ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวร้ อยละ 2.6 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 และขยายตัวสูงที่สดุ ใน
รอบ 10 เดือน สะท้ อนถึงสัญญาณการทยอยฟื น้ ตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรม
สําคัญที่ขยายตัว อาทิ รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องยนต์สําหรับรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง
ยกเว้ นยางรถยนต์ ยาสูบ
อุต สาหกรรมรถยนต์ เดื อ นพฤษภาคม 2559 ขยายตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางรายมีการผลิตรถยนต์ PPV ให้ ทนั ต่อความต้ องการของตลาด
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวในเกณฑ์ ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยมีปริ มาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึน้ จากการขยายตัวของภาคก่อสร้ าง
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ ภาคเอกชนมีความมัน่ ใจในการลงทุนมากขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนพฤษภาคม
2559 มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 318 ราย ลดลงจากเดือน
เมษายน 2559 ร้ อยละ 22.6 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 64.8 และมีจํานวนการจ้ าง
งานลดลงร้ อยละ 3.3 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปทางการเกษตรต่างๆ มีจํานวน 10 โรง จํานวนเงินทุน 2,235 ล้ านบาท
และจํานวนคนงาน 395 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับ
ใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2558 ร้ อยละ 14.8 สําหรับ
โรงงานที่จําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 69 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2559 ร้ อยละ
21.1 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 45.2
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การนําเข้ าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤษภาคม 2559 การนําเข้ า
เครื่ องจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมและส่ว นประกอบ มี มูล ค่า 1,391.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ กลับ มา
ขยายตัวร้ อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกําลัง
และส่วนประกอบ รวมถึงเครื่ องสูบลม เครื่ องสูบของเหลว ที่เพิ่มขึ ้น
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 5,902.6 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าด้ ายและเส้ นใย
ผ้ าผืน เคมีภณ
ั ฑ์ รวมถึงอุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ลดลง
การใช้ ไ ฟฟ้ าของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 มี
ปริมาณทังหมดจํ
้
านวน 11,106.7 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้ อยละ 9.6
ที่ปริ มาณ 10,136.3 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่
ปริ มาณ 10,610.8 ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิ จการ พบว่า ทุก
กิจการของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
เพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผา่ นมา และช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤษภาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับประเทศสําคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 2.6 อุตสาหกรรมสําคัญที่สง่ ผลด้ านบวกต่อดัชนี เช่น รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องยนต์
สําหรับรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยางยกเว้ นยางรถยนต์ และยาสูบเป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันกลับมาขยายตัวร้ อยละ 1.9
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 4.5
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
พฤษภาคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนเมษายน 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 3.2 และ 1.6 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเมษายน 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 318 ราย ลดลงจากเดือนเมษายน
2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 411 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 22.6 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 14,653 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ซึง่ มีการลงทุน 41,667 ล้ านบาท ร้ อยละ 64.8 และมี
การจ้ างงานจํานวน 7,858 คน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 8,129 คน ร้ อยละ 3.3
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นพฤษภาคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิ จการน้ อยกว่าเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 373 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 14.8 มียอดเงินลงทุนรวมลดลง
จากเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่ มีการลงทุน 19,011 ล้ านบาท ร้ อยละ 22.9 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 7,829 คน ร้ อยละ 0.3
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรม ผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 35 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรม ขุดตักดินสําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 25 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 คื อ
อุ ต สาหกรรมผลิ ต และจัด จํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป ทางการเกษตรต่ า งๆ จํ า นวนเงิ น ทุ น
2,235.03 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ผลิตเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปส่งออก จํ านวนเงินทุน
1,240.87 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปส่งออก จํานวนคนงาน 1,868 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม
ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื ้น จํานวนคนงาน 465 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเมษายน 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 69 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึง่ มีโรงงานที่
ปิ ดดําเนินกิจการจํานวน 57 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 21.1 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 8,237 ล้ านบาท มากกว่า
เดือนเมษายน 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 574 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จํานวน 1,452 คน
มากกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 994 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนิน
กิ จการจํ า นวน 126 ราย คิดเป็ นจํ า นวนน้ อยกว่า ร้ อยละ 45.2 แต่มี เงิ น ทุนของการเลิก กิ จการมากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2558 ที่ การเลิกกิ จการคิดเป็ นเงินทุน 2,007
ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานมากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2558 ที่การเลิกจ้ างงานมีจํานวน 3,109 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 11 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําเครื่ องเรื อนจากไม้
ยาง อโลหะอื่น ซึง่ มิได้ ทําจากพลาสติกอัดเข้ ารู ป อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับ
โทรทัศ น์ เครื่ อ งเรดาร์ คาปาซิ เ ตอร์ อุต สาหกรรมบรรจุก๊ า ซ และอุต สาหกรรมผลิต ส่ง หรื อ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทัง้ 4 อุตสาหกรรม จํานวนอุตสาหกรรมละ 5 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สูง สุด ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิต ส่ง หรื อจํ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า เงินทุน 6,375 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เงินทุน 646 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นพฤษภาคม 2559
คือ อุตสาหกรรมทําพลาสติกเป็ นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิน้ ผง หรื อรู ปทรงต่าง ๆ จํานวน
คนงาน 237 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์ เครื่ อง
เรดาร์ คาปาซิเตอร์ จํานวนคนงาน 210 คน
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กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวลดลงจาก
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน เนื่องจากวัตถุดบิ ออกสู่ตลาดลดลงจาก
ภาวะภัยแล้ ง ในขณะที่การบริ โภคในประเทศก็ปรั บตัวลดลง
เช่ นกัน ส่ วนมูลค่ าการส่ งออกหดตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัว การชะลอคําสั่งซือ้ ของประเทศผู้นําเข้ า ระดับราคา
สินค้ าในตลาดโลกปรั บตัวลดลงตามราคานํา้ มัน และมีผลผลิต
ส่ วนเกินออกสู่ตลาดมาก
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้ าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ ตาล) เดือนพฤษภาคม 2559
ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.8 แบ่งเป็ น
1) กลุ่ม สิ น ค้ า ที่ อิ ง ตลาดส่ ง ออก เช่ น สับ ปะรด ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 24.4
เนื่องจากภาวะภัยแล้ งทําให้ ผลผลิตลดลง
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ
เช่น นํา้ มันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้ อยละ 14.4 จากภาวะภัยแล้ งทําให้ ผลผลิตปาล์ม
ออกสู่ตลาดลดลงส่วนสินค้ าที่ใช้ วัตถุดิบนํ าเข้ า คือ นํ า้ มันถั่วเหลืองการผลิตปรั บตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.9 เนื่องจากความต้ องการบริ โภคภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่
รวมนํ ้าตาล)เดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
5.0 จากความต้ องการบริ โภคนํ ้ามันปาล์มปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนร้ อยละ 16.3 เนื่องจากราคานํ ้ามันถัว่ เหลืองใกล้ เคียงกับนํ ้ามันปาล์ม ทําให้
ผู้บริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ ้าตาล) เดือน
พฤษภาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 9.6 ในกลุ่ม
สินค้ าที่สําคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง และไก่แปรรู ป ปรับตัวลดลงร้ อยละ
36.0 และ 6.5 ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิ จโลกที่ยังชะลอตัว และระดับราคา
สินค้ าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้ มัน รวมทังมี
้ ผลผลิตส่วนเกินออกสู่
ตลาดมาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป สับปะรดกระป๋ อง ปลาทูน่ากระป๋ อง ผลิตภัณฑ์
ข้ าว และข้ าวโพดหวานกระป๋ องเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79.5 15.4 11.7 5.9 2.2 1.5 และ
0.5 ตามลําดับ จากคําสัง่ ซื ้อในต่างประเทศเพิ่มขึ ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนตัว แม้ ราคา
จะปรับลดลงก็ตาม สําหรับมูลค่าการส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 11.3 จากราคาและการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคู่ค้า
หลัก อาทิอินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อนโดยมีปัจจัย
ลบจากการใช้ แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การที่อปุ สงค์
จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดับราคานํ ้ามัน อย่างไรก็ตาม ยัง
มีปัจจัยบวกในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรู ป ที่มีคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
สินค้ านํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ ากุ้งจากสถานการณ์การผลิตกุ้งไทย
ฟื น้ ตัวจากโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้ กับSMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ
อาจส่งผลให้ การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสิ่งทอ เพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้ นด้ าย แต่ ในส่ วนของเส้ นใยสังเคราะห์ ผลิตลดลง ตาม
การผลิตในกลุ่มผ้ าผืนทีล่ ดลง ส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ ม ผลิตลดลง
ทั้งในส่ วนเสื้อผ้ าถักและเสื้อผ้ าทอ สําหรั บการนําเข้ าเสื้อผ้ า
สําเร็จรู ปประเภทแฟชั่นขยายตัวค่ อนข้ างมาก”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้นใยสิ่งทอ
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ล้ านเหรี ยญฯ

มู ลค่ าการส่ งออก (สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม )
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1. การผลิต
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่ อ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ นใยสิ่ ง ทอในภาพรวมลดลงเล็ ก น้ อย
ร้ อยละ 0.7 ในกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ แต่ในกลุ่มเส้ นด้ ายผลิตเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
2.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อใช้ เองในโรงงานทอผ้ า ในส่วนการผลิตผ้ า
ผืนลดลง ร้ อยละ 6.9
 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป ลดลง ร้ อยละ 20.8 ตามลําดับ โดยผลิตลดลงทังในกลุ
้
่ม
เสื อ้ ผ้ าถักและเสื อ้ ผ้ าทอ ตามคํ าสั่งซื อ้ ที่ ลดลงทัง้ ภายในและต่ างประเทศ
ประกอบกั บ มี ก ารนํ า เข้ าเสื อ้ ผ้ าสํ า เร็ จ รู ป เพิ่ ม ขึ น้ มากจากจี น กั ม พู ช า
เวียดนาม บังคลาเทศ และตุรกี
2. การจําหน่ าย
 ปริ ม าณการจํ า หน่ ายในประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ มีปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 5.9 ซึ่งส่วนใหญ่เน้ นการจําหน่ายให้ กบั โรงทอในประเทศ แต่ในส่วน
ผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป มีปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 2.7 และ
16.8 ตามลําดับ จากภาวะเศรษฐกิจภายในที่ยงั ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
 การส่ งออก เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ผลิตภัณฑ์ เส้ นใยสิ่งทอ มีมูลค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 5.5 จากความ
ต้ องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้ แก่ อินโดนีเซีย ตุรกี จีน และปากีสถาน เป็ น
ต้ น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 10.0 ในตลาด
เวี ยดนาม เมี ยนมาร์ บัง คลาเทศ และอิน โดนี เซีย เป็ นต้ น สํ าหรั บเสือ้ ผ้ า
สํา เร็ จรู ป ลดลง ร้ อยละ 13.8 จากคํ า สั่ง ซื อ้ ในตลาดหลัก ได้ แก่ อาเซี ย น
ญี่ปนุ่ และสหภาพยุโรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ยงั ขยายตัว
ได้ ในตลาดสหรัฐอเมริ กา
3. แนวโน้ ม
คาดว่ า การผลิ ต จะเพิ่ ม ขึ น้ ในกลุ่ ม เส้ นใยสัง เคราะห์ ต ามความ
ต้ องการใช้ ในประเทศ โดยเฉพาะเส้ นใยสําหรับใช้ ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนการผลิตผ้ าผืนและเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป คาด
ว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ผลิตบางส่วนได้ ขยาย
ฐานการผลิตไปในประเทศอาเซียน 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

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
บริ ษัท PT Gunung Garuda ผู้ผลิตเหล็กประเทศอินโดนีเซียมี
แผนที่จะเพิ่มสายการผลิตเหล็กแท่ งแบน slab ณ โรงงานของ
บริ ษัทในเมือง Bekasi ประเทศอินโดนีเซีย โดยการลงทุนครั ง้ นี ้
บริ ษัทได้ นําเข้ าเตา electric furnace อุปกรณ์ และเครื่ องจักร
ต่ างๆ รวมถึง slab caster จากบริษัท SMS ผู้ผลิตเครื่ องจักรราย
ใหญ่ ของประเทศเยอรมนี โดยสายการผลิ ต ดั ง กล่ าวจะ
สามารถผลิต slab ความหนา 220 มม. และ 250 มม. และความ
กว้ าง 80-2,100 มม. กําลังการผลิตรวมประมาณ 1.2 ล้ านตันต่ อ
ปี

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.
การผลิต
สถานการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 137.22 มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุดงั นี ้ ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ 9.47 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ลดลง ร้ อยละ 24.16 เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม ลดลง ร้ อยละ 15.48 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้ อยละ 12.44
และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความ
ต้ อ งการใช้ ใ นประเทศในส่ว นของเหล็ก ทรงแบน 1,122,932 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
25.1 โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บดีบ ุก เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 38.0 เหล็ก แผ่น บางรี ด ร้ อน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 29.5 และเหล็ก แผ่น หนารี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 22.1 เป็ นผลมา
จากการนํ า เข้ า ที ่เ พิ ่ม ขึ ้นถึง ร้ อยละ 42.1 โดยเหล็ก โครงสร้ างชนิด ขึ ้นรู ป เย็น
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2,635.4 เหล็กแผ่นบางรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 220.6 และเหล็ก
แผ่น เคลือ บโครเมีย ม เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 131.3 สํา หรับ การส่ง ออก พบว่า การ
ส่ง ออกเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 28.3 โดยเหล็ก แผ่น บางรี ด ร้ อน Stainless
เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 3,684.4 รองลงมาคือ เหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนกัด กรดเคลือ บนํ า้ มัน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2,816.0
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 11.62 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยลวดเหล็ก เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 21.49 เหล็ก เส้ น กลม เพิ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 19.05 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย
พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ เพิ่ม ขึ ้นถึง ร้ อยละ 65.4 โดยเหล็ก เส้ น และ
เหล็ก โครงสร้ างรู ป พรรณ เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 94.2 เหล็ก ลวด เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 17.6
สําหรับการนําเข้ า เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 16.2 โดยเหล็กเส้ น Alloy Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
81.8 รองลงมาคือ เหล็ก โครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 46.9 สํา หรับการ
ส่งออก ลดลงเล็กน้ อย ร้ อยละ 0.6 โดยเหล็ก ลวด ลดลง ร้ อยละ 46.4 รองลงมา
คือ ท่อเหล็กไร้ ตะเข็บ ลดลง ร้ อยละ 42.0
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) ในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น เช่น เหล็ก
แผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึน้ จาก 72.82 เป็ น 99.48 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 36.61 เหล็กแท่งแบน
เพิ่มขึ ้น จาก 71.16 เป็ น 88.83 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.83 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก
83.17 เป็ น 102.8 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 23.60 เหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 84.68 เป็ น 93.19 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.05 แต่เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 88.23 เป็ น 87.76 ลดลง ร้ อยละ
0.53
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนมิถุนายน 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะทรงตัว โดยในส่วนของเหล็กเส้ น
คาดว่าจะลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากมีการผลิตเพิ่มขึ ้นในช่วงเดือนก่อน ขณะที่ความ
ต้ องการใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างยังคงทรงตัว ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์
ว่ า จะเพิ่ ม ขึ น้ เล็ ก น้ อย แต่ ค วามต้ อ งการใช้ ใ นประเทศอาจจะเพิ่ ม ขึ น้ ตามการ
คาดการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ ที่เพิ่มขึ ้น
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนพฤษภาคม 2559
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่ งออก เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการ
ผลิตรถยนต์ PPV ให้ ทนั ต่ อความต้ องการของตลาด

1.การผลิตรถยนต์
จํ านวน 168,394 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนพฤษภาคม
2558 ซึง่ มีการผลิต 135,045 คัน ร้ อยละ 24.69 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1
ตันและอนุพนั ธ์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
2.การจําหน่ายรถยนต์
จํ า นวน 66,035 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นพฤษภาคม
2558 ซึ่งมีการจําหน่าย 56,942 คัน ร้ อยละ 15.97 โดย
เป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์
กระบะ1 ตันและรถยนต์ PPV รวมกับ SUV
3.การส่งออกรถยนต์
จํ า นวน 99,547คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นพฤษภาคม
2558 ซึ่ง มีการส่ง ออก 88,937คัน ร้ อยละ 11.93 โดย
ตลาดส่ ง ออกมี ก ารขยายตั ว ในประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย
4.แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือ นมิถุน ายน 2559
คาดว่าจะขยายตัวเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับเดื อ นมิถุน ายน
2558 สําหรั บการผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่อจํ าหน่ า ยในประเทศ
ร้ อยละ 40 และส่งออกร้ อยละ 60
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม
2559 ชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งเป็ นการลดลงของตลาด
ส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํ า นวน 146,767 คัน ลดลงจากเดื อ นพฤษภาคม
2558 ซึง่ มีการผลิต 150,041 คัน ร้ อยละ 2.18 โดยเป็ น
การปรั บ ลดลงของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํ า นวน 165,644 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นพฤษภาคม
2558 ซึง่ มีการจําหน่าย 144,941 คัน ร้ อยละ 14.28
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็ จรูป(CBU)
จํานวน 26,290 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม2558
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 35,220 คัน ร้ อยละ25.35โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กาพม่าและ
จีน
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถนุ ายน
2559 คาดว่ า จะชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
มิถนุ ายน 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
มิ ถุ น ายน 2559 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ
จําหน่ายในประเทศร้ อยละ 83 และส่งออกร้ อยละ 17

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

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

ต่ อเนื่อง โดยมีปริ มาณการผลิตและจําหน่ ายในประเทศเพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของภาคก่ อสร้ างโดยเฉพาะโครงการก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ
ให้ ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น สําหรั บมูลค่ า
การส่ งออกปรั บตัวลดลง เนื่องจากเมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ซึ่ง
เป็ นตลาดส่ งออกที่สําคัญของไทยมีคําสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทย
ลดลงค่ อนข้ างมาก”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดื อนพฤษภาคม 2559 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ปริ มาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
17.37 และร้ อยละ 18.92 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยงั ขยายตัวได้ ดี ทังในส่
้ วนของการผลิตและการ
จํ าหน่ ายในประเทศ หากพิ จารณาจากกราฟเส้ นสี ม่ วงด้ านซ้ ายมื อจะเห็ นว่ า
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีการเติบโตที่ดีตลอดช่วงครึ่ งปี ที่ผ่านมา ซึง่ เป็ นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายเร่ งรัด
การดําเนินโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี ้ประกวดราคา
แล้ วเสร็ จครบทุกช่วงและเริ่ มก่ อสร้ างแล้ วในโครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมื องสายพัทยา-มาบตาพุด สําหรั บสายบางปะอิน-โคราช และสายบาง
ใหญ่-กาญจนบุรี ประกวดราคาแล้ วเสร็ จและเริ่ มก่อสร้ างแล้ วเป็ นบางช่วง ในส่วน
ของโครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ประกวดราคาแล้ วเสร็ จและเริ่ มก่อสร้ างแล้ วในช่วง
ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอยทําให้ มีความ
ต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศมากขึ ้นและมีการผลิตเพิ่มขึ ้น
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ เดื อนพฤษภาคม 2559 เมื่ อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวลงร้ อยละ 19.86 เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่
สํ าคัญของไทยบางแห่ ง โดยเฉพาะเมี ยนมาร์ และอิ นโดนี เซี ยปรั บลดคํ าสั่งซื อ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลงค่อนข้ างมาก ประกอบกับฐานตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างสูง
ทํ าให้ ถึ งแม้ ว่ าในเดื อนนี ต้ ลาดบังคลาเทศจะมี การขยายตัวที่ ดี มากเช่ นกัน แต่
เนื่องจากปูนซีเมนต์ที่บงั คลาเทศนําเข้ าจากไทยทังหมดเป็
้
นปูนเม็ด ซึ่งมีราคาไม่สูง
นัก มูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทยเมื่อพิจารณาจากกราฟด้ านซ้ ายมือจึงลดลงจาก
ปี ก่อนอย่างเห็นได้ ชดั
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้ มหดตัวลงเนื่องจาก
เดือนมิถนุ ายนเป็ นช่วงที่ไทยเข้ าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักในหลายพื ้นที่เกือบทุกวัน ทํา
ให้ ภาคก่อสร้ างทัว่ ประเทศชะลอตัว
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากฐานตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างสูงประกอบกับการชะลอตัวของ
ภาคก่ อสร้ างในประเทศจะทํ าให้ บริ ษั ทผู้ผลิ ตวางแผนปรั บลดปริ มาณการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ลง ในขณะเดียวกับที่ประเทศเพื่อนบ้ านของไทยซึง่ เป็ นตลาดส่งออกหลัก
ก็เข้ าสูฤ่ ดูฝนเช่นกัน จึงมีแนวโน้ มความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์จากไทยลดลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
4.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 17.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน จากการขยายตั ว ของเครื่ องปรั บอากาศ สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 4.66 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต HDD Semiconductor
และ Other IC ที่ปรั บตัวลดลง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,330.05

-12.13

533.30

-7.16

431.70
209.76
4,203.45

17.91
7.38
-6.78

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 พฤษภาคม 2559 มีดชั นีผลผลิต อยู่
ที่ ร ะดับ 115.24 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 4.49 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดชั นีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 141.93 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้
เกือบทังหมด
้
ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต พัดลม ตู้เย็น เตา
ไมโครเวฟ หม้ อหุงข้ าว สายไฟฟ้า และเครื่ องรับโทรทัศน์ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 28.63 , 27.23, 5.94, 8.20, 11.06, 11.54, 11.90 และ
4.84 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดั บ
เนื่องจากการจําหน่ายในประเทศและการส่งออกเริ่ มปรับตัวดี
ขึ ้น
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 98.62
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดย HDD Semiconductor และ Other IC ลดลง ร้ อยละ
23.77, 6.89 และ 4.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุ๊ค ลดลง อย่าง
ต่อเนื่ อง และการชะลอตัว ทางเศรษฐกิ จโลก ทํ า ให้ ค วาม
ต้ องการผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ลดลงตามไปด้ วย โดยการ
ส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง เช่น อาเซียน สหภาพยุโรป
จี น และญี่ ปุ่ น ยกเว้ น การส่ ง ออกไปสหรั ฐ อเมริ ก าปรั บ ตัว
เพิ่มขึ ้น

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เดือน
พฤษภาคม 2559 มีมลู ค่า 4,203.45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อย
ละ 6.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีมลู ค่าการส่งออก 1,844.23 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี ก่อน
เนื่ องจากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้ หมดปรั บตัวลดลงทุกตลาด
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ลดลงร้ อย
ละ 0.14, 1.16, 20.10, 8.40 และ 3.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลําดับ สินค้ าหลักที่ ปรั บตัวลดลง เช่น กล้ องถ่าย
โทรทัศน์ กล้ องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ลดลงถึงร้ อยละ 44.44 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต) ทดแทนกล้ องดิจิทลั โดยสินค้ า
หลักที่มีการส่งออกมากที่สดุ ได้ แก่เครื่ องปรับอากาศมีมลู ค่าส่งออก
431.70 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 17.91 เมื่ อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปอาเซียน สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.35, 36.84 และ 32.72 เมื่อ
เทียบกับเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ เครื่ อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผง
ควบคุมมีมูลค่า 209.76 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.38
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลัก
เกื อ บทั ง้ หมดปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่ อาเซี ย น สหภาพยุ โ รป
สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.33, 14.34, 14.36 และ
9.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ มีมลู ค่าการส่งออก 2,359.21 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 9.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่ อ งจากการส่ง ออกไปตลาดหลัก เกื อ บทุก ปรั บตัว ลดลง ได้ แ ก่
อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 10.56, 17.14,
8.89 และ 17.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ยกเว้ นสหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ
อุปกรณ์ ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าส่งออก 1,330.05
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุกตลาดปรับตัว
ลง ได้ แ ก่ อาเซี ย น สหภาพยุโ รป และจี น ลดลงร้ อยละ 11.24,
24.04 และ 13.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ยกเว้ น
สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.76 และ 2.44 เมื่อเทียบ
กับเดื อนเดี ยวกัน ของปี ก่อ น ตามลํ า ดับ รองลงมา คื อ แผงวงจร
ไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 533.30 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ลดลงร้ อยละ
7.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไป
อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ ปนลดลงร้
ุ่
อยละ 4.89, 8.66 และ
32.12 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่อน ยกเว้ น จี น และ
สหรั ฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 21.62 และ 11.23 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
มิถนุ ายน 2559 จากแบบจําลองดัชนีชี ้นําที่จดั ทําโดยสถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของ ปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.74
เมื่ อ เที ย บกับเดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการจํ า หน่ า ยใน
ประเทศเริ่ มฟื ้นตัวขึน้ โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น
เครื่ องปรั บอากาศ และตู้เย็น รวมถึงการส่งออกไปตลาดอาเซียนมี
การขยายตัว ได้ ดี สํ าหรั บอุตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ คาดว่ าจะ
ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดี ยวกันของปี ก่อน
เนื่องจากการส่งออก HDD และ IC ลดลงจากความต้ องการใช้
คอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุ๊ค ลดลง
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