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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกนัยายน 2559 ขยายตวัร้อยละ 0.6  โดย

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว อาทิ เคร่ืองประดับ เคร่ืองปรับอากาศ ชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน ผลติภณัฑ์กระดาษ 

อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เดือนกนัยายน 2559 ขยายตวัดีเน่ืองจากการ
จําหน่ายในประเทศ และการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพ่ิมขึน้ อาทิ 
อาเซียน สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น   

อตุสาหกรรมชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกนัยายน 2559 ขยายตวัดี เน่ืองจาก 
IC เป็นชิน้สว่นสําคญัในการพฒันาสนิค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ โดยการสง่ออก
ไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ และ HDD ส่งออกไปตลาดหลกัเร่ิมฟืน้ตวัขึน้
หลงัจากท่ีลดลงมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นปี 

การแจ้งประกอบกจิการและการจาํหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนกนัยายน 
2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 456 ราย เพ่ิมขึน้
จากเดือนสงิหาคม 2559 ร้อยละ 19.1 มีจํานวนการจ้างงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.1 แต่มี
ยอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 16.3 โดยอตุสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อตุสาหกรรม
ผลิตสุรากลั่นประเภทวิสกี  ้ (สุรามอลต์) จํานวนเงินทุน 2,999 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนกนัยายน 2558  ร้อยละ 8.4 สําหรับโรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 98 ราย น้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 36.8 และน้อยกว่า
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 69.3 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกันยายน 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,399.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 
5.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองสูบลม เคร่ืองสูบของเหลว ตลบั
ลกูปืน เคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะ รวมถึงเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปไม้ท่ีเพิ่มขึน้  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,086.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้า
อปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคมีภณัฑ์  และผลติภณัฑ์ทําจากพลาสตกิท่ีเพิ่มขึน้ 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนกนัยายน 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,539.2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 1.5 ท่ี
ปริมาณ 10,702.0ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี
ปริมาณ 10,100.9 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของกิจการทุกขนาดทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากเดือนท่ีผา่นมา แตเ่พิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนกันยายน 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ  0.6 อุตสาหกรรมสําคัญท่ีส่งผลด้านบวกต่อดัช นี เ ช่นผลิตภัณฑ์เค ร่ืองประดับ 
เคร่ืองปรับอากาศ  หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน เย่ือกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 6.5 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 2.2 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

กนัยายน 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนสงิหาคม 2559 การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.7 และ 4.8 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนกันยายน 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนสิงหาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 456 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนสิงหาคม 
2559 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  383 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 19.1 มีการจ้างงาน
จํานวน 10,329 คน เพิ่มขึน้จากเดือนสงิหาคม 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 8,820 คน  ร้อยละ 17.1 แตมี่ยอดเงิน
ลงทนุรวมทัง้สิน้ 25,486 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสงิหาคม  2559 ซึง่มีการลงทนุ 30,467 ล้านบาท ร้อยละ 16.3  
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนกนัยายน 2558 ซึง่มีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 498 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 8.4 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงจากเดือน
กันยายน 2558 ซึ่งมีการลงทุน 33,053 ล้านบาท ร้อยละ 22.9 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือนกันยายน 
2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 11,779 คน ร้อยละ 12.3 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  37 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรมขดุตกัดนิ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง จํานวน  30 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนกนัยายน 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ผลติสรุากลัน่ประเภทวิสกี ้(สรุามอลต์) จํานวนเงินทนุ 2,999 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรม 
ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  จํานวนเงินทนุ 2,507.60 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนกันยายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ชําแหละ แกะ ล้าง กุ้ ง และกุ้ งแช่แข็ง  จํานวนคนงาน       
672  คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมถนอมสตัว์นํา้โดย วิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง               
จํานวนคนงาน  471  คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนสิงหาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 98 ราย น้อยกว่าเดือนสิงหาคม  2559 ซึง่มีโรงงานท่ี
ปิดดําเนินกิจการจํานวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีการเลิกจ้างงาน จํานวน  1,760  คน น้อยกว่าเดือน
สิงหาคม  2559 ซึ่งมีการเลิกจ้างงานจํานวน  3,772  คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  2,354 ล้านบาท 
มากกวา่เดือนสงิหาคม  2559 ท่ีการเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 1,565  ล้านบาท         
 ภาวะการเลกิกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกวา่เดือนกนัยายน 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 319 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 69.3 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนกนัยายน 2558 ท่ี
การเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 7,058  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนกนัยายน 2558 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจํานวน 16,623 คน  

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 2559 คือ อุตสาหกรรม 
บรรจุก๊าซ  จํานวน 12 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์  
จํานวน 9 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเ งินลงทุนสูงสุดในเดือนกันยายน  2559 คือ 
อตุสาหกรรมบรรจกุ๊าซ  เงินทนุ 401 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทํา ดดัแปลง ซ่อมแบบ
หรือเคร่ืองจบัสําหรับใช้กบัเคร่ืองมือกล เงินทนุ 295 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนกันยายน  2559  
คือ  อตุสาหกรรมทําผลิตภณัฑ์ยางท่ีมิใช่ยางยานพาหนะ  จํานวนคนงาน  248 คน รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมทํา ดดัแปลง ซ่อมแบบหรือเคร่ืองจบัสําหรับใช้กบัเคร่ืองมือกล จํานวนคนงาน  121 
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) เดือนกันยายน  2559  
ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.4 แบง่เป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมนัสําปะหลงั ทนู่ากระป๋อง และกุ้ งแช่แข็งปรับตวั
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.0  7.7  และ 7.1 ตามลําดับจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ประกอบกับความต้องการของ
ตลาดมีอย่างต่อเน่ือง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น 
นํา้มันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.9 จากวัตถุดิบลดลงส่วนสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบนําเข้า คือ 
นํา้มันถั่วเหลืองการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 83.5 เน่ืองจากความต้องการบริโภคภายใน
ปรับตวัสงูขึน้ 
 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ (ไม่รวม
นํา้ตาล) เดือนกนัยายน  2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.6 โดยเฉพาะความ
ต้องการบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองยงัคงปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 76.0 เน่ืองจากราคานํา้มนัถั่วเหลืองใกล้เคียงกับนํา้มนัปาล์มทําให้ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถั่ว
เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
กนัยายน 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.4 ในกลุ่มสินค้าท่ีสําคญั 
เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป    ปลาทนู่ากระป๋อง  
ผลิตภัณฑ์ข้าว  ไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั ปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 58.5  26.5  24.9  
11.4  10.5  7.8  7.6  และ 4.1 ตามลําดบั แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัอยู่ในภาวะชะลอตวัและมี
ความผนัผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของไทยยงัอยู่ระดบัดีเม่ือเทียบกบัหลายประเทศ อย่างไรก็ตามมี
บางสินค้าท่ีปรับตวัลดลงเช่นสบัปะรดกระป๋องลดลงร้อยละ 12.0 จากคําสัง่ซือ้ท่ีชะลอตวัลงและ
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ สําหรับมลูค่าการสง่ออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 45.5 จากการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคู่ค้าหลกั อาทิ อินโดนีเซีย และกมัพชูา 
 
3. แนวโน้ม 

การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน
โดยมีปัจจยัลบจากการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การชะลอตวัของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลัก อย่างญ่ีปุ่ นและจีน ผลกระทบจาก Brexit และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้
อย่างไรก็ตาม มีปัจจยับวกในหลายสนิค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ท่ีมีคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศ
เพ่ิมขึน้และการกลบัมาได้รับสทิธินําเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลีใต้ สินค้าประมงท่ีได้รับ
ผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการค้ามนษุย์ของไทยดีขึน้จาก Tier 3 เป็น Tier 2 รวมถึง
สินค้ากุ้ งท่ีสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจากโรค EMS สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้า
เพ่ิมขึน้ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้กับSMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่าง  ๆ
รวมถึงการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ การผลิตและการส่งออก
อตุสาหกรรมอาหารให้ขยายตวั 

 
 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์และ
เส้นด้ายจากความต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออกที่
ขยายตัวสูงขึ้น ในส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเพิ่มขึ้นในส่วนเส้ือผ้าถัก 
ตามคําส่ังซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมผลิตและ
จาํหน่ายในช่วงปลายปี ซึง่คาดว่าจะมีอากาศหนาวกว่าทุกปี” 
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ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอในภาพรวมเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 9.6 โดย
กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์และกลุ่มเส้นด้ายเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 10.7 และ 3.6 
ตามลําดับ จากความต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออกท่ีขยายตัว
สูงขึ น้  ในส่วนการผลิตผ้าผืนลดลง  ร้อยละ  12.7 เ น่ืองจาก 
ยงัมีสินค้าสะสมคอ่นข้างมากจากการนําเข้าในเดือนท่ีผ่านมา  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่ อน  การผ ลิตกลุ่ ม เ สื อ้ ผ้ า สํ า เ ร็ จ รูป โ ดยรวมลดลง  ร้ อยละ  4.1 
ในส่วนเสือ้ผ้าทอ แต่เพ่ิมขึน้ในส่วนเสือ้ผ้าถัก ตามคําสัง่ซือ้ทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเตรียมผลิตและจําหน่ายในช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าจะมี
อากาศหนาวกวา่ทกุปี 
 
2. การจาํหน่าย 

ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.4 
สําหรับผ้าผืน มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 3.0 สอดคล้องกับการ
ผลิตท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้การบริโภคเสือ้ผ้าสําเร็จรูปในประเทศ
ขยายตวัเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.1 ทัง้เสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอ 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลิตภณัฑ์
เส้นใยสิ่งทอ มีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 1.2 จากความต้องการใน
ตลาดคูค้่าเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีน นําเข้าจากไทยเพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 
35.9 นอกจากนีย้งัส่งออกเพ่ิมขึน้ในประเทศตรุกี และบงัคลาเทศ ในส่วน
ผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 1.0 ในตลาด
เวียดนาม เมียนมา ญ่ีปุ่ น และจีน สําหรับการส่งออกเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง
อย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 9.8 จากคําสั่งซือ้ในตลาดหลัก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัฟืน้ตวัไม่
ชดัเจน  
 
3. แนวโน้ม 

คาดว่า การผลิต การจําหน่ายในประเทศ จะขยายตัวค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในส่วนเสือ้ผ้าชดุดํา สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองตามความต้องการ เพ่ือ
สวมใสถ่วายความอาลยัของพสกนิกรทัว่ประเทศ ส่งผลให้หลายโรงงานต้อง
เร่งการผลิตอย่างมาก เพ่ือให้ทันตามความต้องการของลูกค้า ในส่วน
ภาพรวมการส่งออกเสือ้ผ้าสําเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่ม คาดว่า จะขยายตัว
ต่อเน่ืองถึงสิน้ปี 2559 โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ในส่วนตลาดคู่ค้าอ่ืน ๆ 
จะสามารถส่งออกได้เพ่ิมขึน้ในตลาดสหภาพยุโรป จากความต้องการ
บริโภคท่ีคาดวา่จะขยายตวัในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์

ความต้องการใช้เหล็กปี 2016 ในปริมาณ 1.501 พันล้าน

ตัน ขยายตัว ร้อยละ 0.2  และคาดการณ์ความต้องการใช้

ในปี 2017 ประมาณ 1.510 พันล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 

0.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยปัจจัยหลักมา

จากการชะลอตัวของการลงทุนทั่วโลก  ทาํให้ความต้องการ

ใช้เหลก็ฟ้ืนตัวไม่มากนัก 

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    

สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนกนัยายน 2559  เพ่ิมขึน้เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 115.60  
มีอตัราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.75 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
สาเหตดุงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  14.03 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 48.02 เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 44.37 เหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
22.88 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า 
ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 959,087  ตนั เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3.6 โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 86.9  รองลงมาคือ 
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 36.8 และเหล็กแผ่นบางรีดเย็น เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 25.8 ปริมาณการนําเข้า 738,928 ตัน  ลดลง ร้อยละ 4.1  โดยเหล็กแผ่น
บางรีดร้อน (Carbon Steel)  ลดลง ร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีด
ร้อน ( Alloy Steel)  ลดลง ร้อยละ 31.8 สําหรับการส่งออก พบว่า ปริมาณการ
ส่งออก 38,220 ตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 46.2  โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน (Alloy 
Steel) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7,285.4 เหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 220.9  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลง ร้อยละ 12.45 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยลวดเหล็กแรงดึงสงู ลดลง ร้อยละ 16.18 เหล็กเส้นข้ออ้อย 
ลดลง ร้อยละ 13.37 ลวดเหล็ก ลดลง ร้อยละ 9.14 และจากข้อมูลของสถาบนั
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศ ลดลง 
ร้อยละ 13.6 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดลง ร้อยละ 23.2 แต่
เหล็กลวด  เพิ ่มขึน้   ร้อยละ 15.9 สําหรับการนําเข้า มีปริมาณ  233,544 ตัน 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.7 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Carbon Steel) เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 266 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Stainless Steel) 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 43.6 สําหรับการส่งออก ลดลง ร้อยละ 17.1 โดยเหล็กเส้น ลดลง 
ร้อยละ 66.6  
2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกนัยายน  2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีมีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เหล็กแท่งแบน เพ่ิมขึน้ 
จาก 60.46 เป็น  74.65 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 23.47 เหล็กแผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 63.58 
เป็น 76.51 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 20.34 เหลก็แท่งเลก็ Billet เพ่ิมขึน้จาก 67.29 เป็น  75.05 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 11.53  เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้จาก 71.96 เป็น 77.57 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 
7.80 และเหลก็เส้น เพ่ิมขึน้จาก 70.85 เป็น 74.04 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 4.50  
  
3. แนวโน้ม 

สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนตุลาคม 2559  คาดการณ์ว่าจะ
ทรงตัว โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน จะมีการบริโภคท่ีเพ่ิมขึน้ ตาม
การขยายตวัของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผ้า แต่
เหลก็ทรงยาวท่ีใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง  คาดการณ์ว่าจะทรงตวั  

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกันยายน 2559 
ขยายตัวเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 โดยเป็นการเพิ่ มขึน้ของตลาดใน
ประเทศเน่ืองจากเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว และผลจาก
การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 173,069 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนกนัยายน 2558
ซึ่งมีการผลิต 171,496 คัน ร้อยละ 0.92 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ และรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 63,641 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนกนัยายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 61,869 คนั ร้อยละ 2.86 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 
ตนัและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 112,565 คนั ลดลงจากเดือนกนัยายน 2558
ซึ่งมีการส่งออก 124,952 คัน ร้อยละ 9.91 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบตะวนัออกกลาง ยโุรป 
และอเมริกากลางและใต้อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
ส่งออกรถยนต์เดือนกันยายนมีปริมาณสูงสุดในรอบ 9 
เดือนของปี 2559  

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ในเดือนตลุาคม 2559 คาด
ว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2558
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนตลุาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 37
และสง่ออกร้อยละ 63 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนกันยายน

2559 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 151,294 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกันยายน 
2558 ซึ่งมีการผลิต 149,234 คนั ร้อยละ 1.38 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการผลติรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 156,753 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกันยายน 
2558 ซึง่มีการจําหน่าย 134,434 คนั ร้อยละ 16.60 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 19,249 คนั ลดลงจากเดือนกันยายน 2558
ซึ่งมีการส่งออก 22,530 คัน ร้อยละ 14.56 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศฟิลิปปินส์อิตาลีและ
แคนาดา 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม
2559 คาดวา่จะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนตลุาคม
2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม
2559ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายใน
ประเทศร้อยละ 83และสง่ออกร้อยละ 17 
 

 

 

 
 
 

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 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์
ขยายตัวได้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หากพิจารณา
การเติบโตของอุตสาหกรรมในปี 2559 จะเห็นได้ว่ามีอัตราการ
เติบโตที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงหลังของปี เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ขยายตัวส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการ
ลงทุนลง สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจาก
บังคลาเทศเวียดนาม และกัมพูชา ส่ังซ้ือปูนซีเมนต์จากไทยเพิม่ข้ึน” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการ
ผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.68 และร้อย
ละ 16.39 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตวัได้เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากฐาน
ตวัเลขปี 2558 ค่อนข้างต่ํา แต่หากพิจารณาการเติบโตของอตุสาหกรรมในปี 2559 
จะพบว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 นับจากเดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวัดีนกั ประกอบ
กับมีฝนตกหนักและนํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ี ทําให้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ใน
ประเทศลดลง ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตลดลงตามอย่างไรก็ตาม การเร่งลงทุนใน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ ทัง้ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ A ฯลฯ จะช่วย
ให้อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ขยายตวัดีขึน้ได้ในระยะตอ่ไป 

2. การส่งออก 

มลูค่าการส่งออกรวมของปนูซีเมนต์ในเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวัร้อยละ 2.32 เน่ืองจากบงัคลาเทศ เวียดนาม 
และกัมพูชา มีคําสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์จากไทยเพ่ิมขึน้จํานวนมาก โดยเฉพาะบังคลา
เทศซึง่มีมลูค่าการนําเข้าปนูซีเมนต์จากไทยสงูถึง 8.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิด
เป็นร้อยละ 19 ของมลูคา่การส่งออกปนูซีเมนต์ทัง้หมดในเดือนนีข้องไทย อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากปนูซีเมนต์ท่ีบงัคลาเทศนําเข้าจากไทยทัง้หมดเป็นปนูเม็ด ซึง่มีมลูค่า
ไม่สงูนกั ประกอบกับเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ท่ีสดุของไทยมีคําสัง่
ซือ้ปูนซีเมนต์จากไทยลดลงค่อนข้างมากต่อเน่ืองจากเดือนก่อน มลูค่าการส่งออก
ในเดือนนีข้องไทยจึงขยายตัวไม่มาก เม่ือเทียบกับปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมขึน้
คอ่นข้างมาก 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว เน่ืองจาก
หลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศยงัมีฝนตกหนกัอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศยังไม่ขยายตัวมากนัก ภาคเอกชนจึงมีแนวโน้มชะลอการลงทุนในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ สง่ผลให้มีความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศลดลง 

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยยังคงมีแนวโน้มท่ีจะสั่งซือ้
ปนูซีเมนต์จากไทยลดลง ในขณะท่ีบงัคลาเทศซึ่งมีปริมาณการสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทย
เพ่ิมขึน้ก็เป็นการสัง่ซือ้ปูนเม็ดซึ่งมีมลูค่าไม่สงูนกัทัง้หมด มลูค่าการส่งออกในภาพรวม
จงึมีแนวโน้มลดลง 
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สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกันยายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้  ร้อยละ 
10.05 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.96 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากเคร่ืองซักผ้าปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 40 
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.65 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Monolithic 
IC Other IC และ HDD ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ก.ย. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,567.10 5.98 

แผงวงจรไฟฟ้า 768.21 -2.16 

เคร่ืองปรับอากาศ 324.65 9.79 
เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า
สําหรับตดัตอ่ป้องกนั
วงจรไฟฟ้าฯ 

270.12 22.40 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,993.36 6.50 

 
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

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน กันยายน 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 116.12 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.05 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ีระดับ 

116.43 เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.96 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต พัดลม เคร่ืองซกัผ้า และเตาไมโครเวฟ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.71, 27.77, 0.47, 40.17 และ 16.38 เม่ือเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ โดยในส่วนของ

เคร่ืองปรับอากาศมีการจําหน่ายในประเทศ และสง่ออกไปตลาด

หลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป จีน 

และญ่ีปุ่ น  สําหรับเคร่ืองซักผ้าส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมด

ปรับตัว เพิ่มขึ น้  โดยเฉพาะสหรัฐอเม ริกามีการขยายตัว         

อยา่งมาก อีกทัง้ผู้ผลิตบางรายมีการขยายกําลงัการผลิตจึงสง่ผล

ตอ่การสง่ออกเคร่ืองซกัผ้าท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ 

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี 115.93 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.65 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ Monolithic IC Other IC และ 

HDD เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.10, 9.19 และ 8.13 เม่ือเทียบกบัเดือน

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก IC เป็นชิน้สว่นสําคญัในการพฒันา

สินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลกั

สว่นใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้  และ HDD สง่ออกไปตลาดหลกัเร่ิมฟืน้

ตวัขึน้หลงัจากท่ีลดลงมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นปี 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์        
เดือนกันยายน 2559 มีมลูค่า 4,993.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.50 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้า เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้า   มีมูลค่าการส่งออก  2 ,037.84          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.62 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพิ่มขึน้ทัง้หมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.08, 10.96, 25.11, 4.86 และ 8.66 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดยสินค้าหลกัท่ี
มีการส่งออกมากท่ีสดุ  ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ มีมลูค่าส่งออก  
324.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 9.79 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบ
ทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และ
ญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.50, 15.64, 61.31 และ 7.98 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ  เคร่ือง
อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตดัต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและ
แผงควบคมุ มีมลูค่า 270.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
22.40 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไป
ตลาดหลกัทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป 
จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.67, 27.87, 8.51, 
10.02 และ  14.57 เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,955.51                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.08 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ 
 

 
 
ร้อยละ 1.76, 16.01 และ 14.80 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ตามลําดับ โดยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด  
คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่งออก 
1,567.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.98 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบ
ทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.12, 17.80, 10.46 และ 11.61 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน ยกเว้นญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 
9.02 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั รองลงมา 
คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลูค่าส่งออก  768.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 2.16 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
การส่งออกไปจีน และญ่ีปุ่ น ลดลงถึงร้อยละ 23.63 และ 6.70  
เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน  ในขณะท่ีอาเ ซียน       
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.21, 7.01 และ 
1.87 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ เ ดือน       

ตลุาคม 2559 จากแบบจําลองดชันีชีนํ้าท่ีจดัทําโดยสถาบนัไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.73 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึน้  
ร้อยละ 12.38 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน         
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลกั รวมถึงเคร่ืองซกัผ้าท่ีมีการขยาย
กําลังการผลิต สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.08 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
จากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของ IC เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนสําคัญ         
ในการพฒันาสนิค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ 


