ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวร้ อยละ 0.5 ขยายตัว
โดยอุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที" ข ยายตั ว อาทิ เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ชิ น, ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอื"นๆที"มิใช่ยางรถยนต์ เครื" องประดับ และอาหารทะเล
กระป๋ องแช่แข็ง
อุตสาหกรรมชิ ,นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวได้ ดี เนื"องจาก
IC เป็ นชิ ,นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้ าที"มีการใช้ เทคโนโลยีที"สงู ขึ ,น โดยการส่งออก
ไปตลาดหลักปรับตัวเพิ"มขึ ,นทั ,งหมด
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋ องและแช่แข็ง เดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวดี
เนื"องจากปลาแช่แข็ง เป็ นหลัก รองลงมาเป็ นปลาหมึกแช่แข็ง จากการขยายตลาดใน
ประเทศเพิ"มขึ ,นของผู้ผลิตรายหนึ"งและเร่งผลิตเมื"อมีวตั ถุดิบเข้ าในช่วงนี ,
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนธันวาคม
2559 มีโรงงานที"ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 430 ราย เพิ"มขึ ,นจาก
เดือนพฤศจิกายน 2559 ร้ อยละ 27.2 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 168.1 และมี
จํานวนการจ้ างงานเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 50.3 โดยอุตสาหกรรมที"สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อน จํานวนเงินทุน 13,744.35 ล้ านบาท
เมื" อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น มี โ รงงานที" ไ ด้ รับ ใบอนุญ าตและแจ้ ง
ประกอบกิ จ การเพิ" ม ชึน, จากเดื อ นธั น วาคม 2558 ร้ อยละ 20.8 สํ า หรั บ โรงงานที"
จําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 99 ราย มากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ร้ อยละ 4.2
แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 10.0
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นธัน วาคม 2559 การนํ า เข้ า
เครื" องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,438.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
4.7 เมื" อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จากการนํ า เข้ าเครื" อ งยนต์ เพลาส่ ง กํ า ลัง และ
ส่วนประกอบ ฐานหุ่น แบบหล่อ เครื" องจักรและอุปกรณ์ที"ใช้ ในการแปรรูปยาง และเครื" องจักรใช้ ใน
การก่อสร้ างและส่วนประกอบ
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ"งสําเร็ จรู ป (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 5,914.4
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 15.9 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามการนําเข้ าเหล็ก
เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ ส่วนประกอบของเครื" องใช้ ไฟฟ้า และเคมีภณ
ั ฑ์
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนธันวาคม 2559 มีปริ มาณ
ทัง, หมดจํ านวน 9,850 ล้ านกิ โ ลวัต ต์-ชั"วโมง ลดลงจากเดื อนที" ผ่า นมาร้ อยละ 5.3 ที" ปริ ม าณ
10,400.7 ล้ านกิ โ ลวัต ต์-ชั"ว โมง แต่เ พิ"ม ขึน, จากช่วงเดี ยวกันของปี 2558 ร้ อยละ 1.6 ที" ป ริ ม าณ
9,695.3 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว" โมง รวมปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในปี 2559 ทังหมดเท่
,
ากับ 123,989.8 ล้ าน
กิโลวัตต์-ชัว" โมง เพิ"มขึ ,นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้ อยละ 4.1 ที"ปริ มาณ 119,082.1 ล้ านกิโลวัตต์ชัว" โมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้ าลดลงจากเดือนที" ผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ส่วนกิ จการขนาดใหญ่ มี
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที"ผา่ นมา แต่เพิ"มขึ ,นจากช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื" อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื"อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 0.5 อุตสาหกรรมสํ าคัญ ที" ส่งผลด้ านบวกต่อดัช นี เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์ เหล็ก หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื" องประดับเพชรพลอย และอาหาร
ทะเลกระป๋ องและแช่แข็ง เป็ นต้ น
ขณะที"การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 7.5
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 4.4
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
ธันวาคม2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย ขยายตัวร้ อยละ 6.5 ขณะที"อินโดนีเซีย หดตัวร้ อยละ 2.3
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2559
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นธัน วาคม 2559 เมื" อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือ นพฤศจิ กายน 2559 มี โ รงงานที" เ ริ" ม ประกอบกิ จ การจํ านวน 430 ราย เพิ" ม ขึน, จากเดือ น
พฤศจิกายน 2559 ซึ"งมีโรงงานเริ" มประกอบกิจการจํานวน 338 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 27.2 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทังสิ
, ,น 55,503 ล้ านบาท เพิ"มขึ ,นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ"งมีการลงทุน 20,699 ล้ านบาท
ร้ อยละ 168.1 และมีการจ้ างงานจํานวน 13,775 คน เพิ"มขึ ,นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ที"มีจํานวนการจ้ างงาน
9,166 คน ร้ อยละ 50.3
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นธั น วาคม 2559 เมื" อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที"เริ" มประกอบกิจการมากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมีโรงงาน
เริ" มประกอบกิจการจํานวน 356 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 20.8 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ"มขึน, จาก
เดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมี การลงทุน 34,502 ล้ านบาท ร้ อยละ 60.9 และมีการจ้ างงานรวมเพิ"มขึน, จากเดือน
ธันวาคม 2558 ที"มีจํานวนการจ้ างงาน 7,419 คน ร้ อยละ 85.7
- อุต สาหกรรมที" มี จํ า นวนโรงงานเริ" ม ประกอบกิ จ การมากที" สุด ในเดื อ นธั น วาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 58 โรงงาน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จํานวน 37
โรงงาน
- อุตสาหกรรมที"เริ"มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อน จํานวนเงินทุน 13,744.35 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวนเงินทุน 12,346.85 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที" เ ริ" ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นธั น วาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ จํานวนคนงาน 3,147 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม การเลื"อย ไส
ซอย เซาะร่อง หรื อการแปรรูปไม้ จํานวนคนงาน 1,030 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนพฤศจิกายน 2559 มีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการจํานวน 99 ราย มากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ"งมี
โรงงานที"ปิดดําเนินกิจการจํานวน 95 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.2 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 1,771 ล้ านบาท
มากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ที" การเลิกกิ จการคิดเป็ นเงินทุน 1,577 ล้ านบาท แต่มี การเลิกจ้ างงาน จํานวน
3,290 คน น้ อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง" มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 3,803 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 110 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 10.0 แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนธันวาคม 2558
ที"การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,371 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานมากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ที"การเลิกจ้ าง
งานมีจํานวน 2,895 คน
- อุตสาหกรรมที"มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที"สดุ ในเดือนธันวาคม 2559 คือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานที"ขบั เคลื"อนด้ วยเครื" องยนต์ จํานวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุด
หรื อลอก กรวด ทราย หรื อดิน จํานวน 8 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที" เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที" มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นธั น วาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรมการทํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ ว ยวิธี ปั^ ม หรื อ กระแทก เงิ น ทุน 488 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เงินทุน 297 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที" เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นธั น วาคม 2559
คือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื" องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ จํานวนคนงาน 1,061
คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการตัด เจียระไน หรื อขัดเพชร พลอย หรื ออัญมณี จํานวนคนงาน
810 คน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตและการบริโภคในประเทศปรั บตัวลดลง
จากเศรษฐกิจในประเทศที5มีก ารฟื 6 นตัวอย่ างค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
และผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ ส่ วนมูลค่ าการส่ งออกของ
อุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ5มขึน6 จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
เนื5องจากความต้ องการของตลาดส่ งออกยังมีอย่ างต่ อเนื5อง และ
ระดับราคาที5ปรับเพิ5มขึน6
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที"สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที"สาํ คัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ต กลุ่ ม สิ น ค้ าอาหารสํ า คั ญเดื อ นธั น วาคม 2559 ปรั บ ตั ว ลดลง
จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 15.3 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที"อิงตลาดส่งออก เช่น กุ้งแช่แข็ง และทูน่ากระป๋ องปรับตัวลดลงร้ อยละ 13.4
และ 5.2 ตามลํ าดับจากวัตถุดิบขาดแคลนประกอบกับวัต ถุดิ บปลาทูน่า ที" มีราคาสูงขึ น,
ผู้ป ระกอบการจึ ง ลดสัด ส่ ว นในการผลิ ต ทูน่ า กระป๋ องไปเป็ นการผลิ ต อาหารสัต ว์
กระป๋ องแทน (อาหารสัตว์เลี ,ยงแพงกว่าอาหารสําหรับคน)
2) กลุ่มสินค้ าที"อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที"ใช้ วตั ถุดิบจากในประเทศ
เช่น นํ ,ามันปาล์มปรับตัวลดลงร้ อยละ 16.5 วัตถุดิบลดลงจากวิกฤตการณ์นํ ,าท่วมภาคใต้
และสินค้ าที" ใช้ วัตถุดิ บนํ าเข้ า คื อ นํ า, มันถั"วเหลื องการผลิตปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 11.3
เนื"องจากความต้ องการบริโภคภายในปรับตัวลดลง
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ
เดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ1.4 จากเศรษฐกิจใน
ประเทศที"มีการฟื น, ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและไม่กระจายตัว อีกทั ,งผลกระทบจากอุทกภัย
ในภาคใต้ ช่วงต้ นเดือนธันวาคม 2559
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหารเดือนธันวาคม2559
ปรั บตั ว เพิ" มขึ น, จา กเ ดื อน เดี ย วกั น ข อ งปี ก่ อ น ร้ อ ยล ะ 2 .9 ใน กลุ่ ม สิ น ค้ า
ที"สําคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋ อง ไก่แปรรู ปบะหมี"
กึ"งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว ปรับตัวเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 19.1 13.0 12.2 5.2 1.5 และ 0.2
ตามลําดับ แม้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัวและมีความผันผวน แต่
สถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยูร่ ะดับดีเมื"อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม
มีบางสินค้ าที"ปรับตัวลดลง เช่น ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง และปลาทูน่ากระป๋ อง ปรับตัว
ลดลงร้ อยละ 4.4 และ 2.8 ตามลําดับ สําหรับมูลค่าการส่งออกนํ ,าตาลปรับตัวเพิ"มขึ ,น
เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.2จากราคาส่งออกปรับตัวเพิ"มขึ ,นกว่า
ร้ อยละ 30
3. แนวโน้ ม
การผลิต และการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนมกราคม 2560 ปรับตัว
เพิ"มขึน, จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนเล็กน้ อย จากปั จจัยบวกของการผลิตสินค้ าสํ าคัญ
เพิ"มขึ ,นเช่น กลุ่มประมง (กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง) ที"ได้ รับผลดีจากการแก้ ปัญหาโรคตายด่วน
และประเทศคู่แข่งประสบปั ญหาผลผลิตลดลง สินค้ ากลุ่มข้ าวและธัญพืชมีแนวโน้ มปรับตัว
เพิ"มขึ ,นจากการส่งออกมันเส้ นไปตลาดจีนมีโอกาสเพิ"มขึ ,นด้ วยปริ มาณสต๊ อกข้ าวโพดตํ" า
กว่าปี ก่อน อีกทั ,งรัฐบาลจีนไม่มีมาตรการอุดหนุนการรับซื ,อข้ าวโพดเช่นปี ก่อน ประกอบกับ
กลุ่มปศุสัตว์ ปรับตัวเพิ"มขึ ,นจากการส่งออกสินค้ าไก่ (ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรู ป)
ขยายตัวต่อเนื"องจากปี 2559 จากการระบาดของไข้ หวัดนกในหลายประเทศผู้นําเข้ าหลัก
อย่าง ญี" ปนุ่ และยุโรป รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ แม้ จะมีปัจจัยลบจากการส่งออกสินค้ า
กลุ่มนํ ,าตาลที"ผลผลิตลดลง ผลกระทบจากภัยแล้ ง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ5งทอและเครื5องนุ่งห่ ม
“การผลิ ต กลุ่ มสิ งทอเพิ มขึ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เส้ นใยสั ง เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน จากความต้ องการใช้ ภายในประเทศทีขยายตัว
สู ง ขึ น ในส่ วนกลุ่ มเครื องนุ่ งห่ มมี ก ารนํ าเข้ าเสื อ ผ้ าสํ าเร็ จ รู ป
จํานวนมาก ส่ งผลให้ การผลิตในภาพรวมหดตัว”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้นใยสิ5งทอ
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กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1.การผลิต
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ5งทอเมื"อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนการผลิต
กลุ่มเส้ น ใยสิ" งทอในภาพรวมเพิ" มขึ น, ร้ อยละ 3.9 ทัง, ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ส้ น ใย
สังเคราะห์และเส้ นด้ ายเพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 4.6 และ 0.5 ตามลําดับ จากความ
ต้ องการใช้ ภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ในส่วนการผลิตผ้ าผืนเพิ"มขึ ,น ร้ อย
ละ 1.7 เพื"อผลิตเสื ,อผ้ าสําเร็จรูปตามคําสัง" ซื ,อที"เพิ"มขึ ,นในช่วงนี ,
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื5 องนุ่งห่ มเมื"อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
การผลิตเสื ,อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 3.3 โดยเฉพาะในส่วนเสือ, ผ้ าทอ
ลดลง ร้ อยละ 7.3 จากความต้ องการเสื ,อผ้ าชุดดําเริ"มอิ"มตัวนอกจากนี , มีการ
นําเข้ าเสื ,อผ้ าสําเร็จรูปจากประเทศจีน กัมพูชา เวียดนาม และอิตาลี จํานวน
มากส่งผลให้ การผลิตเสื ,อผ้ าสําเร็จรูปในภาพรวมหดตัว
2.การจําหน่ าย
ปริมาณการจําหน่ ายในประเทศเมื"อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนกลุ่มเส้ นใยสิ"งทอในภาพรวมเพิ"มขึน, ร้ อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็ นการ
จําหน่ายให้ กับโรงทอผ้ าเพื"อผลิตผ้ าผืน ซึ"งตลาดมีความต้ องการลดลง ร้ อย
ละ 3.0 ในส่วนเสื ,อผ้ าสําเร็ จรูปเพิ"มขึ ,น ร้ อยละ10.4 ทังในส่
, วนเสื ,อผ้ าถักและ
เสื ,อผ้ าทอ ร้ อยละ 11.3 และ 10.1 ตามลําดับ ซึ"งเป็ นผลจากกลยุทธ์ ส่งเสริ ม
การขายของแบรนด์สินค้ าต่างๆ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
จูงใจให้ ประชาชนจับจ่ายสินค้ าสําหรับเป็ นของฝากและของที"ระลึกในช่วง
เทศกาลปลายปี
การส่ งออกเมื"อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์เส้ นใย
สัง เคราะห์ มี มูล ค่า ลดลง ร้ อยละ 1.7 ในตลาดคู่ค้ า หลัก ได้ แ ก่ ตุร กี
เวี ย ดนาม ปากี ส ถาน และสหรั ฐ อเมริ ก า ในส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ าผื น มี
มูลค่าเพิ"มขึ น, ร้ อยละ 6.0 ในตลาดเวีย ดนาม กัมพูชา อิน โดนี เซี ย และ
สหรัฐอเมริ กา สําหรั บการส่งออกเสื ,อผ้ า สําเร็ จรู ปลดลงร้ อยละ 9.9 จาก
คํา สั"ง ซื อ, ในตลาดหลัก ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า และสหภาพยุโ รป ที" ภ าวะ
เศรษฐกิจยังฟื น, ตัวไม่ชดั เจนส่งผลให้ นําเข้ าจากไทยลดลง
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมการผลิ ต การจํา หน่ า ยในประเทศกลุ่มเส้ น ใยสิ" งทอคาดว่า จะ
ขยายตัวได้ ตามความต้ องการของตลาดภายใน ในส่วนผ้ าผืน คาดว่าการผลิต
จะลดลง แต่การส่งออกจะขยายตัวได้ ในตลาดอาเซียนที"ยังมีความต้ องการ
นําเข้ าสินค้ าจากไทย สําหรับเสื ,อผ้ าสําเร็ จรูป คาดว่าจะมีแนวโน้ มลดลงตาม
คําสั"งซื ,อของประเทศคู่ค้า ในส่ว นภาพรวมการส่งออกเส้ น ใย ผ้ า ผืน และ
เสื ,อผ้ าสําเร็จรูปคาดว่า จะขยายตัวได้ ไม่มากนัก เนื"องจากในปี ที"ผ่านมา ภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดคู่ค้าหลัก ได้ แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ยังคง
ชะลอตัวอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สิ"งทอของไทยยังได้ รับการยอมรับทังใน
,
เรื"องของคุณภาพและความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้ า จึงยังมีโอกาสที"
จะขยายตัว และสามารถแข่งขันได้ ในตลาดเพื"อนบ้ าน

กระทรวงอุตสาหกรรม
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เดือนธันวาคม 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

• ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 36.40 โดยเหล็กเส้ น
กลม เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 46.21 เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 37.30 เหล็กลวด เพิ"มขึ ,น
ร้ อยละ 32.21 โดยเป็ นการผลิตเพื"อรองรับกับโครงการก่อสร้ างพื ,นฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ เช่น การก่อสร้ างถนน การพัฒนาท่าเรื อ คาดว่าในปี 2560 จะมีโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการ ที"จะส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เหล็กเส้ นเพิ"มมากขึ ,น แต่สําหรับใน
ส่วนของโครงการภาคเอกชนยังคงทรงตัวอยู่ เนื" องจากภาวะ over supply ในตลาด
คอนโดมิ เ นี ยมในช่ ว งปี นี , ทํ าให้ ความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก เส้ นในส่ ว นของโครงการ
ภาคเอกชนที"ลดลง และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 591,425 ตัน เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 44.2
สําหรับการนําเข้ า มีปริ มาณ 265,796 ตัน เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 31.8 การส่งออก มีปริ มาณ
69,385 ตัน ลดลง ร้ อยละ 13.1
2. ราคาเหล็ก

* CIS Black Sea
1.การผลิต
สถานการณ์ ก ารผลิต ของอุ ตสาหกรรมเหล็ก ในเดื อ นธัน วาคม 2559
เพิ"มขึ ,นเมื"อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ,
มีค่า 133.12 มีอตั ราการเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 24.89 สําหรับการบริ โภคใน
ประเทศมีปริ มาณ 1.47 ล้ านตัน เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 18.96 เมื"อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี ,
• ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 15.76 เมื"อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ"มขึน, ร้ อยละ 36.12 รองลงมาคือ
เหล็ก แผ่น เคลือ บสัง กะสี เพิ"ม ขึ น, ร้ อยละ 17.24 เหล็ก แผ่น เคลือ บโครเมี ย ม
เพิ "ม ขึ น, ร้ อยละ 15.93 เหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนชนิด ม้ ว น เพิ "ม ขึ น, ร้ อยละ 13.14
เนื " อ งจากเหตุผ ลทางด้ า นปั จ จัย ราคา กล่า วคือ เมื" อ ช่ว งต้ น ปี 2559 ราคา
เหล็กในตลาดโลกมี ก ารปรั บ ตัว ที"ลดลง โดยในช่ว งกุม ภาพันธ์ -มี นาคม 2559
เป็ นช่วงที"ราคาตํ"าสุด แต่ในช่วงกลาง-ปลายปี 2559 ราคาวัตถุดิบ เช่น สินแร่
เหล็ก , ถ่ า นหิน มี ก ารปรั บ ตัว สูง ขึ น, ทํา ให้ ร าคาผลิต ภัณ ฑ์ ป รั บ ตัว เพิ"ม ตามไป
ด้ ว ย ส่ง ผลให้ ผ้ ู ผ ลิต ผลิต มากขึ น, แต่เ หล็ก เคลือ บดีบ ุก ลดลงร้ อยละ 6.75
เนื"องจากผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันทางด้ านราคากับเหล็กที"นําเข้ าจาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้ และไต้ หวันได้ และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ า
แห่งประเทศไทย พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงแบนในประเทศ ประมาณ 1,037,036 ตัน
เพิ" มขึน, ร้ อยละ 23.5 โดยเหล็กแผ่ นเคลื อบดีบุก เพิ" มขึน, ร้ อยละ 48.6 เหล็กแผ่ น
เคลือบโครเมียม เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 42.3
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จากข้ อมูลดัชนี ราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ า
แห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี"ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี"ยที"
สําคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์ เหล็กที"มีการปรั บตัวที"เพิ"มขึ ,น ได้ แก่ เหล็ก
แผ่นรี ดร้ อน เพิ"มขึ ,น จาก 54.97 เป็ น 102.05 เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 85.65 เหล็กแท่งแบน
เพิ"มขึ ,น จาก 50.46 เป็ น 93.66 เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 85.61 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ"มขึ ,นจาก
58.87 เป็ น 101.40 เพิ"มขึ ,น ร้ อยละ 72.24 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ"มขึ ,นจาก 59.29
เป็ น 92.94 เพิ"มขึน, ร้ อยละ 56.75 และเหล็กเส้ น เพิ"มขึน, จาก 60.21 เป็ น 88.29
เพิ"มขึน, ร้ อยละ 46.64 ซึ"งสาเหตุที"ราคาเหล็กเพิ" มสูงขึน, เนื" องจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกได้ ปรับตัวสูงขึ ,น เพราะราคาวัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้ มีการปรับตัวสูงขึ ,น
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนมกราคม 2560 คาดการณ์ว่า
การผลิตจะเพิ"มสูงขึ ,น โดยคาดว่าดัชนีผลผลิต จะขยายตัว 9.74 เมื"อเทียบกับช่วง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยเป็ นผลมาจากธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ างที" มี แ นวโน้ ม ดี ขึ น, จาก
โครงการก่ อสร้ างพื น, ฐานขนาดใหญ่ ของรั ฐ นอกจากนี , ยังเป็ นผลมาจากความ
ต้ อ งการซ่ อ มแซมที" อ ยู่ อ าศัย หลัง จากประสบภัย ทางธรรมชาติ ใ นหลายพื น, ที"
ประกอบกั บ มาตรการกระตุ้นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องภาครั ฐ เช่ น การลดหย่ อ น
ค่าธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง การสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นธั น วาคม 2559
ชะลอตั ว เมื5 อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 โดยเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก เนื5องจากในช่ วงปลายปี 2558 ที5ผ่าน
มา ผู้ บริ โภคในประเทศเร่ งการซือ6 รถยนต์ สําหรั บ
ตลาดส่ งออกเป็ นการชะลอตัวของประเทศคู่ค้า

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 135,792 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"งมีการผลิต 152,692 คัน ร้ อยละ 11.07 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นงั" และรถยนต์กระบะ 1
ตันและอนุพนั ธ์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 86,858 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"งมีการจํ าหน่าย 101,464 คัน ร้ อยละ 14.40 โดยเป็ น
การปรั บลดลงของการจํ าหน่ายรถยนต์นั"ง และรถยนต์
PPV รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 86,120 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ" ง มี ก ารส่ ง ออก 86,650 คัน ร้ อยละ 0.61โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบตะวันออกกลาง
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมกราคม 2560 คาด
ว่า จะทรงตัว เมื" อ เปรี ย บเที ย บกับ เดือ นมกราคม 2559
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม 2560 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพื"อจําหน่ายในประเทศร้ อยละ 48
และส่งออกร้ อยละ 52
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนธั นวาคม
2559 ชะลอตัวเมื5อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํานวน 140,147 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
ซึง" มีการผลิต 144,736 คัน ร้ อยละ 3.17 โดยเป็ นการปรับ
ลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํานวน 124,667 คัน เพิ"มขึ ,นจากเดือนธันวาคม 2558
ซึง" มีการจําหน่าย 122,720 คัน ร้ อยละ 1.59
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 34,466 คัน เพิ"มขึ ,นจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"ง มี ก ารส่ง ออก 32,683 คัน ร้ อยละ 5.46 โดยตลาด
ส่ ง ออกมี การขยายตั ว ในประเทศเนเธอร์ แลนด์
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม
2560 คาดว่ า จะชะลอตัว เมื" อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
มกราคม 2559 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
มกราคม 2560 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื" อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 87 และส่งออกร้ อยละ 13

หมายเหตุ: 1 ตั ,งแต่เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ"มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )
2

ตัง, แต่เ ดื อ นเมษายน 2559 ข้ อ มูล การจํา หน่า ยรถจัก รยานยนต์ มี ก ารปรั บ ประเภทรถจัก รยานยนต์ จ ากรถจัก รยานยนต์ แ บบครอบครั ว แบบสกูต เตอร์ และแบบสปอร์ ต เป็ น
รถจักรยานยนต์แบบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซ,ี 101-125 ซีซ,ี 126-150 ซีซีและมากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
ดังนั ,น จึงสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการขยายตัวในภาพรวมได้ เท่านั ,น
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในภาพรวมยังขยายตัวได้ เมื อ
เที ย บกั บ ช่ วงเดี ย วกั นของปี ก่ อน โดยมี ป ริ มาณการผลิ ต และ
จําหน่ ายในประเทศเพิมขึ นตามแนวโน้ มการขยายตั วของภาค
ก่ อสร้ าง สําหรั บมู ลค่ าการส่ งออกปรั บตั วลดลงจากการปรั บลด
ปริมาณการสังซือ ปูนซีเมนต์ จากไทยลงของเมียนมาและกัมพูชา”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการ
ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 0.28 และร้ อย
ละ 2.70 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ยังขยายตัวได้ เมื" อเที ยบกับเดือนเดี ยวกันของปี
ก่อน โดยหากพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ใน
ประเทศ (ไม่ รวมปู นเม็ ด) ในเดื อนนี ม, ี การขยายตัวที" ดี โดยปริ มาณการจํ าหน่ าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศในเดือนนี ,เป็ นตัวเลขที"สงู ที"สดุ ในรอบ 5 ปี แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ ม
การขยายตัวที"ดีของภาคก่ อสร้ างในประเทศ ซึ"งเป็ นผลมาจากความพยายามกระตุ้น
เศรษฐกิ จด้ วยมาตรการต่างๆ อย่ างเต็มที" รวมถึ งการเร่ งรั ดการก่ อสร้ างโครงสร้ าง
พื ,นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สาย โครงการ
ก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ช่ วงชุ มทางถนนจิ ระ-ขอนแก่ น และช่ วงฉะเชิ งเทรา-คลอง 19แก่งคอย ฯลฯ
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวลงร้ อยละ 24.41 เนื"องจากเมียนมาซึง" เป็ นตลาด
ส่งออกสินค้ าปูนซีเมนต์ที"สําคัญที"สดุ ของไทยปรับลดการสัง" ซื ,อปูนซีเมนต์จากไทย
ลงตามการขยายตัว ของอุตสาหกรรมปูนซี เ มนต์ ใ นประเทศ โดยตลาดส่ง ออก
ปูนซีเมนต์ที"สําคัญ 3 อันดับแรกของไทยในเดือนนี ย, งั คงเป็ นบังคลาเทศ กัมพูชา
และเมียนมา ตามลําดับ รวมมูลค่า 30.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
67.34 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั,
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจํ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมี แนวโน้ มขยายตัวจากเดือน
ก่อน เนื" องจากช่วงไตรมาสแรกของปี เป็ นฤดูการก่อสร้ างของไทยประกอบกับโครงการ
ก่ อสร้ างโครงสร้ างพื น, ฐานของภาครั ฐ หลายโครงการมี แ นวโน้ มจะทยอยเข้ าสู่
กระบวนการก่อสร้ างอย่างเต็มที"ตงแต่
ั , ช่วงต้ นปี ทําให้ มีแนวโน้ มความต้ องการปูนซีเมนต์
ในประเทศสูงขึ ,น
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะทรงตัวหรื อปรับลดลงเมื"อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื"องจากเมียนมามีแนวโน้ มปรับลดปริ มาณการสัง" ซื ,อปูนซีเมนต์จาก
ไทยลงอย่างต่อเนื" อง ซึง" เป็ นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ
ของเมี ยนมา ทําให้ เมี ยนมาต้ องการใช้ ปูนซีเมนต์จากไทยน้ อยลงมาก โดยมี อตั ราการ
พึ"งพาปูนซี เมนต์ จากไทยในปั จจุบันเพี ยงร้ อยละ 30 ของปริ มาณความต้ องการใช้
ทังหมดในประเทศ
,

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ในเดือ นธันวาคม 2559 ปรั บ ตัวเพิ5มขึน6 ร้ อยละ
10.16 เมื5อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ5มขึน6 ร้ อยละ 2.29 เมื5อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน
เนื5 อ งจากเครื5 อ งปรั บ อากาศและตู้เ ย็นปรั บตัวเพิ5มขึน6 สําหรั บ
อุตสาหกรรมอิเ ล็กทรอนิ กส์ ปรั บ ตัวเพิ5มขึน6 ร้ อยละ 14.75 เมื5 อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Semiconductor,
Monolithic IC, Other IC และ HDD ที5ปรับตัวเพิ5มขึน6
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที"มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที1" สินค้ าเครื"องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที"มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ธ.ค. 2559
เครื5องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื" องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)

1,383.89

-8.81

708.41

8.76

เครื" องปรับอากาศ
298.30
เครื" องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
284.50
สําหรับตัดต่อป้องกัน
วงจรไฟฟ้ าฯ
รวมเครื5 องใช้ ไฟฟ้า
4,555.96
และอิเล็กทรอนิกส์
ที"มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

11.54
43.63
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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
อิเล็ก ทรอนิ กส์ของเดือ น ธั น วาคม 2559 มีดัชนี ผลผลิตอยู่ที"
ระดับ 102.74 เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 10.16 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ ามีดชั นีผลผลิตอยูท่ ี"ระดับ 91.41
เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 2.29 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุ่ม
เ ค รื" อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร ปรั บตั ว เพิ" มขึ ,น ได้ แก่
เครื" องปรั บอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ"ง ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ
สายไฟฟ้ า และโทรทัศน์ เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 6.50, 5.68, 6.59, 16.33
และ 10.25 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดย
ในส่ว นของเครื" อ งปรั บ อากาศมี ก ารจํ า หน่า ยในประเทศ และ
ส่ง ออกไปตลาดหลัก ปรั บ ตัว เพิ" ม ขึ น, ได้ แ ก่ จี น อาเซี ย น และ
สหรัฐอเมริ กา ปรับตัวเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 29.13, 12.35 และ 6.09
ตามลําดับ เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน สําหรับเครื" องซัก
ผ้ าที"มีผ้ ผู ลิตบางรายขยายกําลังการผลิตและเริ" มผลิตตังแต่
, เดือน
สิงหาคม ปี 2559 ทําให้ มีการผลิตเพิ"มขึ ,น ส่วนใหญ่เป็ นการผลิต
เพื"อส่งออก ซึ"ง ตลาดหลักส่วนใหญ่ ปรั บตัวเพิ"ม ขึน, โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กามีการขยายตัวอย่างมาก
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที" 109.80
ปรับตัวเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 14.75 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจากการปรับตัวเพิ"มขึ ,นของ Semiconductor, Other
IC, Monolithic IC และ HDD เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 17.26, 16.62, 8.05
และ 10.25 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื"องจาก IC
เป็ นชิ น, ส่ว นสํา คัญ ในการพัฒ นาสิน ค้ าที" มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที"
สูงขึ ,น โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ"มขึ ,นทังหมด
,
และ
HDD ส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ"มขึ ,น

5.61
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื" องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เดือนธันวาคม 2559 มีมูลค่า 4,555.96 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ
เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 5.61 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื" องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 1,913.65
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ" มขึน, ร้ อยละ 15.02 เมื" อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน เนื"องจากการส่งออกไปตลาดหลักทัง, หมด
ปรั บ ตัว เพิ" ม ขึน, ได้ แ ก่ จี น สหรั ฐ อเมริ ก า ญี" ปุ่ น อาเซี ย น และ
สหภาพยุโรป เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 25.75, 19.45, 14.03, 11.04 และ
5.15 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ า
หลักที"มีการส่งออกมากที"สดุ ได้ แก่ เครื" องปรับอากาศ มีมูลค่า
298.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 11.54 เมื"อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่
ปรั บตัวเพิ"ม ขึน, ได้ แก่ จี น อาเซีย น และสหรั ฐ อเมริ กา เพิ"ม ขึน,
ร้ อยละ 29.13, 12.35 และ 6.09 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ เครื" องอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับตัดต่อ
ป้องกันวงจรไฟฟ้ า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม มีมลู ค่าส่งออก
284.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 43.63 เมื"อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง, หมด
ปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้ แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา ญี"ปนุ่ สหภาพยุโรป และ
อาเซียน เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 82.98, 48.86, 28.61, 24.41 และ 5.48
เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,642.31
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 0.29 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักที"ปรับตัวลดลง ได้ แก่
สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ลดลงร้ อยละ 12.24 และ 4.14
เมื" อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดั บ โดย
อิเล็กทรอนิกส์ที"มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ประกอบ
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ของเครื" องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,383.89 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 8.81 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื"องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้ แก่
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และจีน ลดลงร้ อยละ 17.66, 14.29
และ 1.08 เมื" อเที ยบกับเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ตามลํา ดับ
รองลงมา คื อ แผงวงจรไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก 708.41
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ" ม ขึ น, ร้ อยละ 8.76 เมื" อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่ อน เนื" องจากการส่งออกไปตลาดหลักทัง, หมด
ปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้ แก่ จี น อาเซียน สหรั ฐอเมริ กา สหภาพยุโรป
และญี"ปนุ่ เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 48.99, 18.86, 15.34, 5.05 และ 2.27
เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
3. แนวโน้ ม
คาดการณ์ ภาพรวมภาวะการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ของเดือนมกราคม 2560 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที"
ระดับ 114.20 เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 16.16 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที" ร ะดับ
119.30 เพิ"มขึ ,นร้ อยละ 1.67 กลุม่ เครื" องใช้ ไฟฟ้ าส่วนใหญ่ที"มีการ
ปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้ แก่ เตาไมโครเวฟ หม้ อหุงข้ าว สายไฟฟ้ า และ
เครื" อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ว นคอนเดนซิ" ง โดยในส่ว นของ
เครื" องปรั บอากาศมีการจํ าหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยัง
ตลาดหลักซึง" มีการปรับตัวเพิ"มขึ ,น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดชั นีผลผลิตอยู่ที" 111.01
ปรับตัวเพิ"มขึ ,นร้ อยละ 28.42 โดยมาจากการปรับตัวเพิ"มขึ ,นของ
Semiconductor, Other IC, Monolithic IC และ HDD เนื"องจาก
IC เป็ นชิ ,นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้ าที"มีการใช้ เทคโนโลยีที"
สูงขึ ,น และ HDD ส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ"มขึ ,น
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