ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เดือ นมิ ถุน ายน 2559 ขยายตัว ร้ อยละ 0.8 โดยขยายตัว เป็ นบวก
ต่อเนื่อง สะท้ อนถึงสัญญาณการทยอยฟื น้ ตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนขึ ้น โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่
ขยายตัว อาทิ รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณ
ั ฑ์ท่ีใช้ ในบ้ าน รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนมิถนุ ายน 2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดย
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการขยายตลาด
ส่งออก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนมิถนุ ายน 2559 ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปริ มาณการผลิตและ
จํ า หน่ายในประเทศเพิ่ ม ขึน้ จากการขยายตัวของภาคก่ อสร้ าง ซึ่ง เป็ นผลมาจากการเร่ ง รั ด การลงทุน ใน
โครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความมัน่ ใจใน
การลงทุ น ให้ กับ ภาคเอกชนในระยะต่ อ ไป สํ า หรั บ มูล ค่ า การส่ ง ออกปรั บ ตัว ดี ขึ น้ เนื่ อ งจากเวี ย ดนาม
บังคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิ ลิปปิ นส์สงั่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึ ้น
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปรั บ อากาศ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ขยายตัว โดยมี ก ารส่ ง ออกไปตลาด
สหภาพยุโรปและเวียดนามได้ คอ่ นข้ างมาก
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัว โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ของ Monolithic IC และ Other IC เนื่องจากเป็ นชิ ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่
สูง ขึน้ โดยการส่ง ออกไปตลาดหลัก ปรั บตัว เพิ่ ม ขึน้ เกื อบทัง้ หมด ได้ แก่ อาเซี ย น สหภาพยุโ รป จี น และ
สหรัฐอเมริ กา
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนมิถุนายน 2559 มีโรงงานที่
ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 362 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้ อยละ 13.8 มี
ยอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.0 และมีจํานวนการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.7 โดยอุตสาหกรรมที่
สํ า คัญ ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมซ่อ มรถยนต์ แ ละเคาะพ่น สี ร ถยนต์ จํ า นวนเงิ น ทุน 2,744.35 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือน
มิถุนายน 2558 ร้ อยละ 9.0 สําหรั บโรงงานที่ จําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 120 ราย มากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2559 ร้ อยละ 73.9 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 52.4
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,419.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
5.2 เมื่ อเที ย บกับเดือนเดียวกัน ของปี ก่ อน จากการนํ า เข้ าเครื่ องกัง หันไอพ่นและส่ว นประกอบ
เครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปโลหะ และเครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ลดลง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,120.2
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและ
เส้ นใย ผ้ าผืน รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมิถนุ ายน 2559 มีปริ มาณ
ทัง้ หมดจํานวน 10,530.0 ล้ านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้ อยละ 5.2 ที่
ปริ ม าณ 11,106.7ล้ า นกิ โลวัตต์ -ชั่ว โมง แต่เ พิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2.1 จากช่ ว งเดีย วกัน ของปี 2558 ที่
ปริ มาณ 10,311.3 ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิ จการ พบว่า ทุก
กิจการของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
ลดลงจากเดือนที่ผา่ นมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 0.8 อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลด้ านบวกต่อดัชนี เช่น รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ชิ ้นส่วน
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สบู่ ผงซัก ฟอก และเคมี ภัณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการทํ า ความสะอาด และรถจัก รยานยนต์
เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 1.6
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 1.1
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
มิถนุ ายน 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนี เ ซีย
ขยายตัวร้ อยละ 3.6 และ 7.5 ตามลําดับ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2559
สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2559
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นพฤษภาคม 2559 มี โ รงงานที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การจํ า นวน 362 ราย เพิ่ม ขึน้ จากเดื อ น
พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 318 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 13.8 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 18,604 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 14,653 ล้ านบาท
ร้ อยละ 27.0 และมีการจ้ างงานจํานวน 9,406 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน
7,858 คน ร้ อยละ 19.7
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการมากกว่าเดือนมิถนุ ายน 2558 ซึง่ มีโรงงาน
เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 332 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 9.0 มีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือน
มิถนุ ายน 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 8,078 คน ร้ อยละ 16.4 แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือนมิถนุ ายน
2558 ซึง่ มีการลงทุน 24,425 ล้ านบาท ร้ อยละ 23.8
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 คื อ
อุต สาหกรรม ผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 29 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรม ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวน 24 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมิถนุ ายน 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ จํานวนเงินทุน 2,744.35 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวนเงินทุน 2,645.80 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตรองเท้ า จํานวนคนงาน 980 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
การทํายาฆ่าเชื ้อโรค กรด ด่างเจือจาง จํานวนคนงาน 465 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถนุ ายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนพฤษภาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 120 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมี
โรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 69 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 73.9 มีการเลิกจ้ างงาน จํานวน 2,177 คน มากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 1,452 คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 3,057 ล้ านบาท น้ อย
กว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 8,237 ล้ านบาท
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถนุ ายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 252 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 52.4 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2558 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 5,659 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2558 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจํานวน 8,120 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนมิถนุ ายน 2559 คือ อุตสาหกรรม ทํา
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต คอนกรี ตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม่ ปูนปลาสเตอร์ จํานวน 12 โรงงาน รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมดูดทราย และอุตสาหกรรมกลึง เจาะ คว้ าน กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะทัว่ ไป ทัง้ 2
อุตสาหกรรม จํานวนอุตสาหกรรมละ 9 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ เงินทุน 635 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องรับโทรทัศน์ เครื่ องเรดาร์ คาปาซิเตอร์ เงินทุน 444 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559
คือ อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์ เครื่ องเรดาร์ คาปาซิเตอร์ จํานวน
คนงาน 300 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมต้ ม นึ่ง หรื ออบพืชหรื อเมล็ดพืช จํานวนคนงาน 150
คน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2559
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) เดือนมิถนุ ายน 2559 ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 3.4 แบ่งเป็ น
1) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมันสําปะหลัง และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งปรับตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.8 และ 9.7 ตามลําดับจากผลผลิตเพิ่มขึ ้น ด้ วยไม่พบสถานการณ์
โรคระบาด ประกอบกับความต้ องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ เช่น
นํ ้ามันปาล์ม ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 จากวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น ส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า
คือ นํ ้ามันถัว่ เหลืองการผลิต ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.0 เนื่องจากความต้ องการบริ โภค
ภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ (ไม่
รวมนํ ้าตาล) เดือนมิถนุ ายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.6
โดยเฉพาะแป้งมันสําปะหลังที่มีความต้ องการบริ โภคเพิ่มขึ ้นซึ่งมีปริ มาณการจําหน่าย
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 23.3 นอกจากนี ้ ความต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึน้
โดยปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 70.9 เนื่องจากราคานํ ้ามันถัว่ เหลืองใกล้ เคียง
กับนํ ้ามันปาล์ม ทําให้ ผ้ บู ริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ า้ ตาล) เดือน
มิถนุ ายน 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.1 ในกลุ่มสินค้ าที่
สํ าคั ญ เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์ มั นสํ าปะหลั ง สั บปะรดกระป๋ อง ไก่ สดแช่ เย็ น
แช่แข็ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง และปลาทูน่ากระป๋ องปรับตัวลดลงร้ อยละ 36.3 4.1
3.7 2.5 และ 1.1 ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว และระดับราคา
สินค้ าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํ ้ามัน รวมทังมี
้ ผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาด
มาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์ข้าว และไก่แปรรู ปเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 83.2 2.5 2.3 และ 0.4 ตามลําดับ จากคําสัง่
ซื ้อในต่างประเทศเพิ่มขึ ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนตัวแม้ ราคาจะปรับลดลงก็ตาม สําหรับมูลค่า
การส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.7 จากราคา
และการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคูค่ ้ าหลัก อาทิ จีน และเกาหลีใต้
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อนโดยมีปัจจัยลบ
จากการใช้ แรงงานผิดกฎหมายและการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่อปุ สงค์จากจีน
ชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวก
ในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรู ป ที่มีคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ สินค้ านํา้ ตาล
ทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึน้ สินค้ ากุ้ง จากสถานการณ์ การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจากโรค
EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้ กบั SMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษรู ปแบบต่างๆ รวมถึง
การกระตุ้นการท่อ งเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ การผลิตและการ
ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารให้ ขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสิ่งทอลดลงทั้งกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์
และกลุ่ มเส้ นด้ าย ตามการผลิตในกลุ่มผ้ าผืนที่ลดลง ส่ วนกลุ่ ม
เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นเสื้ อ ผ้ า ถั ก แต่ ล ดลงในส่ ว น
เสื้อผ้ าทอ โดยมีการนํ าเข้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นตามความต้ องการของ
ผู้บริโภคเพิม่ ขึน้ ”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้นใยสิ่งทอ
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มู ลค่ าการส่ งออก (สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม )
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1. การผลิต
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ มสิ่ ง ทอ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อน การผลิตผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมลดลง ร้ อยละ 3.69 ทังใน
้
กลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ และกลุ่มเส้ นด้ าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อใช้ เอง
ในโรงงานทอผ้ า ในส่วนการผลิตผ้ าผืน ลดลง ร้ อยละ 12.17 ตามความ
ต้ องการใช้ ในการผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปที่ลดลง
 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป ลดลง ร้ อยละ 7.40 โดยผลิตลดลงในกลุ่ม
เสื ้อผ้ าทอ ตามคําสัง่ ซื ้อทังภายในและต่
้
างประเทศ แต่เพิ่มขึ ้นในกลุ่มเสื ้อผ้ า
ถัก ร้ อยละ 4.84 ประกอบกับมีการนําเข้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้นมากจากจีน
กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศ และตุรกี
2. การจําหน่ าย
 ปริ มาณการจําหน่ ายในประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอ มีปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
ร้ อยละ 0.21 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการจําหน่ายให้ กบั โรงทอในประเทศ แต่ใน
ส่วนผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 4.59
และ 14.18 ตามลําดับ จากภาวะเศรษฐกิ จภายในที่ยังชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
 การส่ งออก เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 14.39 จากความ
ต้ องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้ แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และปากีสถาน
เป็ นต้ น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.05 ใน
ตลาดเมี ย นมาร์ บัง คลาเทศ กั ม พู ช า และจี น เป็ นต้ น สํ า หรั บ เสื อ้ ผ้ า
สําเร็ จรูปลดลง ร้ อยละ 4.64 จากคําสัง่ ซื ้อในตลาดหลัก ได้ แก่ อาเซียน และ
สหรัฐอเมริ กา ลดลง ร้ อยละ 11.76 และ 2.14 ตามลําดับ แต่ยงั ขยายตัวได้
ในตลาดญี่ปนุ่ ร้ อยละ 1.65 และสหภาพยุโรป ร้ อยละ 8.99
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
ว่า จะชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ผลิตบางส่วนได้ ขยาย
ฐานการผลิตในกลุม่ ประเทศอาเซียน ในส่วนการจําหน่ายในประเทศ คาดว่า
จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจภายใน สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอ
ตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วน
การนํ าเข้ า คาดว่า ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้ าเส้ นใยสิ่งทอและผ้ าผื น
ลดลง แต่ในส่วนเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป คาดว่า จะนําเข้ าเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะเสื ้อผ้ า
แฟชัน่ ตามความต้ องการสินค้ าแฟชัน่ ของผู้บริ โภคในประเทศ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สถานการณ์ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ างในประเทศเวี ย ดนาม
ขยายตัว สูง โดยในช่ วงครึ่ งแรกของปี นี ้ ผลิตภัณฑ์ ม วล
รวมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างขยายตัว ร้ อยละ 8.8 สูงที่สุด
นั บตัง้ แต่ ปี 2553 คิดเป็ นมูลค่ า 76.1 ล้ านล้ านดอง
(ประมาณ 124,200 ล้ านบาท) โดยในส่ วนของงานการ
ก่ อสร้ างทัง้ ในเขตเมืองและชนบทได้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่
รั ฐบาลกําหนด

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

1.การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมิถนุ ายน 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีคา่ 129.08 มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุดงั นี ้

ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 2.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนชนิด ม้ ว น ลดลง ร้ อยละ 41.01 เหล็ก แผ่น เคลือ บดีบ ุก
ลดลง ร้ อยละ 21.39 เหล็ก แผ่น เคลือ บโครเมีย ม ลดลง ร้ อยละ 15.32 และจากข้ อ มูล
ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่งประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศใน
ส่ว นของเหล็ก ทรงแบนมีจํา นวน 1,011,828 ตัน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 9.3 โดยเหล็ก แผ่น รี ด
เย็น เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 37.2 รองลงมาคือ เหล็ก แผ่น เคลือ บดีบ ุก เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 16.5
เหล็กแผ่นเคลือบอื่นๆ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.9 ปริ มาณการนําเข้ าเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 28.0 โดย
เหล็ก โครงสร้ างขึ ้นรู ป เย็น เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 1,536.5 รองลงมาคือ เหล็ก แผ่น รี ด ร้ อน
Stainless steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 95.2 และเหล็กแผ่นรี ดร้ อน Carbon steel เพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 90.2 สํา หรั บ การส่ง ออก พบว่า การส่ง ออกเหล็ก ทรงแบน ลดลงร้ อยละ 3.7 โดย
เหล็กแผ่น หนารี ด ร้ อน Alloy steel ลดลง ร้ อยละ 92.1 เหล็กแผ่น บางรี ด ร้ อน Carbon
steel P&O ลดลง ร้ อยละ 69.2

ดัชนีผลผลิตในกลุม่ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยเหล็กเส้ นกลม เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 49.89 เหล็ก ลวด เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ32.74
และจากข้ อ มูล ของสถาบันเหล็กและเหล็ก กล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้ องการใช้
ในประเทศ เพิ่ม ขึ ้นถึง ร้ อยละ 42.1 โดยเหล็ก เส้ น และเหล็ก โครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 48.9 เหล็ก ลวด เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 35.1 สํา หรั บ การนํา เข้ า เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 31.8
โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 131.3 รองลงมาคือ เหล็กเส้ น Alloy
steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 85.1 สําหรั บการส่งออก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.6 โดยเหล็กโครงสร้ าง
รู ปพรรณรี ดร้ อน Alloy steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 64.4
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด CIS
ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 65.58 เป็ น 73.95
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12.76 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 69.74 เป็ น 73.43 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.29
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีดชั นีราคาเหล็ก ลดลง ได้ แก่ เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 76.94 เป็ น
74.82 ลดลง ร้ อยละ 2.76 เหล็กเส้ น ลดลงจาก 79.78 เป็ น 76.17 ลดลง ร้ อยละ 4.52 และเหล็ก
แผ่นรี ดเย็น ลดลงจาก 78.5 เป็ น 74.39 ลดลง ร้ อยละ 5.24
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะทรงตัว โดยในส่วนของเหล็กเส้ น คาดว่าจะลดลง
เนื่องจากสินค้ าคงคลังยังคงมีอยู่ ขณะที่ความต้ องการใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างยังคงทรง
ตัว ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ ว่าจะเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย ตามความต้ องการใช้ ใน
ประเทศที่ เพิ่ มขึน้ จากการคาดการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น ยานยนต์ ที่
เพิ่มขึ ้น
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่ งออก เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการ
ขยายตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 179,875 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ซึ่งมี การผลิต 151,698 คัน ร้ อยละ 18.57 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1 ตัน
และอนุพนั ธ์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 66,049 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 60,322 คัน ร้ อยละ 9.49 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์ PPV
รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 107,025 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถุนายน
2558 ซึ่งมีการส่งออก 76,774คัน ร้ อยละ 39.40 โดย
ตลาดส่ ง ออกมี ก ารขยายตั ว ในประเทศแถบเอเชี ย
โอเชียเนีย และยุโรป ซึ่งเป็ นการขยายตัวของรถยนต์นงั่
รถกระบะ 1 ตัน และรถ PPV
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดื อนกรกฎาคม 2559
คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนกรกฎาคม
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่ า ยในประเทศ
ร้ อยละ 35 และส่งออกร้ อยละ 65
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน
2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดใน
ประเทศ

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํ า นวน 168,245 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นมิ ถุ น ายน
2558 ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต 150,389 คั น ร้ อยละ 11.87
โดยเป็ นการปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ของการผลิต รถจัก รยานยนต์
แบบอเนกประสงค์และแบบสปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํ า นวน 184,457 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นมิ ถุน ายน
2558 ซึง่ มีการจําหน่าย 172,522 คัน ร้ อยละ 6.92
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 23,176 คัน ลดลงจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ซึ่งมีการส่งออก 30,007 คัน ร้ อยละ 22.76 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศเนเธอร์ แลนด์ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม
2559 คาดว่ า จะชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
กรกฎาคม 2558 สํ า หรั บ การผลิ ต รถจัก รยานยนต์ ใ น
เดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพื่อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 81 และส่งออกร้ อยละ 19

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
“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ ดี โดย

มี ปริ มาณการผลิ ตและจํ าหน่ ายในประเทศเพิ่ มขึ้ นจากการ
ขยายตัวของภาคก่ อสร้ าง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเร่ งรั ดการลงทุน
ในโครงการก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ และ
จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความมั่นใจในการลงทุนให้ กับ
ภาคเอกชนในระยะต่ อไป สําหรั บมูลค่ าการส่ งออกปรั บตัวดีขึ้น
เนื่องจากเวียดนาม บังคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิ ลิปปิ นส์ สั่งซื้อ
ปูนซีเมนต์ จากไทยเพิม่ ขึน้ ”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนมิถนุ ายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณ
การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.93
และร้ อยละ 15.24 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ยังมีการขยายตัวที่ดี ทัง้ ในส่วนของการผลิต
และจําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟเส้ นสีม่วงด้ านซ้ ายมือจะเห็นว่า
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงครึ่งปี ที่ผ่านมา ซึง่ เป็ น
ผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยการเร่ งรัดการลงทุนก่อสร้ างในโครงสร้ าง
พื น้ ฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ ทัง้ ในส่วนของโครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมื องสายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิ น-โคราช และสายบางใหญ่ กาญจนบุรี โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วง
ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อชายฝั่ ง (ท่าเทียบเรื อ A)
โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้ าทางรถไฟ (SRTO) ท่าเรื อแหลมฉบัง โครงการ
ก่อสร้ างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2 ทําให้ มี
ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศมากขึ ้นและมีการผลิตเพิ่มขึ ้นตาม
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนมิถนุ ายน 2559 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.42 เนื่องจากเวียดนาม
บังคลาเทศ ออสเตรเลีย และฟิ ลิปปิ นส์ สัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึน้ มาก
พอที่จะครอบคลุมการปรับลดคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยของประเทศคู่ค้าหลัก
สองอัน ดับ แรกอย่ า งเมี ย นมาร์ แ ละกัม พูช าได้ น อกจากนี ้ ความต้ อ งการใช้
ปูนซีเมนต์ในประเทศที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นจากการเร่ งก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตสํารองปูนซีเมนต์ไว้ ใช้ ในประเทศ
มากขึ ้นและปรับลดการส่งออกลง
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจํ าหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศมี แนวโน้ มหดตัวลงจาก
เดือนมิถนุ ายน เนื่องจากเดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงฤดูฝนของไทย มีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องในหลายพื ้นที่ตลอดทังเดื
้ อน ทําให้ ภาคก่อสร้ างโดยรวมทัว่ ประเทศชะลอตัว
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากภาคก่อสร้ างในประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัว ในขณะเดียวกับที่
ประเทศเพื่อนบ้ านของไทยซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักก็อยู่ในช่วงฤดูฝนเช่นกัน จึงมี
แนวโน้ มความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยลดลง ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตวางแผนปรับ
ลดปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงตาม

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
13.57 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 29.08 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
เนื่ อ งจากเครื่ องปรั บ อากาศปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมาก และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.98 เมื่อ
เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Monolithic IC
และ Other IC ที่ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,392.14

-0.34

673.25

7.23

384.24
223.97
4,504.74

16.84
10.54
1.03

1.การผลิต
ภาพรวมภาวะการผลิ ต อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าแ ละ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของเดื อน มิถุน ายน 2559 มีดัชนี ผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 116.92 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
140.50 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อ น กลุ่ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าส่ว นใหญ่ มี การปรั บ ตัว เพิ่มขึ น้ เกื อ บ
ทั ง้ หมด ได้ แก่ เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว นคอนเดนซิ่ ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์
พัดลม ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า เตาไมโครเวฟ หม้ อหุงข้ าว สายไฟฟ้า
และเครื่ องรับโทรทัศน์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.23 , 50.13, 5.36, 9.19,
7.27, 2.23, 17.69, 5.70, 3.63 และ 21.93 เมื่ อเที ยบกับช่วง
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดับ
เนื่ อ งจากมี ก ารส่ ง ออก
เครื่ อ งปรั บ อากาศไปตลาดสหภาพยุ โ รปและเวี ย ดนามได้
ค่อนข้ างมาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ 102.23
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Monolithic IC และ Other IC
เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 17.64 และ 5.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากเป็ นชิ ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึน้
เกือบทังหมด
้
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริ กา
ยกเว้ นการส่งออกไปญี่ปนปรั
ุ่ บตัวลดลง

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 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
มิถุนายน 2559 มีมลู ค่า 4,504.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีมลู ค่าการส่งออก 1,910.93 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึน้ เกือบทุก
ตลาด ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 5.72, 0.04, 1.28 และ 1.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ตามลํา ดับ ยกเว้ น อาเซี ยน ลดลงร้ อยละ 2.65 เมื่ อเที ยบกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน โดยสินค้ าหลักที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้ แก่
เครื่ องปรั บอากาศมีมูลค่าส่งออก 384.24 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ
เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 16.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จาก
การส่ง ออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึน้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น
สหภาพยุโรป จีน สหรั ฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 22.69,
69.13, 144.66, 28.49 และ 1.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ เครื่ องอุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรั บตัดต่อ
ป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม มี มูลค่า 223.97
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 10.54 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการส่ ง ออกไปตลาดหลัก เกื อ บทัง้ หมด
ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรั ฐอเมริ กา และ
ญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.46, 12.53, 14.30 และ 10.66 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ในขณะที่กล้ องถ่ายโทรทัศน์
กล้ องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ลดลงถึงร้ อยละ 40.89 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากมี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
(เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต) ทดแทนกล้ องดิจิทลั
2,593.82
สินค้ าอิ เล็กทรอนิ กส์ มี มูลค่าการส่งออก
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.26 เมื่อ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน แต่การส่งออกไปตลาดหลักเกือบ
ทุกตลาดปรับตัวลดลง ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่
ลดลงร้ อยละ 6.80, 1.52, 7.77 และ 16.13 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มี
มูลค่าส่งออก 1,392.14 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ลดลงร้ อยละ 0.34
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาด
หลัก เกื อ บทุก ตลาดปรั บ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อาเซี ย น จี น และญี่ ปุ่ น
ลดลงร้ อยละ 7.15, 5.70 และ 4.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ยกเว้ นสหภาพยุโรป และสหรั ฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.80
และ 3.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมา
คือ แผงวงจรไฟฟ้า มี มูลค่าส่งออก 673.25 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
การส่งออกไปอาเซียน สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 0.58 6.24, 5.82 และ 12.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ยกเว้ นญี่ ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 14.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนกรกฎาคม
2559 จากแบบจํ า ลองดัช นี ชี น้ ํ า ที่ จัด ทํ า โดยสถาบัน ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.45 เมื่อ
เที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทาง
ความเย็น เช่น เครื่ องปรั บอากาศ และตู้เย็น เนื่ องจากครื่ องปรั บ
อากาศสามารถขยายตัวได้ ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
หลัก สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้ อย
ละ 0.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออก
HDD และ IC ลดลงจากความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุ๊คที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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