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สรุปประเดน็ส าคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.8 

ขยายตวัสงูสดุในรอบ 43 เดือน นบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2556 โดยอตุสาหกรรมส าคญัที่
ขยายตวั อาทิ เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ การกลัน่น า้มนั
ปิโตรเลียม อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตวัได้ดี โดย
มาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ IC เป็นส าคญั เน่ืองจาก IC เป็นชิน้ส่วนส าคญัในการ
พัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ ทัง้นีก้ารส่งออกไปตลาดหลักในอาเซียน 
สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ 

อตุสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตวั
ดี เน่ืองจากกุ้ งแช่แข็ง และทนู่ากระป๋องปรับตวัเพิ่มขึน้จากผลผลิตเพิ่มขึน้ ประกอบกบั
ความต้องการของตลาดยงัมีอย่างต่อเน่ือง   

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน  เดือน
พฤศจิกายน 2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 338 
ราย เพิ่มขึน้จากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 6.6 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.9 และมีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.9 โดยอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ 
อตุสาหกรรมซ่อมและพ่นสีรถยนต์ จ านวนเงินทนุ 1,832 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการลดลงจาก
เดือนพฤศจิกายน 2558  ร้อยละ 12.7 ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมี
จ านวน 95 ราย มากกว่าเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 15.9 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 51.8 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2559 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูคา่ 1,407.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
1.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เคร่ือง
กงัหนัไอพ่นและส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง และเคร่ืองจกัรใช้ในการ
ก่อสร้างและสว่นประกอบ ท่ีหดตวัตอ่เน่ือง  

ด้านการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 6,146.5   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มี
ปริมาณทัง้หมดจ านวน 10,401.8 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 1.9 ท่ี
ปริมาณ 10,604.0 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 3.3 ท่ี
ปริมาณ 10,067.9 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง 11 เดือนของปี 2559 
เท่ากบั 114,140.5 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 4.3 ท่ีปริมาณ 
109,386.8 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่โมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ี
ผา่นมา แตเ่พิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI)เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 3.8 อุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลด้านบวกต่อดัชนี เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์พลาสติก ยานยนต์ น า้มนัปิโตรเลียม เป็น
ต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 10.4 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 5.0 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนตุลาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย ขยายตวัร้อยละ 4.2 ขณะท่ีอินโดนีเซีย หดตวัร้อยละ 2.7 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 338 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนตุลาคม 
2559 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  317 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 6.6 มียอดเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 20,699 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนตลุาคม  2559 ซึ่งมีการลงทนุ 18,658 ล้านบาท ร้อยละ 10.9 และมี
การจ้างงานจ านวน 9,166 คน เพิ่มขึน้จากเดือนตลุาคม 2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 6,600 คน  ร้อยละ 38.9   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 387 ราย หรือคิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 12.7 มียอดเงินลงทุนรวมลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีการลงทนุ 23,990 ล้านบาท ร้อยละ 13.7 แตมี่การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จากเดือน
พฤศจิกายน 2558 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,156 คน ร้อยละ 0.1 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จ านวน  28 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรมขดุตกัดนิ ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง จ านวน  19 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมซ่อมและพ่นสีรถยนต์ จ านวนเงินทุน 1,832 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
โรงสีข้าว  จ านวนเงินทนุ  1,829 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ 
อตุสาหกรรมซอ่มและพ่นสีรถยนต์ จ านวนคนงาน  495 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรม ช าแหละ 
แกะ ล้าง  แปรรูปอาหารทะเลทกุชนิด  จ านวนคนงาน  433 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนตลุาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 95 ราย มากกว่าเดือนตลุาคม  2559 ซึ่งมี
โรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.9 มีการเลิกจ้างงาน จ านวน  3,803  คน มากกว่าเดือน
ตลุาคม  2559 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  2,625  คน แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการรวม  1,577  ล้านบาท น้อยกว่า
เดือนตลุาคม  2559 ท่ีการเลิกกิจการคดิเป็นเงินทนุ 1,674 ล้านบาท  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนิน
กิจการจ านวน 197 ราย คิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 51.8 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือน
พฤศจิกายน 2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 2,807 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือน
พฤศจิกายน 2558 ท่ีการเลิกจ้างงานมีจ านวน 5,109 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ อตุสาหกรรม
การบรรจกุ๊าซ  จ านวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการท าผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์
คอนกรีตผสมผลิตภณัฑ์ยิบซมั จ านวน 5 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ 
อตุสาหกรรมโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า เงินทนุ 511 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการตดั
หรือการเย็บเคร่ืองนุง่หม่  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ  เงินทนุ 135 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559  
คือ  อตุสาหกรรมการตดัหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ  จ านวนคนงาน  1,239 
คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการท าอาหารจากสตัว์น า้และบรรจใุนภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้า
ไมไ่ด้ จ านวนคนงาน  791 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตและมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเม่ือเทียบกับหลายประเทศและความต้องการของตลาด
ส่งออกยังมีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริโภคในประเทศปรับตัว
ดีขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารส าคญัเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ1.6 แบ่งเป็น 
    1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก เช่น กุ้ งแช่แข็ง และทูน่ากระป๋องปรับตัวเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 12.7 และ 2.5 ตามล าดบัจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัความต้องการของ
ตลาดยงัมีอย่างต่อเนื่อง 
2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบใน

ประเทศ เช่น น า้มันปาล์มปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.1จากวัตถุดิบเพ่ิมขึน้ส่วน
สินค้าที่ใช้วตัถดุิบน าเข้า คือ น า้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.3
เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในปรับตวัสงูขึน้ 
2. การตลาด 
1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.4 จาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟืน้ตวัส่งผลให้การจบัจ่ายใช้สอยเพ่ิมมากขึน้ 
2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารเดือนพฤศจิกายน
2559 ปรับตัวเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ในกลุ่มสินค้าที่
ส าคญั เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ผลิตภณัฑ์
มนัส าปะหลงั ไก่แปรรูป  ผลิตภณัฑ์ข้าว  บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  สบัปะรดกระป๋อง และ
ปลาทนู่ากระป๋อง ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 66.4  41.2  28.1  18.4  12.0  8.4  6.6  2.9  
และ 0.2 ตามล าดับ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมี
ความผันผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศ ส าหรับมูลค่าการส่งออกน า้ตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 23.5 จากปริมาณน า้ตาลไม่เพียงพอต่อการส่งออก 

3. แนวโน้ม 
 การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปี
ก่อนโดยมี ปัจจัยลบจากการท าประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป  
การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกัอย่างญ่ีปุ่ นและจีน ผลกระทบจาก 
Brexit และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกในหลายสินค้า 
ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ที่มีค าสัง่ซือ้จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะการได้รับ
สิทธิน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลีใต้ สินค้าประมงที่ได้รับผลดีจาก
สหรัฐฯ ที่ปรับระดบัการจัดอนัดบัการค้ามนษุย์ของไทยดีขึน้จาก Tier 3 เป็น Tier 2
รวมถงึสินค้ากุ้งทีส่ถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟืน้ตวัจากโรค EMS สินค้าน า้ตาลทราย
ที่มีค าสั่งซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กบัSMEs และมาตรการเร่งรัด
การลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ที่ส่งผลให้การบริโภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออกอตุสาหกรรม
อาหารขยายตวั 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มสิ่งทอเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์จาก
ความต้องการใช้ภายในประเทศท่ีขยายตัวสูงขึ้น ในส่วน 
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน และกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มมีการน าเข้าจ านวนมาก 
ส่งผลให้การผลิตภายในหดตัว” 
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ปริมาณการผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป พันชิน้
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่ิงทอเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน
การผลิตผลติภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.7 โดยเฉพาะ
เส้นใยสงัเคราะห์เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.1 จากความต้องการใช้ภายในประเทศเป็น
หลกั ในสว่นผ้าผืนผลิตลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.3 เน่ืองจากมีการน าเข้า
จ านวนมากประกอบกบัมีผ้าผืนสะสมในชว่งก่อนหน้า เพ่ือรองรับความ
ต้องการที่ขยายตวัเพ่ิมขึน้ 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน เสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลง ร้อยละ 10.0 ทัง้ในสว่นเสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอ 
จากความต้องการใช้เสือ้ผ้าสีด าเพ่ือไว้อาลยัของประชาชนเร่ิมอ่ิมตวั 
ประกอบกบัยงัมีการน าเข้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพชูา 
บงัคลาเทศ และฮอ่งกง สงูถึงร้อยละ 20.7 สง่ผลให้การผลติภายในประเทศ
หดตวั 
2. การจ าหน่าย 

ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปีก่อนผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 11.1สว่นใหญ่เป็นการ
จ าหน่ายให้กบัโรงทอผ้าในประเทศ ในสว่นกลุม่ผ้าผืนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.1 
เพื่อผลิตสินค้าตอ่เน่ืองอ่ืน ๆ เชน่ เคหะสิ่งทอเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ส าหรับเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปขยายตวัเพิ่มขึน้ในสว่นเสือ้ผ้าถกั ร้อยละ 11.9 อยา่งไรก็ตาม หาก
พิจารณาในภาพรวมการจ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูปยงัคงชะลอตวัร้อยละ 1.7  

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน ผลติภณัฑ์
เส้นใยสิ่งทอ มีมลูคา่การสง่ออกลดลง ร้อยละ 3.2 จากความต้องการใน
ตลาดคูค้่าลดลง ได้แก่ จีน ตรุกี เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ใน
สว่นผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูคา่การสง่ออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.5 ในตลาด
เวียดนาม เมียนมา กัมพชูา ญ่ีปุ่ น และจีน ส าหรับเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลงอยา่ง
ตอ่เน่ือง ร้อยละ 6.5 จากค าสัง่ซือ้ในตลาดหลกั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น  สหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยโุรป ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงัฟืน้ตวัไมช่ดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม ตลาดอาเซียนขยายตวัได้ ร้อยละ 13.7  
3. แนวโน้ม 

ภาพรวมการผลิต การจ าหน่ายในประเทศกลุม่เส้นใยสิ่งทอและผ้าผืน 
คาดวา่ จะขยายตวัได้ตามความต้องการของตลาดในอาเซียนที่ยงัมีความ
ต้องการน าเข้าสินค้าจากไทย ส าหรับเสือ้ผ้าชดุด าความต้องการเร่ิมอ่ิมตวั 
แตย่งัมีการน าเข้าสินค้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป-ผ้าผืนสดี า รวมถึงเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
จากจีนจ านวนมาก ในสว่นภาพรวมการสง่ออกเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและ
เคร่ืองนุ่งหม่ คาดวา่ จะขยายตวัได้ไม่มากนกัเน่ืองจากในชว่งปีที่ผ่านมา ภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดคูค้่าหลกั ๆ ได้แก่ สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ยงัคง
ชะลอตวัอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association เปิดเผย

ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนพฤศจิกายน 2559 

อยู่ที่ 132.4 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่อัตราการใช้ก าลงัการ

ผลิตเหลก็โลกอยู่ที่ ร้อยละ 69.6 ต ่ากว่าเดือนที่ผ่านมาร้อย

ละ 0.1 โดยปริมาณการผลิตเหล็กดิบของประเทศจนีใน

เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 66.3 ล้านตนั ขยายตัวร้อยละ 5  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับประเทศญี่ปุ่น

มีปริมาณการผลิต  .6 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 1.4  

  

            

  
 
 
 
 

 

 
1. การผลิต  

สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 2559  เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 127.82 มีอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 19.92 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตดุงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  24.56 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 36.11 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 32.78 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 31.42 และจากข้อมูล
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วน
ของเหลก็ทรงแบน มีปริมาณ  991,877  ตนั เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 31.4 โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมชนิดอื่นๆ  เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
48.8  ปริมาณการน าเข้า 790,736 ตนั  เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  30.3 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ขึน้รูปเย็น เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  153.8 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
141.7  ส าหรับการส่งออก พบว่า ปริมาณการส่งออก 35,794 ตนั เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.4  โดย
เหล็กแผ่นหนารีดร้อน Stainless Steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 48.0 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน  Alloy 
Steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 33.4  

 ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 16.91 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยเหล็กเส้นกลม เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 28.43 เหล็กเส้นข้ออ้อย เพ่ิมขึน้ ร้อย
ละ 18.20 เหล็กลวด เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 12.74 และจากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศ  มีปริมาณ 782,340 ตนั เพ่ิมขึน้    
ร้อยละ 102.4  โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 169.8 เหล็กลวด 
เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 30.0  ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 239,598 ตัน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 19.3 โดย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 144.3 รองลงมาคือ เหล็กลวด Alloy Steel 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 68.3  ส าหรับการส่งออก มีปริมาณ 63,223 ตนั ลดลง  ร้อยละ 9.5 โดย
เหล็กลวด Alloy Steel  ลดลง  ร้อยละ 100.0 โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน  ลดลง  ร้อยละ 
22.6 ซึง่ปริมาณการบริโภคเหล็กที่เพ่ิมมากขึน้ในช่วงนี ้ทัง้ที่ความต้องการใช้ของอตุสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า มิได้ขยายตวัเช่นนัน้  ส่วนหนึง่เป็นเหตผุล
ทางด้านเทคนิค  เนื่องจากวิธีการค านวณปริมาณการบริโภคเหล็กค านวณจาก การผลิต+การ
น าเข้า-การส่งออก  ซึง่จะรวม สต๊อกด้วย อย่างไรก็ตาม สาเหตสุ่วนหนึง่ที่การบริโภคเหล็ก
เพ่ิมขึน้  เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกเพ่ิมขึน้จากการปรับตวัของวตัถุดิบ เช่น สินแร่เหล็ก
และถ่านหินที่ราคาเพ่ิมขึน้  ซึง่เป็นผลจากประเทศจีนมีการปิดเหมืองถ่านหิน  
2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมลูดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่ส าคญัในตลาด CIS ณ ท่า
ทะเลด า (Black Sea) ในเดือนธนัวาคม 2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยผลิตภณัฑ์
เหล็กที่มีการปรับตวัที่เพ่ิมขึน้ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 54.97 เป็น 102.05 เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 85.65  เหล็กแท่งแบน เพ่ิมขึน้ จาก 50.46 เป็น 93.66 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 85.61 เหล็กแผ่น
รีดเย็น เพ่ิมขึน้จาก 58.87 เป็น 101.40 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 72.24 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพ่ิมขึน้จาก 
59.29 เป็น 92.94 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  56.75 และเหล็กเส้น เพ่ิมขึน้จาก 60.21 เป็น 88.29 เพ่ิมขึน้  
ร้อยละ  46.64  ซึง่สาเหตทุี่ราคาเหล็กเพ่ิมสงูขึน้ เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ปรับตวัสงูขึน้  
เพราะราคาวตัถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้มีการปรับตวัสงูขึน้ 

3. แนวโน้ม 
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนธนัวาคม 2559  คาดการณ์ว่าการผลิตจะ

เพ่ิมสงูขึน้ ทัง้เหล็กทรงแบน (ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบ) และทรงยาว  
เนื่องจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ได้แก่ เคร่ืองซกัผ้าและ
เคร่ืองปรับอากาศ) และก่อสร้าง  

ดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศ * 
 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
255  อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายในประเทศและ
การส่งออกชะลอตัว เน่ืองจากในช่วงปลายปีที่ ผ่าน
มา ผู้บริโภคในประเทศเร่งการซือ้รถยนต์ PPV ซึ่ง
คาดว่า จะมีอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึน้เม่ือมี
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่ จัดเก็บตามอัตราการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2559 เป็น
ต้นไป 

 

 
 
 

 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 170,784 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤศจิกายน 
2558 ซึ่งมีการผลิต 163,170 คนั ร้อยละ 4.67 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 64,771คนั ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558
ซึ่งมีการจ าหน่าย 76,426 คนั ร้อยละ 15.25 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์ PPV 
รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 98,477 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน
2558 ซึ่งมีการส่งออก 101,650 คนั ร้อยละ 3.12 โดย
ตลาดส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบตลาดเอเชีย 
ตะวนัออกกลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ในเดือนธนัวาคม 2559 คาด
ว่าจะชะลอตวัเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558
ส าหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศร้อยละ 44
และสง่ออกร้อยละ 56 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุ ต ส า ห ก ร รม รถ จั ก ร ย า น ยน ต์ ใ น เ ดื อ น

พฤศจิกายน 2559 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 255  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาด
ในประเทศและตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์1 

จ านวน 163,400 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤศจิกายน
2558 ซึ่งมีการผลิต 135,714 คนั ร้อยละ 20.40 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึ น้ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์2 

จ านวน 137,291คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤศจิกายน 
2558 ซึง่มีการจ าหนา่ย 121,599 คนั ร้อยละ 12.90 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 29,934คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤศจิกายน
2558 ซึ่งมีการส่งออก 25,247 คัน ร้อยละ 18.56 โดย
ตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจกัรและเนเธอร์แลนด์ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนธันวาคม
2559 คาดว่าจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับ เดือน
ธันวาคม 2558 ส าหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
ธันวาคม 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิต เพ่ือ
จ าหนา่ยในประเทศร้อยละ 77 และสง่ออกร้อยละ 23 
 
 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1  ตัง้แต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลติรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมข้อมลูของผู้ผลติจ านวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
2 ตัง้แต่เดือนเมษายน 2559 ข้อมูลการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์มีการปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์  และแบบสปอร์ต เป็น
รถจกัรยานยนต์แบบน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรือเท่ากบั 151 ซีซี 

   ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านัน้ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังขยายตัวได้เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากฐานตัวเลขของปี 2558 
ค่อนข้างต ่าประกอบกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของ
ภาครัฐยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก ท าให้ความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ในประเทศไม่สูงเท่าทีไ่ด้มีการคาดการณ์ไว้ ส าหรับมูลค่า
การส่งออกหดตัวลงจากการปรับลดค าส่ังซ้ือปูนซีเมนต์ของเมียน
มา มาเลเซีย และกัมพูชา” 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปริมาณ
การผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.58 และ
ร้อยละ 18.69 ตามล าดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตวัได้ดีเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากฐาน
ตวัเลขของปี 2558 คอ่นข้างต ่า แตห่ากพิจารณาเปรียบเทียบในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา จะ
พบว่าการเตบิโตในภาพรวมของอุตสาหกรรมในปีนีไ้ม่ดีนกั โดยเฉพาะในช่วงคร่ึง
หลงัของปี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวัท าให้ภาคเอกชนชะลอการลงทนุ
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ลง สง่ผลให้มีปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศลดลง
ตาม ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ต่างๆ หลายโครงการประกวดราคาแล้ว
เสร็จเป็นบางช่วงและเร่ิมก่อสร้างแล้วตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ท่ีผ่านมา แต่ความต้องการ
ใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศก็ยงัต ่ากว่าท่ีหลายฝ่ายได้คาดการณ์กันไว้เม่ือช่วงปลายปีก่อน
คอ่นข้างมาก 

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือ
เทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.52 เน่ืองจากเมียนมาซึง่
เป็นตลาดสง่ออกสนิค้าปนูซีเมนต์ท่ีส าคญัท่ีสดุของไทยปรับลดค าสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์
จากไทยลงคอ่นข้างมากถึงแม้ในเดือนนีบ้งัคลาเทศจะสัง่ซือ้ปนูเม็ดจากไทยเพิ่มขึน้
มากเช่นกัน แต่เน่ืองจากปูนเม็ดราคาไม่สูงเท่าปูนซีเมนต์ มูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมจึงปรับลดลงโดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ท่ีส าคญัของไทยในเดือนนี ้คือ 
บงัคลาเทศ กมัพชูา และเมียนมา ตามล าดบั รวมมลูคา่ 31.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคดิเป็นร้อยละ 65.57 ของมลูคา่การสง่ออกปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 

3. แนวโน้ม 

การผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มทรงตวัจากเดือนก่อน 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่ฟื้นตวัดีนักประกอบกับโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ของภาครัฐยงัไม่เข้าสู่กระบวนการก่อสร้างอย่างเต็มท่ี 
หลายโครงการยังประกวดราคาไม่แล้วเสร็จ บางโครงการยังมีปัญหาการเวนคืนท่ีดิน 
และบางโครงการต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมใหม่  

ส าหรับมลูคา่การสง่ออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เน่ืองจากเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยยังคงมีแนวโน้มท่ีจะสัง่ซือ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ถึงแม้บังคลาเทศมีแนวโน้มท่ีจะสัง่ซือ้
ปูนเม็ดจากไทยเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากปูนเม็ดมีมูลค่าไม่สูงนัก มูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมจงึมีแนวโน้มหดตวัลง 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้    
ร้อยละ  .35 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
อุตสาหกรรมไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2. 1 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า  ปรับตัว
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 32.05 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.22 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการผลิต Monolithic IC Other IC และ HDD ที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน พ.ย. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
 ล้านเหรียญสหรัฐ   

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,478.28 3.20 

แผงวงจรไฟฟ้า 686.66 7.27 

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับตดัต่อป้องกนั
วงจรไฟฟ้าฯ 

270.73 32.05 

เคร่ืองปรับอากาศ 267.12 -1.83 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4, 4 .    .4  

 
ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.การผลิต 

       ภ า พ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผลิ ต อุ ต ส า หก ร ร ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน พฤศจิกายน 2559  มีดัชนีผลผลิต      

อยู่ที่ระดับ 107.76 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่

ระดบั 104.09 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ

ปีก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่ง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่นแฟนคอยล์ยูนิต  พดัลมตามบ้านเรือน เคร่ืองซกัผ้า เตา

ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และโทรทศัน์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.97, 6.72, 
3.13, 4.13, 9.38, 3.06 และ 18.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน ตามล าดบั โดยในส่วนของเคร่ืองปรับอากาศมีการ

จ าหน่ายในประเทศ และส่งออกไปตลาดหลกัในจีนและญ่ีปุ่ น

ปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 164.30 และ 29.13 เมื่อเทียบกบัเดือน

เดียวกันของปีก่อน ตามล าดบั ส าหรับเคร่ืองซกัผ้าที่มีผู้ผลิตบาง

รายขยายก าลงัการผลติและเร่ิมผลติตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม ปี 2559 

ท าให้มีการผลิตเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก โดย

ส่งออกไปตลาดหลักซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา มีการขยายตวัอยา่งมาก  

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่  110.05 

ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ       

ปีก่อน โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ Monolithic IC Other 

IC และ HDD เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 21.14, 11.89 และ 4.07 เมื่อ

เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิน้สว่นส าคญั

ในการพฒันาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ โดยการสง่ออก

ไปตลาดหลกัในอาเซียน สหภาพยโุรป  สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น

ปรับตวัเพิ่มขึน้   
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ต่อ  
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิก ส์        
เดือนพฤศจิกายน 2559 มีมลูค่า 4,748.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.47 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า   มีมูลค่าการส่งออก 2,014.78          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.77 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมด
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.77, 1.80, 10.02, 11.78 และ 47.97 
เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั โดยสินค้าหลกั 
ที่มีการสง่ออกมากที่สดุ  ได้แก่ เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตดัต่อ
ป้องกนัวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคมุ มีมลูค่าสง่ออก  
270.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.05 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมด
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.21, 28.94, 39.12, 11.70 และ 
32.20 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั รองลงมา
คือ  เคร่ืองปรับอากาศ มีมลูคา่ 267.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 0.96, 23.14 และ 
2.02 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั  
 สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์   มีมูลค่าการส่งออก  2,734.10                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.84 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตัว
เพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.53, 11.59, 5.01 และ 27.79 เมื่อ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั โดยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี 

 
 
 
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด  คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่งออก 1,478.28  ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้     
ร้อยละ 1.25, 1.80, 9.86, 6.64 และ 10.57 เมื่อเทียบกับ       
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า 
มีมูลค่าส่งออก 686.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.27 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไป
ตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.88, 13.55, 
6.24 และ 16.99 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 
ยกเว้นจีน ลดลงร้อยละ 24.69 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิก ส์เดือน       

ธันวาคม 2559 จากแบบจ าลองดัชนีชีน้ าที่จัดท าโดยสถาบัน
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.36 เมื่อ       
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน           
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
เนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลกั รวมถึงเคร่ืองซกัผ้าที่มีการขยาย
ก าลังการผลิต ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ       
ปีก่อน จากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของ IC เนื่องจากเป็นชิน้ส่วน
ส าคญัในการพฒันาสนิค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้  

 


