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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนธนัวาคม 2559 ขยายตวัร้อยละ 0.5 ขยายตวั 

โดยอุตสาหกรรมสําคัญที"ขยายตัว  อาทิ  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  ชิ ,นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอื"นๆที"มิใช่ยางรถยนต์ เครื"องประดับ และอาหารทะเล
กระป๋องแช่แข็ง 

อตุสาหกรรมชิ ,นสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ เดือนธนัวาคม 2559 ขยายตวัได้ดี เนื"องจาก 
IC เป็นชิ ,นส่วนสําคญัในการพฒันาสินค้าที"มีการใช้เทคโนโลยีที"สงูขึ ,น โดยการส่งออก
ไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ"มขึ ,นทั ,งหมด 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เดือนธันวาคม 2559 ขยายตวัดี 
เนื"องจากปลาแช่แข็ง เป็นหลกั รองลงมาเป็นปลาหมึกแช่แข็ง จากการขยายตลาดใน
ประเทศเพิ"มขึ ,นของผู้ผลติรายหนึ"งและเร่งผลติเมื"อมีวตัถดุิบเข้าในช่วงนี ,  

การแจ้งประกอบกิจการและการจาํหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนธันวาคม 
2559  มีโรงงานที"ได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 430 ราย เพิ"มขึ ,นจาก
เดือนพฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 27.2 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ"มขึ ,นร้อยละ 168.1 และมี
จํานวนการจ้างงานเพิ"มขึ ,นร้อยละ 50.3 โดยอุตสาหกรรมที"สําคญั ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน จํานวนเงินทุน  13,744.35 ล้านบาท 
เมื"อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานที"ได้รับใบอนุญาตและแจ้ง
ประกอบกิจการเพิ"มชึ ,นจากเดือนธันวาคม 2558  ร้อยละ 20.8 สําหรับโรงงานที"
จําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 99 ราย มากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 4.2 
แตน้่อยกว่าเดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 10.0 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนธันวาคม 2559 การนําเข้า

เครื"องจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,438.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ
4.7 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเครื" องยนต์ เพลาส่งกําลัง และ
ส่วนประกอบ ฐานหุ่น แบบหล่อ เครื"องจกัรและอุปกรณ์ที"ใช้ในการแปรรูปยาง และเครื"องจกัรใช้ใน
การก่อสร้างและสว่นประกอบ 

ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ"งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 5,914.4
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 15.9 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามการนําเข้าเหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ สว่นประกอบของเครื"องใช้ไฟฟ้า และเคมีภณัฑ์ 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนธันวาคม 2559 มีปริมาณ
ทั ,งหมดจํานวน 9,850 ล้านกิโลวัตต์-ชั"วโมง ลดลงจากเดือนที"ผ่านมาร้อยละ 5.3 ที"ปริมาณ 
10,400.7 ล้านกิโลวัตต์-ชั"วโมง แต่เพิ"มขึ ,นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 1.6 ที"ปริมาณ 
9,695.3 ล้านกิโลวตัต์-ชั"วโมง รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2559 ทั ,งหมดเท่ากบั 123,989.8 ล้าน
กิโลวตัต์-ชั"วโมง เพิ"มขึ ,นจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 4.1 ที"ปริมาณ 119,082.1 ล้านกิโลวตัต์-
ชั"วโมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที"ผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ส่วนกิจการขนาดใหญ่ มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที"ผา่นมา แตเ่พิ"มขึ ,นจากชว่งเดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของไทยเดือนธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเมื" อพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื"อเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 0.5 อุตสาหกรรมสําคัญที"ส่งผลด้านบวกต่อดัชนี เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์ยาง เครื"องประดบัเพชรพลอย และอาหาร
ทะเลกระป๋องและแชแ่ข็ง เป็นต้น 

ขณะที"การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 7.5 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 4.4 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

ธันวาคม2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย ขยายตวัร้อยละ 6.5 ขณะที"อินโดนีเซีย หดตวัร้อยละ 2.3 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน  2559 มีโรงงานที"เริ"มประกอบกิจการจํานวน 430 ราย เพิ"มขึ ,นจากเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ"งมีโรงงานเริ"มประกอบกิจการจํานวน  338 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 27.2 มี
ยอดเงินลงทนุรวมทั ,งสิ ,น 55,503 ล้านบาท เพิ"มขึ ,นจากเดือนพฤศจิกายน  2559 ซึ"งมีการลงทนุ 20,699 ล้านบาท 
ร้อยละ 168.1 และมีการจ้างงานจํานวน 13,775 คน เพิ"มขึ ,นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ที"มีจํานวนการจ้างงาน 
9,166 คน  ร้อยละ 50.3   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานที"เริ"มประกอบกิจการมากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมีโรงงาน
เริ"มประกอบกิจการจํานวน 356 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 20.8 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ"มขึ ,นจาก
เดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมีการลงทุน 34,502 ล้านบาท ร้อยละ 60.9 และมีการจ้างงานรวมเพิ"มขึ ,นจากเดือน
ธนัวาคม 2558 ที"มีจํานวนการจ้างงาน 7,419 คน ร้อยละ 85.7 

- อุตสาหกรรมที" มีจํานวนโรงงานเริ"มประกอบกิจการมากที"สุดในเดือนธันวาคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวน 58 โรงงาน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม  จํานวน 37      
โรงงาน 

- อตุสาหกรรมที"เริ"มประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนธันวาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน จํานวนเงินทนุ  13,744.35 ล้านบาท  รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวนเงินทนุ 12,346.85 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมที" เ ริ" มประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนธันวาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์  จํานวนคนงาน  3,147 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม การเลื"อย ไส 
ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้  จํานวนคนงาน  1,030 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเปรียบเทียบ
กับเดือนพฤศจิกายน 2559 มีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการจํานวน 99 ราย มากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ"งมี
โรงงานที"ปิดดําเนินกิจการจํานวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  1,771  ล้านบาท 
มากกว่าเดือนพฤศจิกายน  2559 ที"การเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 1,577 ล้านบาท แต่มีการเลิกจ้างงาน จํานวน  
3,290  คน น้อยกวา่เดือนพฤศจิกายน  2559 ซึ"งมีการเลิกจ้างงานจํานวน  3,803  คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนธันวาคม 2558 ซึ"งมีโรงงานที"ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 110 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 10.0 แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนธันวาคม 2558 
ที"การเลิกกิจการคดิเป็นเงินทนุ 1,371 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ที"การเลิกจ้าง
งานมีจํานวน 2,895 คน  

- อตุสาหกรรมที"มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที"สดุในเดือนธันวาคม 2559 คือ อตุสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานที"ขบัเคลื"อนด้วยเครื"องยนต์  จํานวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดนิ จํานวน 8 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมที" เลิกประกอบกิจการโดยที" มี เ งินลงทุนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีป̂ัมหรือกระแทก เงินทุน 488 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า  เงินทนุ 297 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมที" เลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเ ดือนธันวาคม 2559  
คือ  อตุสาหกรรมการตดัหรือการเย็บเครื"องนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ  จํานวนคนงาน  1,061 
คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี จํานวนคนงาน  
810 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัวลดลง 
จากเศรษฐกิจในประเทศที5 มีการฟื6นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ ส่วนมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ5มขึ 6นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื5องจากความต้องการของตลาดส่งออกยังมีอย่างต่อเนื5อง และ
ระดับราคาที5ปรับเพิ5มขึ 6น 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที"สําคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 

ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญเดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลง 
จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 15.3 แบง่เป็น 

1) กลุ่มสินค้าที"อิงตลาดส่งออก เช่น กุ้งแช่แข็ง และทนู่ากระป๋องปรับตวัลดลงร้อยละ 13.4 
และ 5.2 ตามลําดับจากวัตถุดิบขาดแคลนประกอบกับวัตถุดิบปลาทูน่าที"มีราคาสูงขึ ,น
ผู้ ประกอบการจึงลดสัดส่วนในการผลิตทูน่ากระป๋องไปเป็นการผลิตอาหารสัตว์
กระป๋องแทน (อาหารสตัว์เลี ,ยงแพงกว่าอาหารสําหรับคน) 

2) กลุ่มสินค้าที"อิงตลาดภายในประเทศ แบง่เป็นสินค้าที"ใช้วตัถดุิบจากในประเทศ 
เช่น นํ ,ามนัปาล์มปรับตัวลดลงร้อยละ 16.5 วัตถดุิบลดลงจากวิกฤตการณ์นํ ,าท่วมภาคใต้ 
และสินค้าที"ใช้วัตถุดิบนําเข้า คือ นํ ,ามันถั"วเหลืองการผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3 
เนื"องจากความต้องการบริโภคภายในปรับตวัลดลง 

2. การตลาด 
1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ

เดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ1.4 จากเศรษฐกิจใน
ประเทศที"มีการฟื,นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่กระจายตัว อีกทั ,งผลกระทบจากอุทกภัย
ในภาคใต้ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหารเดือนธันวาคม2559 
ป รับตั ว เพิ" ม ขึ ,น จาก เ ดื อน เ ดี ยวกันขอ ง ปี ก่อน ร้อยละ  2 .9  ในกลุ่ มสิ น ค้ า 
ที"สําคญั เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง ไก่แปรรูปบะหมี"
กึ"งสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์ข้าว ปรับตวัเพิ"มขึ ,นร้อยละ 19.1  13.0  12.2  5.2  1.5  และ 0.2 
ตามลําดบั แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัและมีความผนัผวน แต่
สถานการณ์การส่งออกของไทยยงัอยูร่ะดบัดีเมื"อเทียบกบัหลายประเทศ อยา่งไรก็ตาม 
มีบางสินค้าที"ปรับตวัลดลง เช่น ข้าวโพดหวานกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 4.4 และ 2.8 ตามลําดบั สําหรับมลูค่าการส่งออกนํ ,าตาลปรับตัวเพิ"มขึ ,น
เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2จากราคาส่งออกปรับตัวเพิ"มขึ ,นกว่า
ร้อยละ 30 

3. แนวโน้ม 
การผลิต และการส่งออกในภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารเดือนมกราคม 2560 ปรับตัว

เพิ"มขึ ,นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย จากปัจจัยบวกของการผลิตสินค้าสําคัญ
เพิ"มขึ ,นเช่น กลุ่มประมง (กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง) ที"ได้รับผลดีจากการแก้ปัญหาโรคตายด่วน 
และประเทศคู่แข่งประสบปัญหาผลผลิตลดลง สินค้ากลุ่มข้าวและธัญพืชมีแนวโน้มปรับตวั
เพิ"มขึ ,นจากการส่งออกมนัเส้นไปตลาดจีนมีโอกาสเพิ"มขึ ,นด้วยปริมาณสต๊อกข้าวโพดตํ"า
กว่าปีก่อน อีกทั ,งรัฐบาลจีนไมมี่มาตรการอดุหนนุการรับซื ,อข้าวโพดเช่นปีก่อน ประกอบกบั
กลุ่มปศุสัตว์ปรับตัวเพิ"มขึ ,นจากการส่งออกสินค้าไก่ (ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป) 
ขยายตวัต่อเนื"องจากปี 2559 จากการระบาดของไข้หวัดนกในหลายประเทศผู้ นําเข้าหลัก
อย่าง ญี"ปุ่ น และยุโรป รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ แม้จะมีปัจจัยลบจากการส่งออกสินค้า
กลุ่มนํ ,าตาลที"ผลผลติลดลง ผลกระทบจากภยัแล้ง 

 
 

 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที"สาํคญั 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนธันวาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
2. อุตสาหกรรมสิ5งทอและเครื5องนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มสิงทอเพิมขึ�นในผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน จากความต้องการใช้ภายในประเทศทีขยายตัว
สูงขึ�น ในส่วนกลุ่มเครืองนุ่งห่มมีการนําเข้าเสื�อผ้าสําเร็จรูป
จาํนวนมาก ส่งผลให้การผลิตในภาพรวมหดตัว” 
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ที"มา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออก (สิ5งทอและเครื5องนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ที"มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื"อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1.การผลิต 
����ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ5งทอเมื"อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการผลิต
กลุ่มเส้นใยสิ"งทอในภาพรวมเพิ"มขึ ,น ร้อยละ 3.9 ทั ,งผลิตภัณฑ์เส้นใย
สงัเคราะห์และเส้นด้ายเพิ"มขึ ,น ร้อยละ 4.6 และ 0.5 ตามลําดบั จากความ
ต้องการใช้ภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่  ในส่วนการผลิตผ้าผืนเพิ"มขึ ,น ร้อย
ละ 1.7 เพื"อผลิตเสื ,อผ้าสําเร็จรูปตามคําสั"งซื ,อที"เพิ"มขึ ,นในชว่งนี , 
�ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื5องนุ่งห่มเมื"อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
การผลิตเสื ,อผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 3.3 โดยเฉพาะในส่วนเสื ,อผ้าทอ
ลดลง ร้อยละ 7.3 จากความต้องการเสื ,อผ้าชดุดําเริ"มอิ"มตวันอกจากนี , มีการ
นําเข้าเสื ,อผ้าสําเร็จรูปจากประเทศจีน กมัพชูา เวียดนาม และอิตาลี จํานวน
มากสง่ผลให้การผลิตเสื ,อผ้าสําเร็จรูปในภาพรวมหดตวั 

2.การจาํหน่าย 
�ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเมื"อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนกลุ่มเส้นใยสิ"งทอในภาพรวมเพิ"มขึ ,น ร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็นการ
จําหน่ายให้กับโรงทอผ้าเพื"อผลิตผ้าผืน ซึ"งตลาดมีความต้องการลดลง ร้อย
ละ 3.0 ในส่วนเสื ,อผ้าสําเร็จรูปเพิ"มขึ ,น ร้อยละ10.4 ทั ,งในส่วนเสื ,อผ้าถักและ
เสื ,อผ้าทอ ร้อยละ 11.3 และ 10.1 ตามลําดบั ซึ"งเป็นผลจากกลยทุธ์ส่งเสริม
การขายของแบรนด์สินค้าต่างๆ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 
จงูใจให้ประชาชนจบัจ่ายสินค้าสําหรับเป็นของฝากและของที"ระลึกในช่วง
เทศกาลปลายปี 
�การส่งออกเมื"อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภณัฑ์เส้นใย
สังเคราะห์ มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 1.7 ในตลาดคู่ค้าหลัก ได้แก่ ตุรกี 
เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มี
มูลค่าเพิ"มขึ ,น ร้อยละ 6.0 ในตลาดเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และ
สหรัฐอเมริกา สําหรับการส่งออกเสื ,อผ้าสําเร็จรูปลดลงร้อยละ 9.9 จาก
คําสั"งซื ,อในตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที"ภาวะ
เศรษฐกิจยงัฟื,นตวัไมช่ดัเจนสง่ผลให้นําเข้าจากไทยลดลง 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมการผลิต การจําหน่ายในประเทศกลุ่มเส้นใยสิ"งทอคาดว่า จะ
ขยายตวัได้ตามความต้องการของตลาดภายใน ในส่วนผ้าผืน คาดว่าการผลิต
จะลดลง แต่การส่งออกจะขยายตัวได้ในตลาดอาเซียนที"ยังมีความต้องการ
นําเข้าสินค้าจากไทย สําหรับเสื ,อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงตาม
คําสั"งซื ,อของประเทศคู่ค้า ในส่วนภาพรวมการส่งออกเส้นใย ผ้าผืน และ
เสื ,อผ้าสําเร็จรูปคาดวา่ จะขยายตวัได้ไม่มากนัก เนื"องจากในปีที"ผ่านมา ภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดคู่ค้าหลกั ได้แก่ สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ยงัคง
ชะลอตวัอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สิ"งทอของไทยยังได้รับการยอมรับทั ,งใน
เรื"องของคณุภาพและความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบสินค้า จงึยงัมีโอกาสที"
จะขยายตวั และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดเพื"อนบ้าน 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         

            

  
 

1.การผลิต 
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนธันวาคม 2559  

เพิ"มขึ ,นเมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ,
มีค่า 133.12 มีอตัราการเปลี"ยนแปลงเพิ"มขึ ,น ร้อยละ 24.89 สําหรับการบริโภคใน
ประเทศมีปริมาณ 1.47 ล้านตนั เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 18.96 เมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยแบ่งตามผลติภณัฑ์ ดงันี , 

•  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ"มขึ ,น ร้อยละ  15.76 เมื"อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 36.12 รองลงมาคือ 
เหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 17.24 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 
เพิ "มขึ ,น ร้อยละ 15.93 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ "มขึ ,น ร้อยละ 13.14  
เนื"องจากเหตุผลทางด้านปัจจัยราคา  กล่าวคือ เมื"อช่วงต้นปี 2559 ราคา
เหล็กในตลาดโลกมีการปรับตวัที"ลดลง  โดยในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 
เป็นช่วงที"ราคาตํ"าสุด  แต่ในช่วงกลาง-ปลายปี 2559 ราคาวัตถุดิบ เช่น สินแร่
เหล็ก, ถ่านหิน มีการปรับตวัสูงขึ ,น ทําให้ราคาผลิตภัณฑ์ปรับตวัเพิ"มตามไป
ด้วย  ส่งผลให้ผู้ ผลิตผลิตมากขึ ,น  แต่เหล็กเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 6.75  
เนื"องจากผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับเหล็กที"นําเข้าจาก
ประเทศจีน เกาหลีใต้และไต้หวนัได้  และจากข้อมลูของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้า
แหง่ประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหลก็ทรงแบนในประเทศ ประมาณ 1,037,036 ตนั 
เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 23.5 โดยเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 48.6  เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 42.3  

 
 

•  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 36.40 โดยเหล็กเส้น
กลม เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 46.21 เหลก็เส้นข้ออ้อย เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 37.30 เหล็กลวด เพิ"มขึ ,น 
ร้อยละ 32.21  โดยเป็นการผลติเพื"อรองรับกบัโครงการก่อสร้างพื ,นฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ เช่น การก่อสร้างถนน การพฒันาทา่เรือ คาดว่าในปี 2560 จะมีโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการ  ที"จะสง่ผลให้ความต้องการใช้เหลก็เส้นเพิ"มมากขึ ,น  แต่สําหรับใน
ส่วนของโครงการภาคเอกชนยงัคงทรงตวัอยู่  เนื"องจากภาวะ over supply ในตลาด
คอนโดมิเนียมในช่วงปีนี , ทําให้ความต้องการใช้เหล็กเส้นในส่วนของโครงการ
ภาคเอกชนที"ลดลง  และจากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
พบว่า การบริโภคเหลก็ทรงยาวในประเทศ ประมาณ 591,425 ตนั เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 44.2 
สําหรับการนําเข้า มีปริมาณ 265,796 ตนั เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 31.8 การส่งออก มีปริมาณ 
69,385 ตนั ลดลง ร้อยละ 13.1 

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมูลดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี"ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี"ยที"
สําคญัในตลาด CIS ณ ทา่ทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที"มีการปรับตวัที"เพิ"มขึ ,น ได้แก่ เหล็ก
แผ่นรีดร้อน เพิ"มขึ ,น จาก 54.97 เป็น 102.05 เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 85.65  เหลก็แทง่แบน 
เพิ"มขึ ,น จาก 50.46 เป็น 93.66 เพิ"มขึ ,น ร้อยละ 85.61 เหลก็แผ่นรีดเย็น เพิ"มขึ ,นจาก 
58.87 เป็น 101.40 เพิ"มขึ ,น  ร้อยละ 72.24 เหล็กแท่งเลก็ Billet เพิ"มขึ ,นจาก 59.29 
เป็น 92.94 เพิ"มขึ ,น ร้อยละ  56.75 และเหล็กเส้น เพิ"มขึ ,นจาก 60.21 เป็น 88.29 
เพิ"มขึ ,น  ร้อยละ  46.64  ซึ"งสาเหตุที"ราคาเหล็กเพิ"มสูงขึ ,น เนื"องจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกได้ปรับตวัสงูขึ ,น  เพราะราคาวตัถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้มีการปรับตวัสงูขึ ,น 
 
3. แนวโน้ม 

สถานการณ์การผลติเหลก็ของไทยในเดือนมกราคม 2560   คาดการณ์ว่า

การผลติจะเพิ"มสงูขึ ,น  โดยคาดว่าดชันีผลผลติ จะขยายตวั 9.74  เมื"อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นผลมาจากธุรกิจก่อสร้างที"มีแนวโน้มดีขึ ,น  จาก

โครงการก่อสร้างพื ,นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ  นอกจากนี , ยังเป็นผลมาจากความ

ต้องการซ่อมแซมที"อยู่อาศัยหลังจากประสบภัยทางธรรมชาติในหลายพื ,นที"  

ประกอบกับ มาตรการกระตุ้ นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ เช่น การลดหย่อน

คา่ธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง การสนบัสนนุการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

 
 
 

ดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศ * 
 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2559 
ชะลอตัวเมื5 อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก เนื5องจากในช่วงปลายปี 2558 ที5ผ่าน
มา ผู้บริโภคในประเทศเร่งการซื 6อรถยนต์ สําหรับ
ตลาดส่งออกเป็นการชะลอตัวของประเทศคู่ค้า 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จํานวน 135,792 คนั ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"งมีการผลิต 152,692 คนั ร้อยละ 11.07 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั"ง และรถยนต์กระบะ 1 
ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจําหนา่ยรถยนต์ 

จํานวน 86,858 คนั ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 
ซึ"งมีการจําหน่าย 101,464 คัน ร้อยละ 14.40 โดยเป็น
การปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นั"ง และรถยนต์ 
PPV รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 86,120 คนั ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 
ซึ"งมีการส่งออก 86,650 คัน ร้อยละ 0.61โดยตลาด
สง่ออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบตะวนัออกกลาง   

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมกราคม 2560 คาด
ว่าจะทรงตัวเมื"อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2559
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม 2560 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพื"อจําหน่ายในประเทศร้อยละ 48
และสง่ออกร้อยละ 52 
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รถจักรยานยนต์ 
 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนธันวาคม

2559 ชะลอตัวเมื5อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 140,147 คนั ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 
ซึ"งมีการผลิต 144,736 คนั ร้อยละ 3.17 โดยเป็นการปรับ
ลดลงของการผลิตรถจกัรยานยนต์แบบอเนกประสงค์  

2. การจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 124,667 คนั เพิ"มขึ ,นจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"งมีการจําหนา่ย 122,720 คนั ร้อยละ 1.59 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 34,466 คนั เพิ"มขึ ,นจากเดือนธันวาคม 2558
ซึ"งมีการส่งออก 32,683 คัน ร้อยละ 5.46 โดยตลาด
ส่ ง ออกมีการขยายตัว ในประ เทศเน เธอ ร์ แลน ด์
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม 
2560 คาดว่าจะชะลอตัวเมื"อเปรียบเทียบกับเดือน
มกราคม 2559 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
มกราคม 2560 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพื" อ
จําหนา่ยในประเทศร้อยละ 87 และสง่ออกร้อยละ 13 
 

 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ 1  ตั ,งแต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลติรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ"มเติมข้อมลูของผู้ผลติจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
2 ตั ,งแต่เดือนเมษายน 2559 ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์มีการปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์  และแบบสปอร์ต เป็น
รถจกัรยานยนต์แบบน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 ซีซ,ี 101-125 ซีซ,ี 126-150 ซีซีและมากกว่าหรือเท่ากบั 151 ซีซ ี

   ดงันั ,น จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านั ,น 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังขยายตัวได้เมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตและ
จําหน่ายในประเทศเพิมขึ�นตามแนวโน้มการขยายตัวของภาค
ก่อสร้าง สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงจากการปรับลด
ปริมาณการสังซื�อปนูซีเมนต์จากไทยลงของเมียนมาและกัมพูชา” 

 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

1.การผลิตและการจําหน่ายในประเทศ 

ในเดือนธนัวาคม 2559 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการ
ผลติและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ"มขึ ,นร้อยละ 0.28 และร้อย
ละ 2.70 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตัวได้เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยหากพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าปริมาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ใน
ประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนนี ,มีการขยายตัวที"ดี โดยปริมาณการจําหน่าย
ปนูซีเมนต์ในประเทศในเดือนนี ,เป็นตวัเลขที"สงูที"สดุในรอบ 5 ปี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การขยายตวัที"ดีของภาคก่อสร้างในประเทศ ซึ"งเป็นผลมาจากความพยายามกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที" รวมถึงการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้าง
พื ,นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สาย โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลอง 19-        
แก่งคอย ฯลฯ  

2. การส่งออก 

มลูคา่การสง่ออกรวมของปนูซีเมนต์ในเดือนธันวาคม 2559 เมื"อเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัลงร้อยละ 24.41 เนื"องจากเมียนมาซึ"งเป็นตลาด
สง่ออกสนิค้าปนูซีเมนต์ที"สําคญัที"สดุของไทยปรับลดการสั"งซื ,อปูนซีเมนต์จากไทย
ลงตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศ โดยตลาดส่งออก
ปูนซีเมนต์ที"สําคญั 3 อันดบัแรกของไทยในเดือนนี ,ยงัคงเป็นบังคลาเทศ กัมพูชา 
และเมียนมา ตามลําดบั รวมมูลค่า 30.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.34 ของมลูคา่การสง่ออกปนูซีเมนต์ทั ,งหมดของไทย 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัจากเดือน
ก่อน เนื"องจากช่วงไตรมาสแรกของปีเป็นฤดูการก่อสร้างของไทยประกอบกับโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื ,นฐานของภาครัฐหลายโครงการมีแนวโน้มจะทยอยเข้าสู่
กระบวนการก่อสร้างอย่างเตม็ที"ตั ,งแตช่่วงต้นปีทําให้มีแนวโน้มความต้องการปูนซีเมนต์
ในประเทศสงูขึ ,น 

สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะทรงตวัหรือปรับลดลงเมื"อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื"องจากเมียนมามีแนวโน้มปรับลดปริมาณการสั"งซื ,อปูนซีเมนต์จาก
ไทยลงอย่างต่อเนื"อง ซึ"งเป็นผลมาจากการขยายตวัของการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ
ของเมียนมา ทําให้เมียนมาต้องการใช้ปูนซีเมนต์จากไทยน้อยลงมาก โดยมีอตัราการ
พึ"งพาปูนซีเมนต์จากไทยในปัจจุบันเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการใช้
ทั ,งหมดในประเทศ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวเพิ5มขึ 6นร้อยละ 
10.16 เมื5อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ5มขึ 6นร้อยละ 2.29 เมื5อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื5องจากเครื5 องปรับอากาศและตู้เย็นปรับตัวเพิ5มขึ 6น สําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ5มขึ 6นร้อยละ 14.75 เมื5อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Semiconductor, 
Monolithic IC, Other IC และ HDD ที5ปรับตัวเพิ5มขึ 6น 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที"มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางที"1 สินค้าเครื"องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัที"มีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ธ.ค. 2559 

เครื5องใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เครื"องคอมพิวเตอร์ 

1,383.89 -8.81 

แผงวงจรไฟฟ้า 708.41 8.76 

เครื"องปรับอากาศ 298.30 11.54 

เครื"องอปุกรณ์ไฟฟ้า
สําหรับตดัต่อป้องกนั
วงจรไฟฟ้าฯ 

284.50 43.63 

รวมเครื5องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4,555.96 5.61 

ที"มา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 
1.การผลิต 

       ภ า พ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน ธันวาคม 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ที"

ระดบั 102.74 เพิ"มขึ ,นร้อยละ 10.16 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้ามีดชันีผลผลติอยูที่"ระดบั 91.41 

เพิ"มขึ ,นร้อยละ 2.29 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม

เ ค รื" อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร ป รั บตั ว เ พิ" มขึ ,น  ไ ด้ แก่ 

เครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ"ง  ตู้ เย็น เตาไมโครเวฟ 

สายไฟฟ้า และโทรทศัน์ เพิ"มขึ ,นร้อยละ 6.50, 5.68, 6.59, 16.33 
และ 10.25 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดย

ในส่วนของเครื"องปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และ

ส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้แก่ จีน อาเซียน และ

สหรัฐอเมริกา ปรับตวัเพิ"มขึ ,นร้อยละ 29.13, 12.35 และ 6.09 

ตามลาํดบั เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน สาํหรับเครื"องซกั
ผ้าที"มีผู้ผลติบางรายขยายกําลงัการผลิตและเริ"มผลิตตั ,งแต่เดือน

สงิหาคม ปี 2559 ทําให้มีการผลิตเพิ"มขึ ,น สว่นใหญ่เป็นการผลิต

เพื"อส่งออก ซึ"งตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ"มขึ ,น โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกามีการขยายตวัอยา่งมาก  

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที"  109.80

ปรับตวัเพิ"มขึ ,นร้อยละ 14.75 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกนัของปี

กอ่น โดยมาจากการปรับตวัเพิ"มขึ ,นของ Semiconductor, Other 

IC, Monolithic IC และ HDD เพิ"มขึ ,นร้อยละ 17.26, 16.62, 8.05 

และ 10.25 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เนื"องจาก IC 

เป็นชิ ,นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าที"มีการใช้เทคโนโลยีที"

สงูขึ ,น โดยการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ"มขึ ,นทั ,งหมด และ 

HDD สง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ"มขึ ,น 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค รื" องใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิก ส์        
เดือนธันวาคม 2559 มีมูลค่า 4,555.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ"มขึ ,นร้อยละ 5.61 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สิน ค้า เครื" องใ ช้ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 1,913.65          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้อยละ 15.02 เมื"อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื"องจากการส่งออกไปตลาดหลกัทั ,งหมด
ปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี"ปุ่ น อาเซียน และ
สหภาพยโุรป เพิ"มขึ ,นร้อยละ 25.75, 19.45, 14.03, 11.04 และ 
5.15 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดยสินค้า
หลกัที"มีการส่งออกมากที"สดุ  ได้แก่ เครื"องปรับอากาศ มีมูลค่า 
298.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้อยละ 11.54 เมื"อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่
ปรับตัวเพิ"มขึ ,น ได้แก่ จีน อาเซียน และสหรัฐอเมริกา เพิ"มขึ ,น  
ร้อยละ 29.13, 12.35 และ 6.09 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ  
ปีก่อน ตามลาํดบั รองลงมาคือ เครื"องอปุกรณ์ไฟฟ้าสาํหรับตดัตอ่
ป้องกนัวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคมุ มีมลูค่าสง่ออก  
284.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้อยละ 43.63 เมื"อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัทั ,งหมด
ปรับตวัเพิ"มขึ ,น ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี"ปุ่ น สหภาพยโุรป และ
อาเซียน เพิ"มขึ ,นร้อยละ 82.98, 48.86, 28.61, 24.41 และ 5.48
เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลาํดบั 
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,642.31                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.29 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัที"ปรับตวัลดลง ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ลดลงร้อยละ 12.24 และ 4.14 
เมื" อ เ ทียบกับ เดื อน เดียวกันของ ปีก่ อน  ตามลําดับ  โดย
อิเลก็ทรอนิกส์ที"มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ  คือ อปุกรณ์ประกอบ 

 
 
 
ของเครื"องคอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่งออก 1,383.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.81 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน
เนื"องจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตวัลดลง ได้แก่ 
สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และจีน ลดลงร้อยละ 17.66, 14.29 
และ 1.08 เมื"อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ 
รองลงมา คือ  แผงวงจรไฟฟ้า  มีมูลค่าส่งออก 708.41                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ"มขึ ,นร้อยละ 8.76 เมื"อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื"องจากการส่งออกไปตลาดหลักทั ,งหมด
ปรับตวัเพิ"มขึ ,น ได้แก่ จีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
และญี"ปุ่ น เพิ"มขึ ,นร้อยละ 48.99, 18.86, 15.34, 5.05 และ 2.27 
เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลาํดบั  

3. แนวโน้ม 
       คาดการณ์ภาพรวมภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของเดือนมกราคม 2560  มีดชันีผลผลิตอยู่ที"
ระดบั 114.20 เพิ"มขึ ,นร้อยละ 16.16 เมื"อเทียบกบัเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที"ระดับ 
119.30 เพิ"มขึ ,นร้อยละ 1.67 กลุม่เครื"องใช้ไฟฟ้าสว่นใหญ่ที"มีการ
ปรับตวัเพิ"มขึ ,น ได้แก่ เตาไมโครเวฟ หม้อหงุข้าว สายไฟฟ้า และ
เครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ"ง โดยในส่วนของ
เครื"องปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยัง
ตลาดหลกัซึ"งมีการปรับตวัเพิ"มขึ ,น 

       อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดชันีผลผลิตอยู่ที" 111.01
ปรับตวัเพิ"มขึ ,นร้อยละ 28.42 โดยมาจากการปรับตวัเพิ"มขึ ,นของ 
Semiconductor, Other IC, Monolithic IC และ HDD เนื"องจาก 
IC เป็นชิ ,นสว่นสําคญัในการพฒันาสินค้าที"มีการใช้เทคโนโลยีที"
สงูขึ ,น และ HDD สง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ"มขึ ,น 

 
 


