ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 หดตัวร้ อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
และหดตัวร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์
เครื่ องยนต์สาหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ สาหรับอุตสาหกรรมที่
ยังขยายตัวได้ อาทิ น ้าตาล ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนกุม ภาพันธ์ ปี 2560 หดตัวจากสินค้ ารถปิ คอัพ เป็ นหลัก โดยพบว่า
ปริมาณส่งออกรถยนต์ลดลง เนื่องจากลูกค้ าในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลัก นาเข้ า
ลดลงเนื่องจากประสบปั ญหาทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใ ช่ยางรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 หดตัวจากยางแผ่น
และยางแท่ง เนื่องจาก ปั ญหาน ้าท่วมในภาคใต้ ช่วงต้ นปี ที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณวัตถุดิบ (น ้ายาง) ออกสู่
ตลาดน้ อย
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ กุมภาพันธ์ 2560 หดตัว เนื่องจากมีการเลิกผลิตสินค้ ารุ่นเก่าซึ่งเป็ น
สินค้ าหลักที่ผลิตจานวนมากมาผลิตสินค้ ารุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพและประหยัดพลังงาน (Invertor)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม กุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัว เนื่องจากในปี ก่อนผู้ผลิตรายใหญ่
ได้ หยุดปรับปรุงระบบการผลิตใหม่เป็ นเวลา 2 เดือนตังแต่
้ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 รวมทังในปี
้ นี ้มีการ
เปิ ดตลาดยาเม็ดได้ ใหม่ในประเทศฮ่องกง เกาหลี และญี่ปนุ่ ทาให้ การผลิตมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจาหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีโรงงานที่
ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจ านวน 275 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ร้ อยละ 6.5 มี
ยอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 25.5 และมีจานวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 8.5 โดยอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ได้ แ ก่ อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ ขับเคลื่ อ นด้ วยเครื่ องยนต์ จ านวนเงิ นทุน 1,077 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ร้ อยละ 7.4 สาหรับโรงงานที่ จาหน่ายทะเบียนโรงงานมี จานวน 82 ราย น้ อยกว่าเดือน
มกราคม 2560 ร้ อยละ 14.6 และน้ อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 61.3
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การนาเข้ า ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือ นกุม ภาพันธ์ 2560 การนาเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,231.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนาเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกาลังและส่วนประกอบ
เครื่ องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใช้ ในการแปรรูปยาง ที่หดตัว อย่างไร
ก็ตาม การนาเข้ าเครื่ องจักรสิ่ งทอ เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครื่ องจักรใช้ ในการ
ก่อสร้ างและส่วนประกอบ ขยายตัว
ด้ านการนาเข้ าสินค้ าวัตถุดบิ และกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมลู ค่า 5,871.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามการนาเข้ าด้ ายและ
เส้ นใย เคมี ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าจากพลาสติ ก เหล็ ก เหล็ ก กล้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์
ส่วนประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
การใช้ ไฟฟ้ าของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2560
มีปริมาณทังหมดจ
้
านวน 9,500.3 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 2.3 ที่ปริ มาณ
9,725 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง แต่เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 1.7 ที่ปริ มาณ 9,341.3
ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่ว โมง หากพิจารณาแยกการใช้ ไฟฟ้ าตามขนาดของกิ จการ พบว่า ทุกกิ จการของ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทังกิ
้ จการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจาก
เดือนที่ผา่ นมาแต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปรี ยบเทียบกับประเทศสาคัญใน
เอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม *
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวร้ อย
ละ 1.5 อุตสาหกรรมสาคัญ ที่ส่งผลด้ านลบต่อดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ชิ น้ ส่วน
สาหรับยานยนต์และเครื่ องยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เครื่ องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการ
กลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 14.0
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 7.0
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนมกราคม 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ 4.6 และ 4.5 ตามลาดับ
*หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มี
การปรับปรุงข้ อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยมีการลดจานวนกลุม่ อุตสาหกรรมจากเดิม 61 กลุม่ อุตสาหกรรม
เป็ น 59 กลุม่ อุตสาหกรรม
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุม ภาพันธ์ 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจานวน 275 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม
2560 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 294 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 6.5 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 13,719 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีการลงทุน 18,410 ล้ านบาท ร้ อยละ 25.5 และมี
การจ้ างงานจานวน 8,856 คน ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,675 คน ร้ อยละ 8.5
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เริ่ มประกอบกิจการจานวน 256 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 7.4 แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง มีการลงทุน 21,589 ล้ านบาท ร้ อยละ 36.5 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,686 คน ร้ อยละ 8.6
- อุต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2560 คื อ
อุ ต สาหกรรมการขุ ด หรื อ ลอกกรวด ทราย หรื อ ดิ น จ านวน 27 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวน 21 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวนเงินทุน 1,077.74 ล้ านบาท
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทาผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็ จรู ปจากเนือ้ สัตว์ จานวนเงินทุน 926.15
ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการทาอาหารหรื อเครื่ องดื่มจากผักหรื อผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เข้ าไม่ได้ จานวนคนงาน 1,755 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม ทาผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็ จรู ป
จากเนื ้อสัตว์ จานวนคนงาน 750 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนมกราคม 2560 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 82 ราย น้ อยกว่าเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีโรงงานที่
ปิ ดดาเนินกิจการจานวน 96 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 861 ล้ านบาท น้ อยกว่าเดือน
มกราคม 2560 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,072 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จานวน 1,174 คน น้ อยกว่า
เดือนมกราคม 2560 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 2,967 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนิน
กิจการจานวน 212 ราย คิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 61.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์
2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,102 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่
การเลิกจ้ างงานมีจานวน 5,022 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ อุตสาหกรรม
การทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จานวน 8 โรงงาน รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการขุดหรื อลอก กรวด ทราย หรื อดิน จานวน 7 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สูง สุ ด ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ เงินทุน 281.1 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์
คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม เงินทุน 94.4 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
คือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื่ องนุง่ ห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ จานวนคนงาน 267 คน
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม
จานวนคนงาน 158 คน
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิ ต และการบริ โ ภคในประเทศปรั บ ตั ว
เพิ่มขึน้ จากเศรษฐกิจในประเทศฟื ้ นตัวและมู ลค่ าการส่ งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่ องจากความต้ องการของตลาดส่ งออกยั ง มี อ ย่ าง
ต่ อเนื่องและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ
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1. การผลิต
ภาวะการผลิ ตกลุ่มสิ นค้ าอาหารส าคัญ (ไม่ รวมน า้ ตาล)เดื อน
กุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ร้ อยละ 0.6 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่ อิ งตลาดส่งออก เช่ น สับปะรดกระป๋ องและกุ้ ง
แช่แข็ง ปรับตัวเพิ่มชึ ้นร้ อยละ 14.5 และ 5.6 และ ตามลาดับเนื่องจาก
มีวตั ถุดิบเพิ่มมากขึ ้นกว่าปี ก่อน
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้
วัตถุดิบจากในประเทศ เช่น น ้ามันปาล์มปรับตัวลดลงร้ อยละ 9.1
จากความต้ องการบริ โภคลดลง สาหรับสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนาเข้ า คือ
น ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 เนื่องจากความ
ต้ องการบริ โภคภายในปรั บตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาที่
ปรับลดลงใกล้ เคียงกับราคาน ้ามันปาล์ม
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารและ
เกษตรในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 2.3 จากเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่ มฟื น้ ตัว
ฟื น้ ตัว
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร
(ไม่รวมน ้าตาล) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือน
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 1.8 ในกลุม่ สินค้ าที่สาคัญ เช่น กุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ผลิตภัณฑ์ข้าว ไก่สดแช่เย็น
แช่ แ ข็ ง บะหมี่ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ไก่ แ ปรรู ป และปลาทูน่า กระป๋ อง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 73.8, 38.1 ,32.7 ,12.0 ,8.4, 2.5 และ
1.5 ตามลาดับ สาหรับมูลค่าการส่งออกน ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับ เดือนเดี ยวกันของปี ก่อนร้ อยละ 15.0 จากปริ มาณ
น ้าตาลที่ลดลง แม้ ระดับราคาส่งออกปรับตัวตามราคาตลาดโลก
ก็ตาม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตกลุ่ มสิ่งทอเพิ่ มขึ้นในผลิ ตภั ณฑ์ เส้ นด้ ายจากการส่ งออกใน
ตลาดเกาหลีใต้ ญี่ ปุ่ น บั งคลาเทศ และเวี ยดนาม ที่ขยายตั วสู งขึ้น ใน
ส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ ม ยั งสามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะการส่ งออกใน
ตลาดอาเซียน”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พันชิน้

ปริมา การผลิตเสือ้ ผ้ าสาเร็จรูป
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้ านเหรี ยญ

มู ลค่ าการส่ งออก สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม
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1. การผลิต
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่ อ น การผลิ ต กลุ่ ม เส้ นใยสิ่ ง ทอในภาพรวมชะลอตั ว ลงเล็ ก น้ อย
ร้ อยละ 0.2 ในสินค้ าเส้ นใยสังเคราะห์ จากความต้ องการใช้ ภายใน ประเทศ
เป็ นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีการผลิตสะสมเพิ่มขึน้ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
ในส่วนการผลิตเส้ นด้ ายเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ สาม ร้ อยละ 4.4 จาก
คาสั่งซื ้อในตลาดอาเซียน สาหรับการผลิตผ้ าผืน เพื่อผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป
และเคหะสิ่งทออื่น ๆ ลดลง ร้ อยละ 3.5 ตามคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวในช่วงนี ้
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปภาพรวมลดลง ร้ อยละ 1.7 ลดลงตามคาสัง่ ซื ้อ
ของตลาดหลักที่ ยังฟื ้นตัวไม่ชัด เจน และมีการย้ ายฐานของผู้ผลิตเสือ้ ผ้ า
สาเร็จรูปรายใหญ่ไปประเทศเพื่อนบ้ าน
2. การจาหน่ าย
 กลุม่ เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน มีปริมาณการจาหน่ายเพื่อผลิตสินค้ าต่อเนื่อง อาทิ เคหะสิ่งทอ ผ้ าผืน
เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป ลดลง ร้ อยละ 3.2 ตามความต้ องการของตลาดที่ลดลง ใน
ส่วนเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรูปเพิ่มขึน้ ในกลุ่มเสื ้อผ้ าถักร้ อยละ 6.1 ทังเครื
้ ่ องแต่งกาย
ชันนอกบุ
้
รุษ/สตรี และชันในสตรี
้
และเด็กหญิง ซึง่ เป็ นผลจากกลยุทธ์สง่ เสริ ม
การขายของแบรนด์สินค้ าต่าง ๆ ให้ แก่พนักงานและผู้บริ โภคทัว่ ไปในช่วง
ปลายปี ต่อเนื่องต้ นปี
 การส่ ง ออก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น กลุ่ ม
เส้ นใยสิ่งทอเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.2 โดยเฉพาะด้ ายและเส้ นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่องกันเป็ นเดือนที่สี่ ร้ อยละ 9.7 จากความต้ องการในตลาดเกาหลีใต้
ญี่ปนุ่ บังคลาเทศ และเวียดนาม ในส่วนเส้ นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.8
โดยเฉพาะในตลาดจีน เวียดนาม บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้
ผ้ าผื นเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 14.6 ในตลาดอาเซียน เช่น เวี ยดนาม เมีย นมา
กัมพูชา และอินโดนีเซีย สาหรับเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปลดลง ร้ อยละ 12.2 ซึ่งเป็ น
การลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา จากคาสั่งซื ้อลดลงในตลาด
หลัก ได้ แก่ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ในตลาดอาเซียนยังขยายตัวได้ ดี ร้ อยละ 17.8
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถานการณ์ ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 130.18 มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.39 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง 7 เดือน แต่การบริ โภค
ในประเทศมีปริ มาณ 1,336,503 ตัน ลดลง ร้ อยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการบริ โภคลดลงใน
เดือนที่สอง สาหรับการนาเข้ าและการส่งออก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
6.00 และ 11.00 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น รี ด
เย็น เพิ ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 15.30 เนื ่อ งจากการขยายตัว ของ
อุต สาหกรรมต่อเนื่อ ง เช่น ยานยนต์ รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.06 และจากข้ อมูล
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การ
บริ โภคเหล็ ก ทรงแบนในประเทศ ประมาณ 905,867 ตัน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 11.7 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อนเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
42.3 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 36.9 สาหรั บการ
น าเข้ า มีปริ มาณ 742,354 ตัน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 12.9 การ
ส่งออก มีปริ มาณ 49,684 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 18.5
 ดั ช นี ผ ลผลิ ต ในกลุ่ ม เหล็ ก ทรงยาว เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 16.72 โดยเหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 42.51 เหล็กข้ อ
อ้ อย เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 18.34 โดยเป็ นการผลิตเพื่อรองรับกับ
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โครงการก่ อสร้ างพื น้ ฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ เช่ น การ
ก่อสร้ างถนน การพัฒนาท่าเรื อ จากข้ อมูลของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงยาว
ในประเทศ ประมาณ 430,636 ตัน ลดลง ร้ อยละ 18.2
ส าหรั บ การน าเข้ า มี ป ริ มาณ 202,321 ตัน ลดลง ร้ อยละ
13.62 การส่งออก มีปริ มาณ 64,420 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.80
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนี ร าคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สาคัญในตลาด CIS
ณ ท่าทะเลดา (Black Sea) ในเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก ทุ ก ตัว มี ก าร
ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ดังนี ้ เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึน้ จาก 61.91
เป็ น 103.27 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 66.81 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น
จาก 62.56 เป็ น 99.74 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 59.43 เหล็กแท่ง
แบน เพิ่มขึ ้น จาก 63.25 เป็ น 97.20 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 53.68
เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึ ้นจาก 72.70 เป็ น 94.41 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 29.86 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึน้ จาก 69.78 เป็ น 88.56
เพิ่ มขึ น้ ร้ อยละ 26.91 ซึ่ งสาเหตุที่ ราคาเหล็ ก เพิ่ มสู งขึ น้
เนื่ องจากราคาวัตถุดิบ เช่น ถ่านหิ น ได้ มีการปรั บตัวสูงขึน้
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุต สาหกรรมรถยนต์ ในเดือนกุ ม ภาพันธ์ 2560
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
255 โดยเป็ นการลดลงของตลาดส่ งออก เนื่องจาก
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่ างไรก็ตาม ตลาด
ในประเทศขยายตัวเนื่ องจากมีการเปิ ดตัว รถยนต์
นั่งรุ่ นใหม่ จากผู้ประกอบการหลายรายประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขนึ ้ อย่ างต่ อเนื่อง

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 154,496 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์
2559 ซึ่งมีการผลิต 166,412 คัน ร้ อยละ 7.16 โดยเป็ น
การปรั บ ลดลงของการผลิ ต รถยนต์ ก ระบะ 1 ตัน และ
อนุพนั ธ์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 68,435 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์
2559 ซึง่ มีการจาหน่าย 57,093 คัน ร้ อยละ 19.87 โดย
เป็ นการปรับเพิ่มขึน้ ของการจาหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์
กระบะ 1 ตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 98,237 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งมีการส่งออก 104,712คัน ร้ อยละ 6.18 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออก
กลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต้

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์
2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 255 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จ านวน 156,288 คัน เพิ่ม ขึน้ จากเดื อ นกุม ภาพันธ์
2559 ซึ่งมีการผลิต150,603 คัน ร้ อยละ 3.77 โดยเป็ น
การปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ ต
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จ านวน 150,525 คัน เพิ่ ม ขึน้ จากเดื อ นกุมภาพันธ์
2559 ซึ่งมีการจาหน่าย 131,748 คัน ร้ อยละ 14.25 โดย
เป็ นการปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ของการจ าหน่า ยรถจักรยานยนต์
ขนาด 101-125 ซีซี ขนาด 126-150 ซีซี และขนาด
มากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 37,203 คัน เพิ่ม ขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์
2559 ซึ่งมีการส่งออก 30,028 คัน ร้ อยละ 23.89 โดย
ตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหราชอาณาจักร
เนเธอร์ แลนด์ และเมียนมา
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในภาพรวมหดตั วลงเมื่อเทียบกั บ
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ ายในประเทศ
ลดลงต่ อเนื่องจากเดือนมกราคมที่ผ่ านมา เนื่ องจากภาคก่ อสร้ างใน
ประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว สาหรั บมูลค่ าการส่ งออกปรั บตัวลดลง
จากการปรั บลดการสั่งซื้อปูนซีเมนต์ ลงของเมียนมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวม
ปูนเม็ด) ลดลงร้ อยละ 1.03 และร้ อยละ 8.98 ตามลาดับ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หดตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน
โดยมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศลดลงเนื่องจากภาคก่อสร้ างของไทยยังไม่ขยายตัวมากเท่าที่
ได้ มีการคาดการณ์ ไว้ เมื่อช่วงปลายปี ก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากการที่ ภาคเอกชนยั ง มี แ นวโน้ มชะลอการลงทุ น ในธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการปรับลดลงของ
ปริ มาณการส่งออกปูนซี เมนต์ ไปยังเมี ยนมา ทาให้ บริ ษั ทผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์มีแนวโน้ มที่จะปรับลดปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงและ
หันไปส่งออกปูนเม็ดให้ กบั บังคลาเทศมากขึ ้น
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

80

ล้านเหรียญ
สหรัฐ

60

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนกุมภาพันธ์
2560เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น หดตัว ลงร้ อยละ
12.99 เนื่องจากเมียนมาปรับลดการสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้ างมากต่อเนื่องจากช่วงกลางปี ก่อน ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศ โดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ที่
สาคัญ 3 อันดับแรกของไทยในเดือนนี ้ยังคงเป็ นกัมพูชา บังคลา
เทศ และเมี ย นมา ตามลาดับ รวมมูลค่า 33.09 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรั ฐ ฯ หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.88 ของมู ล ค่ า การส่ ง ออก
ปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้

40
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2560

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
.34 เมื่ อเทียบกั บเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าลดลงร้ อยละ .0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน
เนื่องจากการผลิตเครื่องปรับ อากาศลดลง สาหรับอุตสาหกรรม
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตั วเพิ่ม ขึน้ ถึงร้ อยละ 22. เมื่ อเทีย บกั บ
เดื อ นเดี ย วกั นของ ปี ก่ อน จากการผลิ ต Semiconductor,
Monolithic IC, Other IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที1่ สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ก.พ. 2560
เครื่องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า

มูลค่ า

%YoY

ล้ านเหรียญสหรัฐ

1,062.23

-3.16

628.37

15.06

เครื่ องปรับอากาศ
428.51
เครื่ องอุปกรณ์สาหรับ
177.99
ป้องกันวงจรไฟฟ้ าและ
ส่วนประกอบ
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
4,5 2. 1
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

7.54
67.24

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 มี ดัช นี ผ ลผลิ ต
อยู่ที่ ร ะดับ 118.81 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.34 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 119.38 ลดลงร้ อยละ 7.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเกือบทังหมดมี
้
การปรับตัวลดลง คือ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วนแฟนคอยล์ ยู นิ ต คอมเพรสเซอร์ พั ด ลม ตู้ เย็ น เตา
ไมโครเวฟ กระติกน ้าร้ อน และหม้ อหุงข้ าว ลดลงร้ อยละ 14.86,
10.45, 6.02, 25.53, 10.74, 14.57, 18.76 และ 14.19 ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากเครื่ องปรับอากาศ
ได้ ยกเลิกการผลิตสินค้ ารุ่นเก่า และปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็ น
สินค้ าที่มีเทคโนโลยีสงู ขึ ้น เช่น Inverter เป็ นต้ น สาหรับตู้เย็นและ
คอมเพรสเซอร์ สง่ ออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้ แก่
อาเซียน สหภาพยุโรป และจีน
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 118.45
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 22.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC
และ HDD เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.38, 14.35, 30.25 และ 4.98
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC
เป็ นชิ น้ ส่ว นสาคัญ ในการพัฒ นาสิน ค้ าที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที่
สูงขึ ้น โดยการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.89,
59.04 และ 22.51 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน

6.0
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่ อ
2. การส่ งออก
มูลค่า การส่ง ออกเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2560 มีมลู ค่า 4,592.71 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 6.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 1,463.09
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 7.88 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยสิ น ค้ า ที่ มี ก ารส่ง ออกมากที่ สุด ได้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศ มีมูลค่า 428.51 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 7.54 เมื่ อเที ยบกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ องจาก
การส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน และญี่ปนุ่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.21 และ 18.24 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน รองลงมาคือ เครื่ องอุปกรณ์ สาหรั บป้องกัน
วงจรไฟฟ้ าและส่วนประกอบ มีมลู ค่าส่งออก 177.99 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 67.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลัก เกื อบทัง้ หมดปรั บตัว เพิ่มขึน้
ได้ แ ก่ สหภาพยุโ รป สหรั ฐ อเมริ ก า จี น และอาเซี ย น เพิ่ ม ขึ น้
ถึงร้ อยละ 334.6, 107.24, 29.47 และ 11.62 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,676.43
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.93 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แ ก่ จี น ญี่ ปุ่ น และอาเซี ย น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 34.89,
17.17 และ 3.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า การส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์
ประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มูล ค่ า ส่ง ออก 1,062.23
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก ส่วนใหญ่ ปรั บตัว
ลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ
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16.77, 13.65 และ 9.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลาดับ รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้ า มีมลู ค่าส่งออก 628.37
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.06 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อน จากการส่ ง ออกไปตลาดหลัก ส่ ว นใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
59.04, 22.51 และ 1.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลาดับ
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