ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวร้ อยละ 0.1 โดย
อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว อาทิ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การกลัน่ นํ ้ามันปิ โตรเลียม
เคมีภณ
ั ฑ์ภายในบ้ าน เครื่ องปรับอากาศ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวได้ ดี โดยมา
จากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Other IC เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสําคัญในการพัฒนา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออกไปตลาดหลักในสหภาพยุโรปและ
ญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึ ้น
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวดี เนื่องจากการ
จําหน่ายในประเทศ และการส่งออกไปตลาดหลักในจีนและญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนตุลาคม
2559 มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 317 ราย ลดลง
จากเดือนกันยายน 2559 ร้ อยละ 30.5 มีจํานวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ 36.1 และมี
ยอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 26.8 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ จํานวนเงินทุน 6,900 ล้ านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้ อยละ 9.9 สําหรับโรงงานที่จําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 82 ราย น้ อยกว่าเดือนกันยายน 2559 ร้ อยละ 16.3 และน้ อยกว่า
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 51.8
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นตุล าคม 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,329.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องจักรสิง่ ทอ เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ใช้ ในการแปรรูปยางที่หดตัวต่อเนื่อง
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดบิ และกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) มีมลู ค่า 6,061.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าอุปกรณ์
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจาก
ส่วนประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
พลาสติก ที่เพิ่มขึ ้น
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนตุลาคม 2559 มีปริ มาณ
ทัง้ หมดจํ านวน 10,605.9 ล้ านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 0.6 ที่ปริ มาณ
10,538.9 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง และจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้ อยละ 4.1 ที่ปริ มาณ 10,191.8
ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง รวมปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนของปี 2559 เท่ากับ 103,740.6 ล้ าน
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้ อยละ 4.5 หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาด
ของกิจการ พบว่า กิจการขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาและจากช่วง
เดียวกันของปี 2558 ส่วนกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่
ผ่านมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนตุลาคม 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 0.1 อุตสาหกรรมสําคัญที่สง่ ผลด้ านบวกต่อดัชนี เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
ั ฑ์และเส้ นใยประดิษฐ์ เครื่ องปรับอากาศและ
อิเล็กทรอนิกส์ นํ ้ามันปิ โตรเลียม เครื่ องสําอาง เคมีภณ
ชิ ้นส่วน เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 5.7
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 1.6
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
ตุลาคม 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนกันยายน 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.0 และ 0.5 ตามลําดับ
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2559
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นตุล าคม 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนกันยายน 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 317 ราย ลดลงจากเดือนกันยายน
2559 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 456 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 30.5 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 18,658 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ซึง่ มีการลงทุน 25,486 ล้ านบาท ร้ อยละ 26.8 และมี
การจ้ างงานจํานวน 6,600 คน ลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 10,329 คน ร้ อยละ 36.1
ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนตุลาคม 2558 ซึง่ มีโรงงานเริ่ มประกอบ
กิจการจํานวน 352 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 9.9 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือนตุลาคม 2558
ซึง่ มีการลงทุน 67,715 ล้ านบาท ร้ อยละ 72.4 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ที่มีจํานวนการ
จ้ างงาน 13,807 คน ร้ อยละ 52.2
- อุ ต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม 2559 คื อ
อุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 32 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมขุดตักดิน สําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 18 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ จํานวนเงินทุน 6,900 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องดื่ม จํานวนเงินทุน 1,790 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม 2559 คื อ
อุตสาหกรรมผลิตชิ น้ ส่ว นและอุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จํา นวนคนงาน 531 คน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรม ชําแหละ แกะ ล้ าง แปรรูปอาหารทะเลทุกชนิด จํานวนคนงาน 502 คน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559

ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนกันยายน 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 82 ราย น้ อยกว่าเดือนกันยายน 2559 ซึง่ มีโรงงานที่ปิด
ดําเนินกิจการจํานวน 98 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 1,674 ล้ านบาท น้ อยกว่าเดือน
กันยายน 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 2,354 ล้ านบาท แต่มีการเลิกจ้ างงาน จํานวน 2,625 คน มากกว่า
เดือนกันยายน 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจํานวน 1,760 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนตุลาคม 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 170 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 51.8 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนตุลาคม 2558 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,128 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนตุลาคม 2558 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจํานวน 3,340 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนตุลาคม 2559 คือ อุตสาหกรรมการ
ทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรื อผลิตภัณฑ์ปนู ปลาสเตอร์
จํานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจาก
ไม้ แก้ ว ยาง หรื ออโลหะอื่น อุตสาหกรรมการกลึง เจาะ คว้ าน กัด ไส เจียน หรื อเชื่อมโลหะทัว่ ไป
และอุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์หรื อส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ทัง้ 3 อุตสาหกรรม แต่ละอุตสาหกรรมมีจํานวน 5 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการโดยที่มีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2559 คือ อุตสาหกรรม
ผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ลหะสํ า หรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ างอาคาร เงิ น ทุน 599 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรมการบรรจุสนิ ค้ าทัว่ ไป เงินทุน 172 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม 2559
คือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื่ องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ า จากผ้ าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรื อวัสดุอื่น จํานวนคนงาน 946 คน รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ ในการก่อสร้ างอาคาร จํานวนคนงาน 630 คน
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เดือนตุลาคม 2559
1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิตและมูลค่ าการส่ งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน จากผลผลิต
สินค้ าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์ การส่ งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศและความต้ องการของตลาด
ส่ งออกยังมีอย่ างต่ อเนื่อง รวมถึงการบริ โภคในประเทศปรั บตัว
เพิ่มขึน้ ในบางสินค้ า เช่ น การบริ โภคนํ า้ มันถั่วเหลืองเพิ่มขึน้
แทนนํา้ มันปาล์ ม
ปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้ าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ ตาล) เดือนตุลาคม 2559ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.5 แบ่งเป็ น
1) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น กุ้งแช่แข็ง แป้งมันสําปะหลัง และทูน่ากระป๋ อง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.5 14.1และ 4.8 ตามลําดับจากผลผลิตเพิม่ ขึ ้น ประกอบกับความ
ต้ องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศ
เช่น นํา้ มันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้ อยละ 24.9 จากวัตถุดิบลดลงส่วนสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบ
นําเข้ า คือ นํ ้ามันถัว่ เหลืองการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.6 เนื่องจากความต้ องการ
บริ โภคภายในปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ
(ไม่รวมนํา้ ตาล ) เดือนตุลาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.9
โดยเฉพาะความต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริ มาณ
การจําหน่ายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 32.8 เนื่องจากราคานํา้ มันถั่วเหลืองใกล้ เคียงกับนํา้ มันปาล์มทําให้
ผู้บริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ ้าตาล) เดือน
ตุลาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.9 ในกลุ่มสินค้ าที่
สําคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ปลาทูน่ากระป๋ อง
บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป ไก่แปรรู ป และผลิตภัณฑ์ข้าวปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 41.7 30.3 27.9
21.8 5.0 3.2 และ 0.6 ตามลําดับ แม้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัวและ
มีความผันผวน แต่สถานการณ์ การส่งออกของไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
อย่ างไรก็ ตามมี บ างสิ น ค้ า ที่ ปรั บตัวลดลง เช่ น สับปะรดกระป๋ อง และผลิ ต ภัณ ฑ์ มัน
สําปะหลัง ลดลงร้ อยละ 37.3 และ 22.9 ตามลํ า ดับ จากราคาส่งออกผลิ ตภัณฑ์ มัน
สําปะหลังที่ชะลอตัวลง สําหรับมูลค่าการส่งออกนํา้ ตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 52.6 จากปริ มาณนํ ้าตาลไม่เพียงพอต่อการส่งออก
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อน
โดยมีปัจจัยลบจากการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าหลัก อย่างญี่ปนและจี
ุ่
น ผลกระทบจาก Brexit และค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ ้นอย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรู ป ที่มีคําสัง่ ซื ้อ
จากต่างประเทศเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะการได้ รับสิทธินําเข้ าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลี
ใต้ สินค้ าประมงที่ได้ รับผลดีจากสหรัฐฯ ที่ปรับระดับการจัดอันดับการค้ ามนุษย์ของไทยดี
ขึ ้นจาก Tier 3 เป็ น Tier 2 รวมถึงสินค้ ากุ้งที่สถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจากโรค EMS
สินค้ านํา้ ตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเพิ่มขึน้ ประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ กับ SMEs และมาตรการ
เร่ งรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารให้
ขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ จาก
ความต้ องการใช้ ภายในประเทศที่ ข ยายตั ว สู ง ขึ้ น กลุ่ ม
เครื่ องนุ่งห่ มลดลง ร้ อยละ 12.2 ทั้งเสื้อผ้ าทอและเสื้อผ้ าถัก แม้ ว่า
ความต้ องการใช้ เสื้อผ้ าสีดาํ จะเพิม่ ขึน้ ในขณะนี้”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ มสิ่ งทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อนการผลิตกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.0 จากความต้ องการ
ใช้ ภายในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ ้น สําหรับการผลิตผ้ าผืนลดลง ร้ อยละ 9.2
เนื่องจากยังมีสินค้ าสะสมค่อนข้ างมากจากการนําเข้ าในช่วงก่อนหน้ า
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปลดลง ร้ อยละ 12.2 ทังเสื
้ ้อผ้ าทอและเสื ้อผ้ าถัก
แม้ ว่ า ความต้ องการใช้ เสื อ้ ผ้ าสี ดํ า ภายในประเทศจะเพิ่ ม ขึ น้ โดย
ผู้ประกอบการจะนําสินค้ าในสต๊ อกออกมาจําหน่าย บางส่วนนําเสื ้อผ้ าเก่ามา
ย้ อมใหม่ และมีการนําเข้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา
และบังคลาเทศมากขึ ้น เพื่อให้ ทนั สถานการณ์ และสามารถตอบสนองวิกฤต
ความต้ องการที่เร่ งด่วน ส่งผลให้ การผลิตภายในประเทศยังหดตัว
2. การจําหน่ าย
ปริ มาณการจําหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ มีปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.1
ส่วนใหญ่ เป็ นการจําหน่ายให้ กับโรงทอผ้ าในประเทศ ในขณะที่กลุ่มผ้ าผืน
ลดลง ร้ อยละ 6.6 สอดคล้ องกับการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม การจําหน่ายเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ ้นในส่วนเสื ้อผ้ า
ถัก ร้ อยละ 5.3
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน ผลิตภัณฑ์
เส้ นใยสิ่งทอ มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 2.1 จากความต้ องการใน
ตลาดคู่ค้าลดลง ได้ แก่ อิ นโดนี เซี ย เวีย ดนาม และปากี สถาน ซึ่งประเทศ
เหล่านี ้นําเข้ าจากไทยลดลง ร้ อยละ 1.0 32.7 และ 26.8 ตามลําดับ ในส่วน
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกลดลง ร้ อยละ 10.8 ในตลาดเมียนมา
ญี่ ปุ่น อิ นโดนี เซีย และจีน สําหรั บการส่งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง ร้ อยละ 15.5 จากคําสั่งซื อ้ ในตลาดหลัก ได้ แก่ ญี่ ปุ่น สหรั ฐ
อเมริ กา สหภาพยุโรป และอาเซียน ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้
ตัวไม่ชดั เจน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมการผลิต การจําหน่ายในประเทศในกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอคาดว่า
จะขยายตัวได้ จากความต้ องการของตลาดในอาเซียนยังมี ความต้ องการ
นําเข้ าจากไทย สําหรับกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าชุดดํา ยังมีความ
ต้ องการของผู้บริ โภคในประเทศเกือบทุกภาคส่วน ซึ่งในหลายองค์กรยังไว้
อาลัย ต่ อ เนื่ อ ง และหลายโรงงานต้ อ งเร่ ง การผลิ ต เพื่ อ ให้ ทัน ตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ในส่วนภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คาด
ว่า จะขยายตัวได้ ไม่ม ากนัก เนื่ องจากในช่วงปี ที่ ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในตลาดคูค่ ้ าหลัก ๆ ยังชะลอตัวต่อเนื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรม
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สมาคมเหล็กโลก หรื อ World Steel Association รายงาน
ปริ มาณการค้ าเหล็กทั่วโลกในปี 2015 ทําสถิติสูงสุด โดย
ปริ มาณการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เหล็กกึ่งสําเร็ จรู ปและเหล็ก
สําเร็ จรู ปทั่วโลกในปี 2015 อยู่ท่ ี 462 ล้ านตัน เพิ่มขึน้ ร้ อย
ละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี ก่ อน ขณะที่ปริมาณการนําเข้ าสินค้ า
เหล็กทั่วโลกอยู่ท่ ี 454 ล้ านตัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.48 โดย
ปริ มาณการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เหล็กของประเทศจีนซึ่งเป็ น
ผู้ ผลิตเหล็กรายใหญ่ ของโลกอยู่ท่ ี 112 ล้ านตัน ขยายตัว
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

1. การผลิต
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนตุลาคม 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 117.09 มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุดงั นี ้
ดัชนีผลผลิตในกลุม่ เหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 15.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บสัง กะสี เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 19.00 เหล็ก แผ่น รี ด ร้ อนชนิด ม้ ว น
เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 18.11 เหล็ก แผ่น รี ด เย็น เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 17.67 และจากข้ อ มูล ของ
สถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ในประเทศในส่วน
ของเหล็กทรงแบน มีปริ มาณ 890,453 ตัน ลดลง ร้ อยละ 0.6 โดยเหล็ก แผ่น บางรี ด ร้ อน
ลดลง ร้ อยละ 6.1 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมชนิดอื่นๆ ลดลง ร้ อยละ 4.5
ปริ ม าณการนํ า เข้ า 712,088 ตัน ลดลง ร้ อยละ 2.3 โดยเหล็ก แผ่น บางรี ด ร้ อน
Carbon Steel ลดลง ร้ อยละ 32.9 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรี ดร้ อน Alloy Steel
ลดลง ร้ อยละ 22.2 สําหรับการส่งออก พบว่า ปริ มาณการส่งออก 40,515 ตัน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 62.5 โดยเหล็กแผ่นรี ดเย็น Alloy Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1,081.7 เหล็กแผ่นรี ด
เย็น Carbon Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 782.6
ดัชนีผลผลิตในกลุม่ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยเหล็กลวด เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 29.83 เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.11 และ
จากข้ อมูลของสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ า แห่งประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใน
ประเทศ มีป ริ ม าณ 576,876 ตัน เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 42.5 โดยเหล็ก เส้ น และเหล็ก
โครงสร้ างรู ปพรรณ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 70.2 เหล็กลวด เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.6 สําหรับการ
นํา เข้ า มีป ริ ม าณ 219,952 ตัน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 0.1 โดยเหล็ก โครงสร้ างรู ป พรรณรี ด
ร้ อน Stainless Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 67.5 รองลงมาคือ ลวดเหล็ก เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
28.4 สํ า หรับ การส่ง ออก มีป ริ ม าณ 63,858 ตัน เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 14.1 โดยเหล็ก
โครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน Stainless Steel เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 810
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด CIS ณ
ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนตุลาคม 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 59.48 เป็ น
82.05 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 37.95 เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 58.37 เป็ น 77.67 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
33.06 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก 63.05 เป็ น 75.76 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 20.17 เหล็กแผ่น
รี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 69.15 เป็ น 82.80 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 19.74 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 68.08
เป็ น 74.46 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.37 ซึ่งสาเหตุที่ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจาก ราคาเหล็กใน
ตลาดโลกได้ ปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้ มีการปรับตัวสูงขึ ้น
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2559 คาดการณ์ว่าการผลิต
จะเพิ่มสูงขึ ้น ทั ้ง เหล็กทรงแบน (ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบ) และทรงยาว
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้า (ได้ แก่ เครื่ องซักผ้ าและ
เครื่ องปรับอากาศ) และก่อสร้ าง
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นตุ ล าคม 2559
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2558 โดยเป็ นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 161,105 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558
ซึ่ง มีก ารผลิต 165,381 คัน ร้ อยละ 2.59 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตันและอนุพนั ธ์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 60,634 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ซึง่
มีการจํ าหน่าย 67,910 คัน ร้ อยละ 10.71 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์ PPV
รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 103,192 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 111,229 คัน ร้ อยละ 7.23 โดยตลาด
ส่ งออกมี การชะลอตัวในประเทศแถบตลาดโอเชี ยเนี ย
ตะวันออกกลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559
คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2559
ประมาณการว่าจะมี การผลิตเพื่ อจํ าหน่ า ยในประเทศ
ร้ อยละ 40 และส่งออกร้ อยละ 60
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รถจักรยานยนต์
อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต์ ใ นเดื อ นตุ ล าคม
2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํานวน 155,483 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนตุลาคม 2558
ซึง่ มีการผลิต 145,279 คัน ร้ อยละ 7.02 โดยเป็ นการปรับ
เพิ่มขึ ้นของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํานวน 126,184 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนตุลาคม 2558
ซึง่ มีการจําหน่าย 118,516 คัน ร้ อยละ 6.47
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 22,683 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนตุลาคม 2558
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 22,328 คัน ร้ อยละ 1.59 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา สหราช
อาณาจักรและญี่ปนุ่
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต์ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน 2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิต
เพื่อจําหน่ายในประเทศร้ อยละ 82 และส่งออกร้ อยละ 18

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 ตสาหกรรมปูนซี เมนต์ ในภาพรวมยังขยายตัวได้ เมื่ อ
เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน ถึงแม้ จะมีอัตราการเติบโตที่ตํ่าลง
โดยเฉพาะในช่ วงครึ่ งหลั งของปี เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จใน
ภาพรวมของประเทศยังชะลอตัว ภาคเอกชนจึงชะลอการลงทุนลง
สํ า หรั บมู ล ค่ าการส่ งออกหดตั ว ลงจากการปรั บลดคํ า สั่ ง ซื้ อ
ปู นซี เมนต์ ของเมี ยนมา ประกอบกั บครึ่ งหนึ่ งของปริ มาณการ
ส่ งออกปูนซี เมนต์ ในเดือนนี้ ทั้งหมด เป็ นการส่ งออกปูนเม็ดซึ่งมี
มูลค่ าไม่ สูงนัก”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการ
ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.00 และร้ อย
ละ 18.67 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ขยายตัวได้ ดีเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากฐาน
ตัวเลขของปี 2558 ค่ อนข้ างตํ่ า แต่ ห ากพิ จ ารณาการเติ บ โตในภาพรวมของ
อุ ต สาหกรรมในปี นี ถ้ ื อ ว่ า ไม่ ดี นั ก โดยเฉพาะช่ ว งครึ่ ง ปี หลัง หรื อ ตั ง้ แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวทําให้ ภาคเอกชนชะลอ
การลงทุนในโครงการก่อสร้ างลง ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ และปริ มาณการผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศลดลงตามถึงแม้ ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ดเู หมือนจะยังไม่สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนได้ มากนัก
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนตุลาคม 2559 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวลงร้ อยละ 27.62 เนื่องจากเมียนมาซึง่ เป็ นตลาด
ส่งออกสินค้ าปูนซีเมนต์ที่สําคัญที่สดุ ของไทยปรับลดคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้ างมาก หรื อคิดเป็ นมูลค่าลดลงกว่า 10 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ในเดือนนี ้เทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ นจะเห็ น ว่า ลดลงไม่ ม ากนัก แต่ก ลับ มี มูล ค่า การส่ง ออกลดลงค่อ นข้ า งมาก
เนื่องจากร้ อยละ 49 ของปริ มาณการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดเป็
ั้
นการส่งออกปูน
เม็ดซึ่งมีมูลค่าไม่สูงเท่าปูนซีเมนต์ โดยตลาดส่งออกปูนเม็ดที่สําคัญของไทยใน
เดือนนี ้ คือ บังคลาเทศ ศรี ลังกา และกานา ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่ารวม 10.67
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อร้ อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์รวมทังหมดของ
้
ไทย
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้ มทรงตัวหรื อปรับตัว
ลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัวการ
เร่ งลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ของภาครัฐยังช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน
ได้ ไม่มากนัก
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากเมียนมาซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยยังคงมีแนวโน้ มที่จะสั่งซือ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงมากต่อเนื่องจากเดือนก่อน ถึงแม้ บังคลาเทศและศรี ลังกามี
แนวโน้ มที่จะสัง่ ซื ้อปูนเม็ดจากไทยเพิ่มขึ ้น แต่เนื่องจากปูนเม็ดมีมลู ค่าไม่สูงนัก ทําให้
มูลค่าการส่งออกในภาพรวมมีแนวโน้ มหดตัวลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นเดือ นตุ ล าคม 2559 ปรั บ ตั ว เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ
10.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่องจากเครื่ องซักผ้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 31.41 และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.50 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Other IC ที่
ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,453.74

-11.47

656.72

-9.37

254.86

15.82

249.35
4,571.85

-11.31
-5.47

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 ตุลาคม 2559 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ
112.87 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อ น โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามี ดัชนี ผลผลิต อยู่ที่ ร ะดับ 107.12
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุ่ม
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ ้น ไ ด้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต เครื่ องซักผ้ า เตาไมโครเวฟ และโทรทัศน์
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.01, 22.78, 31.41, 12.65 และ 5.36 เมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามลํ า ดั บ โดยในส่ ว นของ
เครื่ องปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และส่งออกไปตลาด
หลักในจีนและญี่ปนปรั
ุ่ บตัวเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 229.50 และ 8.28
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับสําหรับเครื่ องซัก
ผ้ าที่มีผ้ ผู ลิตบางรายขยายกําลังการผลิตและเริ่ มผลิตตังแต่
้ เดือน
สิงหาคม ปี 2559 ทําให้ มีการผลิตเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นการผลิต
เพื่อส่งออก โดยส่งออกไปตลาดหลักซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรปมีการขยายตัวอย่าง
มาก
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 116.45
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Other IC เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 18.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC
เป็ นชิ น้ ส่ว นสํ า คัญ ในการพัฒ นาสิน ค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สูง ขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลัก ในสหภาพยุโ รปและญี่ ปุ่ น
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เดือนกันยายน 2559 มีมลู ค่า 4,571.85 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลงร้ อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 1,862.62
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ ปรับตัว
ลดลง ได้ แ ก่ อาเซี ยน สหภาพยุโ รป และสหรั ฐ อเมริ กา ลดลง
ร้ อยละ 4.06, 17.22 และ 5.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ าหลักที่มีการส่งออกมากที่สดุ ได้ แก่
เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้น
และแผงควบคุม มีมลู ค่าส่งออก 254.86 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 15.82 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่
อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.84, 6.22,
15.88 และ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
รองลงมาคื อ เครื่ องปรั บอากาศ มี มูลค่า 249.35 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 11.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
จากการส่ ง ออกไปตลาดหลัก ส่ ว นใหญ่ ป รั บ ตัว ลดลง ได้ แก่
อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ลดลงร้ อยละ 21.09,
22.02 และ 13.38 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ตามลําดับ
2,709.23
สิ น ค้ า อิ เล็ กทรอนิ กส์ มี มูลค่ า การส่ ง ออก
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 7.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัว
ลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริ กา ลดลงร้ อยละ
10.33, 28.65 และ 11.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลําดับ โดยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
1453.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 11.47 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบ
้
บตัวลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา และ
ทังหมดปรั
ญี่ปนุ่ ลดลงร้ อยละ 17.72, 17.51, 17.66 และ 11.45 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ยกเว้ นอาเซียน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 6.37 เมื่อเทียบกับเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ
รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 656.72 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 9.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออกไปอาเซี ยน จี น และสหรั ฐอเมริ กา
ลดลงถึงร้ อยละ 0.96, 42.46 และ 16.88 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ในขณะที่สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 10.29 และ 23.91 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกั น
ของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2559 จากแบบจําลองดัชนีชี ้นําที่จดั ทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิ ต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.45 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เครื่ องปรับอากาศ
เนื่ อ งจากเครื่ อ งปรั บ อากาศสามารถขยายตัว ได้ ทัง้ ตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลัก รวมถึงเครื่ องซักผ้ าที่มีการขยาย
กํ า ลัง การผลิ ต สํ าหรั บ อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ คาดว่ า จะ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.61 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
จากการปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ของ IC เนื่ อ งจากเป็ นชิ น้ ส่ ว นสํ า คัญ
ในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น
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