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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2559 หดตัวร้อยละ 5.1 โดย

อตุสาหกรรมสําคญัท่ีหดตวั อาทิ รถยนต์ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภณัฑ์พลาสติก 
ผลติภณัฑ์ยางอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ยางรถยนต์  

อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2559 ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปี 2558 โดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ และตลาดสง่ออก 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย เดือนกรกฎาคม 2559 การผลิตลดลงโดยเป็นการ
ลดลงทัง้ในกลุ่มเสือ้ผ้าถักและเสือ้ผ้าทอ ตามคําสั่งซือ้ทัง้ภายในและต่างประเทศ 
ประกอบกบัมีการนําเข้าเสือ้ผ้าแฟชัน่เพ่ิมขึน้จาก จีน เวียดนาม กมัพชูา บงัคลาเทศและ
ญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมขยายตวัได้แต่อยู่ใน
อตัราการเติบโตท่ีลดลงเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนของไทย หลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศมีฝนตก
หนกัตลอดทัง้เดือน ทําให้ภาคก่อสร้างชะลอตวั   

การแจ้งประกอบกิจการและการจําหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนกรกฎาคม 
2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 322 ราย ลดลงจาก
เดือนมิถนุายน 2559 ร้อยละ 11.1 มีจํานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 29.2 แต่มียอดเงิน
ลงทนุรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.0 โดยอตุสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อตุสาหกรรมผลิตอปุกรณ์
ชิน้ส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  จํานวนเงินทุน 4,342.55 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558  ร้อยละ 21.5 สําหรับโรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 78 ราย น้อยกว่าเดือนมิถนุายน 2559 ร้อยละ 35.0 และน้อยกว่าเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 65.8 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกรกฎาคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,415.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 
0.9 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์เพลาสง่กําลงัและสว่นประกอบ 
เคร่ืองกงัหนัไอพน่และสว่นประกอบ รวมถงึเคร่ืองสบูลม เคร่ืองสบูของเหลวท่ีเพิ่มขึน้  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,056.6  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและ
เส้นใย กระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์
สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนกรกฎาคม 2559 มี
ปริมาณทัง้หมดจํานวน 10,381.2 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนมิถนุายน 2559 ร้อยละ 1.4 
ท่ีปริมาณ 10,530.0 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี
ปริมาณ 10,309.5ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
ขนาดเลก็และขนาดกลางมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาและจากช่วงเดียวกนัของปี 
2558 ส่วนกิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาแต่เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนกรกฎาคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัร้อย
ละ 5.1 อุตสาหกรรมสําคญัท่ีส่งผลด้านลบต่อดชันี เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์ เสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ผลติภณัฑ์พลาสตกิ และผลติภณัฑ์ยาง เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 0.6 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 1.7 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

กรกฎาคม 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนมิถุนายน 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ขยายตวัร้อยละ 4.6 และ 9.1 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนกรกฎาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนมิถนุายน  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 322 ราย ลดลงจากเดือนมิถนุายน 
2559 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  362 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 11.1 มีการจ้างงาน
จํานวน 6,659 คน ลดลงจากเดือนมิถนุายน 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 9,406 คน ร้อยละ 29.2 แต่มียอดเงิน
ลงทนุรวมทัง้สิน้ 20,099 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน  2559 ซึง่มีการลงทนุ 18,604 ล้านบาท ร้อยละ 8.0 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกวา่เดือนกรกฎาคม 2558 ซึง่มีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 410 ราย หรือคดิเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 21.5 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2558 ซึง่มีการลงทนุ 36,082 ล้านบาท ร้อยละ 44.3 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือนกรกฎาคม 
2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 10,539 คน ร้อยละ 36.8 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  23 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรม ซอ่มรถยนต์และเคาะพน่สีรถยนต์ จํานวน  20 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ชิน้ส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  จํานวนเงินทุน 4,342.55   
ล้านบาท  รองลงมาคือ อตุสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene(EPS)               
จํานวนเงินทนุ 3,700 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ชิน้ส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  จํานวนคนงาน 911 คน 
รองลงมา คือ อตุสาหกรรมซอ่มรถยนต์และเคาะพน่สีรถยนต์  จํานวนคนงาน 405 คน 

 

 

 

 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนกรกฎาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนมิถนุายน 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 78 ราย น้อยกว่าเดือนมิถนุายน  2559 ซึง่มีโรงงานท่ี
ปิดดําเนินกิจการจํานวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  632 ล้านบาท น้อยกว่า
เดือนมิถุนายน  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 3,057 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงาน จํานวน  1,442  คน 
น้อยกวา่เดือนมิถนุายน  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  2,177  คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 228 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 65.8 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 
2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 3,805  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2558 ท่ี
การเลกิจ้างงานมีจํานวน 6,615 คน  

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนกรกฎาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม 
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์  จํานวน 11 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทําผลิตภณัฑ์
คอนกรีต คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิมซั่ม ปูนปลาสเตอร์ และอุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ ทัง้ 2 
อตุสาหกรรม  จํานวนอตุสาหกรรมละ 6 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน เคร่ืองประดบัจากพลาสติก เงินทนุ 86 ล้านบาท 
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมตดัเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถงุมือ ถงุเท้าจากผ้า หนงัสตัว์ 
เงินทนุ 83 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  2559  
คือ  อตุสาหกรรมตดัเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถงุมือ ถงุเท้าจากผ้า หนงัสตัว์  จํานวน
คนงาน  370 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
จํานวนคนงาน  306 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ 
ในขณะที่การบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้ ส่วนมูลค่าการ
ส่งออกหดตัว จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว การชะลอคํา
ส่ังซือ้ของประเทศผู้นําเข้า ระดบัราคาสินค้าอาหารในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงตามราคานํา้มัน และมีผลผลิตส่วนเกินออกสู่
ตลาดมาก 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคญั (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนกรกฎาคม2559 ปรับตวั
เพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ8.9 แบง่เป็น 
    1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมนัสําปะหลงั และสบัปะรดกระป๋องปรับตวั
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.0 และ 5.6 ตามลําดบัจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ประกอบกับความต้องการ
ของตลาดมีอยา่งตอ่เน่ือง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบในประเทศ เช่น 
นํา้มนัปาล์ม ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.5 จากวตัถดุิบลดลงสว่นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบนําเข้า คือ 
นํา้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 135.5 เน่ืองจากความต้องการบริโภค
ภายในปรับตวัสงูขึน้ 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่รวม
นํา้ตาล)เดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.6 
โดยเฉพาะแป้งมนัสําปะหลงัท่ีมีความต้องการบริโภคเพ่ิมขึน้ซึ่งมีปริมาณการจําหน่าย
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.2 นอกจากนี ้ความต้องการบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองปรับตวัเพ่ิมขึน้ 
โดยปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 91.5 เน่ืองจากราคานํา้มนัถัว่เหลืองใกล้เคียง
กบันํา้มนัปาล์ม ทําให้ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
กรกฎาคม  2559 ป รับตัว ลดลงจาก เดื อน เดี ย วกันของ ปีก่ อน ร้ อยละ  6.4  
ในกลุ่มสินค้าท่ีสําคญั เช่น ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั  สบัปะรดกระป๋อง ข้าวโพดหวาน
กระป๋อง ปลาทนู่ากระป๋อง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์ข้าว  และไก่แปรรูป ปรับตวัลดลง
ร้อยละ 28.4  18.6  7.4  3.0  3.0  3.0 และ 2.2ตามลําดบั เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ียงั
ชะลอตัว และระดับราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้มนั รวมทัง้มี
ผลผลิตสว่นเกินออกสูต่ลาดมาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น กุ้ งสดแช่
เย็นแช่แข็งและไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 64.5 และ 19.9 ตามลําดบั จากคําสัง่
ซือ้ในต่างประเทศเพ่ิมขึน้และค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวั แม้ราคาจะปรับลดลงก็ตาม สําหรับ
มลูคา่การสง่ออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 33.8 จาก
ราคาและการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคูค้่าหลกั อาทิจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ 
3. แนวโน้ม 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนโดยมีปัจจยั

ลบจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่ความ
ต้องการจากจีนชะลอตวัลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อย่างไรก็
ตาม มีปัจจยับวกในหลายสินค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ท่ีมีคําสัง่ซือ้จากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 
สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ สินค้ากุ้ ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้
ตัวจากโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้กบั SMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบตา่ง  ๆรวมถงึการกระตุ้นการทอ่งเที่ยวท่ีสง่ผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ การ
ผลิตและการสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารให้ขยายตวั 

 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งทอเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มเส้นใย
สังเคราะห์ แต่กลุ่มเส้นด้ายลดลงตามการผลิตในกลุ่มผ้าผืนที่
ลดลง ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตลดลงทั้งในส่วนเส้ือผ้าถัก และ
เส้ือผ้าทอ โดยมีการนําเข้าเส้ือผ้าแฟช่ันตามความต้องการของ
ผู้บริโภคเพิม่ขึน้” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอในภาพรวมเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 
0.1 ในกลุม่เส้นใยสงัเคราะห์ แต่กลุ่มเส้นด้ายลดลง ร้อยละ 5.7 ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ในส่วนการผลิตผ้าผืนลดลง ร้อยละ 13.0 
ตามความต้องการใช้ในการผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปท่ีลดลง  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลดลงร้อยละ 22.6 โดยผลิตลดลงทัง้ในกลุ่ม
เสือ้ผ้าถักและเสือ้ผ้าทอ ตามคําสัง่ซือ้ทัง้ภายในและต่างประเทศ ประกอบ
กบัมีการนําเข้าเสือ้ผ้าแฟชัน่เพ่ิมขึน้จาก จีน เวียดนาม กมัพชูา บงัคลาเทศ
และญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

2. การจาํหน่าย 
ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
4.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายให้กับโรงทอผ้าในประเทศ สําหรับผ้าผืน 
และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 9.7 และ18.0 
ตามลําดับ สอดคล้องกับการผลิตท่ีชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคในประเทศนิยมเสือ้ผ้าสําเร็จรูปแฟชั่นนําเข้าจากจีน 
ญ่ีปุ่ น และเสือ้ผ้าแบรนด์เนมจากอิตาลีเพ่ิมมากขึน้ 

การ ส่งออก เ ม่ื อ เป รียบ เ ทียบกับ ช่ ว ง เ ดียวกันของ ปี ก่อน  
เส้นใยสิ่งทอ มีมลูค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 8.2 จากความต้องการใน
ตลาดคู่ค้าลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม ตรุกี และปากีสถาน เป็น
ต้น ในส่วนผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 9.7 ในตลาด
เวียดนาม บงัคลาเทศ จีน และญ่ีปุ่ น เป็นต้น สําหรับเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง 
ร้อยละ 11.0 จากคําสัง่ซือ้ในตลาดหลกั ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยโุรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัฟืน้ตวัไม่ชดัเจน 

3. แนวโน้ม 
คาดว่า การผลิตจะขยายตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ตามความ

ต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะเส้นใยสําหรับใช้ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ สว่นการผลิตผ้าผืนและเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาด
ว่าจะชะลอตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ ผลิตบางส่วนได้ขยาย
ฐานการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในส่วนการจําหน่ายในประเทศ คาด
ว่าจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายใน สําหรับการส่งออก คาดว่า จะ
ชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ียงัคงชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนการนําเข้า คาดว่า ผลิตภณัฑ์กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้าเส้นใยสิ่งทอและผ้า
ผืนลดลง แต่ในส่วนเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะ
เสือ้ผ้าแฟชัน่ตามความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

สมาคมเหล็กประเทศเวียดนาม (Vietnam Steel 

Association; VSA) คาดว่าราคาเหล็กในประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่ มขึ น้  ด้วยแรงหนุนจากความต้องการใช้เหล็กใน

อุ ต ส าหก ร รม ก่ อส ร้ า ง แล ะก า ร ฟ้ื น ตั ว ข อ ง ตล าด

อสังหาริมทรัพย์ จึงทําให้การบริโภคเหล็กขยายตัวเพิ่มขึน้

อย่างมาก 

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.การผลิต    

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกรกฎาคม 2559  ลดลงเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 121.62 มี
อตัราการเปลี่ยนแปลงลดลง  ร้อยละ 4.82 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตุ
ดงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  1.73  เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 17.84 เหล็กแผ่นรีดเย็น 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.94 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน 981,064 ตัน  ลดลง     
ร้อยละ 0.8 โดยเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 9.1  รองลงมาคือ เหล็กแผ่น
เคลือบสงักะสี ลดลง ร้อยละ 3.8  ปริมาณการนําเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.4  โดยเหล็ก
โครงสร้างขึน้รูปเย็น เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2,500 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพิ่มขึน้ 
ร้ อยละ  286 .4  สําหร ับการส ่งออก  พบว ่า  การส ่งออกเหล ็กทรงแบน  เ พิ ่มขึ น้ 
ร้อยละ 59.7  โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น Alloy steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8,326.8 เหล็กแผ่น
หนารีดร้อน  Alloy steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 422.2  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลง ร้อยละ 12.79 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กเส้นกลม ลดลง ร้อยละ 29.82  เหล็กเส้นข้ออ้อยลดลง   
ร้อยละ 12.53  และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า 
ความต้องการใช้ในประเทศ ลดลง ร้อยละ 21.4 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ลดลง ร้อยละ 28.7 เหล็กลวด ลดลง  ร้อยละ 6.2 สําหรับการนําเข้า เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 11.3 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 297.8 รองลงมาคือ 
เหล็กเส้น Alloy steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.3 สําหรับการส่งออก เพิ่มขึน้  ร้อยละ 7.2  
โดยท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 84.7  

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมลูดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหลก็ (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัในตลาด 
CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนสิงหาคม 2559เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีมีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เหล็กแท่งแบน เพ่ิมขึน้ จาก 62.79 เป็น  
73.26 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 16.67 เหลก็แผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 69.74 เป็น 75.49 เพ่ิมขึน้ ร้อย
ละ 8.24 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพ่ิมขึน้จาก 74.35 เป็น  75.29 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 1.27 สําหรับ
ผลติภณัฑ์ท่ีมีดชันีราคาเหลก็ ลดลง ได้แก่ เหลก็เส้น ลดลงจาก 78.72 เป็น 75.53 ลดลง ร้อย
ละ 4.05 และเหลก็แผ่นรีดเย็น ลดลงจาก 76.63 เป็น 75.70 ลดลง ร้อยละ 1.21 

  
3. แนวโน้ม 

           สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน  คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะขยายตัวเล็กน้อย   เน่ืองจากสินค้า   
คงคลงัท่ีมีอยู่ทัง้ในสว่นของเหลก็ทรงยาวและทรงแบนท่ีลดลง  สง่ผลให้ผู้ผลติเพ่ิมการผลติ 

 
 

 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 
* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2559 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่งออก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 153,950 คนั ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการผลิต 165,863 คัน ร้อยละ 7.18 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลติรถยนต์กระบะ 1 ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 60,635 คนั ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 60,863 คนั ร้อยละ 0.37 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์กระบะ 
1 ตนั แต่มีการจําหน่ายรถยนต์พาณิชย์และรถยนต์ PPV 
รวมกบั SUV เพิ่มขึน้ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 99,155 คนั ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 102,359 คนั ร้อยละ 3.13 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออก
กลาง และอเมริกากลางและใต้ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2559  
คาดว่าจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 
2558สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2559 
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 34และสง่ออกร้อยละ 66 
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รถจักรยานยนต์ 

 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดอืนกรกฎาคม
2559 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของ

ปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดใน
ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 142,516 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม
2558 ซึ่ ง มีการผลิต125,941 คัน  ร้อยละ  13 .16 
โดยเป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์และแบบสปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 127,331 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม
2558 ซึง่มีการจําหน่าย 113,477 คนั ร้อยละ 12.21 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 19,399 คนั ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 23,705 คัน ร้อยละ 18.16 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศสหรัฐอเมริกามาเลเซีย
และเนเธอร์แลนด์ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม
2559 คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
สิงหาคม 2558 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
สิงหาคม 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 86 และสง่ออกร้อยละ 14 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ 1  ตัง้แต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิม่เติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

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

   ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านัน้ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมขยายตัวได้ใน
อัตราการเติบโตที่ลดลงเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนของไทย หลาย
พื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักตลอดทั้งเดือน ทําให้ภาคก่อสร้าง
ชะลอตัว  สาํหรับมูลค่าการส่งออกหดตัวลง เน่ืองจากอินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์ และเมียนมาร์ปรับลดคาํส่ังซื้อปูนซีเมนต์จากไทยลง” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณ
การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.78 
และร้อยละ 15.47 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยงัอยู่ในเกณฑ์ขยายตวัได้ เม่ือเทียบกับฐาน
ตวัเลขของปีก่อนซึง่มีปริมาณการผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ (ไม่รวมปนูเม็ด) ใน
ประเทศต่ําท่ีสดุในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา แตห่ากพิจารณาการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ในปี 2559 จากกราฟเส้นสีม่วงจะเห็นว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หดตัวลง
ค่อนข้างมาก เน่ืองจากในปีนีป้ระเทศไทยมีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในหลาย
พืน้ท่ีทัว่ประเทศตลอดเดือนกรกฎาคม ทําให้ภาคก่อสร้างชะลอตวั อย่างไรก็ตาม 
ภาครัฐยังคงมีนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจด้วยการเร่งลงทุนในโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ทัง้โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ต่างๆ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบ
เรือ A) โครงการพฒันาศนูย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ท่าเรือแหลมฉบงั 
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสวุรรณภมิู เฟส 2 
ซึง่จะชว่ยให้อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์เติบโตได้ในระยะตอ่ไป 

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.22 เน่ืองจาก
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย และลาว มีคําสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์จาก
ไทยลดลง อย่างไรก็ตาม บังคลาเทศ เวียดนาม และออสเตรเลีย มีคําสั่งซือ้
ปนูซีเมนต์จากไทยเพ่ิมขึน้ แตก่วา่ร้อยละ 99 ของการสัง่ซือ้ดงักล่าวเป็นปนูเม็ด
ซึง่มีมลูค่าไม่สงูนกั ทําให้ภาพรวมมลูค่าการส่งออกปนูซีเมนต์ของไทยในเดือน
นีห้ดตวัลงกวา่ร้อยละ 10 ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกมีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กน้อย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 เทา่นัน้ 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มทรงตวัในระดบั
ใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคมเน่ืองจากยงัคงมีฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 
ภาคก่อสร้างจงึชะลอตวั สง่ผลให้มีความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศลดลง 

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยก็อยู่ในช่วง
ฤดฝูนเชน่กนั ทําให้บริษัทผู้ผลิตวางแผนปรับลดปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์ลงตาม
แนวโน้มความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศและประเทศคูค้่าท่ีลดลง 
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สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ในเดอืนกรกฎาคม 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้  ร้อยละ 
4.50 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.03 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างมาก และ
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ปรับตวัลดลงร้อยละ 1.03 เม่ือเทยีบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Other IC ที่ปรับตัว
ลดลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ก.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,356.68 -1.09 

แผงวงจรไฟฟ้า 644.96 3.74 

เคร่ืองปรับอากาศ 340.74 8.47 

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า 222.81 12.05 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,347.03 -1.84 

 
ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 
1.การผลติ 

       ภ าพ ร ว มภ 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 กรกฎาคม 2559  มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดับ 108.00 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.50 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ีระดับ 

112.78 เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.03 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน   กลุ่ม เค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้า ท่ี มีการป รับตัว เพิ่ มขึ น้  ไ ด้แ ก่ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่นแฟนคอยล์ยนิูต พดัลม และเตาไมโครเวฟ เพิ่มขึน้ร้อยละ 

49.02, 44.21, 8.73 และ 0.02  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ตามลําดบั เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศจําหน่ายในประเทศ

เพิ่มขึน้ และการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปและเวียดนามได้

คอ่นข้างมาก 

     อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี  105.02 

ปรับตวัลดลงร้อยละ 1.03 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมาจากการปรับตวัลดลงของ Other IC ลดลง  ร้อยละ 4.12 

เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
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สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เ ดือน
กรกฎาคม 2559 มีมลูค่า 4,347.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
1.84 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมลูค่าการส่งออก 1,802.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.22 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงได้แก่ จีน 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 0.90, 2.67 และ  7.80 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดบั ยกเว้นอาเซียน และ
สหภาพยโุรป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.44 และ 0.53      เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบัโดยสินค้าหลกัท่ีมีการส่งออกมากท่ีสดุ  
ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศมีมลูค่าส่งออก  340.74  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 8.47 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักเกือบทัง้หมดปรับตัวเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 56.13, 56.39, 
12.69, และ 11.52 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 
ยกเว้นญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 9.69 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
รองลงมาคือ เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า 
รวมถึงแป้นและแผงควบคุม มีมูลค่า 222.81  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.05 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักเกือบทัง้หมดปรับตัวเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.21, 7.74, 
24.85 และ 10.97 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 
ยกเว้นจีน ลดลงร้อยละ 9.38 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,544.76                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.08 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัลดลง ได้แก่ 
สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 4.71, 5.68 และ 12.17 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ ยกเว้นอาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.26 และ 13.49 เม่ือเทียบกบัเดือน 

 
 
 

เดียวกนัของปีก่อน โดยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ  คือ 
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่งออก 1,356.68 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 1.09 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 
ได้แก่ สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 11.67, 5.41 และ 
18.92 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น อาเซียนและ
สหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.52 และ 13.95 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลูค่า
ส่งออก 644.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.74 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกนั ของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทกุ
ตลาดปรับตวัเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และ
ญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.41, 11.41, 16.45 และ 8.54 เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ยกเว้นจีน ลดลงร้อยละ 10.71 เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน 
 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนสิงหาคม 

2559 จากแบบจําลองดัชนีชี นํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.90 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.53 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน   โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถ
ขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะ
สหภาพยโุรปและอาเซียน สําหรับอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คาดวา่จะ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.74 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊คลดลงอย่างต่อเน่ือง  
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
ญ่ีปุ่ น และจีน 

	


