ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2559 กลับมาขยายตัวเป็ นบวกร้ อยละ
1.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว อาทิ รถยนต์และ
ชิ ้นส่วน เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่ องประดับ และเครื่ องปรับอากาศ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 เนื่ อ งจากมี ก ารเปิ ดตัว รถยนต์ รุ่ น ใหม่ อ อกสู่ต ลาดเพิ่ ม ขึ น้ ประกอบกั บ
ผู้ประกอบการบางรายเร่ งการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตัน เพื่อรองรับวันหยุดต่อเนื่องในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
อุต สาหกรรมปูน ซี เ มนต์ เดื อ นมี น าคม 2559 ขยายตัว ได้ ดี อ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยมี
ปริ มาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ ้นจากแนวโน้ มการขยายตัวที่ดีของเศรษฐกิจ
และภาคก่อสร้ างในประเทศ ซึง่ เป็ นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึง
การเร่งก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ทําให้ ภาคเอกชนมีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้น
การเปิ ดปิ ดโรงงาน เดือนมีนาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 378
ราย เพิ่มขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้ อยละ 47.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
5.28 แต่ มี จํ า นวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 6.5 โดยอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ได้ แก่
อุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชีวมวล มีจํานวน 5 โรง จํานวน
เงินทุน 8,180 ล้ านบาท และจํานวนคนงาน 99 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการเพิ่มขึน้ จากเดือนมีนาคม 2558 ร้ อยละ 5.9 สําหรั บ
โรงงานที่ปิดดําเนินกิจการมีจํานวน 209 ราย น้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้ อยละ 1.4
แต่มากกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 54.8
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นมี น าคม 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน จากการนํ า เข้ า เครื่ อ งยนต์ เพลาส่ง กํ า ลัง และส่ว นประกอบอื่ น ๆ เครื่ อ งสูบลม เครื่ อ งสูบ
ของเหลว รวมถึงเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดบิ และกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 5,971.7 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและเส้ นใย
เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม 2559 มีปริ มาณ
ทัง้ หมดจํ านวน 10,807.2 ล้ านกิ โลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ร้ อยละ 15.7
(9,341.4 ล้ า นกิ โ ลวัตต์ -ชั่ว โมง) และร้ อยละ 4.0 จากช่ว งเดีย วกัน ของปี 2558 (10,391.1 ล้ า น
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าทังขนาดเล็
้
ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผา่ นมา และ
ช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมีนาคม 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 1.8 อุตสาหกรรมสําคัญที่สง่ ผลด้ านบวกต่อดัชนี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ รถยนต์
เครื่ องสําอาง เครื่ องประดับเพชรพลอย เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันหดตัวต่อเนื่องร้ อยละ 4.2
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 1.5
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
มีนาคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า โดย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.5 และ 2.9 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีโรงงานที่ เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 378 ราย เพิ่มขึน้ จากเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 256 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 47.7 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 22,729 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มีการลงทุน 21,589 ล้ านบาท
ร้ อยละ 5.28 แต่มีการจ้ างงานจํ านวน 9,060 คน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน
9,686 คน ร้ อยละ 6.5
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมี น าคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิ จการมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 357 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 5.9 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้น
จากเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 21,894 ล้ านบาท ร้ อยละ 3.8 แต่มีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือน
มีนาคม 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 10,039 คน ร้ อยละ 9.8
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นมี น าคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมขุดดินสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 47 โรงงาน รองลงมา คืออุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 32 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นมี น าคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชีวมวล จํานวนเงินทุน 8,180 ล้ าน
บาท รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมผลิ ต แผ่ น ใยไม้ อั ด ความหนาแน่ น ปานกลาง
จํานวนเงินทุน 1,154 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นมี น าคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรม ผลิตกุ้งแช่แข็ง แปรรู ปสัตว์ นํา้ การถนอมเนือ้ สัตว์ นํา้ แช่แข็ง จํ านวนคนงาน
740 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวนคนงาน 519 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 209 ราย น้ อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มี
โรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 212 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.4 แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 3,371 ล้ าน
บาท มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,102 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน
จํานวน 5,891 คน มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 5,022 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 135 ราย คิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 54.8 มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม
2558 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,432 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานมากกว่าเดือนมีนาคม 2558 ที่
การเลิกจ้ างงานมีจํานวน 3,969 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนมีนาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 24 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขุดดินสําหรับใช้ ใน
การก่อสร้ าง จํานวน 16 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สูง สุด ในเดื อ นมี น าคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เงินทุน 674 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต
ส่ง หรื อจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า เงินทุน 632 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมี น าคม 2559
คื อ อุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ผ้ า เช็ ด หน้ า เนกไท ถุง มื อ ถุง เท้ า จากผ้ า หนัง สัต ว์
จํานวนคนงาน 2,331 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมถักผ้ า ผ้ าลูกไม้ เครื่ องนุ่งห่มด้ วยด้ าย
หรื อเส้ นใย จํานวนคนงาน 615 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรั บตัวเพิ่มขึน้
จากช่ วงเดี ย วกั น ของปี ก่ อน เนื่ องจากวั ต ถุ ดิ บ ออกสู่ ตลาด
เพิ่มขึน้ ส่ วนมูลค่ าการส่ งออกหดตัวเล็กน้ อยจากการชะลอคํา
สั่งซือ้ ของประเทศผู้นําเข้ า จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
ระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรั บตัวลดลงตามราคานํา้ มันและ
มีผลผลิตส่ วนเกินออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับการทําประมง
ไทยเข้ าข่ ายการทําประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปและการ
ยกเลิกสัมปทานน่ านนํา้ ของประเทศอินโดนีเซีย
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

1. การผลิต
ภาวะการผลิ ต กลุ่ ม สิ น ค้ าอาหารสํ า คั ญ (ไม่ ร วมนํ า้ ตาล) เดื อ นมี น าคม 2559
ปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7.1 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก สินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น แป้งมันสําปะหลัง สับปะรด
กระป๋ อง และไก่สดแช่ เย็ นแช่ แข็งการผลิตเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 11.8 11.4 และ 2.8 ตามลําดับ
เนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ
เช่น นํา้ มันปาล์ม การผลิตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.4 ส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนําเข้ า คือ นํา้ มัน
ถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.2
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่รวมนํ ้าตาล)เดือน
มีนาคม 2559 เพิ่มขึน้ เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 1.9 และความ
ต้ องการอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารเลี ้ยงไก่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ร้ อยละ 0.7
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ ้าตาล) เดือนมีนาคม
2559 ปรั บตั วลดลงเล็ กน้ อยจากเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อนร้ อยละ 0.1
สิ นค้ าที่ ปรั บตัวลดลง เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ มันสํ าปะหลัง ทูน่ ากระป๋ อง ผลิ ตภัณฑ์ ข้ าว และ
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งปรับตัวลดลงร้ อยละ 12.6 7.6 6.3 และ 0.5 ตามลําดับ เนื่องจาก
เศรษฐกิ จโลกที่ยังชะลอตัว และระดับราคาสินค้ าในตลาดโลกปรั บตัวลดลงตามราคานํ า้ มัน
รวมทังมี
้ ผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตาม ยังขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ประมง ประกอบกับการประกาศแจ้ งเตื อนการทํ าประมงของไทยเข้ าข่ ายการทํ าประมงผิ ด
กฎหมายของสหภาพยุโรป การยกเลิกสัมปทานน่านนํ ้าของประเทศอินโดนีเซีย และการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ ทําให้ เรื อประมงบางส่วนต้ องหยุดทําประมง อย่างไรก็ดี
มีบางสินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋ อง ข้ าวโพดหวาน
กระป๋ อง บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป และไก่แปรรู ป เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 50.6 32.1 20.1 10.6 และ 4.7
ตามลําดับ จากคําสัง่ ซื ้อในต่างประเทศเพิ่มขึ ้น สําหรับมูลค่าการส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.0 จากคําสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้นในประเทศกลุม่ อาเซียน
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้ อยโดยมี
ปั จจัยลบจากการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่
อุปสงค์จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็
ตาม ยังมีปัจจัยบวกในหลายกลุ่มสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าปศุสตั ว์ (ไก่แปรรู ป) ที่มีคําสัง่ ซื ้อ
จากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น สินค้ านํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นสินค้ าประมง เช่น
กุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจากโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ กบั SMEs และมาตรการ
เร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่
ส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภคอาหารในประเทศ อาจส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต และการส่ ง ออก
อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวได้

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเส้ นใยเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้ นใยสังเคราะห์ แต่ ในส่ วนของเส้ นด้ ายผลิตลดลงตาม
การผลิตในกลุ่มผ้ าผืนทีล่ ดลง ส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ ม ลดลงทั้งใน
กลุ่มเสื้อผ้ าถักและเสื้อผ้ าทอ”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธ.ค.

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของ
ปี ก่ อ น การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ม เส้ น ใยเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 3.9 จากการ
ขยายตัวของการผลิตเส้ นใยสังเคราะห์เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.7 แต่ในส่วนของ
เส้ นด้ ายผลิตลดลง ร้ อยละ 8.7 ตามการผลิตในกลุ่มของผ้ าผืนที่ลดลง
ร้ อยละ 14.2
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลงร้ อยละ 21.5 ซึ่งเป็ นการผลิตลดลง
ทั ้งในกลุ่มเสื ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอ ตามคําสัง่ ซื ้อภายในและต่างประเทศ
ประกอบกับมีการนําเข้ าเพิ่มขึ ้นจากจีน กัมพูชา เวียดนาม และบังคลาเทศ
2. การจําหน่ าย
ปริ ม าณการจํ า หน่ ายในประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เส้ นใยเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.1 ในขณะที่
กลุ่มผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณการจําหน่ายลดลงร้ อยละ 8.3
และ 6.1 ตามลําดับ ตามความต้ องการผลิตที่ปรั บลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ ประชาชนชะลอการใช้ จ่ายสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ลง
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มในภาพรวมลดลง ร้ อยละ 3.8 แบ่งเป็ นกลุ่ม
สิ่งทอเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ร้ อยละ 0.3 ได้ แก่ ด้ ายเส้ นใยประดิษฐ์ เคหะสิ่งทอ
เส้ นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออื่น ๆ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.5 5.5 6.2 และ 6.1
ตามลําดับ จากความต้ องการในตลาดคู่ค้าเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เวียดนาม ตุรกี
ปากีสถาน และบังคลาเทศ เป็ นต้ น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการ
ส่งออกลดลง ร้ อยละ 5.2 ในตลาดเวี ยดนาม เมี ยนมาร์ สปป.ลาว
บังคลาเทศ และสหรั ฐอเมริ กา กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มลดลง ร้ อยละ 10.8
โดยเฉพาะกลุ่ม เสื อ้ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป ลดลง จากคํ า สั่ง ซื อ้ ในตลาดอาเซี ย น
สหรั ฐ อเมริ ก า และสหภาพยุโ รป ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตัว
ยกเว้ นตลาดญี่ปุ่นที่ยงั ขยายตัวเพิ่มขึ ้น ในประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปผลิต
จากฝ้าย
3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิตในกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน
ที่ ผ่ า นมา สํ า หรั บ การส่ ง ออก คาดว่ า จะขยายตั ว ได้ ในส่ ว นเส้ นใย
สังเคราะห์ ในส่วนกลุ่มเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่วนการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอ คาดว่า
เส้ นใยสิ่งทอผ้ าผืน จะนําเข้ าใกล้ เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มเสื ้อผ้ า
สํ า เร็ จ รู ป คาดว่ า จะนํ า เข้ าเพิ่ ม ขึ น้ จากจี น กั ม พู ช า เวี ย ดนาม และ
บังคลาเทศ ในกลุม่ เสื ้อเชิ ้ต/เบลาส์สตรี และเด็กหญิง แจ็กแก็ต ชุดชั ้นใน
และเสื ้อคลุม และกางเกง/กระโปรงทั ้งบุรุษและสตรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สมาคมเหล็กและเหล็กกล้ าโลก (World Steel) ได้ เปิ ดเผยตัวเลข
คาดการณ์ ความต้ อ งการใช้ เหล็ ก โลกในปี 2016
ว่ า
หดตัว ร้ อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน แต่ ในปี
2017 คาดการณ์ ว่าจะขยายตัวขึน้ ร้ อยละ 0.4 โดย World Steel
คาดว่ าในปี 2016 นี ้ อุตสาหกรรมเหล็กจะต้ องเผชิญกับความ
ต้ องการใช้ เหล็กของจีนที่มีแนวโน้ มหดตัวลง สําหรั บในภูมิภาค
อื่นๆ เช่ น NAFTA และ EU ความต้ องการใช้ ยังคงทรงตัวเมื่อ
เที ย บกั บ ปี ก่ อน อย่ างไรก็ ต ามคาดการณ์ ว่ าในปี 2017
ความต้ องการใช้ เหล็กทั่วโลกจะฟื ้ นตัวขึน้ ยกเว้ นความต้ องการ
ใช้ เหล็กในตลาดจีนที่ยงั ลดลงอยู่

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

1.
การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 122.93 มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงลดลง ร้ อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 3.24 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้ อยละ 18.98 และเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้ อยละ 16.92 แต่เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 51.84 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่งประเทศไทย พบว่า
ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก ทรงแบนมีจํ า นวน 965,902 ตัน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 17.9 โดยเหล็ก แผ่นหนารี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 81.9 และเหล็ก
แผ่น บางรี ด ร้ อน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 22.5 ในส่ว นของการนํา เข้ า พบว่า การนํ า เข้ า
เหล็ก ทรงแบน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 7.0 โดยเหล็ก โครงสร้ างชนิด ขึ ้นรู ป เย็น เพิ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 1,933.3 เหล็ก แผ่น หนารี ด ร้ อน Alloy steel เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 170.1
สํา หรับ การส่ง ออก พบว่า การส่ง ออกเหล็ก ทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 11.2 โดย
เหล็กแผ่นบางรี ดร้ อน ลดลง ร้ อยละ 93.5 และเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน Alloy steel
ลดลง ร้ อยละ 66.7
 ดัชนี ผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวลดลง ร้ อยละ 7.99 เมื่อ เทีย บกับ ช่ว ง
เดีย วกัน ของปี ก่อ น โดยเหล็ก เส้ น ข้ อ อ้ อ ย ลดลง ร้ อยละ 10.24 และลวดเหล็ก
แรงดึงสูง ลดลง ร้ อยละ 6.79 และจากข้ อมูล ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ความต้ องการใช้ ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 26.2 โดยเหล็กเส้ นและเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 64.2 แต่
เหล็กลวด ลดลง ร้ อยละ 8.6 สําหรับการนําเข้ า ลดลง ร้ อยละ 6.3 โดยเหล็กเส้ น
stainless steel ลดลง ร้ อยละ 51.1 และท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ ลดลง ร้ อยละ 32.6
สําหรับการส่งออก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 39.2 โดยเหล็กลวด เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 58.1 และ
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน Alloy Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 53.8
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อ มูล ดัช นี ร าคาเหล็ก ต่ า งประเทศของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนเมษายน 2559 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น เช่น เหล็กแท่งแบน
เพิ่มขึ ้น จาก 73.25 เป็ น 78.37 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.99 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก
86.35 เป็ น 89.41 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.54 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 77.94 เป็ น 80
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.64 แต่เหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลงจาก 85.98 เป็ น 83.17 ลดลง ร้ อยละ
3.27 และเหล็กเส้ น ที่มีดชั นีราคาที่ทรงตัว คือ ร้ อยละ 82.97
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดื อนเมษายน 2559 เทีย บกับช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะขยายตัวขึ ้นเล็กน้ อย เนื่องจากที่
ผ่ า น ม า ร า ค า เ ห ล็ ก มี ทิ ศ ท า ง ที่ ล ด ล ง จึ ง ทํ า ใ ห้ ผู้ ซื ้อ ช ะ ล อ ก า ร ซื ้อ
ซึ่งปั จจุบนั ราคาเหล็กเริ่ มนิ่งแล้ ว ส่งผลให้ ผ้ ูซื ้อสัง่ ซื ้อเพิ่มมากขึ ้น จึงทําให้ การผลิต
เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์

1. การผลิตรถยนต์

รถยนต์

จํานวน 192,811 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่ง มี ก ารผลิต 178,217 คัน ร้ อยละ 8.19 โดยเป็ นการ
ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการผลิ ต รถยนต์ ก ระบะ 1 ตั น และ
อนุพนั ธ์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นมี น าคม 2559
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 เนื่ องจากมีการเปิ ดตัวรถยนต์ ร่ ุ นใหม่ ออกสู่
ตลาดเพิ่มขึน้ ประกอบกับผู้ ประกอบการบางราย
เร่ งการผลิ ต รถยนต์ กระบะ 1 ตั น เพื่ อรองรั บ
วันหยุดต่ อเนื่องในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ อย่ างไรก็
ตามตลาดในประเทศและตลาดส่ งออกยังคงชะลอ
ตัว ซึ่งเป็ นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ในประเทศ
ค ัน

ข้อมูลรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

200,000

2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 72,646 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 ซึง่
มี การจํ าหน่าย 74,117 คัน ร้ อยละ 1.98 โดยเป็ นการ
ปรั บลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ แต่มีการจําหน่ายรถยนต์กระบะ 1 ตันและ
รถยนต์ PPV รวมกับ SUV เพิ่มขึ ้น
3. การส่งออกรถยนต์

180,000

จํานวน 109,334 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 127,619 คัน ร้ อยละ 14.33 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบอเมริ กากลางและ
อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป
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ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดื อนเมษายน 2559
คาดว่ า จะขยายตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นเมษายน
2558 สํ า หรั บ การผลิ ต รถยนต์ ใ นเดื อ นเมษายน2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่า ยในประเทศ
ร้ อยละ 38 และส่งออกร้ อยละ 62
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รถจักรยานยนต์
อุ ตสาหกรรมรถจัก รยานยนต์ ใ นเดือ นมี น าคม
2559 ชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จํานวน 151,313 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการผลิต 184,373 คัน ร้ อยละ 17.93 โดยเป็ นการ
ป รั บ ล ด ล ง ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ แ บ บ
อเนกประสงค์
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์
จํานวน 155,183 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 183,977 คัน ร้ อยละ 15.65 โดยเป็ น
การปรั บ ลดลงของการจํ า หน่ า ยรถจัก รยานยนต์ แ บบ
ครอบครัว และแบบสกูตเตอร์
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็ จรูป (CBU)
จํานวน 28,031คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 ซึ่ง
มีการส่งออก 39,305 คัน ร้ อยละ 28.68 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงจากการส่งออกไปประเทศเนเธอร์ แลนด์ ญี่ปนุ่
และมาเลเซีย
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน
2559 คาดว่ า จะชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
เมษายน 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
เมษายน 2559 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 70 และส่งออกร้ อยละ 30

หมายเหตุ: 1ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจั
กรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์
(แบบครอบครั
วและแบบสกูตเตอร์ )
สํานักงานเศรษฐกิ
จอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ
ตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1. การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ

โดยมี ปริ มาณการผลิ ตและจํ าหน่ ายในประเทศเพิ่ มขึ้ นจาก
แนวโน้ มการขยายตั วที่ ดี ของเศรษฐกิ จและภาคก่ อสร้ างใน
ประเทศ ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ
รวมถึงการเร่ งก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานต่ างๆ ทําให้ ภาคเอกชน
มี ความมั่ นใจในการลงทุ นมากขึ้ นสํ าหรั บมู ลค่ าการส่ งออก
ปรั บตั วสู งขึ้ นเช่ นกั น เนื่ องจาก บั งคลาเทศซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
ประเทศคู่ค้าที่สําคัญของไทยมีความต้ องการใช้ ปูนซีเมนต์ จาก
ไทยเพิม่ ขึน้ ”

ในเดื อนมี นาคม 2559 เมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของปี ก่ อน
ปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 20.63 และร้ อยละ 17.64 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วน
ของการจําหน่ายในประเทศ หากพิ จารณาจากกราฟด้ านซ้ ายมื อจะเห็นว่ามี
มูลค่าสูงที่สดุ ในรอบห้ าปี ที่ผ่านมา แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มที่ดีของการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและภาคก่อสร้ างในประเทศ ซึง่ เป็ นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครั ฐด้ วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการเร่ งรั ดการดําเนินโครงการก่อสร้ าง
รถไฟทางคู่และทางหลวงพิเศษ ซึ่งขณะนีบ้ างโครงการประกวดราคาแล้ วเสร็ จ
เป็ นบางช่วงและคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างได้ ภายในไตรมาสที่ 2 นี ้ ความต้ องการใช้
ปูนซีเมนต์ในประเทศจึงขยายตัวและคาดว่าจะขยายตัวดีขึ ้นอีกในระยะต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. การส่ งออก
มูล ค่าการส่ง ออกรวมของปูน ซี เ มนต์ เดื อ นมี นาคม 2559 เมื่ อ
เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ปรั บ ตั ว สู ง ขึ น้ ร้ อยละ 10.15
เนื่องจากบังคลาเทศซึง่ เป็ นประเทศคู่ค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของไทยมีความต้ องการ
ใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมาก ในขณะที่เมียนมาร์ ซงึ่ เป็ นตลาดส่งออก
ที่ สํ าคัญที่ สุดของไทยยังคงปรั บลดคํ าสั่งซื อ้ ปูนซีเมนต์ จากไทยอย่ างต่อเนื่ อง
สําหรับเวียดนามซึง่ เคยเป็ นตลาดส่งออกที่สําคัญแห่งหนึ่งของไทยวันนี ้กลายเป็ น
ฐานการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีปริ มาณการผลิตมากเกินความต้ องการใช้ ในประเทศ
จนต้ องหาทางขยายตลาดส่งออกเช่นเดียวกันกับไทย แต่การมีต้นทุนการผลิตที่
ตํ่ากว่าทําให้ เวียดนามสามารถขายปูนซีเมนต์ได้ ในราคาที่ตํ่ากว่าไทย จึงเป็ นที่น่า
จับตามองว่าจะกระทบกับการขยายตลาดส่งออกของไทยในอนาคตหรื อไม่

“อุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ขยายตั วได้ ดีอย่ างต่ อเนื่ อง

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. แนวโน้ ม
การผลิ ตและจํ าหน่ ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ มี
แนวโน้ มขยายตัวดีขึน้ จากมาตรการต่างๆ ของภาครั ฐ รวมถึงการเร่ งก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื น้ ฐานต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งจะส่ งผลให้ เศรษฐกิ จในประเทศ
ปรับตัวดีขึ ้น และภาคเอกชนมีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้น
สําหรับมูลค่าการส่งออก คาดว่าจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากฐานตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างสูงประกอบกับ
ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้ มสูงขึ ้นจากความชัดเจนของการ
ก่อสร้ างในโครงการต่างๆ ของภาครั ฐ ทําให้ เศรษฐกิ จในประเทศปรับตัวดีขึน้
ภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้น ความเจริ ญกระจายตัวออกสู่
ต่างจังหวัดมากขึน้ และดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ ามาลงทุนในไทย
มากขึ ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในเดือ นมี น าคม 2559 ปรั บ ตัว เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
5.07 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.10 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน
จากการจําหน่ ายในประเทศและการส่ งออกไปอาเซียนเพิ่มขึน้
สําหรั บอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.79
เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต IC เพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,333.57

-5.84

640.52

1.42

455.36
139.86
4,543.89

-0.73
10.44
-2.63

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 มีนาคม 2559 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ
117.25 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.07 เมื่อ เทียบกับเดือนเดี ยวกันของปี
ก่อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ามี ดัช นี ผ ลผลิต อยู่ที่ ร ะดับ 142.09
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุม่
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีการปรั บตัวเพิ่มขึน้ เกือบทัง้ หมด เช่น
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า เตาไมโครเวฟ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.11 13.29 6.09 0.19 และ 36.70 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ เนื่ องจากการจํ าหน่ายใน
ประเทศเพิ่มสูงขึน้ และการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มขึ ้นมาก
รวมถึงการส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเริ่ มกลับมาฟื น้ ตัวได้ บ้าง
ยกเว้ นเครื่ องรับโทรทัศน์ ลดลงร้ อยละ 64.83 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ยวกันของปี ก่อ น เนื่ องจากมีการย้ ายฐานการผลิตเครื่ องรั บ
โทรทัศน์จากไทยไปยังประเทศในอาเซียน
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ 101.77
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดย Other IC เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 12.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากเป็ นชิน้ ส่วนสําคัญในสินค้ าที่มีการพัฒนา
เป็ นระบบดิจิทลั มากขึ ้น โดยการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริ กา และ
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ ้น สําหรับ HDD และ Semiconductor ลดลง
ร้ อยละ 9.05 และ 15.77 เมื่ อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อ น
ตามลําดับ เนื่องจากความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ และโน้ ตบุ๊ค
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูล ค่ า การส่ง ออกเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
มีนาคม 2559 มีมลู ค่า 4,543.89 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง
ร้ อยละ 2.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิน ค้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มูลค่าการส่งออก 2,024.22 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปจีนและสหรัฐอเมริ กา ลดลงร้ อยละ
7.02 และ 8.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
ยกเว้ น อาเซี ย น สหภาพยุโ รป และญี่ ปุ่ น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 2.60
2.31 และ 6.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
สินค้ าหลักที่ปรับตัวลดลง เช่น เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่าส่งออก
455.36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริ กาและ
ญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 52.41 5.71 และ 23.11 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ขณะที่ ตู้เย็น มีมลู ค่า 139.86 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อ น จากการส่งออกไปตลาดหลักเกื อ บทัง้ หมดปรั บ ตัว
เพิ่มขึน้ ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรั ฐอเมริ กา และญี่ ปุ่น
ร้ อยละ 21.29 6.57 13.24 และ 19.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลําดับ
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าการส่งออก 2,519.68 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักทุกตลาดปรับตัวลดลง
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลง
ร้ อยละ 8.74 4.18 19.22 1.99 และ 18.01 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่า
การส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์
มีมลู ค่าส่งออก 1,333.57 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 5.84

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออกไป
ตลาดหลัก เกื อ บทุก ตลาดปรั บ ตัว ลง ได้ แ ก่ สหภาพยุโ รป จี น
สหรั ฐ อเมริ ก า และญี่ ปุ่ นลดลง ร้ อยละ 11.47 26.02 14.63
และ 8.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน รองลงมา คือ
แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 640.52 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เมื่อเที ยบกับเดือนเดี ยวกันของปี ก่อน
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.42
เนื่ อ งจากการส่ ง ออกไปสหภาพยุโ รป จี น และสหรั ฐ อเมริ ก า
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.49 10.73 และ 6.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนเมษายน
2559 จากแบบจํ า ลองดัชนี ชี น้ ํ า ที่ จัดทํ า โดยสถาบัน ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้ อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อ น โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่า จะเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3.88
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการจําหน่ายใน
ประเทศเริ่ มฟื ้นตัวขึน้ โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้าทางความเย็น
เช่น เครื่ อ งปรั บ อากาศ และตู้เย็น รวมถึงการส่ง ออกไปตลาด
อาเซียนมีการขยายตัวได้ ดี สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออก HDD ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ และโน้ ตบุ๊คลดลง
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