ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2559 หดตัวหรื อติดลบร้ อยละ 1.62 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้ า
้ แ้ ม้ ดชั นีฯ จะยังคงหดตัวอยู่แต่อตั ราการหดตัว
เครื่ องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํา้ ทังนี
ชะลอลงจากเดือนมกราคมที่หดตัวถึงร้ อยละ 3.5
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 หดตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2558 ซึง่ เป็ นการชะลอตัวของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
อุต สาหกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสัต ว์ นํ า้ หดตัว จากขาดแคลนวัต ถุดิ บ ประกอบกับ การ
ประกาศแจ้ งเตือนการทําประมงของไทยเข้ าข่ายการทําประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป การ
ยกเลิกสัมปทานน่านนํ ้าของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบตั ิตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ ทํา
ให้ เรื อประมงบางส่วนต้ องหยุดทําประมง อย่างไรก็ตามบางสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
การเปิ ดปิ ดโรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 256
ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ร้ อยละ 4.83 แต่มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.9 และ
มีจํานวนการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.8 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตและ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชีวมวล มีจํานวน 6 โรง จํานวนเงินทุน 9,407.85 ล้ านบาท
และจํานวนคนงาน 110 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบ
กิ จการลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ร้ อยละ 15.23 สําหรั บโรงงานที่ปิดดําเนิ นกิ จการมี
จํานวน 212 ราย มากกว่าเดือนมกราคม 2559 ร้ อยละ 57.04 และมากกว่าเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้ อยละ 135.56
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การนําเข้ าของภาคอุ ตสาหกรรมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 การนํ าเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตัวร้ อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน จากการนํ า เข้ า เครื่ อ งยนต์ เพลาส่ง กํ า ลัง และส่ว นประกอบอื่ น ๆ เครื่ อ งสูบลม เครื่ อ งสูบ
ของเหลว รวมถึงเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 5,052.7 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและเส้ น
ใย ผ้ าผืน เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่
ลดลง
การใช้ ไ ฟฟ้ าของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 มี
ปริ มาณทังหมดจํ
้
านวน 9,341.4 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ร้ อยละ 2.6
(9,590.8 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง) แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 (8,936.1 ล้ าน
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าทังขนาดเล็
้
ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เปรี ยบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ลดลงหรื อ
หดตัวร้ อยละ 1.6 อุตสาหกรรมสําคัญที่สง่ ผลให้ การผลิตลดลง เช่น รถยนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เสื ้อผ้ า
สําเร็ จรูป บุหรี่ และอาหารทะเลกระป๋ องและแช่แข็ง เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันหดตัวต่อเนื่องร้ อยละ 4.7
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 2.3
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนมกราคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.0 และ 2.9 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 256 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม
2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 269 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 4.83 แต่มียอดเงิน
ลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 21,589 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559 ซึง่ มีการลงทุน 17,707 ล้ านบาท ร้ อยละ
21.93 และมีการจ้ างงานจํานวน 9,686 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 6,879 คน
ร้ อยละ 40.81
ภาวะการประกอบกิ จการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 302 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 15.23 แต่มียอดเงินลงทุนรวม
เพิ่มขึ ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ มีการลงทุน 20,619 ล้ านบาท ร้ อยละ 4.71 และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 7,394 คน ร้ อยละ 31
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่ มประกอบกิ จการมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ
อุตสาหกรรมขุดดินสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 28 โรงงาน รองลงมา คืออุตสาหกรรม
ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื ้น จํานวน 17 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุน สูง สุด ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 คื อ
อุ ต สาหกรรม ผลิ ต และจํ า หน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ าจากเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวล จํ า นวนเงิ น ทุ น
9,407.85 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ผลิตชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์
จํานวนเงินทุน 4,231.80 ล้ านบาท
- อุตสาหกรรมที่ เริ่ มประกอบกิ จการและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุดในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2559 คือ
อุตสาหกรรม ผลิตชิ ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนคนงาน 3,750 คนรองลงมา คือ
อุตสาหกรรมผลิตกุ้งแช่แข็ง แปรรู ปสัตว์ นํา้ การถนอมเนือ้ สัตว์ นํา้ แช่แข็ง จํานวนคนงาน
505 คน
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ภาวะการเลิ ก กิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนมกราคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 212 ราย มากกว่าเดือนมกราคม
2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 135 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.04 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม
3,102 ล้ านบาท มากกว่าเดือนมกราคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 2,616 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ าง
งาน จํานวน 5,022 คน มากกว่าเดือนมกราคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 3,829 คน
ภาวะการเลิ ก กิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิ จการมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมี
โรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 90 ราย คิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 135.56 แต่มีเงินทุนของการเลิก
กิจการน้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 5,370 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน
น้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่การเลิกจ้ างงานมีจํานวน11,336 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 46 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําเครื่ องเรื อนจากไม้
ยาง อโลหะอื่น ซึง่ มิได้ ทําจากพลาสติกอัดเข้ ารูป จํานวน 24 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุน สูง สุด ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 คื อ
อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เงินทุน 1,1171 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ผลิต ส่ง หรื อจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า เงินทุน 269 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสูง สุด ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2559
คื อ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ผ้ า เช็ ด หน้ า เนกไท ถุง มื อ ถุง เท้ า จากผ้ า หนัง สัต ว์
จํ า นวนคนงาน 1,097 คน รองลงมาคือ อุต สาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่น สี ร ถยนต์ จํ า นวน
คนงาน 591 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากช่ ว งเดียวกัน ของปี ก่ อ นเล็กน้ อ ยจากวั ตถุ ดิบ ออกสู่ ตลาด
เพิ่ม ขึน้ ส่ ว นมู ล ค่ า การส่ ง ออกยัง คงหดตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ประเทศผู้นําเข้ าชะลอคําสั่งซือ้ ลดลง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรั บตัวลดลงตาม
ราคานํ า้ มั น ประกอบกั บ การทํ า ประมงไทยเข้ าข่ า ยการทํ า
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และการยกเลิกสัมปทาน
น่ านนํา้ ของประเทศอินโดนี เซีย ส่ วนการจําหน่ ายในประเทศ
เพิ่มขึน้
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ตกลุ่ ม สิ นค้ าอาหารสํ าคั ญ (ไม่ ร วมนํ า้ ตาล) เดื อ นกุ มภาพั น ธ์ 2559
ปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 5.2 แบ่งเป็ น
กลุ่มสิ นค้ าสํ าคัญที่ อิ งตลาดส่งออก หากเปรี ยบเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
สินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น สับปะรดกระป๋ อง แป้งมันสําปะหลัง และไก่แช่แข็ง การผลิต
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.1 6.1 และ 5.8 ตามลําดับ เนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น
กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วัตถุดิบในประเทศ เช่น
นํ ้ามันปาล์ม การผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.1ส่วนสินค้ าที่ใช้
วัตถุดิบนําเข้ า คือ นํ ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 9.4
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ เดื อนกุมภาพันธ์ 2559 ปริ มาณการจํ าหน่ ายสิ นค้ าอาหาร
และเกษตรในประเทศ(ไม่รวมนํ ้าตาล)เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
10. 7 และความต้ องการอาหารไก่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 2.8
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมนํา้ ตาล)เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7.8 จากสินค้ าที่
ปรับลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ผลิตภัณฑ์ข้าว และทูน่ากระป๋ อง
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 17.8 7.3 4.5 และ 0.1 ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงชะลอ
ตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํ ้ามันนอกจากนี ้ยังขาดแคลนวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมประมง ประกอบกับการประกาศแจ้ งเตือนการทําประมงของไทยเข้ าข่ายการทํา
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปการยกเลิกสัมปทานน่านนํา้ ของประเทศอินโดนีเซีย
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ ทําให้ เรื อประมงบางส่วนต้ องหยุดทําประมง แม้ จะ
มีบางสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เช่น กุ้งสดแช่
เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋ องบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรู ป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
42.7 32.6 16.5 15.1 และ 8.9 ตามลําดับ จากคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นประกอบกับราคา
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรู ปและสับปะรดกระป๋ อง ที่ลดลงเล็กน้ อย ส่วนมูลค่าการส่งออกนํา้ ตาล
ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 78.3 จากคํ าสั่งซื อ้ ที่ เพิ่ มขึน้ จาก
อินโดนีเซียที่เป็ นตลาดหลักเนื่องจากความต้ องการบริ โภคในประเทศเพิ่มขึ ้นมาก
3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิตและการส่งออกในภาพรวมจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปั จจัย
ลบการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่อปุ สงค์
จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน แต่ด้วยปั จจัยบวกใน
หลายกลุ่มสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าปศุสัตว์ (ไก่แปรรู ป) ที่มีการเพิ่มคําสั่งซือ้ จากต่างประเทศ สินค้ า
นํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นสินค้ าประมง เช่น กุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ง
ไทยฟื น้ ตัวจากการระบาดของโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินSMEs และมาตรการเร่ งรั ดการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภค
อาหารในประเทศ จะส่งผลให้ การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวได้
เล็กน้ อย
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กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“กลุ่มเส้ นใยสิ่งทอคาดว่า การผลิ ตในกลุ่มเส้นใยสิ่ งทอจะขยายตัว
ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ ่านมา สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศคู่คา้ ทีย่ งั คงชะลอตัว”
ตัน

ปริมาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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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 การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเส้ นใยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.2 จากการ
ขยายตัวของการผลิตเส้ นใยสังเคราะห์เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.3 แต่ในส่วนของ
เส้ นด้ ายผลิตลดลงตามการผลิตในกลุม่ ของผ้ าผืนที่ลดลงร้ อยละ 0.5
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลงร้ อยละ 12.8 ซึ่งลดลงทั ้งในกลุ่ม
เสื ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอตามคําสัง่ ซื ้อภายในและต่างประเทศ ประกอบกับ
มีการนําเข้ าเสื ้อเชิ ้ต/เบลาส์สตรี และเด็กหญิ ง กางเกง/กระโปรงทั ้งบุรุษ
และสตรี เพิ่มขึ ้นจากจีน บังคลาเทศ อิตาลี และตุรกี
2. การจําหน่ าย
ปริ ม าณการจํ า หน่ ายในประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เส้ นใยเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.3 ในขณะที่
กลุ่มผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณการจําหน่ายลดลงร้ อยละ 3.9
และ 4.5 ตามลําดับ สอดคล้ องกับการผลิตที่ปรับลดลงจากประชาชน
ช ะ ล อ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย สิ น ค้ า ฟุ่ ม เ ฟื อ ย ต า ม ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
ชะลอตัว
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มในภาพรวมลดลงร้ อยละ 4.3 แบ่งเป็ นกลุ่ม
สิ่ ง ทอลดลง ร้ อยละ 5.3
ได้ แก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ าผื น ด้ ายฝ้ าย
ด้ ายเส้ นใยประดิษฐ์ และเส้ นใยประดิษฐ์ ลดลง ร้ อยละ 13.3 17.1 2.6
และ 6.1 ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์กลุม่ เส้ นใย ลดลงจากความต้ องการ
ในตลาดคู่ค้าสําคัญ ได้ แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย
เป็ นต้ น และกลุ่มผ้ าผืน ลดลงในตลาดอาเซียน ได้ แก่ เวียดนาม เมียน
มาร์ และอินโดนีเซีย และบังคลาเทศ เป็ นต้ น กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มลดลง
ร้ อยละ 2.7 โดยกลุ่มเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 1.3 จากคําสัง่ ซื ้อใน
ตลาดหลักลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป และอาเซียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว ยกเว้ นตลาดญี่ ปุ่นและสหรั ฐอเมริ กาที่ยังขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 7.9 และ 0.7 ตามลําดับ
3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิตในกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน
ที่ผ่านมา สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค่ ้ าที่ยงั คงชะลอตัว ส่วนการนําเข้ าผลิตภัณฑ์กลุม่ สิ่งทอ คาดว่า
จะนําเข้ าเส้ นใยสิ่งทอเพิ่มขึ ้น ในส่วนผ้ าผืน คาดว่า จะชะลอตัวต่อเนื่อง
สําหรั บกลุ่มเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปคาดว่า จะนําเข้ าโดยเฉพาะกลุ่มเสือ้ เชิต้ /
เบลาส์สตรี และเด็กหญิ ง กางเกง/กระโปรงทัง้ บุรุษและสตรี เพิ่มขึน้ ตาม
ความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
SEAISI คาดการณ์ ปริมาณการบริโภคเหล็กในอาเซียนของปี 2559
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดย
เวียดนามเป็ นประเทศที่มีการขยายตัวการบริโภคมากที่สุด ร้ อยละ
26 รองลงมาคือ ฟิ ลิปปิ นส์ ร้ อยละ 15 มาเลเซีย ร้ อยละ 5.4 และ
สิงคโปร์ ร้ อยละ 4.7 แต่ อนิ โดนีเซีย มีการบริโภคที่ลดลง ร้ อยละ
3.6 และไทย ลดลง ร้ อยละ 3.4

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea
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1.
การผลิต
สถานการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดี ยวกั นของปี ก่ อน โ ดยดั ช นี ผลผลิ ตอุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น เ ดื อ น นี ้มี ค่ า 11 1 . 1 9
มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้ อยละ 15.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้

ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 13.91 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้ อยละ 26.60 และเหล็กแผ่นเคลือ บ
โครเมีย ม ลดลง ร้ อยละ 21.06 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว ่ า ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ ช ้ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ส ่ว น ข อ ง เ ห ล ็ก
ทรงแบน 810,885 ตัน ลดลง ร้ อยละ 10.9 โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้ อยละ
19.7 และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (EG) ลดลง ร้ อยละ 16.3 ในส่วนของการนําเข้ า พบว่า
การนําเข้ าเหล็ก ทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 10.9 โดยเหล็กแผ่น หนารี ดร้ อน Stainless steel
ลดลง ร้ อยละ 31.2 และเหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนกัด กรดเคลือ บนํ ้ามัน (P&O) ลดลง ร้ อยละ
27.1 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 59.9 โดยเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อน Stainless Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5,775 (ปริ มาณการส่งออก 235 ตัน) และ
เหล็กแผ่นรี ดเย็น Carbon steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 564.5 (ปริ มาณการส่งออก 5,050 ตัน)

ดัชนี ผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวลดลง ร้ อยละ 17.62 เมื่อ เทีย บกับ ช่ว ง
เดียวกัน ของปี ก่อ น โดยเหล็กเส้ น ข้ ออ้ อย ลดลง ร้ อยละ 20.87 และลวดเหล็กแรงดึงสูง
ลดลง ร้ อยละ 3.80และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า
ความต้ องการใช้ ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12.0 โดยเหล็กเส้ น
และเหล็ก โครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 14.4 รองลงมาคือ เหล็ก ลวด เพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 8.2 สําหรับการนําเข้ า เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.8 โดยเหล็กโครงสร้ าง Alloy steel เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 77.7และเหล็ก ลวด Stainless steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 39.7 สํา หรับการส่ง ออก
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ร้ อยละ 1.3 โดยเหล็กโครงสร้ าง Alloy Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 145.5 และ
เหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 34.2
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด CIS ณ ท่า
ทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน พบว่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กมีการปรับตัวลดลงทุกชนิด เช่น เหล็กแผ่นรี ดร้ อน ลดลงจาก 84.1 เป็ น 51.28
ลดลง ร้ อยละ 39.02 เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงจาก 91.58 เป็ น 57 ลดลง ร้ อยละ 37.76 เหล็ก
แท่งแบน ลดลงจาก 80.23 เป็ น 51.62 ลดลง ร้ อยละ 35.66 เหล็กเส้ น ลดลงจาก 86.8 เป็ น
58.08 ลดลง ร้ อยละ 33.09 และ เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 84.47 เป็ น 58.58 ลดลง
ร้ อยละ 30.65
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย โดย
ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว คาดการณ์ว่าโครงการของภาครัฐจะเป็ นตัวขับเคลื่อน
ให้ สถานการณ์ อุตสาหกรรมทรงยาวดีขึ ้น แต่ในส่วนของโครงการก่อสร้ างของภาคเอกชน
คาดการณ์ว่าในส่วนของธุรกิจคอนโดมิเนียมที่เป็ น High end ยังคงขยายตัวอยู่ แต่ในส่วน
ของธุรกิจอื่นๆ ยังคงทรงตัว สําหรับเหล็กทรงแบน คาดการณ์ว่าการผลิตจะลดลง ตามความ
ต้ องการใช้ ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่มีการผลิตที่ลดลง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

4. อุตสาหกรรมยานยนต์

1. การผลิตรถยนต์

รถยนต์

จํ า นวน 166,412 คัน ลดลงจากเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์
2558 ซึ่งมีการผลิต 179,158 คัน ร้ อยละ 7.11 โดยเป็ น
การปรั บลดลงของการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะ 1
ตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

อุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนกุ มภาพันธ์ 2559
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 ซึ่งเป็ นการชะลอตัวของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก

2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 57,093 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ มีการจําหน่าย 63,949 คัน ร้ อยละ 10.72 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1
ตัน และรถยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ แต่ มี ก ารจํ า หน่ า ย
รถยนต์ PPV รวมกับ SUV เพิ่มขึ ้น
3. การส่งออกรถยนต์
จํ า นวน 104,712 คัน ลดลงจากเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์
2558 ซึ่งมีการส่งออก 108,173 คัน ร้ อยละ 3.20 โดย
ตลาดส่ ง ออกมี ก ารชะลอตัว ในประเทศแถบแอฟริ กา
ตะวันออกกลาง และอเมริกากลางและอเมริกาใต้
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2559 คาด
ว่าจะขยายตัวเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดือนมีนาคม 2558
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศร้ อยละ 39
และส่งออกร้ อยละ 61

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์
2559 ชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558ซึ่งเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํ า นวน 150,603 คัน ลดลงจากเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์
2558 ซึง่ มีการผลิต 179,384 คัน ร้ อยละ 16.04 โดยเป็ น
การปรั บ ลดลงของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์
จํ า นวน 125,874 คัน ลดลงจากเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์
2558 ซึง่ มีการจําหน่าย 152,037 คัน ร้ อยละ 17.21 โดย
เป็ นการปรับลดลงของการจําหน่ายรถจักรยานยนต์แบบ
ครอบครัว แบบสกูตเตอร์ และแบบสปอร์ ต
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 30,028 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ มีการส่งออก 40,704 คัน ร้ อยละ 26.23 โดยเป็ นการ
ปรั บ ลดลงจากการส่ ง ออกไปประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนสหราชอาณาจักรและฟิ ลิปปิ นส์
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม
2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนมีนาคม
2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม
2559ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ จํ า หน่ า ยใน
ประเทศร้ อยละ 80และส่งออกร้ อยละ 20

หมายเหตุ: 1ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปรั บตัวดีขึ้นค่ อนข้ างมาก โดย

มีปริ มาณการผลิตและจําหน่ ายในประเทศสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ที่
ผ่ านมา จากแนวโน้ มการขยายตัวทีด่ ขี องเศรษฐกิจไทย ซึง่ เป็ นผล
มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ ทําให้ ภาคเอกชนมี
ความมั่ นใจในการลงทุ นมากขึ้น ส่ งผลให้ ตลาดปู นซี เมนต์ ใน
ประเทศขยายตั วในส่ วนของมู ลค่ าการส่ งออกปรั บตั วลดลง
เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้ านโดยเฉพาะเมียนมาร์ และกัมพูชาซึ่ง
เป็ นตลาดหลักของไทยปรั บลดคําสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทยลง
ค่ อนข้ างมาก”

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดื อนกุ มภาพันธ์ 2559 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในประเทศ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
21.51และร้ อยละ 23.22 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปรั บตัวดีขึน้ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยหาก
พิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ ในเดือนนี ้
(เส้ นกราฟสีม่วง) เพิ่มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน (เส้ นกราฟสีเขียว
อ่อน) โดยเป็ นการผลิตและจําหน่ายในปริ มาณสูงที่สดุ ในรอบห้ าปี ที่ผ่านมา แสดง
ให้ เห็ นถึ งการขยายตัวของภาคก่ อสร้ างจากแนวโน้ มที่ ดี ของการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จในประเทศ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครั ฐด้ วย
มาตรการและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานหลาย
โครงการที่มีความชัดเจนว่าจะประกวดราคาแล้ วเสร็ จและเริ่ มก่อสร้ างได้ ในช่วง
กลางปี ถึ งปลายปี นี ้ ทํ าให้ ภาคเอกชนมี ความมั่นใจในการลงทุนมากขึน้ ความ
ต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศจึงสูงขึ ้นตาม
2. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 16.97 เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่
สําคัญของไทยโดยเฉพาะเมียนมาร์ และกัมพูชาปรับลดคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลง
ประกอบกับฐานตัวเลขการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี ก่อนค่อนข้ างสูงโดยเมียน
มาร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักของไทยได้ เร่ งสร้ างเมืองและโครงสร้ างพื ้นฐาน
ต่างๆ ไประดับหนึ่งแล้ ว ทําให้ เมียนมาร์ มีความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยลดลง
และมีแนวโน้ มลดลงอีกในระยะต่อไปในขณะเดียวกับที่เวียดนามกลายมาเป็ นคู่แข่ง
ที่สําคัญในตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เนื่องจากมีปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์
มากเกินความต้ องการใช้ ในประเทศ จึงส่งออกเป็ นจํานวนมากในราคาที่ตํ่ากว่าไทย
3. แนวโน้ ม
การผลิตและจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้ ม
ขยายตัวดีขึ ้นอีกจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้
น้ อยที่ ได้ รั บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวให้ มี กํ าลังซื อ้ มากขึ น้ และ
โครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ที่มีความคืบหน้ าชัดเจน ทําให้ ภาคเอกชน
มีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้นต่อไป
สํ าหรั บแนวโน้ มการส่ งออก คาดว่ าจะหดตัวลงเมื่ อเที ยบกับช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากฐานตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างสูง ประกอบกับขณะนี ้
เมียนมาร์ ซงึ่ เป็ นตลาดส่งออกหลักของสินค้ าปูนซีเมนต์ของไทยได้ พฒ
ั นาเมืองไป
ระดับหนึ่งแล้ ว และกําลังจะมีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าไป
ตังฐานการผลิ
้
ตของบริ ษัทปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย ทําให้ มีแนวโน้ มที่จะนําเข้ า
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงในระยะต่อไป
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรั บตัวลดลง ร้ อยละ
0.87 เมื่ อ เทีย บกั บ ช่ ว งเดีย วกั น ของปี ก่ อ น โดยอุ ต สาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตั ว ลดลงร้ อยละ 2.43 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต HDD IC ที่ปรั บตัวลดลง แต่
อุตสาหกรรมไฟฟ้าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตารางที่1 สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ก.พ. 2559
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ
กล้ องถ่ายโทรทัศน์ กล้ อง
ถ่ายบันทึกภาพดิจทิ ลั
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,346.30

-3.10

552.54

-4.34

395.95
93.94

-1.52
-22.19

4,208.24

-3.83

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
อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 105.87 ลดลงร้ อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 127.70
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุ่ม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยู
นิต พัดลม เตาไมโครเวฟ หม้ อหุงข้ าว เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.71 3.96
28.53 13.36 และ 23.49 เมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน
ตามลําดับ เนื่องจาก การจําหน่ายเครื่ องปรับอากาศในประเทศ
ขยายตัว เพิ่ ม ขึน้ สํ า หรั บ เตาไมโครเวฟมี ก ารส่ง ออกไปตลาด
สหรัฐอเมริ กาและญี่ปนเพิ
ุ่ ่มขึ ้น ยกเว้ นเครื่ องรับโทรทัศน์ ลดลง
ร้ อยละ 66.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมี
การย้ ายฐานการผลิตเครื่ องรับโทรทัศน์จากไทยไปยังประเทศใน
อาเซียน
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ 92.26
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส่ ว น ใ ห ญ่ ป รั บ ตั ว ล ด ล ง ไ ด้ แ ก่
Semiconductor HDD ปรับตัวลดลงร้ อยละ 14.19 และ19.33
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ เนื่องจากความ
ต้ องการคอมพิวเตอร์ และโน๊ ตบุ๊คในตลาดโลกลดลง

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 มีมลู ค่า 4,208.24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง
ร้ อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า มี มูล ค่ า การส่ ง ออก 1,809.83 ล้ า น
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี
ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง
ได้ แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 1.01 25.54
และ 3.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ยกเว้ น
สหภาพยุโรป และจีน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.89 และ 1.24 เมื่อ
เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ มี มูลค่ า
ส่งออกสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่าส่งออก 395.95
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 1.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริ กาและญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ
25.10 และ 26.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน สินค้ า
รองลงมาคื อ กล้ อ งถ่ า ยโทรทัศ น์ กล้ อ งถ่ า ยบัน ทึก ภาพดิ จิ ทัล มี
มูลค่า 93.94 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 22.19 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลงได้ แก่ อาเซียนสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่
ลดลงมากถึงร้ อยละ 23.12 26.20 5.28 และ 48.24 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ จากการที่ มีเทคโนโลยีใหม่/
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม าทดแทน สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ มี มูล ค่ า 46.10
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 59.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปสหภาพยุโรป และสหรั ฐอเมริ กาเริ่ ม
ชะลอตัวหลังจากที่มีการส่งออกไปค่อนข้ างมากแล้ วเมื่อปี 2558
โดยลดลงถึงร้ อยละ 59.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าการส่งออก 2,398.41 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุกตลาดปรับตัว
ลดลง ได้ แก่ อาเซียน จีน และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 0.50 23.24
และ 11.57 โดยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ
อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
1,346.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดจีน และ
ญี่ปนลดลง
ุ่
ร้ อยละ 35.80 และ 5.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลู ค่าส่งออก 552.54
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 4.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปอาเซียน ลดลงร้ อยละ 0.50
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน แต่การส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป จีนและสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 11.61 9.28 และ
55.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี ก่อน ซึง่ จีนมีการนําเข้ า
แผงวงจรไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558 เพื่อนําไปผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนมีนาคม
2559 จากแบบจํ า ลองดัชนี ชี น้ ํ า ที่ จัดทํ า โดยสถาบัน ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้ อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อ น โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่า จะเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3.88
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากเครื่ องปรับอากาศ
สามารถขยายตัวได้ ทงั ้ ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก
บางตลาด (เช่ น สหภาพยุ โ รป อาเซี ย น และจี น ) สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.99
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออก HDD IC
ไปตลาดหลักชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
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