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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยขยายตัวเป็นบวก

ต่อเน่ือง สะท้อนถึงสญัญาณการทยอยฟืน้ตวัของภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจนขึน้ โดยอุตสาหกรรมสําคญัท่ี
ขยายตวั อาทิ รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ เคมีภณัฑ์ท่ีใช้ในบ้าน รถจกัรยานยนต์  

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนมิถนุายน 2559 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 โดย
เป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายมีการขยายตลาด
สง่ออก 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ เดือนมิถนุายน 2559 ยงัขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปริมาณการผลิตและ
จําหน่ายในประเทศเพิ่มขึน้จากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งรัดการลงทุนใน
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และจะเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความมัน่ใจใน
การลงทุนให้กับภาคเอกชนในระยะต่อไป สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวดีขึน้ เน่ืองจากเวียดนาม            
บงัคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิลปิปินส์สัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึน้ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัว โดยมีการส่งออกไปตลาด       
สหภาพยโุรปและเวียดนามได้คอ่นข้างมาก 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถุนายน 2559 ขยายตวั โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้
ของ Monolithic IC และ Other IC เน่ืองจากเป็นชิน้สว่นสําคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
สูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และ
สหรัฐอเมริกา 

การแจ้งประกอบกิจการและการจําหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนมิถุนายน 2559  มีโรงงานท่ี
ได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 362 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 13.8 มี
ยอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.0 และมีจํานวนการจ้างงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.7 โดยอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวนเงินทุน 2,744.35 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการเพ่ิมขึน้จากเดือน
มิถุนายน 2558  ร้อยละ 9.0 สําหรับโรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 120 ราย มากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2559 ร้อยละ 73.9 แตน้่อยกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 52.4 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมิถุนายน 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูค่า 1,419.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
5.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ 
เคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะ และเคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมการพิมพ์ท่ีลดลง  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,120.2  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 0.6 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและ
เส้นใย ผ้าผืน รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมิถนุายน 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,530.0 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 5.2 ท่ี
ปริมาณ 11,106.7ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี
ปริมาณ 10,311.3 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุก
กิจการของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากเดือนท่ีผา่นมา แตเ่พิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนมิถุนายน 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 0.8 อุตสาหกรรมสําคญัท่ีส่งผลด้านบวกต่อดชันี เช่น รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ สบู่ ผงซักฟอก และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการทําความสะอาด และรถจักรยานยนต์      
เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 1.6 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 1.1 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

มิถนุายน 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ขยายตวัร้อยละ 3.6 และ 7.5 ตามลําดบั 

 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมิถุนายน 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนมิถุนายน 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 362 ราย เพิ่มขึน้จากเดือน
พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  318 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 13.8 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 18,604 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม  2559 ซึ่งมีการลงทุน 14,653 ล้านบาท 
ร้อยละ 27.0 และมีการจ้างงานจํานวน 9,406 คน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 
7,858 คน ร้อยละ 19.7 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่มีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 332 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 9.0 มีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จากเดือน
มิถนุายน 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 8,078 คน ร้อยละ 16.4 แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือนมิถนุายน 
2558 ซึง่มีการลงทนุ 24,425 ล้านบาท ร้อยละ 23.8 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  29 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรม ซอ่มรถยนต์และเคาะพน่สีรถยนต์ จํานวน  24 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนมิถนุายน 2559 คือ อตุสาหกรรม
ซอ่มรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวนเงินทนุ 2,744.35 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรม 
ผลติพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  จํานวนเงินทนุ 2,645.80 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนมิถุนายน  2559 คือ 
อตุสาหกรรมผลติรองเท้า จํานวนคนงาน 980 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรม ผลิตผลิตภณัฑ์เคมี  
การทํายาฆา่เชือ้โรค กรด ดา่งเจือจาง  จํานวนคนงาน  465  คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมิถนุายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กับเดือนพฤษภาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 120 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม  2559 ซึ่งมี
โรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 69 ราย คดิเป็นร้อยละ 73.9 มีการเลกิจ้างงาน จํานวน  2,177  คน มากกว่าเดือน
พฤษภาคม  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  1,452 คน  แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการรวม  3,057 ล้านบาท น้อย
กวา่เดือนพฤษภาคม  2559 ท่ีการเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 8,237 ล้านบาท        
 ภาวะการเลกิกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมิถนุายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกวา่เดือนมิถนุายน 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 252 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 52.4 มีเงินทนุของการเลกิกิจการน้อยกว่าเดือนมิถนุายน 2558 ท่ี
การเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 5,659  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนมิถนุายน 2558 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจํานวน 8,120 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนมิถนุายน 2559 คือ อตุสาหกรรม ทํา
ผลติภณัฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสม ผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ ปนูปลาสเตอร์ จํานวน 12 โรงงาน รองลงมา
คือ อตุสาหกรรมดดูทราย และอตุสาหกรรมกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน เช่ือมโลหะทัว่ไป ทัง้ 2 
อตุสาหกรรม  จํานวนอตุสาหกรรมละ 9 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเ งินลงทุนสูงสุดในเดือนมิถุนายน  2559 คือ 
อตุสาหกรรมบรรจกุ๊าซ เงินทนุ 635 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมผลิต ซอ่มเคร่ืองรับวิทย ุ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองเรดาร์ คาปาซเิตอร์ เงินทนุ 444 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนมิถุนายน  2559  
คือ  อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองเรดาร์ คาปาซิเตอร์  จํานวน
คนงาน  300 คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช จํานวนคนงาน  150 
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) เดือนมิถนุายน 2559 ปรับตวั
เพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.4 แบง่เป็น 
    1) กลุม่สินค้าท่ีอิงตลาดสง่ออก เช่น แป้งมนัสําปะหลงั และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งปรับตวั
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.8  และ 9.7 ตามลําดบัจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ด้วยไม่พบสถานการณ์
โรคระบาด ประกอบกบัความต้องการของตลาดมีอยา่งตอ่เน่ือง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบในประเทศ เช่น 
นํา้มนัปาล์ม ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.0 จากวตัถดุิบเพ่ิมขึน้ สว่นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบนําเข้า 
คือ นํา้มนัถัว่เหลืองการผลิต ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 38.0 เน่ืองจากความต้องการบริโภค
ภายในปรับตวัสงูขึน้ 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ (ไม่
รวมนํา้ตาล) เดือนมิถนุายน 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.6
โดยเฉพาะแป้งมนัสําปะหลงัท่ีมีความต้องการบริโภคเพ่ิมขึน้ซึ่งมีปริมาณการจําหน่าย
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.3 นอกจากนี ้ความต้องการบริโภคนํา้มนัถั่วเหลืองปรับตวัเพ่ิมขึน้ 
โดยปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 70.9 เน่ืองจากราคานํา้มนัถัว่เหลืองใกล้เคียง
กบันํา้มนัปาล์ม ทําให้ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
มิถนุายน 2559 ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.1 ในกลุ่มสินค้าท่ี
สํ าคัญ  เ ช่ น  ผลิ ตภัณฑ์ มั นสํ าปะหลั ง   สั บปะรดกระ ป๋ อง  ไ ก่ สดแช่ เ ย็ น 
แช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง และปลาทนู่ากระป๋องปรับตวัลดลงร้อยละ 36.3  4.1  
3.7  2.5 และ 1.1 ตามลําดับ เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ียังชะลอตัว และระดบัราคา
สินค้าในตลาดโลกปรับตวัลดลงตามราคานํา้มนั รวมทัง้มีผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาด
มาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
ผลิตภณัฑ์ข้าว และไก่แปรรูปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 83.2  2.5  2.3 และ 0.4 ตามลําดบั จากคําสัง่
ซือ้ในต่างประเทศเพิ่มขึน้และค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัแม้ราคาจะปรับลดลงก็ตาม สําหรับมลูค่า
การสง่ออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.7 จากราคา
และการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคูค้่าหลกั อาทิ จีน และเกาหลีใต้ 
3. แนวโน้ม 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนโดยมีปัจจยัลบ
จากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ  IUU  ของสหภาพยโุรป  การท่ีอปุสงค์จากจีน
ชะลอตวัลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อย่างไรก็ตาม มีปัจจยับวก
ในหลายสินค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ท่ีมีคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศเพิ่มขึน้ สินค้านํา้ตาล
ทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้  สินค้ากุ้ ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจากโรค 
EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้กบั SMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่าง  ๆ รวมถึง
การกระตุ้ นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ การผลิตและการ
สง่ออกอตุสาหกรรมอาหารให้ขยายตวั 

 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งทอลดลงทั้งกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ 
และกลุ่มเส้นด้าย ตามการผลิตในกลุ่มผ้าผืนที่ลดลง ส่วนกลุ่ม
เคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตเพิ่มขึ้นในส่วนเส้ือผ้าถัก แต่ลดลงในส่วน
เส้ือผ้าทอ โดยมีการนําเข้าเส้ือผ้าแฟช่ันตามความต้องการของ
ผู้บริโภคเพิม่ขึน้” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอในภาพรวมลดลง ร้อยละ 3.69 ทัง้ใน
กลุ่มเส้นใยสงัเคราะห์ และกลุ่มเส้นด้าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือใช้เอง
ในโรงงานทอผ้า ในส่วนการผลิตผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 12.17 ตามความ
ต้องการใช้ในการผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปท่ีลดลง   

 ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 7.40 โดยผลิตลดลงในกลุ่ม
เสือ้ผ้าทอ ตามคําสัง่ซือ้ทัง้ภายในและต่างประเทศ แต่เพ่ิมขึน้ในกลุ่มเสือ้ผ้า
ถกั ร้อยละ 4.84 ประกอบกบัมีการนําเข้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเพ่ิมขึน้มากจากจีน 
กมัพชูา เวียดนาม บงัคลาเทศ และตรุกี 

2. การจาํหน่าย 
 ปริมาณการจาํหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน  ผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้เล็กน้อย 
ร้อยละ 0.21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายให้กบัโรงทอในประเทศ แต่ใน
ส่วนผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 4.59 
และ 14.18 ตามลําดับ จากภาวะเศรษฐกิจภายในท่ียังชะลอตัวอย่าง
ตอ่เน่ือง  

 การส่งออก  เ ม่ื อ เป รียบเทียบกับช่วง เ ดียวกันของปี ก่อน  
ผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอ มีมลูค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 14.39 จากความ
ต้องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย  เวียดนาม จีน และปากีสถาน 
เป็นต้น ในส่วนผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 1.05 ใน
ตลาดเมียนมาร์  บังคลาเทศ กัมพูชา และจีน เป็นต้น สําหรับเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 4.64 จากคําสัง่ซือ้ในตลาดหลกั ได้แก่ อาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา ลดลง ร้อยละ 11.76 และ 2.14 ตามลําดบั แต่ยงัขยายตวัได้
ในตลาดญ่ีปุ่ น ร้อยละ 1.65 และสหภาพยโุรป ร้อยละ 8.99 

3. แนวโน้ม 
คาดว่า การผลิตจะขยายตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ตามความ

ต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะเส้นใยสําหรับใช้ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ สว่นการผลิตผ้าผืนและเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาด
ว่า จะชะลอตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ผลิตบางส่วนได้ขยาย
ฐานการผลิตในกลุม่ประเทศอาเซียน ในสว่นการจําหน่ายในประเทศ คาดว่า 
จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจภายใน สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอ
ตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ียงัคงชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ส่วน
การนําเข้า คาดว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้าเส้นใยส่ิงทอและผ้าผืน
ลดลง แต่ในส่วนเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะเสือ้ผ้า
แฟชัน่ตามความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศเวียดนาม

ขยายตัวสูง   โดยในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้ผลิตภัณฑ์มวล

รวมอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัว ร้อยละ 8.8  สูงที่ สุด

นับตัง้แต่ปี 2553 คิดเป็นมูลค่า 76.1 ล้านล้านดอง 

(ประมาณ 124,200 ล้านบาท) โดยในส่วนของงานการ

ก่อสร้างทัง้ในเขตเมืองและชนบทได้เป็นไปตามเป้าหมายที่

รัฐบาลกาํหนด 

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.การผลิต    
สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนมิถนุายน 2559  เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัชว่ง
เดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้คา่ 129.08 มีอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้  ร้อยละ 1.78 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตดุงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ  2.42  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลง ร้อยละ 41.01 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
ลดลง ร้อยละ 21.39 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้อยละ 15.32 และจากข้อมูล
ของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศใน
ส่วนของเหล็กทรงแบนมีจํานวน 1,011,828 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.3 โดยเหล็กแผ่นรีด
เย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.5 
เหล็กแผ่นเคลือบอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 13.9 ปริมาณการนําเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.0  โดย
เหล็กโครงสร้างขึน้รูปเย็น เพิ่มขึน้  ร้อยละ  1,536.5 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 
Stainless steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 95.2 และเหล็กแผ่นรีดร้อน Carbon steel เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 90.2 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 3.7  โดย
เหล็กแผ่นหนารีดร้อน Alloy steel ลดลง ร้อยละ 92.1 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน Carbon 
steel P&O ลดลง ร้อยละ 69.2  

 ดชันีผลผลิตในกลุม่เหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.19 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปีก่อน  โดยเหล็กเส้นกลม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 49.89  เหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ32.74 
และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้
ในประเทศ เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 42.1 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 48.9 เหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 35.1 สําหรับการนําเข้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.8 
โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 131.3 รองลงมาคือ เหล็กเส้น Alloy 
steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 85.1  สําหรับการส่งออก เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 8.6  โดยเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน  Alloy steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 64.4  

2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมูลดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉล่ียท่ีสําคญัในตลาด CIS  
ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย
ผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีมีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เหล็กแท่งแบน เพ่ิมขึน้ จาก 65.58 เป็น  73.95 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 12.76 เหล็กแผน่รีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 69.74 เป็น 73.43 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.29 
สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีดชันีราคาเหล็ก ลดลง ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 76.94 เป็น  
74.82 ลดลง ร้อยละ 2.76 เหล็กเส้น ลดลงจาก 79.78 เป็น 76.17 ลดลง ร้อยละ 4.52  และเหล็ก
แผน่รีดเย็น ลดลงจาก 78.5 เป็น 74.39 ลดลง ร้อยละ 5.24 
  
3. แนวโน้ม 

           สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกรกฎาคม   2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะทรงตวั  โดยในส่วนของเหล็กเส้น    คาดว่าจะลดลง  
เน่ืองจากสินค้าคงคลงัยงัคงมีอยู่  ขณะท่ีความต้องการใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างยงัคงทรง
ตวั  ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึน้เล็กน้อย   ตามความต้องการใช้ใน
ประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ จากการคาดการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต์ ท่ี
เพ่ิมขึน้ 

 
 

 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2559 
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่งออก เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายมีการ
ขยายตลาดส่งออก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 179,875 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน 2558
ซึ่งมีการผลิต 151,698 คนั ร้อยละ 18.57 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 ตนั
และอนพุนัธ์และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 66,049 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 60,322 คนั ร้อยละ 9.49 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์ PPV 
รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 107,025 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมิถุนายน 
2558 ซึ่งมีการส่งออก 76,774คนั ร้อยละ 39.40 โดย
ตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย        
โอเชียเนีย และยุโรป ซึ่งเป็นการขยายตวัของรถยนต์นัง่ 
รถกระบะ 1 ตนั และรถ PPV 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2559
คาดว่าจะชะลอตวัเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 35 และสง่ออกร้อยละ 65 
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รถจักรยานยนต์ 
 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดอืนมิถุนายน
2559 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของ

ปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดใน
ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 168,245 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนมิถุนายน 
2558 ซึ่ ง มีการผลิต  150,389 คัน  ร้อยละ  11 .87 
โดยเป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์และแบบสปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 184,457 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนมิถุนายน 
2558 ซึง่มีการจําหน่าย 172,522 คนั ร้อยละ 6.92 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน  23,176 คนั ลดลงจากเดือนมิถนุายน 2558
ซึ่งมีการส่งออก 30,007 คัน ร้อยละ 22.76 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศเนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม 
2559 คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ใน
เดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ  81 และสง่ออกร้อยละ 19 

 

 

 
 

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 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
มีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของภาคก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งรัดการลงทุน
ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ
จะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความม่ันใจในการลงทุนให้กับ
ภาคเอกชนในระยะต่อไป สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 
เน่ืองจากเวียดนาม  บังคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิลปิปินส์ส่ังซื้อ
ปูนซีเมนต์จากไทยเพิม่ขึน้” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนมิถนุายน 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณ
การผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปนูเม็ด) เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.93 
และร้อยละ 15.24 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังมีการขยายตัวท่ีดี ทัง้ในส่วนของการผลิต
และจําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟเส้นสีม่วงด้านซ้ายมือจะเห็นว่า
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์มีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมา ซึง่เป็น
ผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งรัดการลงทุนก่อสร้างในโครงสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทัง้ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-โคราช และสายบางใหญ่-
กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วง
ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย โครงการก่อสร้างทา่เทียบเรือชายฝ่ัง (ทา่เทียบเรือ A) 
โครงการพฒันาศนูย์การขนสง่ตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ท่าเรือแหลมฉบงั โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสวุรรณภมิู เฟส 2 ทําให้มี
ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศมากขึน้และมีการผลิตเพิ่มขึน้ตาม 

2. การส่งออก 

มลูคา่การสง่ออกรวมของปนูซีเมนต์เดือนมิถนุายน 2559 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.42 เน่ืองจากเวียดนาม    
บงัคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ สัง่ซือ้ปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึน้มาก
พอท่ีจะครอบคลมุการปรับลดคําสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยของประเทศคู่ค้าหลกั
สองอันดับแรกอย่างเมียนมาร์และกัมพูชาได้นอกจากนี  ้ความต้องการใช้
ปนูซีเมนต์ในประเทศท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้จากการเร่งก่อสร้างโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้บริษัทผู้ผลิตสํารองปนูซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศ
มากขึน้และปรับลดการสง่ออกลง 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มหดตัวลงจาก
เดือนมิถนุายน เน่ืองจากเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดฝูนของไทย มีฝนตกหนกัอย่าง
ตอ่เน่ืองในหลายพืน้ท่ีตลอดทัง้เดือน ทําให้ภาคก่อสร้างโดยรวมทัว่ประเทศชะลอตวั  

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากภาคก่อสร้างในประเทศมีแนวโน้มชะลอตวั ในขณะเดียวกบัท่ี
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัก็อยู่ในช่วงฤดูฝนเช่นกนั จึงมี
แนวโน้มความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จากไทยลดลง ทําให้บริษัทผู้ผลิตวางแผนปรับ
ลดปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์ลงตาม 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมิถุนายน 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมิถุนายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้  ร้อยละ 
13.57 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.08 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างมาก และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.98 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Monolithic IC 
และ Other IC ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน มิ.ย. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,392.14 -0.34 

แผงวงจรไฟฟ้า 673.25 7.23 

เคร่ืองปรับอากาศ 384.24 16.84 

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า 223.97 10.54 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,504.74 1.03 

 
ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 

1.การผลติ 
ภาพรวมภาวะการผลิตอุตสาหกรรม ไฟ ฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน มิถุนายน 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 116.92 เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.57 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ีระดับ 

140.50 เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.08 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้เกือบ

ทัง้หมด  ได้แก่  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิง  

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ 

พดัลม ตู้ เย็น เคร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว สายไฟฟ้า 

และเคร่ืองรับโทรทศัน์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 52.23 , 50.13, 5.36, 9.19, 

7.27, 2.23, 17.69, 5.70, 3.63 และ 21.93  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ เน่ืองจากมีการส่งออก

เคร่ืองปรับอากาศไปตลาดสหภาพยุโรปและเวียดนามได้

คอ่นข้างมาก 

     อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ี 102.23 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.98 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ Monolithic IC และ Other IC 

เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 17.64 และ 5.28 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนสําคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมีการใช้

เทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตัวเพิ่มขึน้

เกือบทัง้หมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป จีน และสหรัฐอเมริกา  

ยกเว้นการสง่ออกไปญ่ีปุ่ นปรับตวัลดลง 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มิถุนายน 2559 มีมลูค่า 4,504.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้    
ร้อยละ 1.03 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมลูค่าการสง่ออก 1,910.93 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.87  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตัวเพ่ิมขึน้เกือบทุก
ตลาด ได้แก่ สหภาพยโุรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 5.72, 0.04, 1.28 และ 1.03 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
ตามลําดับ ยกเว้นอาเซียน ลดลงร้อยละ 2.65 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าหลกัท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด  ได้แก่
เคร่ืองปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก  384.24  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 16.84 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จาก
การส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.69, 
69.13, 144.66, 28.49 และ 1.25 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ  เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อ
ป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม มีมูลค่า 223.97  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ  10.54 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทัง้หมด
ปรับตัวเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.46, 12.53, 14.30 และ 10.66 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั ในขณะท่ีกล้องถ่ายโทรทศัน์ 
กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ลดลงถึงร้อยละ 40.89 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(เชน่ สมาร์ทโฟน แท็บเลต็) ทดแทนกล้องดิจิทลั 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,593.82                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.43 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากตลาดสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.26 เม่ือ 

 
 

เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน แต่การสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบ
ทกุตลาดปรับตวัลดลง ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป จีน  และญ่ีปุ่ น
ลดลงร้อยละ 6.80, 1.52, 7.77 และ 16.13 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่า
การส่งออกสงูสดุ  คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มี
มูลค่าส่งออก 1,392.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 0.34 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาด
หลักเกือบทุกตลาดปรับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียน จีน และญ่ีปุ่ น 
ลดลงร้อยละ 7.15, 5.70 และ 4.84 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ยกเว้นสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.80 
และ 3.78 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั รองลงมา 
คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก  673.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.23  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจาก
การส่งออกไปอาเซียน สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 0.58 6.24, 5.82 และ 12.27 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ยกเว้นญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 14.44 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนกรกฎาคม 

2559 จากแบบจําลองดัชนีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.28 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.45 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทาง
ความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น เน่ืองจากคร่ืองปรับ
อากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
หลกั สําหรับอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตวัลดลงร้อย
ละ 0.90 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออก 
HDD และ IC ลดลงจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊คท่ี 
ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  


