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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2559 กลบัมาขยายตวัเป็นบวกร้อยละ 

1.83 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน อตุสาหกรรมสําคญัท่ีขยายตวั อาทิ รถยนต์และ
ชิน้สว่น เคมีภณัฑ์ เคร่ืองประดบั และเคร่ืองปรับอากาศ  

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 เน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึน้ ประกอบกับ
ผู้ประกอบการบางรายเร่งการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตนั เพ่ือรองรับวนัหยุดต่อเน่ืองในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนมีนาคม 2559 ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึน้จากแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีของเศรษฐกิจ
และภาคก่อสร้างในประเทศ ซึง่เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึง
การเร่งก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ทําให้ภาคเอกชนมีความมัน่ใจในการลงทนุมากขึน้ 

การเปิดปิดโรงงาน เดือนมีนาคม 2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 378 
ราย เพ่ิมขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้อยละ 47.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
5.28 แต่มี จํานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ  6.5 โดยอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  ได้แก่ 
อตุสาหกรรมผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล  มีจํานวน 5 โรง จํานวน
เงินทนุ  8,180 ล้านบาท และจํานวนคนงาน 99 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการเพ่ิมขึน้จากเดือนมีนาคม 2558  ร้อยละ 5.9 สําหรับ
โรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมีจํานวน 209 ราย น้อยกว่าเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ร้อยละ 1.4 
แตม่ากกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 54.8 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตวัร้อยละ 4.7 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เคร่ืองสูบลม เคร่ืองสูบ
ของเหลว รวมถึงเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะและสว่นประกอบท่ีลดลง  

ด้านการนําเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึ่งสําเร็จรูป (ไมร่วมทองคํา) มีมลูคา่ 5,971.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้นใย 
เคมีภณัฑ์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,807.2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้อยละ 15.7 
(9,341.4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) และร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 (10,391.1 ล้าน
กิโลวตัต์-ชัว่โมง) หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของปริมาณการใช้
ไฟฟ้าทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผา่นมา และ
ช่วงเดียวกนัของปี 2558  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนมีนาคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมไทยเม่ือพิจารณาจากดชันีผลผลติอตุสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 1.8 อตุสาหกรรมสําคญัท่ีสง่ผลด้านบวกตอ่ดชันี เช่น สว่นประกอบยานยนต์ รถยนต์ 
เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบัเพชรพลอย เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัหดตวัตอ่เน่ืองร้อยละ 4.2 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 1.5 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

มีนาคม 2559 ยงัไมมี่การเผยแพร่ แตย่งัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกตอ่เน่ืองจากเดือนก่อนหน้า โดย
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.5 และ 2.9 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนมีนาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 378 ราย เพิ่มขึน้จากเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  256 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 47.7 มี
ยอดเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 22,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนกมุภาพนัธ์  2559 ซึง่มีการลงทนุ 21,589 ล้านบาท 
ร้อยละ 5.28 แต่มีการจ้างงานจํานวน 9,060 คน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 
9,686 คน ร้อยละ 6.5 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 357 ราย หรือคดิเป็นจํานวนมากกวา่ร้อยละ 5.9 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้
จากเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 21,894 ล้านบาท ร้อยละ 3.8 แต่มีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือน
มีนาคม 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 10,039 คน ร้อยละ 9.8 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนมีนาคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมขดุดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  จํานวน 47 โรงงาน รองลงมา คืออตุสาหกรรม 
ซอ่มรถยนต์ พน่สีรถยนต์  จํานวน 32 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม  2559 คือ 
อตุสาหกรรมผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชีวมวล จํานวนเงินทนุ 8,180  ล้าน
บาท   รองลงมา คือ  อุตสาหกรรมผลิ ตแผ่น ใย ไ ม้อัดความหนาแน่นปานกลาง                   
จํานวนเงินทนุ  1,154 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนมีนาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิตกุ้ งแช่แข็ง แปรรูปสตัว์นํา้ การถนอมเนือ้สตัว์นํา้ แช่แข็ง จํานวนคนงาน       
740 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรม ซอ่มรถยนต์ พน่สีรถยนต์ จํานวนคนงาน  519 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 209 ราย น้อยกว่าเดือนกมุภาพนัธ์  2559 ซึง่มี
โรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4  แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการรวม  3,371  ล้าน
บาท มากกว่าเดือนกุมภาพนัธ์  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 3,102  ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน 
จํานวน  5,891 คน มากกวา่เดือนกมุภาพนัธ์  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  5,022 คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 135 ราย คดิเป็นจํานวนมากกวา่ร้อยละ 54.8 มีเงินทนุของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 
2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 1,432 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ท่ี
การเลกิจ้างงานมีจํานวน 3,969 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนมีนาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 24 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขุดดินสําหรับใช้ใน
การก่อสร้าง  จํานวน 16 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เงินทนุ 674 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมผลิต 
สง่ หรือจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า เงินทนุ 632 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนมีนาคม  2559  
คือ  อุตสาหกรรมตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์  
จํานวนคนงาน  2,331 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมถักผ้า ผ้าลกูไม้ เคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้าย
หรือเส้นใย จํานวนคนงาน  615 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน้ ส่วนมูลค่าการส่งออกหดตัวเล็กน้อยจากการชะลอคํา
ส่ังซือ้ของประเทศผู้นําเข้า จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
ระดับราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้มันและ
มีผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับการทําประมง
ไทยเข้าข่ายการทาํประมงผดิกฎหมายของสหภาพยุโรปและการ
ยกเลกิสัมปทานน่านนํา้ของประเทศอนิโดนีเซีย 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนมีนาคม 2559 
ปรับเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.1 แบ่งเป็น 
    1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก สินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น แป้งมนัสําปะหลงั สบัปะรด
กระป๋อง และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งการผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.8  11.4  และ  2.8   ตามลําดับ 
เน่ืองจากปริมาณวตัถดิุบเพ่ิมขึน้ 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศ 
เช่น นํา้มนัปาล์ม การผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.4 ส่วนสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบนําเข้า คือ นํา้มนั 
ถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.2 
2. การตลาด 
 1) ตลาดในประเทศปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่รวมนํา้ตาล)เดือน
มีนาคม 2559 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9 และความ
ต้องการอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารเลีย้งไก่เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 0.7 
2) ตลาดตา่งประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนมีนาคม 
2559 ปรั บตั วลดลงเล็ กน้ อยจากเ ดื อนเ ดี ยวกั นของปี ก่ อนร้ อยละ  0 .1 
สินค้าท่ีปรับตัวลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าว และ 
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งปรับตวัลดลงร้อยละ 12.6  7.6  6.3 และ 0.5 ตามลําดบั เน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกท่ียังชะลอตัว และระดับราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้มัน  
รวมทัง้มีผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตาม ยังขาดแคลนวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
ประมง ประกอบกับการประกาศแจ้งเตือนการทําประมงของไทยเข้าข่ายการทําประมงผิด
กฎหมายของสหภาพยุโรป การยกเลิกสมัปทานน่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย และการ
ปฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม ่ทําให้เรือประมงบางส่วนต้องหยดุทําประมง อย่างไรก็ดี 
มีบางสินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ คือ กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง สบัปะรดกระป๋อง ข้าวโพดหวาน
กระป๋อง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป และไก่แปรรูป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 50.6 32.1 20.1  10.6  และ 4.7 
ตามลําดบั จากคําสัง่ซือ้ในต่างประเทศเพ่ิมขึน้ สําหรับมลูค่าการส่งออกนํา้ตาลปรับตวัเพ่ิมขึน้
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.0 จากคําสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศกลุม่อาเซียน 

3. แนวโน้ม 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยโดยมี

ปัจจยัลบจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การท่ี
อปุสงค์จากจีนชะลอตวัลง และราคาสง่ออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อย่างไรก็
ตาม ยงัมีปัจจยับวกในหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าปศสุตัว์ (ไก่แปรรูป) ท่ีมีคําสัง่ซือ้
จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้สินค้าประมง เช่น 
กุ้ ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจากโรค EMS ประกอบกบัรัฐบาลใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กบั SMEs และมาตรการ
เร่งรัดการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่าง  ๆรวมถึงการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ อาจส่งผลให้การผลิตและการส่งออก
อตุสาหกรรมอาหารขยายตวัได้ 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมีนาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลติผลติภัณฑ์ในกลุ่มเส้นใยเพิม่ขึน้จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์แต่ในส่วนของเส้นด้ายผลิตลดลงตาม
การผลิตในกลุ่มผ้าผืนทีล่ดลง ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ลดลงทั้งใน
กลุ่มเส้ือผ้าถักและเส้ือผ้าทอ” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่ิงทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเส้นใยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9 จากการ
ขยายตวัของการผลิตเส้นใยสงัเคราะห์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.7 แต่ในสว่นของ
เส้นด้ายผลิตลดลง ร้อยละ 8.7 ตามการผลิตในกลุ่มของผ้าผืนท่ีลดลง
ร้อยละ 14.2 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลงร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นการผลิตลดลง
ทัง้ในกลุ่มเสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอ ตามคําสัง่ซือ้ภายในและต่างประเทศ 
ประกอบกบัมีการนําเข้าเพ่ิมขึน้จากจีน กมัพชูา เวียดนาม และบงัคลาเทศ 
2. การจาํหน่าย 

ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ผลติภณัฑ์ในกลุม่เส้นใยเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 8.1 ในขณะท่ี
กลุ่มผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลงร้อยละ 8.3 
และ 6.1 ตามลําดับ ตามความต้องการผลิตท่ีปรับลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายสินค้าฟุ่ มเฟือย
ลง 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มลูค่าการ
สง่ออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภาพรวมลดลง ร้อยละ 3.8 แบ่งเป็นกลุ่ม
ส่ิงทอเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 0.3 ได้แก่ ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ เคหะสิ่งทอ 
เส้นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.5  5.5 6.2 และ 6.1 
ตามลําดบั จากความต้องการในตลาดคู่ค้าเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เวียดนาม ตรุกี 
ปากีสถาน และบงัคลาเทศ เป็นต้น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการ
ส่งออกลดลง ร้อยละ 5.2 ในตลาดเวียดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว          
บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มลดลง ร้อยละ 10.8 
โดยเฉพาะกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง จากคําสั่งซือ้ในตลาดอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
ยกเว้นตลาดญ่ีปุ่ นท่ียงัขยายตวัเพ่ิมขึน้ ในประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปผลิต
จากฝ้าย 
3. แนวโน้ม 

คาดว่า การผลิตในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอจะขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือน
ท่ีผ่านมา สําหรับการส่งออก คาดว่า จะขยายตัวได้ในส่วนเส้นใย
สงัเคราะห์ ในส่วนกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่วนการนําเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอ คาดว่า 
เส้นใยสิ่งทอผ้าผืน จะนําเข้าใกล้เคียงกับเดือนท่ีผ่านมา โดยกลุ่มเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปคาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้จากจีน กัมพูชา เวียดนาม และ         
บงัคลาเทศ ในกลุม่เสือ้เชิต้/เบลาส์สตรีและเด็กหญิง  แจ็กแก็ต ชดุชัน้ใน
และเสือ้คลมุ และกางเกง/กระโปรงทัง้บรุุษและสตรี 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 
สมาคมเหลก็และเหล็กกล้าโลก (World Steel) ได้เปิดเผยตัวเลข
คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กโลกในปี 2016 ว่า 
หดตัว ร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในปี 
2017 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวขึน้ ร้อยละ 0.4 โดย World Steel 
คาดว่าในปี 2016 นี ้อุตสาหกรรมเหล็กจะต้องเผชิญกับความ
ต้องการใช้เหล็กของจีนที่มีแนวโน้มหดตัวลง สาํหรับในภูมิภาค
อื่นๆ เช่น NAFTA และ EU ความต้องการใช้ยังคงทรงตัวเม่ือ
เทียบกับ ปี ก่อน  อย่างไรก็ตามคาดการณ์ ว่ าในปี  2017  
ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกจะฟ้ืนตัวขึน้ ยกเว้นความต้องการ
ใช้เหลก็ในตลาดจนีที่ยงัลดลงอยู่ 
  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    
สถานการณ์การผลติของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 2559  ลดลงเม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 122.93  มีอตัรา
การเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 4.49  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตุ
ดงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ  3.24  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้อยละ 18.98 และเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 16.92  แต่เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 51.84 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า 
ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบนมีจํานวน 965,902 ตัน 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.9 โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน  เพิ่มขึน้  ร้อยละ 81.9 และเหล็ก
แผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.5 ในส่วนของการนําเข้า พบว่า การนําเข้า
เหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้  ร้อยละ 7.0 โดยเหล็กโครงสร้างชนิดขึน้รูปเย็น เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 1,933.3 เหล็กแผ่นหนารีดร้อน  Alloy steel  เพิ่มขึน้  ร้อยละ 170.1  
สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน ลดลง  ร้อยละ 11.2 โดย
เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 93.5 และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน  Alloy steel 
ลดลง ร้อยละ 66.7  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวลดลง ร้อยละ 7.99  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลง  ร้อยละ 10.24 และลวดเหล็ก
แรงดึงสูง ลดลง ร้อยละ 6.79 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงยาว เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 26.2 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 64.2  แต่
เหล็กลวด ลดลง ร้อยละ  8.6 สําหรับการนําเข้า ลดลง ร้อยละ 6.3  โดยเหล็กเส้น 
stainless steel  ลดลง ร้อยละ 51.1 และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 32.6  
สําหรับการส่งออก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.2 โดยเหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 58.1 และ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน  Alloy Steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 53.8 

2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนเมษายน  2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน พบว่า ผลติภณัฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ เช่น เหล็กแท่งแบน 
เพ่ิมขึน้ จาก 73.25 เป็น  78.37 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.99 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพ่ิมขึน้จาก 
86.35 เป็น  89.41 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3.54 เหลก็แผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 77.94 เป็น 80 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.64 แต่เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงจาก 85.98  เป็น 83.17 ลดลง ร้อยละ 
3.27  และเหลก็เส้น  ท่ีมีดชันีราคาท่ีทรงตวั คือ ร้อยละ 82.97 

 3. แนวโน้ม 
      สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนเมษายน 2559 เทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  คาดว่าการผลติเหล็กโดยรวมจะขยายตวัขึน้เล็กน้อย  เน่ืองจากท่ี
ผ่ า น ม า ร า ค า เ ห ล็ ก มี ทิ ศ ท า ง ท่ี ล ด ล ง   จึ ง ทํ า ใ ห้ ผู้ ซื ้อ ช ะ ล อ ก า ร ซื ้อ 
ซึ่งปัจจุบนัราคาเหล็กเร่ิมน่ิงแล้ว  ส่งผลให้ผู้ ซือ้สัง่ซือ้เพ่ิมมากขึน้  จึงทําให้การผลิต
เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 
* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2559 
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 เน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่
ตลาดเพิ่มขึน้ ประกอบกับผู้ประกอบการบางราย
เร่งการผลิตรถยนต์กระบะ  1 ตัน  เพื่ อรองรับ
วันหยุดต่อเน่ืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็
ตามตลาดในประเทศและตลาดส่งออกยังคงชะลอ
ตวั ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ในประเทศ 
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1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 192,811 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการผลิต 178,217 คัน ร้อยละ 8.19 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึ น้ของการผลิตรถยนต์กระบะ  1 ตันและ
อนพุนัธ์และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 72,646 คนั ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 ซึง่
มีการจําหน่าย 74,117 คัน ร้อยละ 1.98 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์ แต่มีการจําหน่ายรถยนต์กระบะ 1 ตนัและ
รถยนต์ PPV รวมกบั SUV เพิ่มขึน้ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 109,334 คนั ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 127,619 คนั ร้อยละ 14.33 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบอเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ ตะวนัออกกลาง และยโุรป 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนเมษายน  2559 
คาดว่าจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายน2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 38 และสง่ออกร้อยละ 62 
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รถจักรยานยนต์ 
 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม

2559 ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558  ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์ 

จํานวน 151,313 คนั ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 
ซึ่งมีการผลิต 184,373 คนั ร้อยละ 17.93 โดยเป็นการ
ป รั บ ลดล ง ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ร ถ จั ก ร ย า น ยน ต์ แ บบ
อเนกประสงค์ 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ 

จํานวน 155,183 คนั ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 183,977 คนั ร้อยละ 15.65 โดยเป็น
การปรับลดลงของการจําหน่ายรถจักรยานยนต์แบบ
ครอบครัว และแบบสกตูเตอร์ 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป (CBU)  

จํานวน 28,031คนั ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 ซึ่ง
มีการส่งออก 39,305 คนั ร้อยละ 28.68 โดยเป็นการ
ปรับลดลงจากการสง่ออกไปประเทศเนเธอร์แลนด์ ญ่ีปุ่ น
และมาเลเซีย 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนเมษายน
2559 คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
เมษายน 2558 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
เมษายน  2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเ พ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 70 และสง่ออกร้อยละ 30 

 

 หมายเหต:ุ 1ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก
แนวโน้มการขยายตัวที่ดีของเศรษฐกิจและภาคก่อสร้างใน
ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
รวมถึงการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทําให้ภาคเอกชน
มีความม่ันใจในการลงทุนมากขึ้นสําหรับมูลค่าการส่งออก
ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน เน่ืองจาก    บังคลาเทศซึ่งเป็นหน่ึงใน
ประเทศคู่ ค้าที่สําคัญของไทยมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์จาก
ไทยเพิม่ขึน้” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนมีนาคม 2559 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 20.63 และร้อยละ 17.64 ตามลําดบั 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ปรับตวัดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในส่วน
ของการจําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามี
มลูคา่สงูท่ีสดุในรอบห้าปีท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดีของการขยายตวั
ของเศรษฐกิจและภาคก่อสร้างในประเทศ ซึง่เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการเร่งรัดการดําเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่และทางหลวงพิเศษ ซึ่งขณะนีบ้างโครงการประกวดราคาแล้วเสร็จ
เป็นบางช่วงและคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างได้ภายในไตรมาสท่ี  2 นี ้ความต้องการใช้
ปนูซีเมนต์ในประเทศจงึขยายตวัและคาดวา่จะขยายตวัดีขึน้อีกในระยะตอ่ไป 

2. การส่งออก 
มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนมีนาคม 2559 เม่ือ

เ ที ยบกับ เ ดือน เ ดียวกันของ ปี ก่อน  ป รับตัวสู งขึ น้ ร้ อยละ  1 0 . 1 5             
เน่ืองจากบงัคลาเทศซึง่เป็นประเทศคู่ค้าท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของไทยมีความต้องการ
ใช้ปนูซีเมนต์จากไทยเพ่ิมขึน้คอ่นข้างมาก ในขณะท่ีเมียนมาร์ซึง่เป็นตลาดส่งออก
ท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยยังคงปรับลดคําสั่งซือ้ปูนซีเมนต์จากไทยอย่างต่อเน่ือง 
สําหรับเวียดนามซึง่เคยเป็นตลาดส่งออกท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของไทยวนันีก้ลายเป็น
ฐานการผลิตปนูซีเมนต์ท่ีมีปริมาณการผลิตมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ
จนต้องหาทางขยายตลาดส่งออกเช่นเดียวกันกับไทย แต่การมีต้นทุนการผลิตท่ี
ต่ํากวา่ทําให้เวียดนามสามารถขายปนูซีเมนต์ได้ในราคาท่ีต่ํากว่าไทย จึงเป็นท่ีน่า
จบัตามองวา่จะกระทบกบัการขยายตลาดสง่ออกของไทยในอนาคตหรือไม่ 

3. แนวโน้ม 
การผลิตและจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มี

แนวโน้มขยายตวัดีขึน้จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการเร่งก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศ
ปรับตวัดีขึน้ และภาคเอกชนมีความมัน่ใจในการลงทนุมากขึน้ 

สําหรับมลูค่าการส่งออก คาดว่าจะปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากฐานตวัเลขของปี 2558 ค่อนข้างสูงประกอบกับ
ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มสงูขึน้จากความชดัเจนของการ
ก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ทําให้เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึน้ 
ภาคเอกชนลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มากขึน้ ความเจริญกระจายตวัออกสู่
ต่างจังหวดัมากขึน้ และดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทย
มากขึน้ 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมีนาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมีนาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
5.07 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.10 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการจาํหน่ายในประเทศและการส่งออกไปอาเซียนเพิ่มขึน้ 
สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.79 
เม่ือเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากการผลติ IC เพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน มี.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,333.57 -5.84 

แผงวงจรไฟฟ้า 640.52 1.42 

เคร่ืองปรับอากาศ 455.36 -0.73 

ตู้ เยน็ 139.86 10.44 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,543.89 -2.63 

 
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

อิเลก็ทรอนิกส์ของเดือน มีนาคม 2559  มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ีระดบั 

117.25 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.07 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ีระดับ 142.09  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.10  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  กลุม่

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง  เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า เตาไมโครเวฟ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.11 13.29 6.09 0.19 และ 36.70 เม่ือเทียบกบั

เดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ เน่ืองจากการจําหน่ายใน

ประเทศเพ่ิมสงูขึน้ และการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพ่ิมขึน้มาก 

รวมถึงการสง่ออกไปตลาดสหภาพยโุรปเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัได้บ้าง 

ยกเว้นเคร่ืองรับโทรทศัน์ ลดลงร้อยละ 64.83 เม่ือเทียบกบัเดือน

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการย้ายฐานการผลิตเคร่ืองรับ

โทรทศัน์จากไทยไปยงัประเทศในอาเซียน 
     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี 101.77 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.79 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดย Other IC เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 12.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนสําคัญในสินค้าท่ีมีการพัฒนา

เป็นระบบดิจิทลัมากขึน้ โดยการสง่ออกไปจีน สหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยโุรปเพิ่มขึน้ สําหรับ HDD และ Semiconductor ลดลง

ร้อยละ 9.05 และ 15.77 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ตามลําดับ เน่ืองจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ ค 

ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มีนาคม 2559 มีมลูค่า 4,543.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 2.63  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 2,024.22  ล้าน
เหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 1.83  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ 
ปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปจีนและสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 
7.02 และ 8.07 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 
ยกเว้นอาเซียน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.60 
2.31 และ 6.78 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ตามลําดบั 
สินค้าหลกัท่ีปรับตวัลดลง เช่น เคร่ืองปรับอากาศ มีมลูค่าสง่ออก  
455.36  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.73  เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปจีน สหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 52.41  5.71 และ  23.11  เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั ขณะท่ี ตู้ เย็น มีมลูค่า 139.86 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ร้อยละ  10.44  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทัง้หมดปรับตัว
เพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 
ร้อยละ 21.29 6.57 13.24 และ 19.17 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมลูค่าการส่งออก  2,519.68 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.27  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ  
ปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัทกุตลาดปรับตวัลดลง 
ได้แก่ อาเซียน  สหภาพยโุรป จีน  สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลง
ร้อยละ 8.74  4.18 19.22 1.99 และ 18.01 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดยสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีมลูค่า
การส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
มีมลูคา่สง่ออก 1,333.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.84   

 
 
 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไป
ตลาดหลักเกือบทุกตลาดปรับตัวลง ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นลดลง ร้อยละ 11.47 26.02 14.63    
และ 8.28  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน รองลงมา คือ 
แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก  640.52  ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.42  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
เน่ืองจากการส่งออกไปสหภาพยุโรป จีนและสหรัฐอเมริกา 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.49 10.73 และ 6.04 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน    

 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนเมษายน 

2559 จากแบบจําลองดัชนีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 1.06 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ 
ปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.88    
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการจําหน่ายใน
ประเทศเร่ิมฟื้นตัวขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น รวมถึงการส่งออกไปตลาด
อาเซียนมีการขยายตัวได้ดี  สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตวัลดลงร้อยละ 5.99  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออก HDD ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คลดลง  

 


