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สรุปประเดน็สาํคัญ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.1 โดย
อตุสาหกรรมสําคญัท่ีขยายตวั อาทิ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ การกลัน่นํา้มนัปิโตรเลียม 
เคมีภณัฑ์ภายในบ้าน เคร่ืองปรับอากาศ เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนตลุาคม 2559 ขยายตวัได้ดี โดยมา
จากการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของ Other IC เน่ืองจาก IC เป็นชิน้สว่นสําคญัในการพฒันา
สินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลกัในสหภาพยโุรปและ
ญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เดือนตลุาคม 2559 ขยายตวัดี เน่ืองจากการ
จําหน่ายในประเทศ และการสง่ออกไปตลาดหลกัในจีนและญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้   

การแจ้งประกอบกิจการและการจาํหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนตลุาคม 
2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 317 ราย ลดลง
จากเดือนกนัยายน 2559 ร้อยละ 30.5 มีจํานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 36.1 และมี
ยอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 26.8 โดยอตุสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อตุสาหกรรม
ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จํานวนเงินทนุ 6,900 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนตลุาคม 2558  ร้อยละ 9.9 สําหรับโรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 82 ราย น้อยกว่าเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 16.3 และน้อยกว่า
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 51.8 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนตุลาคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูค่า 1,329.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
1.6 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองจกัรสิง่ทอ เคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมการ
พิมพ์ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใช้ในการแปรรูปยางท่ีหดตวัตอ่เน่ือง  

ด้านการนําเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึ่งสําเร็จรูป (ไมร่วมทองคํา) มีมลูคา่ 6,061.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าอปุกรณ์ 
ส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์ทําจาก
พลาสตกิ ท่ีเพิ่มขึน้ 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนตลุาคม 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,605.9 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 0.6 ท่ีปริมาณ 
10,538.9 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง และจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 4.1 ท่ีปริมาณ 10,191.8 
ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนของปี 2559 เท่ากบั 103,740.6 ล้าน
กิโลวตัต์-ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ร้อยละ 4.5 หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาด
ของกิจการ พบว่า กิจการขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาและจากช่วง
เดียวกนัของปี 2558 สว่นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ี
ผา่นมา แตเ่พิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนตุลาคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 0.1 อตุสาหกรรมสําคญัท่ีสง่ผลด้านบวกตอ่ดชันี เช่น หลอดอิเลก็ทรอนิกส์และสว่นประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ นํา้มนัปิโตรเลียม เคร่ืองสําอาง เคมีภณัฑ์และเส้นใยประดิษฐ์ เคร่ืองปรับอากาศและ
ชิน้สว่น เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 5.7 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 1.6 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

ตลุาคม  2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนกนัยายน 2559 การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.0 และ 0.5 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนตุลาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนกนัยายน  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 317 ราย ลดลงจากเดือนกันยายน 
2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  456 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 30.5 มียอดเงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้ 18,658 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกนัยายน  2559 ซึง่มีการลงทนุ 25,486 ล้านบาท ร้อยละ 26.8 และมี
การจ้างงานจํานวน 6,600 คน ลดลงจากเดือนกนัยายน 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 10,329 คน  ร้อยละ 36.1   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนตลุาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนตลุาคม 2558 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบ
กิจการจํานวน 352 ราย หรือคดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 9.9 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงจากเดือนตลุาคม 2558 
ซึง่มีการลงทนุ 67,715 ล้านบาท ร้อยละ 72.4 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือนตลุาคม 2558 ท่ีมีจํานวนการ
จ้างงาน 13,807 คน ร้อยละ 52.2 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  32 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรมขดุตกัดนิ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง จํานวน  18 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสงูสดุในเดือนตลุาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จํานวนเงินทุน 6,900 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองด่ืม  จํานวนเงินทนุ  1,790 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนตุลาคม  2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนคนงาน  531 คน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรม ชําแหละ แกะ ล้าง  แปรรูปอาหารทะเลทกุชนิด  จํานวนคนงาน  502 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนตลุาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนกนัยายน 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 82 ราย น้อยกว่าเดือนกนัยายน  2559 ซึง่มีโรงงานท่ีปิด
ดําเนินกิจการจํานวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.3 มีเงินทนุของการเลิกกิจการรวม  1,674 ล้านบาท น้อยกว่าเดือน
กนัยายน  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 2,354 ล้านบาท แต่มีการเลิกจ้างงาน จํานวน  2,625  คน มากกว่า
เดือนกนัยายน  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  1,760  คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนตลุาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนตลุาคม 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 170 ราย คิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 51.8 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนตลุาคม 2558 ท่ี
การเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 3,128  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนตลุาคม 2558 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจํานวน 3,340 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนตลุาคม 2559 คือ อตุสาหกรรมการ
ทําผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมผลิตภณัฑ์ยิบซมั หรือผลิตภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์  
จํานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจาก
ไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน อตุสาหกรรมการกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทัว่ไป 
และอตุสาหกรรมการซอ่มแซมยานท่ีขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์หรือสว่นประกอบของยานดงักลา่ว 
ทัง้ 3 อตุสาหกรรม แตล่ะอตุสาหกรรมมีจํานวน 5 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเลกิประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทนุสงูสดุในเดือนตลุาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เงินทุน 599 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมการบรรจสุนิค้าทัว่ไป เงินทนุ 172 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ี เลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเ ดือนตุลาคม  2559  
คือ  อตุสาหกรรมการตดัหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขดั ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ เนกไท หกูระตา่ย 
ปลอกแขน ถงุมือ ถงุเท้า จากผ้าหนงัสตัว์ ขนสตัว์หรือวสัดอ่ืุน  จํานวนคนงาน  946 คน รองลงมา
คือ อตุสาหกรรมผลติผลติภณัฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร จํานวนคนงาน  630 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตและมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเม่ือเทียบกับหลายประเทศและความต้องการของตลาด
ส่งออกยังมีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริโภคในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึน้ในบางสินค้า เช่น การบริโภคนํา้มันถั่ วเหลืองเพิ่มขึน้
แทนนํา้มันปาล์ม 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนตุลาคม 2559ปรับตัว
เพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.5 แบง่เป็น 

1) กลุม่สินค้าท่ีอิงตลาดสง่ออก เช่น กุ้งแช่แข็ง  แป้งมนัสําปะหลงั และทนู่ากระป๋อง
ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.5  14.1และ 4.8 ตามลาํดบัจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัความ
ต้องการของตลาดยงัมีอยา่งตอ่เน่ือง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบในประเทศ 
เช่น นํา้มนัปาล์ม ปรับตวัลดลงร้อยละ 24.9 จากวตัถุดิบลดลงส่วนสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบ
นําเข้า คือ นํา้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.6 เน่ืองจากความต้องการ
บริโภคภายในปรับตวัสงูขึน้ 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ 
(ไม่รวมนํา้ตาล ) เดือนตุลาคม 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.9 
โดยเฉพาะความต้องการบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองยงัคงปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยปริมาณ
การจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.8 เน่ืองจากราคานํา้มนัถั่วเหลืองใกล้เคียงกับนํา้มันปาล์มทําให้
ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดตา่งประเทศ  ภาพรวมมลูคา่การสง่ออกสินค้าอาหาร (ไมร่วมนํา้ตาล) เดือน
ตลุาคม 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9 ในกลุ่มสินค้าท่ี
สําคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง  
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ไก่แปรรูป และผลิตภณัฑ์ข้าวปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 41.7  30.3  27.9  
21.8  5.0  3.2 และ 0.6 ตามลําดบั แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัและ
มีความผันผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ 
อย่างไรก็ตามมีบางสินค้าท่ีปรับตัวลดลง เช่น สับปะรดกระป๋อง และผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลัง ลดลงร้อยละ 37.3 และ 22.9 ตามลําดับ จากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงัท่ีชะลอตวัลง  สําหรับมลูค่าการส่งออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 52.6 จากปริมาณนํา้ตาลไมเ่พียงพอตอ่การสง่ออก 

3. แนวโน้ม 
 การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน
โดยมีปัจจัยลบจากการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกั อยา่งญ่ีปุ่ นและจีน ผลกระทบจาก Brexit และค่าเงินบาทท่ี
แข็งคา่ขึน้อยา่งไรก็ตาม มีปัจจยับวกในหลายสินค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ท่ีมีคําสัง่ซือ้
จากต่างประเทศเพิ่มขึน้โดยเฉพาะการได้รับสิทธินําเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลี
ใต้ สินค้าประมงที่ได้รับผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการค้ามนษุย์ของไทยดี
ขึน้จาก Tier 3 เป็น Tier 2 รวมถึงสินค้ากุ้ งท่ีสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจากโรค EMS 
สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ประกอบกบัรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับ SMEs และมาตรการ
เร่งรัดการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่าง  ๆรวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวท่ี
ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออกอตุสาหกรรมอาหารให้
ขยายตวั 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์จาก
ความต้องการใ ช้ภายในประเทศที่ ขยายตัว สูงขึ้ น  กลุ่ม
เคร่ืองนุ่งห่มลดลง ร้อยละ 12.2 ทั้งเส้ือผ้าทอและเส้ือผ้าถัก แม้ว่า
ความต้องการใช้เส้ือผ้าสีดาํจะเพิม่ขึน้ ในขณะน้ี” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตกลุ่มเส้นใยสงัเคราะห์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 8.0 จากความต้องการ
ใช้ภายในประเทศท่ีขยายตวัสงูขึน้ สําหรับการผลิตผ้าผืนลดลง ร้อยละ 9.2 
เน่ืองจากยงัมีสินค้าสะสมคอ่นข้างมากจากการนําเข้าในช่วงก่อนหน้า  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 12.2 ทัง้เสือ้ผ้าทอและเสือ้ผ้าถกั 
แม้ว่าความต้องการใ ช้ เ สื อ้ ผ้า สี ดําภายในประเทศจะเพ่ิมขึ น้  โดย
ผู้ประกอบการจะนําสินค้าในสต๊อกออกมาจําหน่าย บางส่วนนําเสือ้ผ้าเก่ามา
ย้อมใหม่ และมีการนําเข้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม กมัพชูา 
และบงัคลาเทศมากขึน้ เพ่ือให้ทนัสถานการณ์และสามารถตอบสนองวิกฤต
ความต้องการท่ีเร่งดว่น สง่ผลให้การผลิตภายในประเทศยงัหดตวั 
2. การจาํหน่าย 

ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.1 
ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายให้กับโรงทอผ้าในประเทศ ในขณะท่ีกลุ่มผ้าผืน
ลดลง ร้อยละ 6.6 สอดคล้องกับการผลิตท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็
ตาม การจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปในประเทศขยายตวัเพ่ิมขึน้ในส่วนเสือ้ผ้า
ถกั ร้อยละ 5.3  

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลิตภณัฑ์
เส้นใยสิ่งทอ มีมลูค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 2.1 จากความต้องการใน
ตลาดคู่ค้าลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และปากีสถาน ซึ่งประเทศ
เหล่านีนํ้าเข้าจากไทยลดลง ร้อยละ 1.0  32.7 และ 26.8 ตามลําดบั ในส่วน
ผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 10.8 ในตลาดเมียนมา 
ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย และจีน สําหรับการส่งออกเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ร้อยละ 15.5 จากคําสั่งซือ้ในตลาดหลัก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น  สหรัฐ 
อเมริกา สหภาพยโุรป และอาเซียน ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัฟืน้
ตวัไม่ชดัเจน 
3. แนวโน้ม 

ภาพรวมการผลิต การจําหน่ายในประเทศในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอคาดว่า 
จะขยายตัวได้จากความต้องการของตลาดในอาเซียนยังมีความต้องการ
นําเข้าจากไทย สําหรับกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสือ้ผ้าชดุดํา ยงัมีความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศเกือบทุกภาคส่วน ซึ่งในหลายองค์กรยงัไว้
อาลัยต่อเน่ือง และหลายโรงงานต้องเร่งการผลิต เพ่ือให้ทันตามความ
ต้องการของลกูค้า ในส่วนภาพรวมการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คาด
ว่า จะขยายตัวได้ไม่มากนัก เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในตลาดคูค้่าหลกั ๆ ยงัชะลอตวัตอ่เน่ือง 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association รายงาน 

ปริมาณการค้าเหล็กทั่ วโลกในปี 2015 ทําสถิติสูงสุด  โดย

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสําเร็จรูปและเหล็ก

สาํเร็จรูปทั่วโลกในปี 2015 อยู่ที่ 462 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อย

ละ 1.6 เม่ือเทียบกับปีก่อน  ขณะที่ปริมาณการนําเข้าสินค้า

เหล็กทั่ วโลกอยู่ที่ 454 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.48 โดย

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศจีนซึ่งเป็น

ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกอยู่ที่ 112 ล้านตัน ขยายตัว 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต  

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนตุลาคม  2559  เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลติอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 117.09  มีอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.92 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตดุงันี ้

ดชันีผลผลติในกลุม่เหลก็ทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  15.48  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.00 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.11 เหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.67 และจากข้อมูลของ
สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วน
ของเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 890,453  ตัน ลดลง ร้อยละ 0.6 โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
ลดลง ร้อยละ 6.1  รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมชนิดอ่ืนๆ ลดลง ร้อยละ 4.5 
ปริมาณการนําเข้า  712,088 ตัน   ลดลง ร้อยละ  2.3  โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
Carbon Steel ลดลง ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน  Alloy Steel   
ลดลง ร้อยละ 22.2 สําหรับการส่งออก พบว่า ปริมาณการส่งออก 40,515 ตัน เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 62.5  โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น Alloy Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,081.7 เหล็กแผ่นรีด
เย็น Carbon Steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 782.6  

ดชันีผลผลติในกลุม่เหลก็ทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 0.34 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยเหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 29.83 เหล็กเส้นข้ออ้อย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.11 และ
จากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ใน
ประเทศ   มีปริมาณ  576,876 ตัน  เพิ ่มขึน้  ร้อยละ 42.5  โดยเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้    ร้อยละ 70.2 เหล็กลวด เพิ่มขึน้  ร้อยละ 8.6 สําหรับการ
นําเข้า มีปริมาณ 219,952 ตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.1 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีด
ร้อน Stainless Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ลวดเหล็ก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
28.4 สําหรับการส่งออก มีปริมาณ  63,858 ตัน  เพิ ่มขึน้  ร้อยละ  14.1 โดยเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Stainless Steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 810 

2. ราคาเหล็ก  
จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ

ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัในตลาด CIS ณ 
ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนตุลาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีมีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 59.48 เป็น 
82.05 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 37.95 เหลก็แท่งแบน เพ่ิมขึน้ จาก 58.37 เป็น 77.67 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
33.06 เหลก็แท่งเลก็ Billet เพ่ิมขึน้จาก 63.05 เป็น 75.76 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 20.17 เหล็กแผ่น
รีดเยน็ เพ่ิมขึน้จาก 69.15 เป็น 82.80 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 19.74 และเหล็กเส้น เพ่ิมขึน้จาก 68.08 
เป็น 74.46 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 9.37  ซึ่งสาเหตุท่ีราคาเหล็กเพ่ิมสูงขึน้ เน่ืองจาก ราคาเหล็กใน
ตลาดโลกได้ปรับตวัสงูขึน้  เน่ืองจากราคาวตัถดุิบ เช่น ถ่านหิน ได้มีการปรับตวัสงูขึน้ 

 
3. แนวโน้ม 

สถานการณ์การผลติเหลก็ของไทยในเดือนพฤศจกิายน 2559  คาดการณ์ว่าการผลติ
จะเพ่ิมสงูขึน้ ทัง้ เหลก็ทรงแบน (ได้แก่ เหลก็แผ่นรีดเยน็และเหลก็แผน่เคลือบ) และทรงยาว  
เน่ืองจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ได้แก่ เคร่ืองซกัผ้าและ
เคร่ืองปรับอากาศ) และก่อสร้าง  

 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2559 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยเป็นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 161,105 คนั ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 
ซึ่งมีการผลิต 165,381 คัน ร้อยละ 2.59 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลติรถยนต์กระบะ 1 ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 60,634 คนั ลดลงจากเดือนตลุาคม 2558 ซึง่
มีการจําหน่าย 67,910 คัน ร้อยละ 10.71 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์ PPV 
รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 103,192 คนั ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 111,229 คนั ร้อยละ 7.23 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบตลาดโอเชียเนีย
ตะวนัออกกลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559
คาดว่าจะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 40 และสง่ออกร้อยละ 60 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม

2559 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 155,483 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนตลุาคม 2558 
ซึง่มีการผลติ 145,279 คนั ร้อยละ 7.02 โดยเป็นการปรับ
เพิ่มขึน้ของการผลติรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 126,184 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนตลุาคม 2558
ซึง่มีการจําหน่าย  118,516 คนั ร้อยละ 6.47 

3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 22,683 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนตลุาคม 2558 
ซึ่งมีการส่งออก 22,328 คัน ร้อยละ 1.59 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจกัรและญ่ีปุ่ น 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจัก รยานยน ต์ ใน เ ดื อน
พฤศจิกายน 2559 คาดว่าจะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนพฤศจิกายน 2558 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิต
เพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 82 และสง่ออกร้อยละ 18 
 
 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ 1  ตัง้แต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิม่เติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

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

   ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านัน้ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังขยายตัวได้เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้จะมีอัตราการเติบโตที่ตํ่าลง
โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลังของปี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศยังชะลอตัว ภาคเอกชนจึงชะลอการลงทุนลง 
สําหรับมูลค่าการส่งออกหดตัวลงจากการปรับลดคําส่ังซ้ือ
ปูนซีเมนต์ของเมียนมา ประกอบกับคร่ึงหน่ึงของปริมาณการ
ส่งออกปูนซีเมนต์ในเดือนน้ีท้ังหมด เป็นการส่งออกปูนเม็ดซึ่งมี
มูลค่าไม่สูงนัก” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนตลุาคม 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการ
ผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.00 และร้อย
ละ 18.67 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวได้ดีเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากฐาน
ตัวเลขของปี  2558 ค่อนข้างต่ํา แต่หากพิจารณาการเติบโตในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมในปีนีถื้อว่าไม่ดีนัก โดยเฉพาะช่วงคร่ึงปีหลังหรือตัง้แต่เดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวัทําให้ภาคเอกชนชะลอ
การลงทุนในโครงการก่อสร้างลง ส่งผลให้ความต้องการใช้และปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศลดลงตามถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา
อย่างตอ่เน่ือง แตด่เูหมือนจะยงัไมส่ามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุได้มากนกั  

2. การส่งออก 

มลูค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนตุลาคม 2559 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัลงร้อยละ 27.62 เน่ืองจากเมียนมาซึง่เป็นตลาด
สง่ออกสินค้าปนูซีเมนต์ท่ีสําคญัท่ีสดุของไทยปรับลดคําสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้างมาก หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ในเดือนนีเ้ทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนจะเห็นว่าลดลงไม่มากนัก แต่กลับมีมูลค่าการส่งออกลดลงค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากร้อยละ 49 ของปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ทัง้หมดเป็นการส่งออกปูน
เม็ดซึ่งมีมูลค่าไม่สูงเท่าปูนซีเมนต์ โดยตลาดส่งออกปูนเม็ดท่ีสําคัญของไทยใน
เดือนนี ้คือ บังคลาเทศ ศรีลังกา และกานา ตามลําดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 10.67 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 30 ของมลูค่าการส่งออกปนูซีเมนต์รวมทัง้หมดของ
ไทย 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยงัอยู่ในภาวะชะลอตวัการ
เร่งลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ของภาครัฐยงัช่วยกระตุ้นการลงทนุของภาคเอกชน
ได้ไมม่ากนกั 

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยยังคงมีแนวโน้มท่ีจะสั่งซือ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงมากต่อเน่ืองจากเดือนก่อน  ถึงแม้บังคลาเทศและศรีลังกามี
แนวโน้มท่ีจะสัง่ซือ้ปูนเม็ดจากไทยเพ่ิมขึน้ แต่เน่ืองจากปูนเม็ดมีมลูค่าไม่สูงนัก ทําให้
มลูคา่การสง่ออกในภาพรวมมีแนวโน้มหดตวัลง 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.33 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.05 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากเคร่ืองซักผ้าปรับตัวเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 31.41 และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.50 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Other IC ที่
ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ต.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,453.74 -11.47 

แผงวงจรไฟฟ้า 656.72 -9.37 

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า
สําหรับตดัตอ่ป้องกนั
วงจรไฟฟ้าฯ 

254.86 15.82 

เคร่ืองปรับอากาศ 249.35 -11.31 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,571.85 -5.47 

 
ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
1.การผลติ 

       ภ าพ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเลก็ทรอนิกส์ของเดือน ตุลาคม 2559  มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ีระดบั 

112.87 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.33 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ีระดับ 107.12 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.05 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  กลุ่ม

เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า รป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ ้น  ไ ด้ แ ก่ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่นแฟนคอยล์ยนิูต เคร่ืองซกัผ้า เตาไมโครเวฟ และโทรทศัน์ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.01, 22.78, 31.41, 12.65 และ 5.36 เม่ือเทียบ

กับเ ดือนเ ดียวกันของปี ก่อน  ตามลํ าดับโดยในส่วนของ

เคร่ืองปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และสง่ออกไปตลาด

หลกัในจีนและญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 229.50 และ 8.28 

เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบัสําหรับเคร่ืองซกั

ผ้าท่ีมีผู้ผลิตบางรายขยายกําลงัการผลิตและเร่ิมผลิตตัง้แต่เดือน

สิงหาคม ปี 2559 ทําให้มีการผลิตเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการผลิต

เพ่ือส่งออก โดยส่งออกไปตลาดหลกัซึ่งส่วนใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมีการขยายตวัอย่าง

มาก  

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี 116.45 

ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.50 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ       

ปีก่อน โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ Other IC เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 18.35 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก IC 

เป็นชิน้ส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ี

สูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลักในสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่ น

ปรับตวัเพิ่มขึน้   
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์        
เดือนกันยายน 2559 มีมลูค่า 4,571.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 5.47 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สิน ค้ า เค ร่ื องใ ช้ ไฟฟ้ า   มี มูลค่ าการส่ งออก  1,862.62          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.54 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตัว
ลดลง ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ลดลง  
ร้อยละ 4.06, 17.22 และ 5.85 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ       
ปีก่อน ตามลําดบั โดยสินค้าหลกัท่ีมีการส่งออกมากท่ีสดุ  ได้แก่ 
เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตดัต่อป้องกนัวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้น
และแผงควบคุม มีมลูค่าส่งออก  254.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.82 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน        
จากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
อาเซียน สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.84, 6.22, 
15.88 และ 7.14 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 
รองลงมาคือ  เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่า 249.35 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.31 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้แก่ 
อาเซียน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 21.09, 
22.02 และ  13.38 เ ม่ื อ เ ทียบกับ เ ดือนเดียวกันของปี ก่อน 
ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,709.23                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.39 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตวั
ลดลง ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 
10.33, 28.65 และ 11.73 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ตามลําดบั โดยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ คือ  

 
 
 
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   มีมูลค่าส่งออก 
1453.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.47 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบ
ทัง้หมดปรับตวัลดลง ได้แก่ สหภาพยโุรป จีน สหรัฐอเมริกา และ
ญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 17.72, 17.51, 17.66 และ 11.45 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั ยกเว้นอาเซียน เพิ่มขึน้
ร้อยละ 6.37 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ 
รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 656.72 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.37 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ 
ปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปอาเซียน จีน และสหรัฐอเมริกา 
ลดลงถึงร้อยละ 0.96, 42.46 และ 16.88 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั ในขณะท่ีสหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.29 และ 23.91 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ เ ดือน       

พฤศจิกายน 2559 จากแบบจําลองดชันีชีนํ้าท่ีจดัทําโดยสถาบนั
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  ประมาณการแนวโน้มการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.45 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.29 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน         
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลกั รวมถึงเคร่ืองซกัผ้าท่ีมีการขยาย
กําลังการผลิต สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.61 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
จากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของ IC เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนสําคัญ         
ในการพฒันาสนิค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ 


