 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จํานวน 3,772
คน มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 1,442 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 253 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 38.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 11,374 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ที่การเลิก
จ้ างงานมีจํานวน 5,653 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนสิงหาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม ซ่อม
รถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวน 18 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําเครื่ องเรื อนจาก
ไม้ ยาง อโลหะอื่น ซึง่ มิได้ ทําจากพลาสติกอัดเข้ ารูป จํานวน 12 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรมทํ า ชิ น้ ส่ว นพิเศษสํา หรั บรถจัก รยานยนต์ จัก รยานสามล้ อ สองล้ อ เงิ น ทุน 182
ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมถักผ้ า ผ้ าลูกไม้ เครื่ องนุ่งห่มด้ วยด้ ายหรื อเส้ นใย เงินทุน 177
ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559
คือ อุตสาหกรรมทําอาหารหรื อเครื่ องดื่มจากผัก พืช ผลไม้ บรรจุในภาชนะผนึกอากาศเข้ าไม่ได้
จํานวนคนงาน 1,452 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมถักผ้ า ผ้ าลูกไม้ เครื่ องนุ่งห่มด้ วยด้ ายหรื อ
เส้ นใย จํานวนคนงาน 398 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตและมูลค่ าการส่ งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากผลผลิต
สินค้ าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์ การส่ งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศและความต้ องการของตลาด
ส่ งออกยังมีอย่ างต่ อเนื่ อง ส่ วนการบริ โภคในประเทศปรั บตัว
ลดลงเล็กน้ อยในบางสินค้ า เช่ น ไก่ แช่ เย็นแช่ แข็ง และนํา้ มัน
ปาล์ ม ขณะที่ผ้ บู ริโภคหันไปบริโภคนํา้ มันถั่วเหลืองเพิ่มขึน้ แทน
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ตกลุ่ม สิน ค้ า อาหารสํา คัญ (ไม่ร วมนํ า้ ตาล) เดื อ นสิ ง หาคม2559
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.6 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมันสําปะหลัง และทูน่ากระป๋ องปรั บตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.6 และ 5.6 ตามลําดับจากผลผลิตเพิ่มขึ ้น ประกอบกับความต้ องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ เช่น
นํ ้ามันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้ อยละ 18.4 จากวัตถุดิบลดลง ส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า
คือ นํ ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 69.2 เนื่องจากความต้ องการบริ โภค
ภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่
รวมนํา้ ตาล)เดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
0.2 โดยเฉพาะนํ ้ามันปาล์ม และไก่แช่เย็นแช่แข็ง ที่มีความต้ องการบริ โภคลดลงซึง่ มีปริ มาณ
การจําหน่ายลดลงร้ อยละ 4.5 และ 1.5 ตามลําดับในขณะที่ความต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลือง
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 76.0 เนื่องจากราคา
นํ ้ามันถัว่ เหลืองใกล้ เคียงกับนํ ้ามันปาล์มทําให้ ผ้ บู ริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ ้าตาล) เดือน
สิงหาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 12.4 ในกลุ่มสินค้ าที่
สําคัญ เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ ง ผลิตภัณฑ์ ข้าว
บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป ปลาทูน่ากระป๋ อง ไก่แปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์ มันสําปะหลัง ปรั บตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.8 48.9 22.6 13.8 13.3 9.4 8.6 และ 5.7ตามลําดับ แม้ สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัวและมีความผันผวนแต่สถานการณ์การส่งออกของไทยยัง
อยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ตามมีบางสินค้ าที่ปรับตัวลดลงเช่นสับปะรด
กระป๋ องลดลงร้ อยละ 4.3 จากคํ าสั่งซือ้ ที่ปรั บชะลอตัวลงและค่าเงิ นบาทที่แข็ งค่าขึน้
สําหรับมูลค่าการส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
21.4 จากการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคูค่ ้ าหลัก อาทิจีน และญี่ปนุ่
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อนโดยมี
ปั จจัยลบจากการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่อปุ
สงค์จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็ตาม มี
ปั จจัยบวกในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรูปที่มีคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น สินค้ า
นํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ ากุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจาก
โรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้ กบั SMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรู ปแบบต่างๆ
รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ การผลิตและการ
ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารให้ ขยายตัว

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“ผลิตภั ณฑ์ ในกลุ่ มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่ มเส้ นใยสั งเคราะห์
ตามการผลิ ตกลุ่ มผ้ าผื นที่เพิ่ มขึ้ น ส่ วนกลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ ม ผลิ ต
ลดลงในส่ ว นเสื้ อ ผ้ า ทอ แต่ เ ริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นเสื้ อ ผ้ า ถั ก เพื่ อ
เตรี ยมผลิตสะสมไว้ จาํ หน่ ายในช่ วงเทศกาลปลายปี ”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ มสิ่ งทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.0 โดย
กลุม่ เส้ นใยสังเคราะห์เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.7 แต่กลุ่มเส้ นด้ ายลดลง ร้ อยละ 1.0
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการผลิตเพื่อใช้ ในประเทศ ในส่วนการผลิตผ้ าผืนเพิ่ มขึน้
เล็กน้ อย ร้ อยละ 0.4 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นครัง้ แรกในรอบปี ที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตกลุ่มเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 19.4 โดยเฉพาะในส่วน
เสื อ้ ผ้ าทอ แต่เพิ่ ม ขึน้ เล็ ก น้ อ ยในส่ว นเสื อ้ ผ้ าถัก เพื่ อเตรี ย มผลิ ต สะสมไว้
จําหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี ซึง่ คาดว่าอากาศจะหนาวเร็ วกว่าปี ก่อน
2. การจําหน่ าย
ปริ มาณการจําหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอ มีปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
ร้ อยละ 0.1 ส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายให้ กบั โรงทอผ้ าในประเทศ ในขณะที่
กลุ่มผ้ าผืน และเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป มี ปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 3.8
และ 8.0 ตามลํ า ดับ สอดคล้ อ งกับ การผลิ ตที่ ชะลอตัวอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
ประกอบกับพฤติกรรมการบริ โภคในประเทศนิยมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปราคาไม่สงู
มากนักจากจีน เวียดนาม กัมพูชา และเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมจากฮ่องกงเพิ่มขึ ้น
การส่ ง ออกเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่ อนผลิตภัณ ฑ์
เส้ น ใยสิ่ ง ทอ มี มูล ค่ า การส่ ง ออกลดลงเล็ ก น้ อ ย ร้ อยละ 1.0 จากความ
ต้ องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้ แก่ จี น เวียดนาม และปากี สถาน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียซึง่ เป็ นผู้นําเข้ ารายใหญ่ ยังนําเข้ าเพิ่มขึ ้นจากไทย
ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ร้ อยละ 1.0 ใน
ตลาดเวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา สําหรับการส่งออกเสื ้อผ้ า
สําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 1.3 จากคําสัง่ ซือ้ ในตลาดหลัก ได้ แก่ อาเซียน
สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่
ชัดเจน
3. แนวโน้ ม
คาดว่ า การผลิ ต จะขยายตัว ในกลุ่ม เส้ น ใยสัง เคราะห์ ต ามความ
ต้ องการใช้ ในประเทศ โดยเฉพาะเส้ นใยสําหรับใช้ ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สํ าหรั บ ใช้ ใ นอุตสาหกรรมอื่ น ๆ ส่ว นการผลิต ผ้ าผื น และเสื อ้ ผ้ าสํ าเร็ จรู ป
คาดว่าจะทรงตัวถึงชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ผลิตเสื ้อผ้ า
สําเร็ จรู ปบางส่วนได้ ขยายฐานการผลิตไปในอาเซียน ในส่วนการจําหน่าย
ในประเทศ คาดว่า จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยตามภาวะเศรษฐกิจภายใน
การส่ง ออก คาดว่า จะชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ
คูค่ ้ าที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการนําเข้ า คาดว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ง
ทอจะนําเข้ าเส้ นใยสิ่งทอและผ้ าผืนเพิ่มขึ ้น เพื่อสํารองไว้ ใช้ ในช่วงปลายปี แต่
ในส่วนเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป คาดว่า จะนําเข้ าเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าแฟชั่นตาม
ความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
บริษัท Baosteel Group (ผู้ผลิตเหล็กจีนใหญ่ อันดับที่ 5 ของ
โลก) และ บริษัท Wuhun Steel Group (ผู้ผลิตเหล็กจีน
ใหญ่ อันดับที่ 11 ของโลก) ได้ ประกาศแผนควบกิจการ ซึ่ง
ทําให้ กลายเป็ นบริษัทผลิตเหล็กที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของโลก รองจากบริ ษัทอาร์ เซลอร์ มิตตัล ของอินเดีย และ
จากการรวมกิจการดังกล่ าว จะทําให้ ทัง้ 2 บริ ษัทมีผลผลิต
เหล็กรวม 60 ล้ านตัน

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.

การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม 2559 เพิ่มขึ ้น
เมื่ อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยดัชนี ผลผลิ ตอุต สาหกรรมในเดื อ นนี ม้ ี ค่ า
125.82 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุดงั นี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 15.91 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ ว น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 38.00 เหล็ก
แผ่น รี ด เย็น เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 26.26 เหล็ก แผ่น เคลือ บดีบุก เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 20.85
และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความ
ต้ องการใช้ ใ นประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน มีปริ มาณ 1,097,897 ตัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
20.0 โดยเหล็ก แผ่น บางรี ด ร้ อน เพิ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 33.6 รองลงมาคือ เหล็ก แผ่น
เคลือ บโครเมีย ม เพิ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 27.7 ปริ ม าณการนํา เข้ า เพิ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 17.2
โดยเหล็กโครงสร้ างขึน้ รู ป เย็น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 530.2 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบาง
รี ดร้ อน Alloy Steel เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 147.9 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออก
เหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 85.5 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน Stainless Steel
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1,248 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 662.8
 ดัชนีผลผลิตในกลุม่ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กเส้ นกลม เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 36.37 ลวดเหล็ก เพิ่ม ขึ น้
ร้ อยละ 14.61 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย
พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ ลดลง ร้ อยละ 34.2 โดยเหล็ก เส้ น และเหล็ก
โครงสร้ างรู ปพรรณ ลดลง ร้ อยละ 40.5 เหล็กลวด ลดลง ร้ อยละ 19.2 สําหรับการ
นําเข้ า ลดลง ร้ อยละ 15.2 โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน Alloy Steel ลดลง
ร้ อยละ 97.9 รองลงมาคือ ท่อ เหล็ก ไร้ ตะเข็บ ลดลง ร้ อยละ 41.0 สํ า หรับ การ
ส่งออก เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.3 โดยท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 220.7
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญใน
ตลาด CIS
ณ ท่ า ทะเลดํ า (Black
Sea)
ในเดื อ นกัน ยายน 2559
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์ เหล็กที่มีการปรั บตัวที่เพิ่มขึน้ ได้ แก่
เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 60.46 เป็ น 74.65 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 23.47 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน
เพิ่มขึ ้น จาก 63.58 เป็ น 76.51 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 20.34 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก
67.29 เป็ น 75.05 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.53 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึน้ จาก 71.96 เป็ น
77.57 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.80 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 70.85 เป็ น 74.04 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
4.50
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกันยายน 2559 คาดการณ์ ว่า
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ทรงแบน จะมี ก ารบริ โ ภคที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามการขยายตั ว ของ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ แต่ เ หล็ ก ทรงยาวที่ ใ ช้ ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง คาดการณ์ ว่าจะลดลง สถานการณ์ เหล็กโดยรวมคาดว่าจะ
ขยายตัวเล็กน้ อย
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นสิ ง หาคม 2559
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 โดยเป็ นการลดลงของตลาดส่ งออก อย่ างไร
ก็ตาม ตลาดในประเทศเพิ่มขึน้ เนื่องจากเศรษฐกิจ
เริ่มฟื ้ นตัว และมีการเปิ ดตัวรถยนต์ ร่ ุ นใหม่

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 156,337 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่ง มี ก ารผลิ ต 159,149 คัน ร้ อยละ 1.77 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตันและอนุพนั ธ์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 63,619 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 61,991 คัน ร้ อยละ 2.63 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 94,183 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 101,982 คัน ร้ อยละ 7.65 โดยตลาด
ส่ ง ออกมี ก ารชะลอตั ว ในประเทศแถบโอเชี ย เนี ย
ตะวันออกกลาง และยุโรป
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นกัน ยายน 2559
คาดว่า จะชะลอตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นกันยายน
2558 สํา หรั บการผลิต รถยนต์ ใ นเดือ นกันยายน 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่ า ยในประเทศ
ร้ อยละ 35 และส่งออกร้ อยละ 65
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม
2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํานวน 169,055 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึง่ มีการผลิต 130,219 คัน ร้ อยละ 29.82 โดยเป็ นการ
ป รั บ เ พิ่ ม ขึ น้ ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ร ถ จั ก รย า น ย น ต์ แ บ บ
อเนกประสงค์และแบบสปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํานวน 155,996 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึง่ มีการจําหน่าย 125,621 คัน ร้ อยละ 24.18
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็ จรูป(CBU)
จํานวน 21,424 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 19,442 คัน ร้ อยละ10.19โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา สหราช
อาณาจักรและพม่า
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนกันยายน
2559 คาดว่ า จะชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
กันยายน 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
กั น ยายน 2559 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 86 และส่งออกร้ อยละ 14

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

ตัง้ แต่ เ ดื อ นเมษายน 2559 ข้ อ มูล การจํ า หน่ า ยรถจัก รยานยนต์ มี ก ารปรั บ ประเภทรถจัก รยานยนต์ จ ากรถจัก รยานยนต์ แ บบครอบครั ว แบบสกูต เตอร์ และแบบสปอร์ ต เป็ น
รถจักรยานยนต์แบบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
ดังนั ้น จึงสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการขยายตัวในภาพรวมได้ เท่านัน้
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุ ตสาหกรรมปูนซี เมนต์ ในภาพรวมขยายตั วดีขึ้นจาก
เดือนก่ อน แต่ หากพิจารณาลักษณะการเติบโตในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
(ไม่ รวมปี 2558) จะเห็นได้ ว่ามีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่ องจาก
หลายพื้นที่ท่ัวประเทศมีฝนตกหนั กตลอดทั้งเดือน และบางพื้นที่มี
นํ้ าท่ วมขั ง ประกอบกั บการลงทุ นในธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ ของ
ภาคเอกชนยังไม่ ขยายตัว ส่ งผลให้ ภาคก่ อสร้ างโดยรวมชะลอตั ว
สํ าหรั บมู ลค่ าการส่ งออกปรั บตั วดี ขึ้ น เนื่ องจากบั งคลาเทศและ
เวียดนามสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทยเพิม่ ขึ้นจํานวนมาก”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการ
ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.79 และร้ อย
ละ 19.04 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวได้ ดีเมื่อเทียบกับปี ก่อนซึง่ มีฐานตัวเลขตํ่า
ที่สดุ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา แต่หากพิจารณาการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปี 2559 จาก
กราฟเส้ นสีม่วงจะเห็นว่าการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศในช่วงครึ่งปี หลังมี
อัตราการติบโตที่ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ นค่อนข้ างมาก เนื่องจากในเดือนนี ้ประเทศไทยมีฝน
ตกหนักและเกิดอุทกภัยในหลายพืน้ ที่ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทําให้ ภาคก่อสร้ างอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม นโยบายเร่ งลงทุนในโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ ทัง้ โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมื องสายต่างๆ
โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ A โครงการ SRTO ท่าเรื อ
แหลมฉบัง โครงการก่อสร้ างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสุวรรณภูมิ
เฟส 2 จะช่วยให้ อตุ สาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวดีขึ ้นได้ ในระยะต่อไป
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.59เนื่องจากบังคลาเทศและ
เวียดนามมีคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะในส่วนของ
บังคลาเทศซึ่งในเดือนนี ม้ ีมูลค่าการนํ าเข้ าปูนซีเมนต์ จากไทยสูงถึง 15.87 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงั ้ หมดใน
เดื อนนี ข้ องไทย โดยเพิ่ ม ขึน้ เมื่ อเทีย บกับ เดือนเดี ยวกันของปี ก่ อนกว่า 15 ล้ า น
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ อย่ างไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปูน ซีเ มนต์ ที่บังคลาเทศนํ าเข้ าจากไทย
ทัง้ หมดเป็ นปูนเม็ด ซึ่งมี มูลค่าไม่สูงนัก มูลค่าการส่งออกในเดื อ นนี ข้ องไทยจึง
ขยายตัวไม่มาก เมื่อเทียบกับปริ มาณการส่งออกที่เพิ่มขึ ้นมาก
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจํ าหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศมีแนวโน้ มทรงตัว เนื่ องจาก
หลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศยังคงมีฝนตกหนักและบางพื ้นที่ก็ประสบกับปั ญหานํ ้าท่วม ทําให้
ภาคก่อสร้ างชะลอตัวส่งผลให้ ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศลดลง
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากเมียนมาซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยมีแนวโน้ มสั่งซื ้อปูนซีเมนต์
จากไทยลดลงต่อเนื่องจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตวางแผนปรับลด
ปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงตามแนวโน้ มความต้ องการใช้ ปูนซีเมนต์ในประเทศและ
ประเทศคูค่ ้ าที่ลดลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนสิงหาคม 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
17.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 26.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่องจากเครื่ องปรั บอากาศปรั บตัวเพิ่มขึน้ มากกว่ าร้ อยละ
50 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 12.28
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Monolithic
IC และ Other IC ที่ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที่1 สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ส.ค. 2559
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,488.44

3.16

741.21

6.23

316.46
247.83
4,695.70

32.06
30.39
7.35

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
อิเล็กทรอนิ ก ส์ ข องเดื อ น สิง หาคม 2559 มี ดัช นี ผลผลิต อยู่ที่
ระดับ 112.01 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
114.57 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีการปรั บตัวเพิ่มขึน้ ได้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต พัดลม ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
51.09, 54.82, 14.25, 8.31และ 46.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลําดับ เนื่องจากเครื่ องปรับอากาศส่งออกไป
ตลาดหลัก ทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ และเครื่ อ งซัก ผ้ า ส่ง ออกไป
ตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กามี
การขยายตัวอย่างมาก อีกทังผู
้ ้ ผลิตบางรายมีการขยายกําลังการ
ผลิต โดยเริ่มผลิตและส่งออกแล้ วในเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดั ช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 110.42
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 12.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของ Monolithic IC และ
Other IC เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 9.55 และ 18.39 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ยวกันของปี ก่อ น เนื่ องจากเป็ นชิ น้ ส่วนสําคัญ ในการพัฒ นา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออกไปตลาดหลัก
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เดือนสิงหาคม 2559 มีมลู ค่า 4,695.70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 1,924.78
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.24 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกัน ของปี ก่อ น เนื่ องจากการส่ง ออกไปตลาดหลักปรั บ ตัว
เพิ่มขึน้ ทัง้ หมด ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา
และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.00, 14.11, 37.84, 14.83 และ 17.45
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ าหลักที่
มีการส่งออกมากที่สุด ได้ แก่เครื่ องปรั บอากาศมีมูลค่าส่งออก
316.46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 32.06 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้ หมด
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรั ฐอเมริ กา
และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.27, 104.72, 327.50, 171.85 และ
65.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมา
คือ เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึง
แป้ นและแผงควบคุ ม มี มูล ค่ า 247.83 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จาก
การส่งออกไปตลาดหลักทัง้ หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้ แก่ อาเซียน
สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.95,
27.08, 29.67, 21.71 และ 29.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ตามลําดับ
2,770.92
สิ นค้ าอิ เล็กทรอนิ กส์ มี มูลค่ าการส่ งออก
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพิ่มขึน้ ได้ แก่ จีน และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.19 และ
13.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สิน ค้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี มูล ค่า การส่ง ออกสูง สุด คื อ อุป กรณ์
ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าส่งออก 1,488.44 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น จี น และสหรั ฐ อเมริ ก า เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ
4.45, 3.87 และ 12.03 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ยกเว้ นสหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น ลดลงร้ อยละ 10.76 และ 8.39
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมา คือ
แผงวงจรไฟฟ้ า มี มูล ค่ า ส่ง ออก 741.21 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.23 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออกไป สหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
7.85 และ 15.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ยกเว้ น
อาเซียน จีน และสหรัฐอเมริ กา ลดลงร้ อยละ 2.01 2.98 และ 0.39
เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
กัน ยายน 2559 จากแบบจํ า ลองดัชนี ชี น้ ํ า ที่ จัดทํ า โดยสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.97 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เครื่ องปรับอากาศ
และตู้เย็น เนื่ อ งจากเครื่ อ งปรั บ อากาศสามารถขยายตัว ได้ ทัง้
ตลาดในประเทศและตลาดส่ง ออกหลัก สํ าหรั บอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ IC เนื่องจาก
เป็ นชิ น้ ส่ว นสํ า คัญ ในการพัฒ นาสิ น ค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สูงขึ ้น
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