ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 2559
สรุ ปประเด็นสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2559 ขยายตัวร้ อยละ 0.6 โดย
อุต สาหกรรมสํ า คัญ ที่ ข ยายตัว อาทิ เครื่ อ งประดับ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านเรื อน ผลิตภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ เดือนกันยายน 2559 ขยายตัวดีเนื่องจากการ
จําหน่ายในประเทศ และการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึน้ อาทิ
อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ปนุ่
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกันยายน 2559 ขยายตัวดี เนื่องจาก
IC เป็ นชิ ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออก
ไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น และ HDD ส่งออกไปตลาดหลักเริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้น
หลังจากที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี
การแจ้ งประกอบกิจการและการจําหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนกันยายน
2559 มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจํานวน 456 ราย เพิ่มขึ ้น
จากเดือนสิงหาคม 2559 ร้ อยละ 19.1 มีจํานวนการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.1 แต่มี
ยอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 16.3 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรม
ผลิ ต สุ ร ากลั่น ประเภทวิ ส กี ้ (สุ ร ามอลต์ ) จํ า นวนเงิ น ทุ น 2,999 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้ อยละ 8.4 สําหรับโรงงานที่จําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 98 ราย น้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2559 ร้ อยละ 36.8 และน้ อยกว่า
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 69.3
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การนํ า เข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นกัน ยายน 2559 การนํ า เข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,399.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
5.7 เมื่อเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนําเข้ าเครื่ องสูบลม เครื่ องสูบของเหลว ตลับ
ลูกปื น เครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปโลหะ รวมถึงเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปไม้ ที่เพิ่มขึ ้น
ด้ านการนําเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,086.9
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัว ร้ อยละ 3.1 เมื่ อเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการนํ าเข้ า
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติกที่เพิ่มขึ ้น
อุปกรณ์สว่ นประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เคมีภณ
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนกันยายน 2559 มีปริ มาณ
ทัง้ หมดจํ า นวน 10,539.2 ล้ า นกิ โ ลวัต ต์ -ชั่ว โมง ลดลงจากเดื อ นสิง หาคม 2559 ร้ อยละ 1.5 ที่
ปริ ม าณ 10,702.0ล้ า นกิ โลวัตต์ -ชั่ว โมง แต่เ พิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 4.3 จากช่ ว งเดีย วกัน ของปี 2558 ที่
ปริ มาณ 10,100.9 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หากแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าของกิจการทุกขนาดทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
ลดลงจากเดือนที่ผา่ นมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกันยายน 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 0.6 อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลด้ านบวกต่ อ ดั ช นี เ ช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องประดั บ
เครื่ องปรั บอากาศ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านเรื อน เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 6.5
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 2.2
สําหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน
กันยายน 2559 ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงั มีแนวโน้ มขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า
โดยในเดือนสิงหาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัว
ร้ อยละ 4.7 และ 4.8 ตามลําดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2559
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นกัน ยายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 456 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม
2559 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจํานวน 383 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้ อยละ 19.1 มีการจ้ างงาน
จํานวน 10,329 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนสิงหาคม 2559 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 8,820 คน ร้ อยละ 17.1 แต่มียอดเงิน
้ ้น 25,486 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ซึง่ มีการลงทุน 30,467 ล้ านบาท ร้ อยละ 16.3
ลงทุนรวมทังสิ
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นกัน ยายน 2559 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนกันยายน 2558 ซึง่ มีโรงงาน
เริ่ มประกอบกิจการจํานวน 498 ราย หรื อคิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 8.4 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือน
กันยายน 2558 ซึ่งมีการลงทุน 33,053 ล้ านบาท ร้ อยละ 22.9 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือนกันยายน
2558 ที่มีจํานวนการจ้ างงาน 11,779 คน ร้ อยละ 12.3
- อุต สาหกรรมที่ มี จํ า นวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นกัน ยายน 2559 คื อ
อุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เสาเข็ ม แผ่น พื น้ จํ า นวน 37 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมขุดตักดิน สําหรับใช้ ในการก่อสร้ าง จํานวน 30 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนกันยายน 2559 คือ อุตสาหกรรม
ผลิตสุรากลัน่ ประเภทวิสกี ้ (สุรามอลต์) จํานวนเงินทุน 2,999 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ จํานวนเงินทุน 2,507.60 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรม ผลิตอาหารทะเลแปรรู ป ชํ าแหละ แกะ ล้ าง กุ้ง และกุ้งแช่แข็ง จํานวนคนงาน
672 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมถนอมสัตว์ นํา้ โดย วิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ ง
จํานวนคนงาน 471 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนสิงหาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการจํานวน 98 ราย น้ อยกว่าเดือนสิงหาคม 2559 ซึง่ มีโรงงานที่
ปิ ดดําเนินกิ จการจํ านวน 155 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 36.8 มีการเลิกจ้ างงาน จํ านวน 1,760 คน น้ อยกว่าเดือน
สิงหาคม 2559 ซึ่งมีการเลิกจ้ างงานจํ านวน 3,772 คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิ จการรวม 2,354 ล้ านบาท
มากกว่าเดือนสิงหาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,565 ล้ านบาท
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนกันยายน 2558 ซึง่ มีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 319 ราย คิดเป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 69.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนกันยายน 2558 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 7,058 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนกันยายน 2558 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจํานวน 16,623 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สุดในเดือนกันยายน 2559 คือ อุตสาหกรรม
บรรจุก๊าซ จํ านวน 12 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
จํานวน 9 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน 2559 คื อ
อุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ เงินทุน 401 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทํา ดัดแปลง ซ่อมแบบ
หรื อเครื่ องจับสําหรับใช้ กบั เครื่ องมือกล เงินทุน 295 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจํ า นวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน 2559
คือ อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์ยางที่มิใช่ยางยานพาหนะ จํานวนคนงาน 248 คน รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมทํา ดัดแปลง ซ่อมแบบหรื อเครื่ องจับสําหรับใช้ กบั เครื่ องมือกล จํานวนคนงาน 121
คน
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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 (ไม่รวมนํ า้ ตาล) เดื อนกันยายน 2559
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.4 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมันสําปะหลัง ทูน่ากระป๋ อง และกุ้งแช่แข็งปรับตัว
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 16.0 7.7 และ 7.1 ตามลําดับจากผลผลิตเพิ่มขึ ้น ประกอบกับความต้ องการของ
ตลาดมีอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้ วัตถุดิบในประเทศ เช่น
นํา้ มันปาล์ม ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 25.9 จากวัตถุดิบลดลงส่วนสินค้ าที่ใช้ วัตถุดิบนํ าเข้ า คือ
นํ า้ มันถั่วเหลืองการผลิตปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 83.5 เนื่ องจากความต้ องการบริ โภคภายใน
ปรับตัวสูงขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าอาหารและเกษตรในประเทศ (ไม่รวม
นํ ้าตาล) เดือนกันยายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.6 โดยเฉพาะความ
ต้ องการบริ โภคนํ ้ามันถัว่ เหลืองยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 76.0 เนื่องจากราคานํา้ มันถั่วเหลืองใกล้ เคียงกับนํ ้ามันปาล์มทําให้ ผ้ ูบริ โภคหันไปบริ โภคนํ ้ามันถั่ว
เหลืองแทน
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนํ า้ ตาล) เดื อ น
กันยายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 12.4 ในกลุ่มสินค้ าที่สําคัญ
เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปลาทูน่ากระป๋ อง
ผลิตภัณฑ์ ข้าว ไก่แปรรู ปและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ปรั บตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.5 26.5 24.9
11.4 10.5 7.8 7.6 และ 4.1 ตามลําดับ แม้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมี
ความผันผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ตามมี
บางสินค้ าที่ปรับตัวลดลงเช่นสับปะรดกระป๋ องลดลงร้ อยละ 12.0 จากคําสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวลงและ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น สําหรับมูลค่าการส่งออกนํ ้าตาลปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนร้ อยละ 45.5 จากการชะลอคําสัง่ ซื ้อของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ อินโดนีเซีย และกัมพูชา
3. แนวโน้ ม
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อน
โดยมีปัจจัยลบจากการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลัก อย่างญี่ ปุ่นและจีน ผลกระทบจาก Brexit และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกในหลายสินค้ า ได้ แก่ สินค้ าไก่แปรรูป ที่มีคําสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ ้นและการกลับมาได้ รับสิทธินําเข้ าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลีใต้ สินค้ าประมงที่ได้ รับ
ผลดีจากสหรัฐฯ ที่ปรับระดับการจัดอันดับการค้ ามนุษย์ของไทยดีขึ ้นจาก Tier 3 เป็ น Tier 2 รวมถึง
สินค้ ากุ้งที่สถานการณ์การผลิตกุ้งไทยฟื น้ ตัวจากโรค EMS สินค้ านํ ้าตาลทรายที่มีคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า
เพิ่มขึ ้นประกอบกับรัฐบาลใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่ งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้ กับSMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรู ปแบบต่างๆ
รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริ โภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออก
อุตสาหกรรมอาหารให้ ขยายตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 2559
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ และ
เส้ นด้ ายจากความต้ องการใช้ ภายในประเทศและการส่ งออกที่
ขยายตัวสูงขึ้น ในส่ วนกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มเพิ่มขึ้นในส่ วนเสื้อผ้ าถัก
ตามคํ าสั่ งซื้ อ ทั้ งภายในและต่ างประเทศ เพื่ อเตรี ยมผลิ ตและ
จําหน่ ายในช่ วงปลายปี ซึง่ คาดว่ าจะมีอากาศหนาวกว่ าทุกปี ”
ตัน

ปริ มาณการผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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2558

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 ก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.6 โดย
กลุ่มเส้ นใยสังเคราะห์ และกลุ่มเส้ นด้ ายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.7 และ 3.6
ตามลําดับ จากความต้ องการใช้ ภายในประเทศและการส่งออกที่ ขยายตัว
เนื่ อ งจาก
สู ง ขึ น้ ในส่ ว นการผลิ ต ผ้ าผื น ลดลง ร้ อยละ 12.7
ยังมีสินค้ าสะสมค่อนข้ างมากจากการนําเข้ าในเดือนที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่ อ น การผลิ ตกลุ่ ม เสื อ้ ผ้ าสํ า เร็ จรู ปโ ดยรวมลดล ง ร้ อ ย ล ะ 4.1
ในส่วนเสือ้ ผ้ าทอ แต่เพิ่มขึน้ ในส่วนเสื ้อผ้ าถัก ตามคําสัง่ ซือ้ ทัง้ ภายในและ
ต่ างประเทศ เพื่ อเตรี ยมผลิ ตและจํ าหน่ ายในช่ วงปลายปี ซึ่ งคาดว่า จะมี
อากาศหนาวกว่าทุกปี
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปริ มาณการผลิตเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป
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2. การจําหน่ าย
ปริ มาณการจําหน่ ายในประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ มีปริ มาณการจําหน่ายเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.4
สําหรับผ้ าผืน มีปริ มาณการจําหน่ายลดลง ร้ อยละ 3.0 สอดคล้ องกับการ
ผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การบริ โภคเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปในประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 5.1 ทังเสื
้ ้อผ้ าถักและเสื ้อผ้ าทอ
การส่ งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน ผลิตภัณฑ์
เส้ นใยสิ่งทอ มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 1.2 จากความต้ องการใน
ตลาดคูค่ ้ าเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะประเทศจีน นําเข้ าจากไทยเพิ่มสูงขึ ้นถึงร้ อยละ
35.9 นอกจากนี ้ยังส่งออกเพิ่มขึน้ ในประเทศตุรกี และบังคลาเทศ ในส่วน
ผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย ร้ อยละ 1.0 ในตลาด
เวียดนาม เมียนมา ญี่ ปนุ่ และจีน สําหรับการส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ร้ อยละ 9.8
จากคํ า สั่ง ซื อ้ ในตลาดหลัก ได้ แ ก่ ญี่ ปุ่ น
สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่
ชัดเจน

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้ านเหรี ยญฯ

มู ลค่ าการส่ งออก (สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม )
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. แนวโน้ ม
คาดว่า การผลิต การจํ าหน่ ายในประเทศ จะขยายตัวค่อนข้ างมาก
โดยเฉพาะในส่วนเสื ้อผ้ าชุดดํา สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการ เพื่อ
สวมใส่ถวายความอาลัยของพสกนิกรทัว่ ประเทศ ส่งผลให้ หลายโรงงานต้ อง
เร่ ง การผลิ ต อย่ า งมาก เพื่ อ ให้ ทัน ตามความต้ อ งการของลูก ค้ า ในส่ ว น
ภาพรวมการส่งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปและเครื่ องนุ่งห่ม คาดว่า จะขยายตัว
ต่อเนื่องถึงสิ ้นปี 2559 โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ในส่วนตลาดคู่ค้าอื่น ๆ
จะสามารถส่ ง ออกได้ เ พิ่ ม ขึ น้ ในตลาดสหภาพยุโ รป จากความต้ อ งการ
บริ โภคที่คาดว่าจะขยายตัวในช่วงเทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 2559
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์
ความต้ องการใช้ เหล็กปี 2016 ในปริ มาณ 1.501 พันล้ าน
ตัน ขยายตัว ร้ อยละ 0.2 และคาดการณ์ ความต้ องการใช้
ในปี 2017 ประมาณ 1.510 พันล้ านตัน ขยายตัว ร้ อยละ
0.5 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยปั จจัยหลักมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนทั่วโลก ทําให้ ความต้ องการ
ใช้ เหล็กฟื ้ นตัวไม่ มากนัก

ดัชนีราคาเหล็กต่ างประเทศ *

* CIS Black Sea

1.

การผลิต
สถานการณ์ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกันยายน 2559 เพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 115.60
มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุดงั นี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บโครเมีย ม เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 48.02 เหล็ก
แผ่น รี ด ร้ อนชนิด ม้ ว น เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 44.37 เหล็ก แผ่น รี ด เย็น เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ
22.88 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า
ความต้ องการใช้ ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน มีปริ มาณ 959,087 ตัน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3.6 โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บโครเมีย มเพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 86.9 รองลงมาคือ
เหล็ก แผ่น เคลือ บดีบ ุก เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 36.8 และเหล็ก แผ่น บางรี ด เย็น เพิ่ม ขึ ้น
ร้ อยละ 25.8 ปริ มาณการนําเข้ า 738,928 ตัน ลดลง ร้ อยละ 4.1 โดยเหล็กแผ่น
บางรี ดร้ อน (Carbon Steel) ลดลง ร้ อยละ 34.7 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรี ด
ร้ อน ( Alloy Steel) ลดลง ร้ อยละ 31.8 สําหรับการส่งออก พบว่า ปริ มาณการ
ส่ง ออก 38,220 ตัน เพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 46.2 โดยเหล็ก แผ่น หนารี ด ร้ อน (Alloy
Steel) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7,285.4 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 220.9
 ดัชนี ผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลง ร้ อยละ 12.45 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยลวดเหล็กแรงดึงสูง ลดลง ร้ อยละ 16.18 เหล็ก เส้ น ข้ อ อ้ อ ย
ลดลง ร้ อยละ 13.37 ลวดเหล็ก ลดลง ร้ อยละ 9.14 และจากข้ อ มูล ของสถาบัน
เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย พบว่า ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ ลดลง
ร้ อยละ 13.6 โดยเหล็ก เส้ น และเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ ลดลง ร้ อยละ 23.2 แต่
เหล็ก ลวด เพิ ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 15.9 สํ า หรับ การนํ า เข้ า มีป ริ ม าณ 233,544 ตัน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.7 โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน (Carbon Steel) เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 266 รองลงมาคือ เหล็ก โครงสร้ างรู ป พรรณรี ด ร้ อน (Stainless Steel)
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 43.6 สําหรับการส่งออก ลดลง ร้ อยละ 17.1 โดยเหล็กเส้ น ลดลง
ร้ อยละ 66.6
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อ มูล ดัช นี ร าคาเหล็ก ต่ า งประเทศของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกันยายน 2559 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น
จาก 60.46 เป็ น 74.65 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 23.47 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 63.58
เป็ น 76.51 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 20.34 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก 67.29 เป็ น 75.05
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 11.53 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 71.96 เป็ น 77.57 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
7.80 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 70.85 เป็ น 74.04 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.50
3. แนวโน้ ม
สถานการณ์ การผลิตเหล็กของไทยในเดือนตุลาคม 2559 คาดการณ์ ว่าจะ
ทรงตัว โดยคาดการณ์ ว่าอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน จะมีการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้น ตาม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เช่น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องซักผ้ า แต่
เหล็กทรงยาวที่ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง คาดการณ์ว่าจะทรงตัว
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นกั น ยายน 2559
ขยายตัวเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึ น้ ของตลาดใน
ประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่ มฟื ้ นตัว และผลจาก
การเปิ ดตัวรถยนต์ ร่ ุ นใหม่

1. การผลิตรถยนต์
จํานวน 173,069 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนกันยายน 2558
ซึ่ง มีก ารผลิต 171,496 คัน ร้ อยละ 0.92 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ และรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์
2. การจําหน่ายรถยนต์
จํานวน 63,641 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนกันยายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 61,869 คัน ร้ อยละ 2.86 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการจําหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1
ตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
3. การส่งออกรถยนต์
จํานวน 112,565 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558
ซึ่ง มี การส่ง ออก 124,952 คัน ร้ อยละ 9.91 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป
และอเมริ ก ากลางและใต้ อ ย่ า งไรก็ ต าม ปริ ม าณการ
ส่งออกรถยนต์เดือนกันยายนมีปริ มาณสูงสุดในรอบ 9
เดือนของปี 2559
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2559 คาด
ว่าจะชะลอตัว เมื่อเปรี ยบเที ย บกับเดือ นตุลาคม 2558
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศร้ อยละ 37
และส่งออกร้ อยละ 63

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 2559
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน
2559 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ

1. การผลิตรถจักรยานยนต์1
จํ า นวน 151,294 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นกั น ยายน
2558 ซึ่งมีการผลิต 149,234 คัน ร้ อยละ 1.38 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต
2. การจําหน่ายรถจักรยานยนต์2
จํ า นวน 156,753 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นกั น ยายน
2558 ซึง่ มีการจําหน่าย 134,434 คัน ร้ อยละ 16.60
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)
จํานวน 19,249 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2558
ซึ่งมีการส่งออก 22,530 คัน ร้ อยละ 14.56 โดยตลาด
ส่ง ออกมี ก ารชะลอตัว ในประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ อิ ต าลี แ ละ
แคนาดา
4. แนวโน้ ม
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม
2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนตุลาคม
2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม
2559ประมาณการว่ า จะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ จํ า หน่ า ยใน
ประเทศร้ อยละ 83และส่งออกร้ อยละ 17

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

ตัง้ แต่ เ ดื อ นเมษายน 2559 ข้ อ มูล การจํ า หน่ า ยรถจัก รยานยนต์ มี ก ารปรั บ ประเภทรถจัก รยานยนต์ จ ากรถจัก รยานยนต์ แ บบครอบครั ว แบบสกูต เตอร์ และแบบสปอร์ ต เป็ น
รถจักรยานยนต์แบบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
ดังนั ้น จึงสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการขยายตัวในภาพรวมได้ เท่านัน้
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
“อุ ต สาหกรรมปู นซี เมนต์ ในภาพรวมยั งอยู่ ในเกณฑ์
ขยายตัวได้ เมื่อเทียบกั บช่ วงเดียวกั นของปี ก่ อน แต่ หากพิจารณา
การเติ บโตของอุ ตสาหกรรมในปี 2559 จะเห็นได้ ว่ ามี อั ตราการ
เติบโตที่ลดลงอย่ างต่ อเนื่องในช่ วงครึ่ งหลังของปี เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ ขยายตัวส่ งผลให้ ภาคเอกชนชะลอการ
ลงทุนลง สําหรั บมูลค่ าการส่ งออกปรั บตัวดีขึ้นเล็กน้ อย เนื่ องจาก
บังคลาเทศเวียดนาม และกัมพูชา สั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทยเพิม่ ขึ้น”

1.การผลิตและการจําหน่ ายในประเทศ
ในเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณการ
ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.68 และร้ อย
ละ 16.39 ตามลําดับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตัวได้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากฐาน
ตัวเลขปี 2558 ค่อนข้ างตํ่า แต่หากพิจารณาการเติบโตของอุตสาหกรรมในปี 2559
จะพบว่ า อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ ห ดตัว ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 3 นั บ จากเดื อ น
กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวดีนกั ประกอบ
กับมีฝ นตกหนักและนํ า้ ท่วมในหลายพื น้ ที่ ทําให้ ความต้ องการใช้ ปูน ซีเมนต์ ใ น
ประเทศลดลง ส่งผลให้ มีปริ มาณการผลิตลดลงตามอย่างไรก็ตาม การเร่ งลงทุนใน
โครงการก่ อสร้ างต่างๆ ของภาครั ฐ ทัง้ ในส่วนของโครงการก่อสร้ างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมือง โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ A ฯลฯ จะช่วย
ให้ อตุ สาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวดีขึ ้นได้ ในระยะต่อไป
2. การส่ งออก

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัวร้ อยละ 2.32 เนื่องจากบังคลาเทศ เวียดนาม
และกัมพูชา มีคําสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มขึน้ จํานวนมาก โดยเฉพาะบังคลา
เทศซึง่ มีมลู ค่าการนําเข้ าปูนซีเมนต์จากไทยสูงถึง 8.59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 19 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดในเดื
ั้
อนนี ้ของไทย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากปูนซีเมนต์ที่บงั คลาเทศนําเข้ าจากไทยทังหมดเป็
้
นปูนเม็ด ซึง่ มีมลู ค่า
ไม่สงู นัก ประกอบกับเมียนมาซึ่งเป็ นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สดุ ของไทยมีคําสัง่
ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลดลงค่อนข้ างมากต่อเนื่องจากเดือนก่อน มูลค่าการส่งออก
ในเดือนนีข้ องไทยจึงขยายตัวไม่มาก เมื่อเทียบกับปริ มาณการส่งออกที่เพิ่ มขึน้
ค่อนข้ างมาก
3. แนวโน้ ม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตและจํ าหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศมีแนวโน้ มทรงตัว เนื่ องจาก
หลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศยังไม่ขยายตัวมากนัก ภาคเอกชนจึงมีแนวโน้ มชะลอการลงทุนในธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศลดลง
สําหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากเมียนมาซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยยังคงมีแนวโน้ มที่จะสั่งซือ้
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลง ในขณะที่บงั คลาเทศซึ่งมีปริ มาณการสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทย
เพิ่มขึ ้นก็เป็ นการสัง่ ซื ้อปูนเม็ดซึ่งมีมลู ค่าไม่สงู นักทังหมด
้
มูลค่าการส่งออกในภาพรวม
จึงมีแนวโน้ มลดลง

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 2559
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนกันยายน 2559 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
10.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่ องจากเครื่ องซักผ้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ มากกว่ าร้ อยละ 40
และอุ ตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ปรั บ ตัว เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 6.65
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Monolithic
IC Other IC และ HDD ที่ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)

1,567.10

5.98

768.21

-2.16

324.65
270.12

9.79
22.40

4,993.36

6.50

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
อิเล็กทรอนิกส์ข องเดือ น กั นยายน 2559 มี ดัชนี ผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 116.12 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
116.43 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน กลุ่มเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีการปรั บตัวเพิ่มขึน้ ได้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต พัดลม เครื่ องซักผ้ า และเตาไมโครเวฟ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.71, 27.77, 0.47, 40.17 และ 16.38 เมื่อเทียบ
กับ เดื อ นเดี ย วกันของปี ก่ อน ตามลํ าดับ
โดยในส่ว นของ
เครื่ องปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และส่งออกไปตลาด
หลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน
และญี่ ปุ่ น สํ า หรั บ เครื่ อ งซัก ผ้ า ส่ ง ออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมด
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ โดยเฉพาะสหรั ฐ อเมริ กามี ก ารขยายตั ว
อย่างมาก อีกทังผู
้ ้ ผลิตบางรายมีการขยายกําลังการผลิตจึงส่งผล
ต่อการส่งออกเครื่ องซักผ้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ 115.93
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของ Monolithic IC Other IC และ
HDD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.10, 9.19 และ 8.13 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสําคัญในการพัฒนา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออกไปตลาดหลัก
ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น และ HDD ส่งออกไปตลาดหลักเริ่ มฟื น้
ตัวขึ ้นหลังจากที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ต้นปี

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน 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 4,993.36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,037.84
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 8.62 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดี ย วกัน ของปี ก่อ น เนื่ องจากการส่ง ออกไปตลาดหลักปรั บ ตัว
เพิ่มขึน้ ทัง้ หมด ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา
และญี่ ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.08, 10.96, 25.11, 4.86 และ 8.66
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ โดยสินค้ าหลักที่
มีการส่งออกมากที่สดุ ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่าส่งออก
324.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 9.79 เมื่อเทียบกับ
เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการส่ง ออกไปตลาดหลัก เกื อ บ
ทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ มขึ น้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น สหภาพยุโ รป จี น และ
ญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.50, 15.64, 61.31 และ 7.98 เมื่อเทียบ
กับ เดื อนเดี ย วกันของปี ก่ อน ตามลํ า ดับ รองลงมาคื อ เครื่ อ ง
อุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและ
แผงควบคุม มีมลู ค่า 270.12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
22.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไป
ตลาดหลักทัง้ หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป
จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.67, 27.87, 8.51,
10.02 และ 14.57 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ตามลําดับ
2,955.51
สิ นค้ าอิ เล็กทรอนิ กส์ มี มูลค่ าการส่ งออก
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.08 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ ้น

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ร้ อยละ 1.76, 16.01 และ 14.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามลําดับ โดยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
คื อ อุป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มูล ค่า ส่ง ออก
1,567.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.98 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบ
ทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ มขึ น้ ได้ แ ก่ อาเซี ย น สหภาพยุโ รป จี น และ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.12, 17.80, 10.46 และ 11.61
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ยกเว้ นญี่ ปนุ่ ลดลงร้ อยละ
9.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ รองลงมา
คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลู ค่าส่งออก 768.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลงร้ อยละ 2.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
การส่งออกไปจี น และญี่ ปุ่น ลดลงถึงร้ อยละ 23.63 และ 6.70
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ในขณะที่ อ าเซี ย น
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.21, 7.01 และ
1.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
3. แนวโน้ ม
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดื อ น
ตุลาคม 2559 จากแบบจําลองดัชนีชี ้นําที่จดั ทําโดยสถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้ มการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.73 เมื่ อ เที ยบกับเดือ น
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่า จะเพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ
12.38
เมื่ อ เที ยบกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่อ น
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 1.08 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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