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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2559 ขยายตวัตอ่เน่ืองท่ีร้อยละ 1.5 เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อตุสาหกรรมสําคญัท่ีขยายตวั อาทิ รถยนต์ ชิน้สว่นรถยนต์ 
เคร่ืองปรับอากาศ การกลัน่นํา้มนั  

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนเมษายน 2559 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปี 2558 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของตลาดในประเทศ เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายเร่ง
ผลติรถยนต์ PPV ให้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด สําหรับตลาดสง่ออกยงัคงชะลอตวั 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ เดือนเมษายน 2559 ยงัขยายตวัได้ดี โดยมีปริมาณการผลิต
และจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึน้จากภาคก่อสร้างท่ีขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเร่งก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการของภาครัฐ ทํา
ให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึน้ สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง
เลก็น้อย เน่ืองจากเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และกมัพชูา ซึง่เป็นตลาดสง่ออกท่ีสําคญัของไทยมี
คําสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยลดลง 

การเปิดปิดโรงงาน เดือนเมษายน 2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 
411 ราย เพ่ิมขึน้จากเดือนมีนาคม 2559 ร้อยละ 8.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
83.3 แต่มีจํานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 10.3 โดยอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์    มีจํานวน 67 โรง จํานวนเงินทุน  
26,402 ล้านบาท และจํานวนคนงาน 581 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการเพ่ิมขึน้จากเดือนเมษายน 2558  ร้อยละ 17.8 สําหรับโรงงาน
ท่ีปิดดําเนินกิจการมีจํานวน 57 ราย น้อยกวา่เดือนมีนาคม 2559 ร้อยละ 72.7 และน้อยกวา่
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 35.2 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนเมษายน 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตวัร้อยละ 8.6 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน จากการนําเข้า เคร่ืองสบูลม เคร่ืองสบูของเหลว รวมถึงเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะและ
สว่นประกอบท่ีลดลง  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลูคา่ 5,718.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 7.8 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้นใย 
ผ้าผืน เคมีภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนเมษายน 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,136.3 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 ร้อยละ 6.2 ท่ีปริมาณ 
10,807.2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ีปริมาณ 
9,427.7 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาและช่วงเดียวกนัของปี 2558 สว่นกิจการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา แต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 
2558  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนเมษายน 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 1.5 อุตสาหกรรมสําคัญท่ีส่งผลด้านบวกต่อดัชนี เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ปิโตรเลียม และบหุร่ีเป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัหดตวัตอ่เน่ืองร้อยละ 4.5 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 2.8 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

เมษายน 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนมีนาคม 2559 การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.5 และ 4.1 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนเมษายน 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนมีนาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 411 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 
2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  378 ราย หรือคดิเป็นจํานวนมากกวา่ร้อยละ 8.7 มียอดเงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้ 41,667 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม  2559 ซึง่มีการลงทนุ 22,729 ล้านบาท ร้อยละ 83.3 แต่
มีการจ้างงานจํานวน 8,129 คน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 9,060 คน ร้อยละ 10.3 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 349 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 17.8 แต่มียอดเงินลงทนุรวม
ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมีการลงทุน 68,239 ล้านบาท ร้อยละ 38.94 มีการจ้างงานรวมลดลงจาก
เดือนเมษายน 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 12,803 คน ร้อยละ 36.51 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนเมษายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  จํานวน 67 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรม ขดุตกัดนิสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  จํานวน  33 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2559 คือ 
อตุสาหกรรมผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  จํานวนเงินทุน 26,402.29 ล้านบาท
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดงั จํานวนเงินทุน  
4,390.91 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนเมษายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตกุ้ งแช่แข็ง แปรรูปสัตว์นํา้ การถนอมเนือ้สัตว์นํา้ แช่แข็ง จํานวนคนงาน       
1,178 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรมผลติพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวนคนงาน  
581 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนมีนาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 57 ราย น้อยกว่าเดือนมีนาคม  2559 
ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.7 มีเงินทนุของการเลิกกิจการรวม  547 ล้าน
บาท น้อยกวา่เดือนมีนาคม  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 3,371 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จํานวน  
994 คน น้อยกวา่เดือนมีนาคม  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  5,891 คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนเมษายน 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนเมษายน 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 88 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 35.2 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนเมษายน 
2558 ท่ีการเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 761 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนเมษายน 2558 ท่ีการ
เลกิจ้างงานมีจํานวน 2,399 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนเมษายน 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ซอ่มรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 6 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทําผลิตภณัฑ์คอนกรีต 
คอนกรีตผสม ผลติภณัฑ์ยิมซัม่ ปนูปลาสเตอร์  จํานวน 4 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2559 คือ 
อุตสาหกรรมตดัเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสตัว์ เงินทุน 
153 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมพิมพ์ ทําแฟ้มเก็บเอกสาร เย็บเล่ม ทําปก ตบแต่ง
สิง่พิมพ์ เงินทนุ 61 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนเมษายน  2559  
คือ  อุตสาหกรรมตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์  
จํานวนคนงาน  150 คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทอหรือเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
จํานวนคนงาน  103 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันการบริโภคในประเทศก็ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
จากผู้บริโภคหันมาบริโภคนํา้มันถั่ วเหลืองแทนนํา้มันปาล์ม 
ด้วยระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน ส่วนมูลค่าการส่งออกหดตัวจาก
การชะลอคําส่ังซือ้ของประเทศผู้นําเข้า จากเศรษฐกิจโลกที่
ยงัคงชะลอตวั 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสํ าคัญ (ไม่ รวมนํ า้ตาล) เดือนเมษายน 2559 
ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.7 แบง่เป็น 
    1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น  แป้งมนัสําปะหลงั ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.3 เน่ืองจาก
เป็นฤดกูารผลิตปริมาณวตัถดุิบจงึเพ่ิมขึน้ และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.9 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคทัง้ภายในและตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบในประเทศ เช่น 
นํา้มนัปาล์ม การผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.5 ส่วนสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบนําเข้า คือ นํา้มนัถัว่
เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 158.7เน่ืองจากความต้องการบริโภคของตลาดทัง้ใน
ประเทศและตลาดสง่ออกเพิ่มขึน้มาก 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ (ไม่รวมนํา้ตาล )เดือน
เมษายน 2559 ปรับตัวเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.03 และความ
ต้องการบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองปรับตวัเพ่ิมขึน้มากเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
87.48 เน่ืองจากราคานํา้มนัถัว่เหลืองใกล้เคียงกบันํา้มนัปาล์มทําให้ผู้บริโภคหนัไปบริโภค
นํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
เมษายน 2559 ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.6 สินค้าท่ีปรับตวั
ลดลง เช่น ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ข้าวโพดหวานกระป๋อง ทนู่ากระป๋อง  ผลิตภณัฑ์ข้าว และ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ลดลงร้อยละ 18.5  17.7  13.7  6.1 และ 3.4ตามลําดับ เน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวั และระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตวัลดลงตามราคานํา้มนั 
รวมทัง้มีผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตามยังขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ประมง ประกอบกบัการประกาศแจ้งเตือนการทําประมงของไทยเข้าข่ายการทําประมงผดิกฎหมายของ
สหภาพยโุรปการยกเลิกสมัปทานน่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ประมงฉบบัใหม ่ทําให้เรือประมงบางสว่นต้องหยดุทําประมง อยา่งไรก็ดี มีบางสินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ 
คือ  กุ้ งสดแช่เย็นแชแข็ง  ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สบัปะรดกระป๋อง และไก่แปรรูป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
66.0  2.4  1.8 และ 1.2 ตามลําดบั จากคําสั่งซือ้ในต่างประเทศเพิ่มขึน้ สําหรับมลูค่าการ
สง่ออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 15.8 จากราคา
และการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคู่ค้าเช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนัเป็นต้น แม้ตลาด
หลกัอยา่งอินโดนีเซียจะเพ่ิมคําสัง่ซือ้เกือบเทา่ตวัก็ตาม 
3. แนวโน้ม 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนโดยมีปัจจยั

ลบจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยโุรป การท่ีอปุสงค์จาก
จีนชะลอตวัลง และราคาสง่ออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจยั
บวกในหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ (ไก่แปรรูป) ท่ีมีคําสั่งซือ้จากต่างประเทศ
เพ่ิมขึน้ สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ สินค้าประมง เช่น กุ้ ง จากสถานการณ์
การผลิตกุ้ งไทยฟื้นตัวจากโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
เร่งดว่น มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กบัSMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทนุในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้ นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารใน
ประเทศ อาจสง่ผลให้การผลิตและการสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารขยายตวั 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลติผลติภัณฑ์ในกลุ่มเส้นใยเพิม่ขึน้จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์แต่ในส่วนของเส้นด้ายผลิตลดลงตาม
การผลิตในกลุ่มผ้าผืนทีล่ดลง ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตลดลง
ทั้งในส่วนเส้ือผ้าถักและเส้ือผ้าทอ สาํหรับการส่งออกเส้ือผ้า
สาํเร็จรูปทีผ่ลติจากขนสัตว์และวัตถุทออื่น ๆ ยังขยายตัวได้” 
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มูลค่าการส่งออก (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลติ 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.94 โดยเฉพาะ
เส้นใยสงัเคราะห์ แตใ่นสว่นของเส้นด้ายผลิตลดลงตามการผลิตผ้าผืน
ท่ีลดลงร้อยละ 14.39 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 13.93 ซึ่งเป็นการ
ผลิตลดลงทัง้ในกลุม่เสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอ ตามคําสัง่ซือ้ภายในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับมีการนําเข้าเพ่ิมขึน้มากจากจีน กัมพูชา 
เวียดนาม บงัคลาเทศ และฮ่องกง 

2. การจาํหน่าย 
ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป  
มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 12.48 17.59 และ 20.29 ตาม 
ลําดบั จากภาวะเศรษฐกิจภายในท่ียังชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ทําให้
ประชาชนลดการใช้จ่ายลง ประกอบกับมีวนัหยุดยาวและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําให้มีการใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ทดแทน 

การส่งออกเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ผลิตภณัฑ์เส้นใยสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ มีมลูค่าเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
5.87 จากความต้องการในตลาดคู่ค้าเพ่ิมขึน้ ได้แก่ ตรุกี จีน บงัคลาเทศ 
และญ่ีปุ่ น เป็นต้น ในส่วนผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกลดลง 
ร้อยละ 10.45 ในตลาดเวียดนาม บงัคลาเทศ อินโดนีเซีย และจีน 
สําหรับเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 10.15 จากคําสัง่ซือ้ในตลาด
หลกั ได้แก่ อาเซียน ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั อย่างไรก็ตามประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปท่ี
ผลิตจากขนสตัว์และวตัถทุออ่ืน ๆ ยงัขยายตวัได้ 

3. แนวโน้ม 
คาดว่า การผลิตจะทรงตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ เน่ืองจาก

ความต้องการใช้ในการผลิตผ้าผืนและเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลดลง ประกอบ
กบัผู้ผลิตบางส่วนได้ขยายฐานการผลิตไปในประเทศอาเซียน  ในส่วน
การจําหน่ายในประเทศ คาดว่า จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจภายใน
สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าท่ียงัคงชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ส่วนการนําเข้า คาดว่า ผลิตภณัฑ์
กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้าเส้นใยสิ่งทอและผ้าผืนลดลงแต่ในส่วนเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป คาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะเสือ้ผ้าแฟชัน่ต่าง ๆ ตาม
ความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 
สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษี AD เหล็กแผ่นรีดเย็นที่นําเข้า
จากจนีในอัตราสูงถงึ ร้อยละ 522  หลังพบว่าผลติภณัฑ์ดงักล่าว
ถูกนําเข้ามาจาํหน่ายในสหรัฐฯในราคาตํ่ากว่าทุนและได้รับเงนิ
อุดหนุนจากรัฐบาลจนีก่อให้เกดิการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    
สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 2559  เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน   โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 119.54   
มีอตัราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้  ร้อยละ 5.32  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดย
มีสาเหตดุงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  4.47  เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.24 เหล็ก
แผ่นเคลือบสงักะสี เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.22 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็ก
ทรงแบน 1,005,791 ตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.7 โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 41.3 และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.8 ในส่วนของการ
นําเข้า พบว่า การนําเข้าเหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้  ร้อยละ 20.4 โดยเหล็กโครงสร้าง
ชนิดขึน้รูปเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,373.6 เหล็กแผ่นหนารีดร้อน Alloy steel  
เพิ่มขึน้  ร้อยละ 434.8  สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน 
ลดลง  ร้อยละ 12.1 โดยเหล็กแผ่นเคลือบ (Galv.sheet (EG)) ลดลง ร้อยละ 
64.7  

 ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.09  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยลวดเหล็ก  เพิ ่มขึน้ ร้อยละ 19.80 เหล็กลวด เพิ่มขึน้   
ร้อยละ 19.57 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศ เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 90.5  โดยเหล็กเส้นและ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 138.4 เหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.9 
สําหรับการนําเข้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.9  โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 135.9  สําหรับการส่งออก ลดลง ร้อยละ 3.0  โดยเหล็กลวด 
ลดลง ร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ เหล็กเส้น Stainless Steel ลดลง ร้อยละ 42.3  

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน พบว่า ผลิตภณัฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึน้ เช่น เหล็ก
แผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ จาก 72.82 เป็น 99.48 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 36.61 เหล็กแท่งแบน 
เพ่ิมขึน้ จาก 71.16 เป็น  88.83 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.83 เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้จาก 
83.17 เป็น 102.8 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 23.60 เหลก็เส้น เพ่ิมขึน้จาก 84.68 เป็น 93.19 เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 10.05 แต่เหล็กแท่งเล็ก Billet ลดลงจาก 88.23 เป็น  87.76 ลดลง ร้อยละ 
0.53 
  
3. แนวโน้ม 

      สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  คาดว่าการผลิตเหล็กโดยรวมจะขยายตัวขึน้  โดยในส่วนของ
เหล็กเส้นคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณสินค้าคงคลงัลดลง  จึงทําให้ผู้ผลิตผลิต
สินค้าเพ่ิมขึน้  ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึน้  ตามการคาดการณ์
ของอตุสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 
* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนเมษายน 2559 
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ 
เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายเร่งผลิตรถยนต์ 
PPV ให้ทันต่อความต้องการของตลาด สําหรับ
ตลาดส่งออกยังคงชะลอตวั 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 138,237คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2558 
ซึ่งมีการผลิต 123,968 คัน ร้อยละ 11.51 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 ตนั
และอนพุนัธ์และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 54,986 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 54,058 คนั ร้อยละ 1.72 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจําหน่ายรถยนต์กระบะ 1 ตันและ
รถยนต์ PPV รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 80,491คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่
มีการส่งออก 82,130คนั ร้อยละ 2.00 โดยตลาดส่งออก
มีการชะลอตวัในประเทศแถบอเมริกากลางและอเมริกา
ใต้ ตะวนัออกกลาง และโอเชียเนีย 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2559
คาดว่าจะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2558สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 40 และสง่ออกร้อยละ 60 
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รถจักรยานยนต์ 
 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน

2559 ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 122,101 คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่มี
การผลิต 133,134 คนั ร้อยละ 8.29 โดยเป็นการปรับลดลง
ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ และแบบ
สปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 100,708 คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึง่มี
การจําหน่าย 106,315 คนั ร้อยละ 5.27 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 19,245 คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมี
การส่งออก 31,106 คนั ร้อยละ 38.13 โดยตลาดส่งออกมี
การชะลอตวัในประเทศสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์และจีน 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม 
2559 คาดว่าจะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนพฤษภาคม 
2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม 
2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 78 และสง่ออกร้อยละ 22 

 

 

 
 
 
 

หมายเหต:ุ 1  ตัง้แต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลติรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมข้อมลูของผู้ผลติจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
2 ตัง้แต่เดือนเมษายน 2559 ข้อมลูการจําหน่ายรถจกัรยานยนต์มีการปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์  และแบบสปอร์ต 
เป็นรถจกัรยานยนต์แบบน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรือเท่ากบั 151 ซีซี 

   ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านัน้ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตัวได้ดี โดยมีปริมาณ
การผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจากภาคก่อสร้างที่
ขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการ
เร่งก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการของภาครัฐ ทํา
ให้ภาคเอกชนมีความม่ันใจในการลงทุนมากขึ้น สําหรับมูลค่า
การส่งออกปรับตัวลดลงเลก็น้อย เน่ืองจากเมียนมาร์ อนิโดนีเซีย 
และกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยมีคําส่ังซื้อ
ปูนซีเมนต์จากไทยลดลง” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนเมษายน 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการ
ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.96 และ   
ร้อยละ 22.84 ตามลําดบั 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ขยายตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนของการผลิต
และการจําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟด้านซ้ายมือจะเห็นว่าอตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต์มีทิศทางการเติบโตท่ีดีตัง้แต่ช่วงเดือนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ซึง่เป็นผลมา
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเร่งรัดการดําเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคูร่วมถงึทางหลวงพิเศษ โดยขณะนีป้ระกวดราคาแล้วเสร็จเป็นบางช่วงและเร่ิม
ก่อสร้างแล้วใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด และ
โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝ่ังท่ีท่าเรือแหลมฉบังทําให้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ใน
ประเทศขยายตวัและมีการผลิตเพ่ิมขึน้ 

2. การส่งออก 

มลูค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนเมษายน 2559 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัลงร้อยละ 3.81 เน่ืองจากประเทศคู่ค้าท่ีสําคญัของไทย
บางแหง่ โดยเฉพาะเมียนมาร์ อินโดนีเซีย และกมัพชูา ปรับลดคําสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทย
ลงค่อนข้างมากซึง่สาเหตท่ีุทําให้ตวัเลขการส่งออกของไทยในเดือนนีป้รับลดลงไม่มากนกั
คือการขยายตัวท่ีดีขึน้ของตลาดบังคลาเทศและลาว โดยปูนซีเมนต์ท่ีบังคลาเทศนําเข้า
จากไทยเกือบทัง้หมดเป็นปูนเม็ด ในขณะท่ีลาวนําเข้าปูนสําเร็จรูปเป็นส่วนมาก และมี
แนวโน้มท่ีจะนําเข้าปนูซีเมนต์จากไทยเพ่ิมขึน้อีกในระยะต่อไป เน่ืองจากยงัมีปริมาณการ
ผลิตปูนซีเมนต์ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ และยังไม่สามารถผลิต
ปนูซีเมนต์คณุภาพสงูบางชนิดเองได้ 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานในหลาย
โครงการซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่างการประกวดราคาและบางส่วนเร่ิมทยอยก่อสร้างไปบ้าง
แล้ว ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีทําให้ภาคเอกชนมีความ
มัน่ใจในการลงทนุมากขึน้ 

สําหรับมลูค่าการส่งออก คาดว่าจะหดตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากฐานตวัเลขของปี 2558 ค่อนข้างสงู ประกอบกบัมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศสูงขึน้จากการขยายตัวของภาคก่อสร้างทัง้ในโครงการของ
ภาครัฐและเอกชนบริษัทผู้ผลิตจึงน่าจะมีแผนสํารองปูนซีเมนต์ไว้ใช้ในประเทศมากขึน้
และลดการสง่ออกลง 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนเมษายน 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนเมษายน 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้  ร้อยละ 
3.84 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.36 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการขยายตัวของเคร่ืองปรับอากาศ สําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.91 เม่ือเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน จากการผลติ IC เพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน เม.ย. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,211.87 -10.59 

แผงวงจรไฟฟ้า 593.82 -2.65 

เคร่ืองปรับอากาศ 435.26 8.05 

ตู้ เยน็ 122.83 0.67 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,065.84 -7.08 

 
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 เมษายน 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดับ 105.37 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.84 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ีระดับ 

121.90  เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.36  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้เกือบ

ทัง้หมด  เ ช่น  เค ร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิง  

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ 

หม้อหุงข้าว สายไฟฟ้า และเคร่ืองรับโทรทัศน์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 

11.60, 12.12, 5.48, 25.87, 16.19 และ 0.30 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  เน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศเพิ่มสงูขึน้ 

และการสง่ออกไปตลาดสหภาพยโุรปเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัได้บ้าง  
     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี  95.06 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.91 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดย Other IC และ Monolithic IC เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.43 และ 

3.66 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วน

สําคญัในสินค้าท่ีมีการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัลมากขึน้ โดยการ

ส่งออกไปตลาดหลกับางตลาดปรับตวัเพิ่มขึน้ เช่น สหภาพยโุรป 

ญ่ีปุ่ น  จีน  สําหรับ HDD และ Semiconductor ลดลงร้อยละ 

6.90  และ 23.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 

เน่ืองจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ คลดลงอย่าง

ตอ่เน่ือง 
 

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนเมษายน 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์        
เดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 4,065.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 7.08 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 1,781.90  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 7.88  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ 
ปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปอาเซียน จีน  สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยโุรป ลดลงร้อยละ 1.92 19.20  20.69  และ 9.80     
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ ยกเว้นสหภาพ
ยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.89 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  
ตามลําดับ   สิน ค้าหลัก ท่ี มีการส่ งออกมาก ท่ีสุด   ไ ด้แ ก่
เคร่ืองปรับอากาศมีมลูค่าสง่ออก  435.26  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.05  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกไปอาเซียน สหรัฐอเมริกาและจีน เพิ่มขึน้ร้อยละ 
31.59  41.25  และ 18.22  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ตามลําดับ รองลงมาคือ  ตู้ เย็น มีมูลค่า 122.83  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ  0.67 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 8.34  20.40  12.38 และ 3.24 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมลูค่าการส่งออก  2,283.94 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.45 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทกุตลาดปรับตวั
ลดลง ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน  สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลง
ร้อยละ 6.29  7.56  8.61 และ 10.75 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน ตามลําดบั ยกเว้นอาเซียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.17     
 

 
 
 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด   คือ  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,211.87  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงร้อยละ 10.59  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทกุตลาดปรับตวัลง ได้แก่ 
สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นลดลง ร้อยละ 17.43 
5.08 15.85 และ 10.68  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลูค่าส่งออก  593.82  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ  2.65  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปอาเซียน และสหรัฐอเมริกาลดลง       
ร้อยละ 6.81 และ 2.83  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน    

 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ เ ดือน

พฤษภาคม 2559 จากแบบจําลองดชันีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  ประมาณการแนวโน้มการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.76 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพ่ิมขึน้ร้อยละ  5.74 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศเร่ิมฟื้นตัวขึน้ โดยเฉพาะ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น 
รวมถึงการส่งออกไปตลาดอาเซียนมีการขยายตัวได้ดี  สําหรับ
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.77  
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออก IC 
เพิ่มขึน้ตามการพฒันาสนิค้าไปสูร่ะบบดิจิทลัมากขึน้  

 


