ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ขยายตัวร้ อยละ 3.8
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 43 เดือน นับตั ้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่
ขยายตัว อาทิ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ การกลัน่ น ้ามัน
ปิ โตรเลียม อาหารทะเลกระป๋ องและแช่แข็ง
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวได้ ดี โดย
มาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ IC เป็ นสาคัญ เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการ
พัฒนาสินค้ าที่ มีก ารใช้ เทคโนโลยี ที่สูงขึน้ ทัง้ นี ก้ ารส่งออกไปตลาดหลักในอาเซียน
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึ ้น
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋ องและแช่แข็ง เดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัว
ดี เนื่องจากกุ้งแช่แข็ง และทูน่ากระป๋ องปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากผลผลิตเพิ่มขึ ้น ประกอบกับ
ความต้ องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง
การแจ้ งประกอบกิ จ การและการจ าหน่ ายทะเบี ย นโรงงาน เดื อ น
พฤศจิกายน 2559 มีโรงงานที่ ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจานวน 338
ราย เพิ่มขึน้ จากเดือนตุลาคม 2559 ร้ อยละ 6.6 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
10.9 และมีจานวนการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.9 โดยอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ แก่
อุตสาหกรรมซ่อมและพ่นสีรถยนต์ จานวนเงินทุน 1,832 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการลดลงจาก
เดือนพฤศจิกายน 2558 ร้ อยละ 12.7 สาหรั บโรงงานที่ จาหน่ายทะเบียนโรงงานมี
จานวน 95 ราย มากกว่าเดือนตุลาคม 2559 ร้ อยละ 15.9 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ร้ อยละ 51.8
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การนาเข้ าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2559 การนาเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,407.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนาเข้ าเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่ อง
กังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ใช้ ในการแปรรูปยาง และเครื่ องจักรใช้ ในการ
ก่อสร้ างและส่วนประกอบ ที่หดตัวต่อเนื่อง
ด้ านการนาเข้ าสิ นค้ าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็ จรู ป (ไม่รวมทองคา) มี มูลค่า 6,146.5
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 14.3 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ตามการน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์ทาจากพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
การใช้ ไ ฟฟ้ าของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต ในเดือนพฤศจิ กายน 2559 มี
ปริ ม าณทัง้ หมดจ านวน 10,401.8 ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง ลดลงจากเดือนที่ ผ่านมาร้ อยละ 1.9 ที่
ปริ ม าณ 10,604.0 ล้ า นกิ โลวัตต์ -ชั่ว โมง แต่เพิ่ ม ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้ อยละ 3.3 ที่
ปริ ม าณ 10,067.9 ล้ านกิ โลวัตต์ -ชั่วโมง รวมปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ าในช่ว ง 11 เดือ นของปี 2559
เท่ากับ 114,140.5 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้ อยละ 4.3 ที่ปริ มาณ
109,386.8 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของ
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าทังขนาดเล็
้
ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่
ผ่านมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย

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 3.8 อุตสาหกรรมส าคัญ ที่ ส่ง ผลด้ านบวกต่อดัช นี เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยานยนต์ น ้ามันปิ โตรเลียม เป็ น
ต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 10.4
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 5.0
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนตุลาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย ขยายตัวร้ อยละ 4.2 ขณะที่อินโดนีเซีย หดตัวร้ อยละ 2.7
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิ กายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจานวน 338 ราย เพิ่มขึน้ จากเดือนตุลาคม
2559 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 317 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 6.6 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 20,699 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 18,658 ล้ านบาท ร้ อยละ 10.9 และมี
การจ้ างงานจานวน 9,166 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 6,600 คน ร้ อยละ 38.9
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิ กายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 387 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 12.7 มียอดเงินลงทุนรวมลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีการลงทุน 23,990 ล้ านบาท ร้ อยละ 13.7 แต่มีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2558 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,156 คน ร้ อยละ 0.1
- อุตสาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดือนพฤศจิ กายน 2559 คื อ
อุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จ านวน 28 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมขุดตักดิน สาหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จานวน 19 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุน สู ง สุ ด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมซ่อมและพ่นสีรถยนต์ จานวนเงินทุน 1,832 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
โรงสีข้าว จานวนเงินทุน 1,829 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมซ่อมและพ่นสีรถยนต์ จานวนคนงาน 495 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม ชาแหละ
แกะ ล้ าง แปรรูปอาหารทะเลทุกชนิด จานวนคนงาน 433 คน
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ภาวะการเลิ ก กิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 95 ราย มากกว่าเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมี
โรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 82 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 มีการเลิกจ้ างงาน จานวน 3,803 คน มากกว่าเดือน
ตุลาคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 2,625 คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 1,577 ล้ านบาท น้ อยกว่า
เดือนตุลาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,674 ล้ านบาท
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนิน
กิ จ การจ านวน 197 ราย คิ ด เป็ นจ านวนน้ อ ยกว่า ร้ อยละ 51.8 มี เ งิ น ทุน ของการเลิ ก กิ จ การน้ อ ยกว่ า เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2558 ที่ ก ารเลิ ก กิ จ การคิ ด เป็ นเงิ น ทุน 2,807 ล้ า นบาท และมี ก ารเลิ ก จ้ า งงานน้ อ ยกว่า เดื อ น
พฤศจิกายน 2558 ที่การเลิกจ้ างงานมีจานวน 5,109 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ อุตสาหกรรม
การบรรจุก๊าซ จานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์
คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จานวน 5 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุน สูง สุด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เงินทุน 511 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการตัด
หรื อการเย็บเครื่ องนุง่ ห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ เงินทุน 135 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ น พฤศจิ ก ายน 2559
คือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ า พันคอ จานวนคนงาน 1,239
คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทาอาหารจากสัตว์น ้าและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้ า
ไม่ได้ จานวนคนงาน 791 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตและมูลค่ าการส่ งออกของอุ ตสาหกรรม
อาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากผลผลิต
สินค้ าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์ การส่ งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศและความต้ องการของตลาด
ส่ งออกยังมีอย่ างต่ อเนื่อง รวมถึงการบริโภคในประเทศปรั บตัว
ดีขึน้
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้ าอาหารสาคัญเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
เดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ1.6 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิ งตลาดส่งออก เช่น กุ้งแช่ แข็ง และทูน่ากระป๋ องปรับตัวเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 12.7 และ 2.5 ตามลาดับจากผลผลิตเพิ่มขึน้ ประกอบกับความต้ องการของ
ตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่ม สิ น ค้ า ที่ อิ ง ตลาดภายในประเทศ แบ่ ง เป็ นสิ น ค้ าที่ ใ ช้ วัต ถุดิ บ ใน
ประเทศ เช่น นา้ มันปาล์ม ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.1จากวัตถุดิบ เพิ่มขึน้ ส่วน
สินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนาเข้ า คือ น ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.3
เนื่องจากความต้ องการบริโภคภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.4 จาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื น้ ตัวส่งผลให้ การจับจ่ายใช้ สอยเพิ่มมากขึ ้น
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหารเดือนพฤศจิกายน
2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.2 ในกลุ่มสินค้ าที่
สาคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป สับปะรดกระป๋ อง และ
ปลาทูน่ากระป๋ อง ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 66.4 41.2 28.1 18.4 12.0 8.4 6.6 2.9
และ 0.2 ตามลาดับ แม้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมี
ความผันผวน แต่สถานการณ์ การส่ งออกของไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเที ยบกับหลาย
ประเทศ สาหรับมูลค่าการส่งออกนา้ ตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อนร้ อยละ 23.5 จากปริมาณน ้าตาลไม่เพียงพอต่อการส่งออก
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี
ก่ อ นโดยมี ปั จจั ย ลบจากการท าประมงผิ ด กฎ IUU ของสหภาพยุโ รป
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักอย่างญี่ปนและจี
ุ่
น ผลกระทบจาก
Brexit และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น อย่างไรก็ตาม มี ปัจจัยบวกในหลายสินค้ า
ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรูป ที่มีคาสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะการได้ รับ
สิทธิ นาเข้ าไก่สดแช่ เย็นแช่ แข็งจากเกาหลี ใ ต้ สิ นค้ าประมงที่ไ ด้ รั บผลดีจ าก
สหรัฐฯ ที่ปรับระดับการจัดอันดับการค้ ามนุษย์ของไทยดีขึ ้นจาก Tier 3 เป็ น Tier 2
รวมถึงสินค้ ากุ้งทีส่ ถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจากโรค EMS สินค้ าน ้าตาลทราย
ที่มีคาสั่งซือ้ ล่วงหน้ าเพิ่มขึน้ ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ให้ กบั SMEs และมาตรการเร่ งรัด
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลให้ การบริ โภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรม
อาหารขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิ ตกลุ่ มสิ่งทอเพิ่ มขึ้ นในผลิ ตภั ณฑ์ เส้ นใยสั งเคราะห์ จาก
ความต้ องการใช้ ภายในประเทศที่ ข ยายตั ว สู ง ขึ้ น ในส่ วน
ผลิตภัณฑ์ ผ้าผื น และกลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มมี การน าเข้ าจานวนมาก
ส่ งผลให้ การผลิตภายในหดตัว”
ตัน

ปริมาณการผลิตเส้นใยสิ่งทอ
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1. การผลิต
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
การผลิตผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.7 โดยเฉพาะ
เส้ นใยสังเคราะห์เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.1 จากความต้ องการใช้ ภายในประเทศเป็ น
หลัก ในส่วนผ้ าผืนผลิตลดลงเล็กน้ อย ร้ อยละ 0.3 เนื่องจากมีการนาเข้ า
จานวนมากประกอบกับมีผ้าผืนสะสมในช่วงก่อนหน้ า เพื่อรองรับความ
ต้ องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เสื ้อผ้ าสาเร็จรูปลดลง ร้ อยละ 10.0 ทังในส่
้ วนเสื ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอ
จากความต้ องการใช้ เสื ้อผ้ าสีดาเพื่อไว้ อาลัยของประชาชนเริ่มอิ่มตัว
ประกอบกับยังมีการนาเข้ าเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา
บังคลาเทศ และฮ่องกง สูงถึงร้ อยละ 20.7 ส่งผลให้ การผลิตภายในประเทศ
หดตัว
2. การจาหน่ าย
ปริ มาณการจาหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 11.1ส่วนใหญ่เป็ นการ
จาหน่ายให้ กบั โรงทอผ้ าในประเทศ ในส่วนกลุม่ ผ้ าผืนเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.1
เพื่อผลิตสินค้ าต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น เคหะสิ่งทอเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป สาหรับเสื ้อผ้ า
สาเร็จรูปขยายตัวเพิ่มขึ ้นในส่วนเสื ้อผ้ าถัก ร้ อยละ 11.9 อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาในภาพรวมการจาหน่ายเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปยังคงชะลอตัวร้ อยละ 1.7
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์
เส้ นใยสิ่งทอ มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 3.2 จากความต้ องการใน
ตลาดคูค่ ้ าลดลง ได้ แก่ จีน ตุรกี เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ใน
ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.5 ในตลาด
เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ญี่ปนุ่ และจีน สาหรับเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ร้ อยละ 6.5 จากคาสัง่ ซื ้อในตลาดหลัก ได้ แก่ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่ชดั เจน
อย่างไรก็ตาม ตลาดอาเซียนขยายตัวได้ ร้ อยละ 13.7
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมการผลิต การจาหน่ายในประเทศกลุม่ เส้ นใยสิ่งทอและผ้ าผืน
คาดว่า จะขยายตัวได้ ตามความต้ องการของตลาดในอาเซียนที่ยงั มีความ
ต้ องการนาเข้ าสินค้ าจากไทย สาหรับเสื ้อผ้ าชุดดาความต้ องการเริ่มอิ่มตัว
แต่ยงั มีการนาเข้ าสินค้ าเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป-ผ้ าผืนสีดา รวมถึงเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
จากจีนจานวนมาก ในส่วนภาพรวมการส่งออกเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปและ
เครื่องนุ่งห่ม คาดว่า จะขยายตัวได้ ไม่มากนักเนื่องจากในช่วงปี ที่ผ่านมา ภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดคูค่ ้ าหลัก ๆ ได้ แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยังคง
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association เปิ ดเผย
ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนพฤศจิกายน 2559
อยู่ท่ ี 132.4 ล้ านตัน ขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ช่ วงเวลาเดียวกันของปี ก่ อน ขณะที่อัตราการใช้ กาลังการ
ผลิตเหล็กโลกอยู่ท่ รี ้ อยละ 69.6 ต่ากว่ าเดือนที่ผ่านมาร้ อย
ละ 0.1 โดยปริมาณการผลิตเหล็กดิบของประเทศจีนใน
เดือนพฤศจิกายนอยู่ท่ ี 66.3 ล้ านตัน ขยายตัวร้ อยละ 5
เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน สาหรับประเทศญี่ปุ่น
มีปริมาณการผลิต .6 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 1.4

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 127.82 มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 19.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุดงั นี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 24.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 36.11 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 32.78 เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 31.42 และจากข้ อมูล
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้ องการใช้ ในประเทศในส่วน
ของเหล็กทรงแบน มีปริ มาณ 991,877 ตัน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 31.4 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 90.3 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมชนิดอื่นๆ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ
48.8 ปริ มาณการนาเข้ า 790,736 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 30.3 โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ
ขึน้ รู ปเย็น เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 153.8 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ
141.7 สาหรั บการส่งออก พบว่า ปริ มาณการส่งออก 35,794 ตัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.4 โดย
เหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน Stainless Steel เพิ่ มขึ ้น ร้ อยละ 48.0 เหล็กแผ่นบางรี ดร้ อน Alloy
Steel เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 33.4
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 16.91 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็กเส้ นกลม เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 28.43 เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย เพิ่ มขึ ้น ร้ อย
ละ 18.20 เหล็กลวด เพิ่ มขึ ้น ร้ อยละ 12.74 และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ า
แห่งประเทศไทย พบว่า ความต้ องการใช้ ในประเทศ มีปริ มาณ 782,340 ตัน เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 102.4 โดยเหล็กเส้ นและเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 169.8 เหล็กลวด
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 30.0 สาหรั บการนาเข้ า มีปริ มาณ 239,598 ตัน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 19.3 โดย
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 144.3 รองลงมาคือ เหล็กลวด Alloy Steel
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 68.3 สาหรั บการส่งออก มีปริ มาณ 63,223 ตัน ลดลง ร้ อยละ 9.5 โดย
เหล็กลวด Alloy Steel ลดลง ร้ อยละ 100.0 โครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน ลดลง ร้ อยละ
22.6 ซึง่ ปริ มาณการบริ โภคเหล็กที่เพิ่มมากขึ ้นในช่วงนี ้ ทังที
้ ่ความต้ องการใช้ ของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น ก่อสร้ าง ยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มิได้ ขยายตัวเช่นนัน้ ส่วนหนึง่ เป็ นเหตุผล
ทางด้ านเทคนิค เนื่องจากวิธีการคานวณปริ มาณการบริ โภคเหล็กคานวณจาก การผลิต+การ
นาเข้ า-การส่งออก ซึง่ จะรวม สต๊ อกด้ วย อย่างไรก็ตาม สาเหตุส่วนหนึง่ ที่การบริ โภคเหล็ก
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มขึ ้นจากการปรับตัวของวัตถุดิบ เช่น สินแร่ เหล็ก
และถ่านหินที่ราคาเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นผลจากประเทศจีนมีการปิ ดเหมืองถ่านหิน
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สาคัญในตลาด CIS ณ ท่า
ทะเลดา (Black Sea) ในเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์
เหล็กที่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 54.97 เป็ น 102.05 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 85.65 เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 50.46 เป็ น 93.66 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 85.61 เหล็กแผ่น
รี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 58.87 เป็ น 101.40 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 72.24 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก
59.29 เป็ น 92.94 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 56.75 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 60.21 เป็ น 88.29 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 46.64 ซึง่ สาเหตุที่ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ ปรับตัวสูงขึ ้น
เพราะราคาวัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้ มีการปรับตัวสูงขึ ้น
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนธันวาคม 2559 คาดการณ์ว่าการผลิตจะ
เพิ่มสูงขึ ้น ทังเหล็
้ กทรงแบน (ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบ) และทรงยาว
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (ได้ แก่ เครื่ องซักผ้ าและ
เครื่ องปรับอากาศ) และก่อสร้ าง

กระทรวงอุตสาหกรรม
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เดือนพฤศจิกายน 2559
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน 2559
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
255 อย่ า งไรก็ ต าม การจ าหน่ า ยในประเทศและ
การส่ งออกชะลอตัว เนื่องจากในช่ วงปลายปี ที่ผ่าน
มา ผู้บริ โภคในประเทศเร่ งการซือ้ รถยนต์ PPV ซึ่ง
คาดว่ า จะมี อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต เพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ มี
โครงสร้ างภาษี สรรพสามิตที่จัดเก็บตามอัตราการ
ปล่ อยก๊ าซ CO2 ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ น
ต้ นไป

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 170,784 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนพฤศจิ กายน
2558 ซึ่งมีการผลิต 163,170 คัน ร้ อยละ 4.67 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 64,771คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558
ซึ่งมีการจาหน่าย 76,426 คัน ร้ อยละ 15.25 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจาหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์ PPV
รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จ านวน 98,477 คัน ลดลงจากเดื อ นพฤศจิ ก ายน
2558 ซึ่งมีการส่งออก 101,650 คัน ร้ อยละ 3.12 โดย
ตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบตลาดเอเชีย
ตะวันออกกลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2559 คาด
ว่าจะชะลอตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558
สาหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศร้ อยละ 44
และส่งออกร้ อยละ 56
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รถจักรยานยนต์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 255 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาด
ในประเทศและตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จานวน 163,400 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน
2558 ซึ่งมีการผลิต 135,714 คัน ร้ อยละ 20.40 โดยเป็ น
การปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ ต
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์2
จานวน 137,291คัน เพิ่ม ขึน้ จากเดือนพฤศจิ กายน
2558 ซึง่ มีการจาหน่าย 121,599 คัน ร้ อยละ 12.90
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จ านวน 29,934คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นพฤศจิ ก ายน
2558 ซึ่ง มีการส่งออก 25,247 คัน ร้ อยละ 18.56 โดย
ตลาดส่ง ออกมี ก ารขยายตัว ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
สหราชอาณาจักรและเนเธอร์ แลนด์
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนธันวาคม
2559 คาดว่ า จะขยายตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ น
ธันวาคม 2558 สาหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน
ธั น วาคม 2559 ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ
จาหน่ายในประเทศร้ อยละ 77 และส่งออกร้ อยละ 23

หมายเหตุ: 1 ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2559 ข้ อมูลการผลิตรถจักรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้ อมูลของผู้ผลิตจานวน 1 ราย
และปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็ นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกูตเตอร์ )
2

ตัง้ แต่เ ดื อ นเมษายน 2559 ข้ อ มูล การจ าหน่า 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 เท่านั ้น
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เดือนพฤศจิกายน 2559
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุตสาหกรรมปู นซีเมนต์ ในภาพรวมยั งขยายตั วได้ เมื่ อ
เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน เนื่องจากฐานตัวเลขของปี 2558
ค่ อนข้ างต่าประกอบกับการก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานต่ างๆ ของ
ภาครั ฐยั ง มี ค วามคื บ หน้ าไม่ มากนั ก ท าให้ ความต้ องการใช้
ปูนซีเมนต์ ในประเทศไม่ สูงเท่ าทีไ่ ด้ มีการคาดการณ์ ไว้ สาหรั บมูลค่ า
การส่ งออกหดตัวลงจากการปรั บลดคาสั่งซื้อปูนซีเมนต์ ของเมียน
มา มาเลเซีย และกัมพูชา”

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณ
การผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.58 และ
ร้ อยละ 18.69 ตามลาดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ขยายตัวได้ ดีเมื่ อเทียบกับปี ก่ อน เนื่ องจากฐาน
ตัวเลขของปี 2558 ค่อนข้ างต่า แต่หากพิจารณาเปรี ยบเทียบในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา จะ
พบว่าการเติบโตในภาพรวมของอุตสาหกรรมในปี นี ้ไม่ดีนกั โดยเฉพาะในช่ วงครึ่ ง
หลังของปี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวทาให้ ภาคเอกชนชะลอการลงทุน
ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ลง ส่งผลให้ มีปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศลดลง
ตาม ถึงแม้ ภาครั ฐจะมี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จออกมาอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับ
โครงการก่ อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ต่างๆ หลายโครงการประกวดราคาแล้ ว
เสร็ จเป็ นบางช่วงและเริ่ มก่อสร้ างแล้ วตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา แต่ความต้ องการ
ใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศก็ยงั ต่ากว่าที่หลายฝ่ ายได้ คาดการณ์ กันไว้ เมื่อช่วงปลายปี ก่อน
ค่อนข้ างมาก
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ใ นเดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่ อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.52 เนื่องจากเมียนมาซึง่
เป็ นตลาดส่งออกสินค้ าปูนซีเมนต์ที่สาคัญที่สดุ ของไทยปรับลดคาสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์
จากไทยลงค่อนข้ างมากถึงแม้ ในเดือนนี ้บังคลาเทศจะสัง่ ซื ้อปูนเม็ดจากไทยเพิ่มขึ ้น
มากเช่ นกัน แต่เ นื่ องจากปูนเม็ ดราคาไม่ สูงเท่า ปูนซีเมนต์ มูลค่า การส่ง ออกใน
ภาพรวมจึงปรับลดลงโดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ที่สาคัญของไทยในเดือนนี ้ คือ
บังคลาเทศ กัมพูชา และเมียนมา ตามลาดับ รวมมูลค่า 31.95 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.57 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้ มทรงตัวจากเดือนก่อน
เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศยังไม่ ฟื้นตัวดีนักประกอบกับโครงการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ของภาครั ฐยังไม่เข้ าสู่กระบวนการก่อสร้ างอย่างเต็มที่
หลายโครงการยังประกวดราคาไม่แล้ วเสร็ จ บางโครงการยังมี ปัญหาการเวนคืนที่ดิน
และบางโครงการต้ องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมใหม่
สาหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่ อน เนื่ องจากเมี ยนมาซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยยังคงมี แนวโน้ มที่ จะสัง่ ซื อ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงต่อเนื่ องจากเดือนก่อน ถึงแม้ บังคลาเทศมีแนวโน้ มที่จะสัง่ ซื ้อ
ปูนเม็ ดจากไทยเพิ่ มขึน้ แต่เนื่ องจากปูนเม็ ดมี มูลค่าไม่ สูงนัก มู ลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมจึงมีแนวโน้ มหดตัวลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิต ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ .35 เมื่ อเที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อน โดย
อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 2. 1 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากเครื่ องอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ปรั บ ตั ว
เพิ่ ม ขึ น้ ถึ ง ร้ อยละ 32.05 และอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน จากการผลิต Monolithic IC Other IC และ HDD ที่ปรั บตัว
เพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที1่ สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน พ.ย. 2559
เครื่องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
สาหรับตัดต่อป้องกัน
วงจรไฟฟ้ าฯ
เครื่ องปรับอากาศ
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่ า

%YoY

ล้ านเหรียญสหรัฐ

1,478.28

3.20

686.66

7.27

270.73

32.05

267.12
4, 4 .

-1.83
.4

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
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องเดื อ น พฤศจิ ก ายน 2559 มี ดัช นี ผลผลิ ต
อยู่ที่ ร ะดับ 107.76 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 7.35 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 104.09 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้ แก่
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต พัดลมตามบ้ านเรื อน เครื่ องซักผ้ า เตา
ไมโครเวฟ หม้ อหุงข้ าว และโทรทัศน์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.97, 6.72,
3.13, 4.13, 9.38, 3.06 และ 18.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลาดับ โดยในส่วนของเครื่ องปรับอากาศมีการ
จาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปตลาดหลักในจี นและญี่ ปุ่ น
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 164.30 และ 29.13 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ สาหรับเครื่ องซักผ้ า ที่มีผ้ ผู ลิตบาง
รายขยายกาลังการผลิตและเริ่ มผลิตตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ปี 2559
ทาให้ มีการผลิตเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อส่งออก โดย
ส่ง ออกไปตลาดหลัก ซึ่ ง ส่ว นใหญ่ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา มีการขยายตัวอย่างมาก
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 110.05
ปรั บ ตัว เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 10.22 เมื่อ เทีย บกับ เดื อนเดีย วกัน ของ
ปี ก่อน โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Monolithic IC Other
IC และ HDD เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 21.14, 11.89 และ 4.07 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออก
ไปตลาดหลักในอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่ อ
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เดือนพฤศจิกายน 2559 มีมลู ค่า 4,748.88 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,014.78
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 10.77 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมด
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา
และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.77, 1.80, 10.02, 11.78 และ 47.97
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ โดยสินค้ าหลัก
ที่มีการส่งออกมากที่สดุ ได้ แก่ เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับตัดต่อ
ป้องกันวงจรไฟฟ้ า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม มีมลู ค่าส่งออก
270.73 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.05 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้ หมด
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา
และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.21, 28.94, 39.12, 11.70 และ
32.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ รองลงมา
คือ เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่า 267.12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง
ร้ อยละ 1.83 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการ
ส่ง ออกไปตลาดหลัก ส่ว นใหญ่ ป รั บ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อาเซี ย น
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ลดลงร้ อยละ 0.96, 23.14 และ
2.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก
2,734.10
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 6.84 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเกือบทังหมด
้
ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา
และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.53, 11.59, 5.01 และ 27.79 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ โดยอิเล็กทรอนิกส์ที่

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสูง สุด คื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ มี มูล ค่า ส่ง ออก 1,478.28 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.20 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก ทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่
อาเซี ย น สหภาพยุโ รป จี น สหรั ฐ อเมริ ก า และญี่ ปุ่ น เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 1.25, 1.80, 9.86, 6.64 และ 10.57 เมื่ อเที ยบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้ า
มีมูลค่าส่งออก 686.66 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.27
เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ อ งจากการส่ง ออกไป
ตลาดหลักเกื อบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพ
ยุโรป สหรั ฐอเมริ กา และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.88, 13.55,
6.24 และ 16.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
ยกเว้ นจีน ลดลงร้ อยละ 24.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
ธัน วาคม 2559 จากแบบจ าลองดัชนี ชีน้ าที่ จัดท าโดยสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.36 เมื่ อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่า
จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทางความเย็น เช่น เครื่ องปรับอากาศ
เนื่ อ งจากเครื่ อ งปรั บ อากาศสามารถขยายตัว ได้ ทัง้ ตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลัก รวมถึงเครื่ องซักผ้ าที่มีการขยาย
ก าลัง การผลิ ต ส าหรั บอุตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ คาดว่ าจะ
ปรั บตัว เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 12.79 เมื่อ เที ยบกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของ
ปี ก่ อ น จากการปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ของ IC เนื่ อ งจากเป็ นชิ น้ ส่ว น
สาคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

