ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เดื อ นกรกฎาคม 2559 หดตัว ร้ อยละ 5.1 โดย
อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์ เครื่ องยนต์ เครื่ องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดื อนกรกฎาคม 2559 ชะลอตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับช่ ว ง
เดียวกันของปี 2558 โดยเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย เดือนกรกฎาคม 2559 การผลิตลดลงโดยเป็ นการ
ลดลงทัง้ ในกลุ่ม เสื อ้ ผ้ า ถั ก และเสื อ้ ผ้ า ทอ ตามคํ า สั่ง ซื อ้ ทัง้ ภายในและต่ า งประเทศ
ประกอบกับมีการนําเข้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ เพิ่มขึ ้นจาก จีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศและ
ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวได้ แต่อยู่ใน
อัตราการเติบโตที่ลดลงเนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝนของไทย หลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศมีฝนตก
หนักตลอดทังเดื
้ อน ทําให้ ภาคก่อสร้ างชะลอตัว
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนกรกฎาคม
2559 มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 322 ราย ลดลงจาก
เดือนมิถนุ ายน 2559 ร้ อยละ 11.1 มีจํานวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 29.2 แต่มียอดเงิน
ลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.0 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์
ชิ น้ ส่ ว นสํ า หรั บ ใช้ กับ เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จํ า นวนเงิ น ทุน 4,342.55 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558 ร้ อยละ 21.5 สําหรับโรงงานที่จําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 78 ราย น้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ร้ อยละ 35.0 และน้ อยกว่าเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 65.8
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การนํ าเข้ าของภาคอุ ตสาหกรรมไทย ในเดือนกรกฎาคม 2559 การนํ าเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,415.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องยนต์เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบ
เครื่ องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ รวมถึงเครื่ องสูบลม เครื่ องสูบของเหลวที่เพิ่มขึ ้น
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,056.6
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและ
ั ฑ์ รวมถึงอุปกรณ์
เส้ นใย กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ส่วนประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
การใช้ ไ ฟฟ้ าของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในเดื อ นกรกฎาคม 2559 มี
ปริ มาณทังหมดจํ
้
านวน 10,381.2 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนมิถนุ ายน 2559 ร้ อยละ 1.4
ที่ปริ มาณ 10,530.0 ล้ านกิ โลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่
ปริ มาณ 10,309.5ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปี
2558 ส่วนกิจการขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกรกฎาคม 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 หดตัวร้ อย
ละ 5.1 อุตสาหกรรมสําคัญที่ ส่งผลด้ านลบต่อดัชนี เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์ เสื ้อผ้ า
สําเร็ จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 0.6
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 1.7
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
กรกฎาคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 การผลิ ต ในภาคอุต สาหกรรมประเทศมาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย
ขยายตัวร้ อยละ 4.6 และ 9.1 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2559
ภาวะการประกอบกิจ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 322 ราย ลดลงจากเดือนมิถนุ ายน
2559 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 362 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 11.1 มีการจ้ างงาน
จํานวน 6,659 คน ลดลงจากเดือนมิถนุ ายน 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 9,406 คน ร้ อยละ 29.2 แต่มียอดเงิน
ลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 20,099 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึง่ มีการลงทุน 18,604 ล้ านบาท ร้ อยละ 8.0
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นกรกฎาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2558 ซึง่ มีโรงงาน
เริ่มประกอบกิจการจํานวน 410 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 21.5 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2558 ซึง่ มีการลงทุน 36,082 ล้ านบาท ร้ อยละ 44.3 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือนกรกฎาคม
2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 10,539 คน ร้ อยละ 36.8
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นกรกฎาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรม ผลิต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 23 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรม ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวน 20 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ ชิ ้นส่วนสําหรับใช้ กับเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนเงินทุน 4,342.55
ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene(EPS)
จํานวนเงินทุน 3,700 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสูง สุด ในเดื อ นกรกฎาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ ชิน้ ส่วนสําหรับใช้ กับเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ จํ านวนคนงาน 911 คน
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวนคนงาน 405 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนมิถนุ ายน 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 78 ราย น้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึง่ มีโรงงานที่
ปิ ดดําเนินกิจการจํานวน 120 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 35.0 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 632 ล้ านบาท น้ อยกว่า
เดือนมิถุนายน 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,057 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จํานวน 1,442 คน
น้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 2,177 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 228 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 65.8 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนกรกฎาคม
2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,805 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2558 ที่
การเลิกจ้ างงานมีจํานวน 6,615 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนกรกฎาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวน 11 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์
คอนกรี ต คอนกรี ต ผสม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยิ ม ซั่ม ปูน ปลาสเตอร์ และอุต สาหกรรมบรรจุก๊ า ซ ทัง้ 2
อุตสาหกรรม จํานวนอุตสาหกรรมละ 6 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมทําเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องเรื อน เครื่ องประดับจากพลาสติก เงินทุน 86 ล้ านบาท
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ า หนังสัตว์
เงินทุน 83 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม 2559
คือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ า หนังสัตว์ จํานวน
คนงาน 370 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการก่อสร้ างอาคาร
จํานวนคนงาน 306 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากผลผลิตสินค้ าเกษตรเพิ่มขึน้
ในขณะที่การบริ โภคในประเทศปรั บตัวเพิ่มขึน้ ส่ วนมูลค่ าการ
ส่ งออกหดตัว จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว การชะลอคํา
สั่งซือ้ ของประเทศผู้นําเข้ า ระดับราคาสินค้ าอาหารในตลาดโลก
ปรั บ ตั ว ลดลงตามราคานํ า้ มั น และมี ผ ลผลิ ต ส่ ว นเกิ น ออกสู่
ตลาดมาก
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้ าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํ ้าตาล) เดือนกรกฎาคม2559 ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ8.9 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมันสําปะหลัง และสับปะรดกระป๋ องปรับตัว
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 33.0 และ 5.6 ตามลําดับจากผลผลิตเพิ่มขึน้ ประกอบกับความต้ องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ เช่น
นํ ้ามันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.5 จากวัตถุดิบลดลงส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า คือ
นํ ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 135.5 เนื่องจากความต้ องการบริ โภค
ภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่รวม
นํ ้าตาล)เดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 4.6
โดยเฉพาะแป้งมันสําปะหลังที่มีความต้ องการบริ โภคเพิ่มขึ ้นซึ่งมีปริ มาณการจําหน่าย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.2 นอกจากนี ้ ความต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองปรับตัวเพิ่มขึน้
โดยปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 91.5 เนื่องจากราคานํ ้ามันถัว่ เหลืองใกล้ เคียง
กับนํ ้ามันปาล์ม ทําให้ ผ้ บู ริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํา้ ตาล) เดือน
กรก ฎา คม 2559 ปรั บตั ว ลด ลง จา กเ ดื อ น เดี ยว กั น ข อ ง ปี ก่ อน ร้ อ ยล ะ 6.4
ในกลุ่มสินค้ าที่สําคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง สับปะรดกระป๋ อง ข้ าวโพดหวาน
กระป๋ อง ปลาทูน่ากระป๋ อง บะหมี่ก่งึ สําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ข้าว และไก่แปรรู ป ปรับตัวลดลง
ร้ อยละ 28.4 18.6 7.4 3.0 3.0 3.0 และ 2.2ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยงั
ชะลอตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้ มัน รวมทัง้ มี
ผลผลิตส่วนเกินออกสูต่ ลาดมาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น กุ้งสดแช่
เย็นแช่แข็งและไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.5 และ 19.9 ตามลําดับ จากคําสัง่
ซื ้อในต่างประเทศเพิ่มขึน้ และค่าเงินบาทที่อ่อนตัว แม้ ราคาจะปรับลดลงก็ตาม สําหรับ
มูลค่าการส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 33.8 จาก
ราคาและการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคูค่ ้ าหลัก อาทิจีน มาเลเซีย ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อนโดยมีปัจจัย
ลบจากการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่ความ
ต้ องการจากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็
ตาม มีปัจจัยบวกในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรูป ที่มีคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
สินค้ านํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ ากุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้
ตัวจากโรค EMS ประกอบกับรั ฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั SMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ การ
ผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารให้ ขยายตัว
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสิ่งทอเพิ่มขึ้นเล็กน้ อยในกลุ่มเส้ นใย
สั งเคราะห์ แต่ กลุ่ มเส้ นด้ ายลดลงตามการผลิตในกลุ่ มผ้ าผืนที่
ลดลง ส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ ม ผลิตลดลงทั้งในส่ วนเสื้อผ้ าถัก และ
เสื้อผ้ าทอ โดยมีการนํ าเข้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นตามความต้ องการของ
ผู้บริโภคเพิม่ ขึน้ ”
ตัน

ปริมาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ มสิ่ งทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อน การผลิตผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ร้ อยละ
0.1 ในกลุม่ เส้ นใยสังเคราะห์ แต่กลุ่มเส้ นด้ ายลดลง ร้ อยละ 5.7 ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นการผลิตเพื่ อใช้ ในประเทศ ในส่วนการผลิ ตผ้ าผืน ลดลง ร้ อยละ 13.0
ตามความต้ องการใช้ ในการผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปที่ลดลง
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป ลดลงร้ อยละ 22.6 โดยผลิตลดลงทังในกลุ
้
่ม
เสื ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอ ตามคําสัง่ ซื ้อทังภายในและต่
้
างประเทศ ประกอบ
กับมีการนําเข้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ เพิ่มขึ ้นจาก จีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ
และญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
2. การจําหน่ าย
ปริ มาณการจําหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อน ผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอ มี ปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
4.0 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการจําหน่ายให้ กับโรงทอผ้ าในประเทศ สําหรับผ้ าผืน
และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 9.7 และ18.0
ตามลํ าดับ สอดคล้ อ งกับ การผลิ ต ที่ ชะลอตัวอย่ างต่อ เนื่ อ ง ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริ โภคในประเทศนิยมเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปแฟชั่นนําเข้ าจากจีน
ญี่ปนุ่ และเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมจากอิตาลีเพิ่มมากขึ ้น
การส่ งออกเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว ง เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เส้ นใยสิ่งทอ มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 8.2 จากความต้ องการใน
ตลาดคู่ค้าลดลง ได้ แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม ตุรกี และปากีสถาน เป็ น
ต้ น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 9.7 ในตลาด
เวียดนาม บังคลาเทศ จีน และญี่ ปนุ่ เป็ นต้ น สําหรับเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง
ร้ อยละ 11.0 จากคําสัง่ ซื ้อในตลาดหลัก ได้ แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริ กา และ
สหภาพยุโรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่ชดั เจน
3. แนวโน้ ม
คาดว่ า การผลิ ต จะขยายตัว ในกลุ่ม เส้ น ใยสัง เคราะห์ ต ามความ
ต้ องการใช้ ในประเทศ โดยเฉพาะเส้ นใยสําหรับใช้ ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนการผลิตผ้ าผืนและเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป คาด
ว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ผลิตบางส่วนได้ ขยาย
ฐานการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วนการจําหน่ายในประเทศ คาด
ว่าจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิ จภายใน สําหรั บการส่งออก คาดว่า จะ
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนการนําเข้ า คาดว่า ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้ าเส้ นใยสิ่งทอและผ้ า
ผื นลดลง แต่ในส่วนเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป คาดว่า จะนํ าเข้ าเพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ ตามความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สมาคมเหล็ ก ประเทศเวี ย ดนาม (Vietnam
Steel
Association; VSA) คาดว่ าราคาเหล็กในประเทศมีแนวโน้ ม
เพิ่ มขึ น้ ด้ วยแรงหนุ น จากความต้ องการใช้ เหล็ ก ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร ฟื ้ น ตั ว ข อ ง ต ล า ด
อสังหาริ มทรั พย์ จึงทําให้ การบริ โภคเหล็กขยายตัวเพิ่มขึน้
อย่ างมาก

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

1.การผลิต
สถานการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกรกฎาคม 2559 ลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ม้ ีค่า 121.62 มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้ อยละ 4.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 17.84 เหล็กแผ่นรี ดเย็น
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.94 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย
พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก ทรงแบน 981,064 ตัน ลดลง
ร้ อยละ 0.8 โดยเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ ลดลง ร้ อยละ 9.1 รองลงมาคือ เหล็กแผ่น
เคลือ บสัง กะสี ลดลง ร้ อยละ 3.8 ปริ ม าณการนํา เข้ า เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 8.4 โดยเหล็ก
โครงสร้ างขึ ้นรู ปเย็น เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2,500 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 286.4 สํ า หรับ การส่ง ออก พบว่า การส่ง ออกเหล็ก ทรงแบน เพิ ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 59.7 โดยเหล็ก แผ่น รี ดเย็น Alloy steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8,326.8 เหล็กแผ่น
หนารี ดร้ อน Alloy steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 422.2
 ดัชนี ผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลง ร้ อยละ 12.79 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กเส้ นกลม ลดลง ร้ อยละ 29.82 เหล็ก เส้ น ข้ อ อ้ อ ยลดลง
ร้ อยละ 12.53 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า
ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ ลดลง ร้ อยละ 21.4 โดยเหล็ก เส้ น และเหล็ก โครงสร้ าง
รู ปพรรณ ลดลง ร้ อยละ 28.7 เหล็กลวด ลดลง ร้ อยละ 6.2 สําหรับการนําเข้ า เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11.3 โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 297.8 รองลงมาคือ
เหล็กเส้ น Alloy steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 67.3 สําหรับการส่งออก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.2
โดยท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 84.7
2. ราคาเหล็ก

* CIS Black Sea

จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด
CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนสิงหาคม 2559เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 62.79 เป็ น
73.26 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 16.67 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 69.74 เป็ น 75.49 เพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 8.24 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก 74.35 เป็ น 75.29 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.27 สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีดชั นีราคาเหล็ก ลดลง ได้ แก่ เหล็กเส้ น ลดลงจาก 78.72 เป็ น 75.53 ลดลง ร้ อย
ละ 4.05 และเหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลงจาก 76.63 เป็ น 75.70 ลดลง ร้ อยละ 1.21
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะขยายตัวเล็กน้ อย เนื่องจากสินค้ า
คงคลังที่มีอยู่ทั ้งในส่วนของเหล็กทรงยาวและทรงแบนที่ลดลง ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตเพิ่มการผลิต
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดือ นกรกฎาคม 2559
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 โดยเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 153,950 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่ง มีก ารผลิต 165,863 คัน ร้ อยละ 7.18 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตันและอนุพนั ธ์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 60,635 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 60,863 คัน ร้ อยละ 0.37 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์กระบะ
1 ตัน แต่มีการจําหน่ายรถยนต์พาณิชย์และรถยนต์ PPV
รวมกับ SUV เพิ่มขึ ้น
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 99,155 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมี การส่งออก 102,359 คัน ร้ อยละ 3.13 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออก
กลาง และอเมริกากลางและใต้
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นสิ ง หาคม 2559
คาดว่า จะขยายตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นสิ งหาคม
2558สํ า หรั บ การผลิ ต รถยนต์ ใ นเดื อ นสิ งหาคม 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่า ยในประเทศ
ร้ อยละ 34และส่งออกร้ อยละ 66
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม
2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดใน
ประเทศ

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํ า นวน 142,516 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นกรกฎาคม
2558 ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต 125,941 คั น ร้ อยละ 13.16
โดยเป็ นการปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ของการผลิต รถจัก รยานยนต์
แบบอเนกประสงค์และแบบสปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํ า นวน 127,331 คัน เพิ่ ม ขึน้ จากเดื อ นกรกฎาคม
2558 ซึง่ มีการจําหน่าย 113,477 คัน ร้ อยละ 12.21
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 19,399 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 23,705 คัน ร้ อยละ 18.16 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กามาเลเซีย
และเนเธอร์ แลนด์
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม
2559 คาดว่ า จะชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
สิงหาคม 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
สิ ง หาคม 2559 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 86 และส่งออกร้ อยละ 14

หมายเหตุ: 1 ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิม่ เติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )
2

ตัง้ แต่ เ ดื อ นเมษายน 2559 ข้ อ มูล การจํ า หน่ า ยรถจัก รยานยนต์ มี ก ารปรั บ ประเภทรถจัก รยานยนต์ จ ากรถจัก รยานยนต์ แ บบครอบครั ว แบบสกูต เตอร์ และแบบสปอร์ ต เป็ น
รถจักรยานยนต์แบบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
ดังนั ้น จึงสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการขยายตัวในภาพรวมได้ เท่านัน้
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ในภาพรวมขยายตั วได้ ใน

อัตราการเติบโตที่ลดลงเนื่ องจากเป็ นช่ วงฤดูฝนของไทย หลาย
พื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนั กตลอดทั้งเดือน ทําให้ ภาคก่ อสร้ าง
ชะลอตัว สําหรั บมูลค่ าการส่ งออกหดตัวลง เนื่องจากอินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ และเมียนมาร์ ปรั บลดคําสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทยลง”

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณ
การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.78
และร้ อยละ 15.47 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ยงั อยู่ในเกณฑ์ ขยายตัวได้ เมื่อเทียบกับฐาน
ตัวเลขของปี ก่อนซึง่ มีปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศตํ่าที่สดุ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา แต่หากพิจารณาการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในปี 2559 จากกราฟเส้ นสี ม่ วงจะเห็ นว่ าอุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ หดตั ว ลง
ค่อนข้ างมาก เนื่องจากในปี นี ป้ ระเทศไทยมี ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในหลาย
พื ้นที่ทวั่ ประเทศตลอดเดือนกรกฎาคม ทําให้ ภาคก่อสร้ างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
ภาครั ฐยังคงมี นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จด้ วยการเร่ งลงทุนในโครงการก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ทังโครงการก่
้
อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ต่างๆ โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อชายฝั่ ง (ท่าเทียบ
เรื อ A) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้ าทางรถไฟ (SRTO) ท่าเรื อแหลมฉบัง
โครงการก่อสร้ างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2
ซึง่ จะช่วยให้ อตุ สาหกรรมปูนซีเมนต์เติบโตได้ ในระยะต่อไป
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูล ค่า การส่ง ออกรวมของปูนซี เ มนต์ เ ดื อ นกรกฎาคม 2559 เมื่ อ
เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 10.22 เนื่ อ งจาก
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย และลาว มีคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จาก
ไทยลดลง อย่างไรก็ตาม บังคลาเทศ เวียดนาม และออสเตรเลีย มีคําสั่งซือ้
ปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึ ้น แต่กว่าร้ อยละ 99 ของการสัง่ ซื ้อดังกล่าวเป็ นปูนเม็ด
ซึง่ มีมลู ค่าไม่สงู นัก ทําให้ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ของไทยในเดือน
นี ้หดตัวลงกว่าร้ อยละ 10 ในขณะที่ปริ มาณการส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้ อย หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 เท่านัน้
3. แนวโน้ ม
การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้ มทรงตัวในระดับ
ใกล้ เคียงกับเดือนกรกฎาคมเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
ภาคก่อสร้ างจึงชะลอตัว ส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศลดลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้ านซึง่ เป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยก็อยู่ในช่วง
ฤดูฝนเช่นกัน ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตวางแผนปรับลดปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงตาม
แนวโน้ มความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศและประเทศคูค่ ้ าที่ลดลง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนกรกฎาคม 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
4.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่องจากเครื่ องปรั บอากาศปรั บตัวเพิ่มขึน้ อย่ างมาก และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 1.03 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Other IC ที่ปรั บตัว
ลดลง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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 กรกฎาคม 2559 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 108.00 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.50 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
112.78 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ น กลุ่ ม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต พัดลม และเตาไมโครเวฟ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
49.02, 44.21, 8.73 และ 0.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามลําดับ เนื่องจากเครื่ องปรับอากาศจําหน่ายในประเทศ
เพิ่มขึน้ และการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปและเวียดนามได้
ค่อนข้ างมาก
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดั ช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 105.02
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยมาจากการปรับตัวลดลงของ Other IC ลดลง ร้ อยละ 4.12
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน

ตารางที่1 สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ก.ค. 2559
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,356.68

-1.09

644.96

3.74

340.74
222.81
4,347.03

8.47
12.05
-1.84

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
กรกฎาคม 2559 มีมลู ค่า 4,347.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ
1.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีมลู ค่าการส่งออก 1,802.28 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ ลดลงร้ อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ ปรั บตัวลดลงได้ แก่ จี น
สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 0.90, 2.67 และ 7.80 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ยกเว้ นอาเซียน และ
สหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.44 และ 0.53 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับโดยสินค้ าหลักที่มีการส่งออกมากที่สดุ
ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศมีมลู ค่าส่งออก 340.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 8.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการ
ส่ ง ออกไปตลาดหลัก เกื อ บทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น
สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.13, 56.39,
12.69, และ 11.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
ยกเว้ นญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 9.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
รองลงมาคือ เครื่ อ งอุปกรณ์ ไฟฟ้าสํ าหรั บตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้ า
รวมถึ ง แป้ นและแผงควบคุม มี มูล ค่ า 222.81 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการ
ส่ ง ออกไปตลาดหลัก เกื อ บทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.21, 7.74,
24.85 และ 10.97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
ยกเว้ นจีน ลดลงร้ อยละ 9.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
2,544.76
สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มูล ค่ า การส่ ง ออก
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้ แก่
สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 4.71, 5.68 และ 12.17 เมื่อ
เทีย บกับ เดือ นเดียวกันของปี ก่ อ น ตามลํ าดับ ยกเว้ นอาเซี ยน และ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.26 และ 13.49 เมื่อเทียบกับเดือน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เดียวกันของปี ก่อน โดยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ
อุปกรณ์ ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,356.68
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการส่ง ออกไปตลาดหลัก ส่ว นใหญ่ ป รั บ ตัว ลดลง
ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 11.67, 5.41 และ
18.92 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน ยกเว้ น อาเซี ย นและ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.52 และ 13.95 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลู ค่า
ส่งออก 644.96 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.74 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุก
ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และ
ญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.41, 11.41, 16.45 และ 8.54 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ยกเว้ นจีน ลดลงร้ อยละ 10.71 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ นสิ ง หาคม
2559 จากแบบจํ า ลองดั ช นี ชี น้ ํ า ที่ จั ด ทํ า โดยสถาบั น ไฟฟ้ าและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ ม การผลิ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.53 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทางความเย็น
เช่น เครื่ องปรับอากาศ และตู้เย็น เนื่องจากเครื่ องปรับอากาศสามารถ
ขยายตัว ได้ ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดส่ง ออกหลัก โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรปและอาเซียน สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะ
ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 2.74 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องจากความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุ๊คลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
ญี่ปนุ่ และจีน
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