ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2559 หดตัวร้ อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้ า อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อ
ตอบสนองในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้ อยกว่าร้ อยละ 30) ยังคงขยายตัวได้ อาทิ นํ ้ามันประกอบ
อาหาร นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ผลิตภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนมกราคม 2559 หดตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2558 ซึง่ เป็ นการหดตัวของตลาดในประเทศ ส่วนตลาดส่งออกยังคงขยายตัวได้
อุตสาหกรรมนํ ้ามันประกอบอาหาร ภาวะการผลิตเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นในสินค้ านํ ้ามัน
ปาล์มดิบ และนํ ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ โดยช่วงต้ นปี 2558 เป็ นช่วงที่วตั ถุดิบผลปาล์มไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการใช้ เนื่องจากตังแต่
้ ปลายปี 2557 ได้ เกิดภาวะนํ ้าท่วมในหลายพื ้นที่ทางภาคใต้ จน
รัฐต้ องออกมาตรการแก้ ไข ดังนันในเดื
้
อนมกราคม 2559 ผลผลิตปาล์มมีเพียงพอ ทําให้ การผลิต
เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
การเปิ ดปิ ดโรงงาน เดือนมกราคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 269
ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ร้ อยละ 24.4 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 48.7 และมี
จํ า นวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 7.3 โดยอุต สาหกรรมที่ สํ า คัญ ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีจํานวน 3 โรง จํานวนเงินทุน 3,645.90 ล้ านบาท
และจํานวนคนงาน 530 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ร้ อยละ 18.5 สําหรับโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการมีจํานวน
135 ราย มากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ร้ อยละ 22.73 และมากกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อย
ละ 26.17
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นมกราคม 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตัวร้ อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใช้ ใน
การแปรรูปยางหรื อพลาสติก และเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป(ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 5,406.7 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและเส้ น
ใย ผ้ าผืน เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่
ลดลง
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมกราคม 2559 มีปริ มาณ
ทังหมดจํ
้
านวน 9,590.8 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ร้ อยละ 1.08 (9,695.3
ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง) แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 (8,964.6 ล้ านกิโลวัตต์ชัว่ โมง) หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาด
กลาง มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ส่วน
กิจการขนาดใหญ่มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผา่ นมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมกราคม 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 3.3 อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ การผลิตลดลง เช่น รถยนต์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิ ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้ า เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองใน
ประเทศยังคงขยายตัวได้ อาทิ นํ ้ามันประกอบอาหาร นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันหดตัวร้ อยละ 6.3
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 2.1
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
มกราคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนธันวาคม 2558 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.1 และ 1.0 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 269 ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม
2558 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 356 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 24.44 มียอดเงิน
ลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 17,707 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 34,502 ล้ านบาท ร้ อยละ
48.68 และมีการจ้ างงานจํานวน 6,879 คน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 7,419 คน
ร้ อยละ 7.28
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 330 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 18.48 แต่มียอดเงินลงทุนรวม
เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 17,042 ล้ านบาท ร้ อยละ 3.9 และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้น
จากเดือนมกราคม 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 6,292 คน ร้ อยละ 9.33
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นมกราคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมขุดดินสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 23 โรงงาน รองลงมา คืออุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 18 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นมกราคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรม ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จํานวนเงินทุน 3,645.90 ล้ าน
บาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จํานวนเงินทุน 2,386.00 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นมกราคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรมอาหารสํ า เร็ จ รู ป พร้ อมบริ โ ภคทัน ที จํ า นวนคนงาน 666 คน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จํานวนคนงาน 530 คน
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ภาวะการเลิ ก กิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมในเดื อ นมกราคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิ จการจํานวน 135 ราย มากกว่าเดือนธันวาคม
2558 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 110 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22.73 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม
2,616 ล้ านบาท มากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,372 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ าง
งาน จํานวน 3,829 คน มากกว่าเดือนธันวาคม 2558 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 2,895 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการมากกว่าเดือนมกราคม 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 107 ราย คิดเป็ นจํ านวนมากกว่าร้ อยละ 26.17 มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือน
มกราคม 2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,526 ล้ านบาท แต่มีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนมกราคม
2558 ที่การเลิกจ้ างงานมีจํานวน 3,985 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนมกราคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 32 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ องนุ่งห่ม
ผ้ าเช็ดหน้ า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ า หนังสัตว์ จํานวน 12 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุน สูง สุด ในเดื อ นมกราคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ซ่อมตาข่าย แห อวน และชิ ้นส่วนอุปกรณ์ เงินทุน 777 ล้ านบาท
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอบใบยาสูบให้ แห้ ง รูดก้ านใบยาสูบ เงินทุน 530 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมกราคม 2559
คือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ผ้ า เช็ ด หน้ า เนกไท ถุง มื อ ถุง เท้ า จากผ้ า หนัง สัต ว์
จํานวนคนงาน 1,162 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ซ่อมตาข่าย แห อวน และ
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ จํานวนคนงาน 690 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนเล็กน้ อย จากวัตถุดิบออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน้ ส่ วนมูลค่ าการส่ งออกยังคงหดตัวอย่ างต่ อเนื่ อง จาก
ประเทศผู้นําเข้ าชะลอคําสั่งซือ้ ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
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
ทรงตัว
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ตกลุ่ มสิ นค้ าอาหารสํ าคัญ (ไม่ รวมนํ า้ ตาล) เดื อนมกราคม 2559
ปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 3.5 แบ่งเป็ น
กลุ่มสินค้ าสําคัญที่อิงตลาดส่งออก หากเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เช่น สับปะรดกระป๋ อง และแป้งมันสําปะหลัง การผลิตเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 36.1 และ 0.8 ตามลําดับ เนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น
กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ เช่น
นํ า้ มันปาล์ ม การผลิ ตเพิ่ มขึ น้ เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 88.5
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า คือ นํ ้ามันถัว่ เหลือง การ
ผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 28.7
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ เดื อนมกราคม 2559 ปริ มาณการจํ าหน่ ายสินค้ าอาหาร
และเกษตรในประเทศทรงตั วเมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อนร้ อยละ 0.1
จากความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจที่แม้ จะเพิ่มขึ ้น แต่อํานาจซื ้อยังคงชะลอตัว
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมนํา้ ตาล)
เดือนมกราคม 2559 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 9.6
จากสินค้ าที่ปรั บลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑ์ ข้าว และทูน่ากระป๋ อง
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 19.6 16.5 และ 15.1 ตามลําดับ เนื่องจากประเทศผู้นําเข้ าชะลอ
คําสัง่ ซื ้อ จากเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงชะลอตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรับตัว
ลดลงตามราคานํา้ มัน นอกจากนี ้ ยังขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมประมง
จากการประกาศแจ้ งเตือนการทําประมงของไทยเข้ าข่ายการทําประมงผิดกฎหมายของ
สหภาพยุโรป การยกเลิกสัมปทานน่านนํา้ ของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายประมงฉบับใหม่ ทําให้ เรื อประมงบางส่วนต้ องหยุดทําประมง แม้ จะมีบาง
สินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เช่น สับปะรด
กระป๋ องเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.1 จากคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น ส่วนมูลค่าการส่งออก
นํ ้าตาลปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 25.8 จากคําสัง่ ซื ้อที่
เพิ่มขึ ้นจากกลุม่ อาเซียน และจากค่าเงินบาทอ่อนตัว
3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิตและการส่งออกในภาพรวมจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อย จาก
ปั จ จั ย ล บ ก าร ใ ช้ แ ร ง ง าน ผิ ดก ฎหมาย แ ล ะ ก า รทํ าป ร ะ ม งผิ ดกฎ IUU
ของสหภาพยุโรป การที่อุปสงค์จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตาม
ระดับ ราคานํ า้ มัน แต่ด้ ว ยปั จ จัย บวกในหลายกลุ่ม สิ น ค้ า ได้ แ ก่ สิ น ค้ า ปศุสัต ว์
(ไก่แปรรู ป) ที่มีการเพิ่มคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ สินค้ านํา้ ตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อ
ล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ าประมง เช่น กุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจาก
การระบาดของโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
เร่ ง ด่ ว น มาตรการช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น SMEs
และมาตรการเร่ ง รั ด
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่
ส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภคอาหารในประเทศ จะส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต และการส่ ง ออก
อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวได้ เล็กน้ อย

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
การผลิ ตกลุ่มสิง่ ทอสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งภายใน
จะทรงตัวถึงชะลอตัว สําหรับกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มคาดว่า จะนําเข้า
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ต่าง ๆ ตามความต้องการสิ นค้าแฟชัน่
ของผูบ้ ริ โภคในประเทศ
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ มสิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อน การผลิตเส้ นใยสิ่งทอเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3.3 ซึ่งเป็ นผลจากการผลิตใน
กลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ ขยายตัว ในขณะที่การผลิตในกลุ่มเส้ นด้ ายลดลงตาม
การผลิ ตในกลุ่มผ้ าผื นที่ ลดลงร้ อยละ 10.1 จากความต้ องการในประเทศที่
ถดถอย และมีการนําเข้ าบางส่วนจากต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าถักเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.1 ในผลิตภัณฑ์ เครื่ องแต่งกาย
ชัน้ นอกบุรุษและเด็กชายและเครื่ องแต่งกายชัน้ นอกสตรี และเด็กหญิ งใน
ส่วนกลุ่มเสื ้อผ้ าทอเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.1 ในกลุ่มเครื่ องแต่งกายชันนอกและ
้
ชันในสตรี
้
และเด็กหญิง จากคําสัง่ ซื ้อสินค้ าในตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ ้น
2. การจําหน่ าย
ปริมาณการจําหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อน ผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอ ผ้ าผื น และเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณ
ลดลงร้ อยละ 3.4 8.5 และ 2.9 ตามลําดับ เนื่ องจากประชาชนชะลอการ
จับจ่ายใช้ สอยตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับช่วงต้ นปี มีวนั หยุด
ยาว ส่งผลให้ ประชาชนใช้ จ่ายเงินในส่วนการท่องเที่ยวมากกว่าการซื ้อสินค้ า
อุปโภค เช่น เสื ้อผ้ า
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มในภาพรวมลดลงร้ อยละ 11.8 แบ่งเป็ นกลุ่ม
สิ่งทอลดลง ร้ อยละ 14.2 ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน ด้ ายฝ้าย ด้ ายเส้ นใย
ประดิษฐ์ เคหะสิ่งทอ และเส้ นใยประดิษฐ์ ลดลง ร้ อยละ20.5 38.9 7.3 5.1
และ 13.3 ตามลําดับ โดยเฉพาะตลาดนําเข้ าหลัก ได้ แก่ เวียดนาม สามารถ
พัฒนาสิ่งทอต้ นนํ ้าเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าไปลงทุนของไต้ หวันและจีน จึงลดการ
นําเข้ าจากไทย กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มลดลง ร้ อยละ 8.3 ได้ แก่ เสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป
เครื่ องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบถุงเท้ าและถุงน่อง ลดลง ร้ อยละ 6.1
21.7 และ 24.5 ตามลําดับซึง่ เป็ นผลจากการส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปนุ่
และสหรัฐอเมริ กา มีมลู ค่าลดลง ร้ อยละ 8.3 7.8 และ 12.7 ตามลําดับ ตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
3. แนวโน้ ม
กลุ่มสิ่งทอที่ผลิตสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศคาดว่า
จะทรงตัวถึง ชะลอตัว เนื่องจากวัน ทํางานที่น้อยกว่าเดือนอื่ นสําหรั บการ
ส่งออก คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยงั คงชะลอ
ตัว ส่วนการนําเข้ าผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอ คาดว่า จะนําเข้ าลดลงทังเส้
้ นใยสิ่ง
ทอและผ้ าผื น ยกเว้ น ในกลุ่ม เสื อ้ ผ้ าสํ า เร็ จ รู ป คาดว่ า จะนํ า เข้ าเพิ่ ม ขึ น้
โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ต่าง ๆ ตามความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภค
ในประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
กระทรวงพาณิชย์ สหรั ฐอเมริกา ประกาศ อัตราการ
ตอบโต้ การทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่ นรี ดเย็นจากประเทศจีน
บราซิล ญี่ปุ่น และ สหราชอาณาจักร อินเดีย เกาหลีใต้ และรั สเซีย
อยู่ในช่ วงระหว่ างร้ อยละ 2.17 – 265.79 โดยประเทศจีนเป็ น
ประเทศที่โดนอัตราอากรตอบโต้ สูงที่สุด

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.
การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมกราคม 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 113.75 มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงลดลง ร้ อยละ 8.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีการผลิตที่ลดลง ร้ อยละ 9.64 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บโครเมีย ม ลดลง ร้ อยละ 27.89 และ
เหล็ก แผ่นเคลือ บดีบุก ลดลง ร้ อยละ 20.91 และจากข้ อมูล ของสถาบันเหล็กและ
เหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก
ทรงแบน 821,859 ตัน ลดลง ร้ อยละ 9.2 โดยเหล็ก แผ่น รี ด เย็น ลดลง ร้ อยละ
23.6 และเหล็ก แผ่น เคลือ บดีบุก ชนิด อื่น ๆ ลดลง ร้ อยละ 23.2 ในส่ว นของการ
นําเข้ า พบว่า การนําเข้ าเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 10.3 โดยเหล็กแผ่นเคลือ บ
สังกะสี EG ลดลง ร้ อยละ 37.4 และเหล็กแผ่นเคลือบชนิด อื่น ๆ ลดลง ร้ อยละ
30.4 สํา หรับ การส่ง ออก พบว่า การส่ง ออกเหล็ก ทรงแบน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 1.5
โดยเหล็กแผ่นรี ดเย็น Alloy steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4,800 (ปริ มาณการส่งออก 196
ตัน) และเหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 104.3
 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมีการผลิต ลดลงร้ อยละ 9.51 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กเส้ นข้ ออ้ อย ลดลง ร้ อยละ 11.19 และลวดเหล็กแรง
ดึง สูง ลดลง ร้ อยละ 9.17และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง
ประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก ทรงยาว ลดลง
ร้ อยละ 14.4 โดยเหล็กเหล็กเส้ นและเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ ลดลง ร้ อยละ 24.1
สําหรับการนําเข้ า ลดลง ร้ อยละ 23.2 โดยเหล็กเส้ น Alloy steel ลดลง ร้ อยละ
60.5 และท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ ลดลง ร้ อยละ 41.9 สําหรับการส่งออก ลดลง ร้ อยละ
29.8 โดยเหล็กลวด Alloy Steel ลดลง ร้ อยละ 61.9 และท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ ลดลง
ร้ อยละ 49.3
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อ มูล ดัช นี ร าคาเหล็ก ต่ า งประเทศของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือกุมภาพันธ์ 2559 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กมีการปรับตัวลดลงทุกชนิด เช่น เหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ลดลงจาก 84.1 เป็ น 51.28 ลดลง ร้ อยละ 39.02 เหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลงจาก 91.58
เป็ น 57 ลดลง ร้ อยละ 37.76 เหล็กแท่งแบน ลดลงจาก 80.23 เป็ น 51.62 ลดลง ร้ อย
ละ 35.66 เหล็กเส้ น ลดลงจาก 86.8 เป็ น 58.08 ลดลง ร้ อยละ 33.09 และ เหล็กแท่ง
เล็ ก Billet
ลดลงจาก 84.47 เป็ น 58.58 ลดลง ร้ อยละ 30.65
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะลดลง ทั ้งเหล็กทรงยาวและเหล็ก
ทรงแบน เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั ้งในและต่างประเทศที่ยงั ชะลอตัวอยู่
นอกจากนี ้ ยัง เป็ นผลมาจากอุต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เ ป็ นผู้ใ ช้ เ หล็ ก ที่ สํ า คัญ เช่ น
ก่อสร้ าง เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่มีสถานการณ์ การผลิตที่ทรงตัว นอกจากนี ้ ผู้ผลิตไทยยัง
ต้ องแข่งขันกับสินค้ านําเข้ าราคาถูกจากต่างประเทศ จึงส่งผลให้ การผลิตลดลง
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นมกราคม 2559
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 ซึ่งเป็ นการชะลอตัวของตลาดในประเทศ

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 147,651 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2558
ซึ่งมี การผลิต 167,165 คัน ร้ อยละ 11.67 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์ นั่งรถยนต์กระบะ 1 ตัน
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 51,821 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2558
ซึง่ มีการจําหน่าย 59,721 คัน ร้ อยละ 13.23 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1
ตัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แต่มีการจําหน่ายรถยนต์
PPV รวมกับ SUV เพิ่มขึ ้น
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 93,714 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2558
ซึง่ มีการส่งออก 92,440 คัน ร้ อยละ 1.38 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชี ยเนีย
และยุโรป
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่ า ยในประเทศ
ร้ อยละ 33 และส่งออกร้ อยละ 67

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือน
มกราคม 2559 ชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2558 ซึ่งเป็ นการลดลงของตลาด
ส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํานวน 159,434 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึง่ มีการ
ผลิต 173,146 คัน ร้ อยละ 7.92 โดยเป็ นการปรับลดลงของการ
ผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์
จํานวน 154,643 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมี
การจําหน่าย 142,931 คัน ร้ อยละ 8.19 โดยเป็ นการปรับเพิ่มขึ ้น
ของการจําหน่ายรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์
และแบบสปอร์ ต
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 24,646 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึง่ มีการ
ส่งออก 27,601 คัน ร้ อยละ 10.71 โดยเป็ นการปรับลดลงจาก
การส่ ง ออกไปประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าสหราชอาณาจัก รและ
อินโดนีเซีย
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
คาดว่ า จะทรงตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2558
สํ า หรั บ การผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพื่อจํ าหน่ายในประเทศร้ อยละ 75
และส่งออกร้ อยละ 25

หมายเหตุ: 1ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“ในภาพรวมอุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ ปรั บตั ว ดี ขึ้ น
เล็ ก น้ อย โดยมี ป ริ ม าณการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง แม้ ว่ าปริ ม าณการ
จําหน่ ายในประเทศจะยังไม่ ขยายตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยัง
ซบเซา ส่ ง ผลให้ กําลั ง ซื้อของประชาชนไม่ ฟ้ื นตัว และกระทบต่ อ
ยอดการจําหน่ ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ โดยมีแนวโน้ มปรั บตัวดีขึ้น
ได้ ในระยะต่ อไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่ างๆ ของภาครั ฐ
ในส่ วนของมูลค่ าการส่ งออกปรั บตัวลดลงเนื่องจากประเทศเพื่อน
บ้ านซึ่งเป็ นตลาดหลักของไทยปรั บลดคําสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทย
ลง”

1. การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดื อนมกราคม 2559 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ ด) เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 5.66 ในขณะที่
ปริ มาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศลดลงร้ อยละ 0.32
ในภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปรับตัวดีขึน้ โดยมีปริ มาณการ
ผลิตปูนซี เมนต์ เพิ่ มขึน้ เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถึงแม้ ว่าจะยังมี
ปริ มาณการจําหน่ายในประเทศที่ค่อนข้ างทรงตัวแต่ก็ถือว่าเติบโตต่อเนื่องจาก
เมื่อช่วงปลายปี ที่ผ่านมา หลังจากที่ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศซบเซาติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานานถึง 10 เดือน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลง
จากปั ญหาเศรษฐกิ จโลกตกตํ่ า ทํ าให้ ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับกําลังซื ้อ/ซ่อมแซมบ้ านในต่างจังหวัดยังไม่ขยับตัว
สูงขึ ้นมากเท่าที่คาดการณ์ ไว้ ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศจึงยังไม่ขยายตัวมาก
นัก
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ เดือนมกราคม 2559เมื่ อเที ยบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 3.11เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่
สําคัญของไทย ทังเมี
้ ยนมาร์ กัมพูชาและมาเลเซียปรั บลดคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จาก
ไทยลง โดยในส่ วนของเมี ยนมาร์ ได้ เร่ งสร้ างเมื องในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ านมาจน
ค่อนข้ างที่จะเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยจึงลดลงและมี
แนวโน้ มที่จะลดลงอีกเป็ นลําดับในระยะต่อไป
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิ ตและจํ าหน่ ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ มี
แนวโน้ มที่จะขยายตัวดีขึ ้นได้ จากการที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริ มความเป็ นอยู่
ระดับตําบล (โครงการตําบลละ 5 ล้ านบาท) และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มี รายได้ น้ อยที่ ได้ รั บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว ซึ่ง
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นน่าจะช่วยให้ ภาคประชาชนมีกําลังซื ้อ
และภาคเอกชนมีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้น โดยเฉพาะการลงทุนในพื ้นที่
ตามแนวเส้ นทางรถไฟสายที่กําลังจะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้
สําหรับแนวโน้ มการส่งออก คาดว่าจะมีมลู ค่าลดลง เนื่องจากฐาน
ตัวเลขของปี ก่อนสูงมาก ประกอบกับปั จจุบนั ประเทศเพื่อนบ้ านซึ่งเป็ นตลาด
หลักของสินค้ าปูนซีเมนต์ของไทยต่างพัฒนาประเทศของตนขึน้ มาเรื่ อยๆ และ
เร่ งพัฒนามากขึ ้นในช่วงปี 2557-2558 ที่ผ่านมา จนบางแห่งเกือบจะเป็ นเมืองที่
สมบูรณ์แล้ ว แนวโน้ มความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยจึงน่าจะค่อยๆ ลดลง
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นเดื อ นมกราคม 2559 ปรั บ ตั ว ลดลงร้ อยละ
4.03 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 13.55 เมื่ อ เทีย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต HDD IC ที่ปรั บตัวลดลง แต่
อุตสาหกรรมไฟฟ้าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับ
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตารางที่1 สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ม.ค. 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)

1,421.36

-8.86

555.22

-10.73

371.49
117.92

6.75
-3.55

4,179.53

-8.90

1.การผลิต
ภ า พ ร ว ม ภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิ กส์ ข องเดื อ น มกราคม 2559 มี ดัชนี ผลผลิต อยู่ที่
ระดับ 98.32 ลดลงร้ อยละ 4.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อ น โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามี ดัชนี ผลผลิต อยู่ที่ ร ะดับ 117.37
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุม่
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ เกือบทัง้ หมด เช่น
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่ ว นแฟนคอยล์ ยูนิ ต คอมเพรสเซอร์ ตู้เ ย็ น เครื่ อ งซัก ผ้ า
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.02 17.18 5.46 3.76 และ 12.40 เมื่อเทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากการส่ ง ออก
เครื่ องปรับอากาศไปตลาดหลักบางตลาดเริ่ มปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น
สหภาพยุโรป อาเซียนและสหรัฐอเมริ กา ยกเว้ นเครื่ องรับโทรทัศน์
ลดลงร้ อยละ 63.25 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่องจากมีการย้ ายฐานการผลิตเครื่ องรับโทรทัศน์จากไทยไปยัง
ประเทศในอาเซียน
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ 86.44
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 13.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่ ป รั บ ตั ว ลดลง ได้ แก่ HDD
Semiconductor Monolithic IC และ Other IC ปรับตัวลดลง
ร้ อยละ 12.75 25.08 7.08 และ 12.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลําดับ เนื่องจากความต้ องการคอมพิวเตอร์ และ
โน๊ ตบุ๊ คในตลาดโลกลดลง และความต้ องการผลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูล ค่ า การส่ง ออกเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
มกราคม 2559 มีมลู ค่า 4,179.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง
ร้ อยละ 8.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิน ค้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มูลค่ าการส่งออก 1,726.28 ล้ า น
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 6.93 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง
ได้ แก่ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น ลดลงร้ อยละ 4.47
11.35 22.26 และ 0.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลําดับ ยกเว้ น สหภาพยุโรป ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 19.13
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีมลู ค่า
ส่งออกสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่าส่งออก 371.49
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 6.75 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปอาเซียน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.98 32.26 และ 8.55 เมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น สิ น ค้ ารองลงมาคื อ กล้ อ งถ่ า ย
โทรทัศน์ กล้ องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล มีมูลค่า 117.92 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออกไปตลาด สหรั ฐ อเมริ กา และญี่ ปุ่ น
ลดลงมากถึงร้ อยละ 35.01 และ 44.18 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดับ จากการที่ มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ /
ผลิตภัณ ฑ์ มาทดแทน สําหรั บเครื่ องรั บโทรทัศน์ มีมูลค่า 42.18
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 56.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริ กาเริ่ มชะลอตัวหลังจากที่
มีการขยายตัวค่อนข้ างมากเมื่อปี 2558 โดยลดลงถึงร้ อยละ 72.20
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าการส่งออก 2,453.25 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 10.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักทุกตลาดปรับตัวลดลง
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลง
ร้ อยละ 8.46 9.41 12.34 7.93 และ 10.53 โดยสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าส่งออก 1,421.36 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักทุกตลาดลดลง ได้ แก่ อาเซียน
สหภาพยุโ รป จี น และสหรั ฐ อเมริ กา ลดลงร้ อยละ 5.85 2.97
24.82 และ 11.36
เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
รองลงมา คื อ แผงวงจรไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก 555.22
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 10.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการส่ ง ออกไป อาเซี ย น สหภาพยุโ รป
สหรัฐอเมริ กาและญี่ ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 11.36 17.18
8.07
และ 3.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน แต่การส่งออก
ไปจีน เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 55.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2558
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 จากแบบจําลองดัชนี ชีน้ ําที่จัดทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้ อยละ 11.30 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ลดลงร้ อยละ 2.30 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่ อ งจากตลาดส่ง ออกหลัก ยัง ไม่ ฟื้น ตัว สํ าหรั บอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้ อยละ 20.57 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออก HDD IC ไปตลาด
หลักชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
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