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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.1 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 40 เดือน นับตัง้แต่เดือน
เมษายน 2556 โดยอุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆท่ีมิใช่ยางรถยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน  

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวดีเน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศสง่ออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

อตุสาหกรรมชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตวัดี โดยมาจาก
การปรับตวัเพ่ิมขึน้ของ Monolithic IC และ Other IC เน่ืองจากเป็นชิน้สว่นสําคญัใน
การพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพ่ิมขึน้  

การแจ้งประกอบกิจการและการจําหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนสิงหาคม 
2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 383 ราย เพ่ิมขึน้จาก
เดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 18.9 มีจํานวนการจ้างงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.5 และมี
ยอดเงินลงทุนรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 51.6 โดยอตุสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อตุสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เคมี  นํา้ยาทําความสะอาด จํานวนเงินทุน 8,227.17 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558  ร้อยละ 1.3 สําหรับโรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจํานวน 155 ราย มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 98.7 แต่น้อยกว่า
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 38.7 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนสิงหาคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,457.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 
3.9 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์เพลาสง่กําลงัและสว่นประกอบ 
เคร่ืองกงัหนัไอพน่และสว่นประกอบ รวมถึงเคร่ืองสบูลม เคร่ืองสบูของเหลวท่ีเพิ่มขึน้  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า 6,520.5  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้า
อปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผ้าผืน และเคมีภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนสิงหาคม 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 10,699.4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 3.1 ท่ี
ปริมาณ 10,381.2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี
ปริมาณ 10,075.1 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุก
กิจการของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผา่นมาและช่วงเดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนสิงหาคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 3.1 อุตสาหกรรมสําคัญท่ีส่งผลด้านบวกต่อดัชนี เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ยางรถยนต์ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
บ้านเรือน เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 8.4 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 2.3 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

สิงหาคม 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนกรกฎาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ขยายตวัร้อยละ 3.2 และ 7.1 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนสิงหาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนกรกฎาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 383 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม 
2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  322 ราย หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 18.9 มียอดเงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้ 30,467 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม  2559 ซึ่งมีการลงทุน 20,099 ล้านบาท ร้อยละ 51.6 
และมีการจ้างงานจํานวน 8,820 คน เพิ่มขึน้จากเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 6,659 คน  ร้อยละ 
32.5 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ซึง่มีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 388 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 1.3 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงเล็กน้อย
จากเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 30,692 ล้านบาท ร้อยละ 0.7 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือน
สงิหาคม 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 13,355 คน ร้อยละ 34 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  34 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรมขดุตกัดนิ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง จํานวน  26 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนสิงหาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์เคมี  นํา้ยาทําความสะอาด จํานวนเงินทุน 8,227.17 ล้านบาท  รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เสริมและชิน้ส่วนอะไหล่  จํานวนเงินทุน      
3,558.74   ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ตัดเย็บเสือ้ผ้าสําเร็จรูป จํานวนคนงาน 596 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑ์เคมี  นํา้ยาทําความสะอาด  จํานวนคนงาน  510 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กับเดือนกรกฎาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 155 ราย มากกว่าเดือนกรกฎาคม  2559 ซึ่งมี
โรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  1,565 ล้านบาท 
มากกวา่เดือนกรกฎาคม  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 632 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงาน จํานวน  3,772  
คน มากกวา่เดือนกรกฎาคม  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  1,442  คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการ
จํานวน 253 ราย คดิเป็นจํานวนน้อยกวา่ร้อยละ 38.7 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ท่ี
การเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 11,374  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2558 ท่ีการเลิก
จ้างงานมีจํานวน 5,653 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลกิกิจการมากท่ีสดุในเดือนสงิหาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม ซอ่ม
รถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์  จํานวน 18 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนจาก
ไม้ ยาง อโลหะอ่ืน ซึง่มิได้ทําจากพลาสตกิอดัเข้ารูป จํานวน 12 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเ งินลงทุนสูงสุดในเดือนสิงหาคม  2559 คือ 
อุตสาหกรรมทําชิน้ส่วนพิเศษสําหรับรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ สองล้อ เงินทุน 182     
ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมถกัผ้า ผ้าลกูไม้ เคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย เงินทนุ 177 
ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนสิงหาคม  2559  
คือ  อตุสาหกรรมทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั พืช ผลไม้ บรรจใุนภาชนะผนึกอากาศเข้าไม่ได้  
จํานวนคนงาน  1,452 คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมถกัผ้า ผ้าลกูไม้ เคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือ
เส้นใย จํานวนคนงาน  398 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตและมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ โดยสถานการณ์การส่งออกของไทยยังอยู่
ระดับดีเม่ือเทียบกับหลายประเทศและความต้องการของตลาด
ส่งออกยังมีอย่างต่อเน่ือง ส่วนการบริโภคในประเทศปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยในบางสินค้า เช่น ไก่แช่เย็นแช่แข็ง และนํา้มัน
ปาล์ม ขณะที่ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มันถั่วเหลืองเพิ่มขึน้แทน 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนสิงหาคม2559 

ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.6 แบง่เป็น 
1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น แป้งมนัสําปะหลัง และทูน่ากระป๋องปรับตัว

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.6  และ 5.6 ตามลําดบัจากผลผลิตเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัความต้องการ
ของตลาดมีอยา่งตอ่เน่ือง 

2) กลุม่สินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบง่เป็นสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบในประเทศ เช่น 
นํา้มนัปาล์ม ปรับตวัลดลงร้อยละ 18.4 จากวตัถดุิบลดลง ส่วนสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบนําเข้า 
คือ นํา้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 69.2 เน่ืองจากความต้องการบริโภค
ภายในปรับตวัสงูขึน้ 

 
2. การตลาด 
1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่

รวมนํา้ตาล)เดือนสิงหาคม 2559 ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
0.2 โดยเฉพาะนํา้มนัปาล์ม และไก่แช่เย็นแช่แข็ง ท่ีมีความต้องการบริโภคลดลงซึง่มีปริมาณ
การจําหน่ายลดลงร้อยละ 4.5 และ 1.5 ตามลําดบัในขณะท่ีความต้องการบริโภคนํา้มนัถัว่เหลือง
ยงัคงปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ  76.0 เน่ืองจากราคา
นํา้มนัถัว่เหลืองใกล้เคียงกบันํา้มนัปาล์มทําให้ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
สิงหาคม 2559 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.4 ในกลุ่มสินค้าท่ี
สําคัญ เช่น กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  ผลิตภัณฑ์ข้าว  
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ปลาทูน่ากระป๋อง  ไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ปรับตัว
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 51.8  48.9  22.6  13.8  13.3  9.4  8.6 และ 5.7ตามลําดบั แม้สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัและมีความผนัผวนแตส่ถานการณ์การส่งออกของไทยยงั
อยู่ระดบัดีเมื่อเทียบกบัหลายประเทศ อย่างไรก็ตามมีบางสินค้าท่ีปรับตวัลดลงเช่นสบัปะรด
กระป๋องลดลงร้อยละ 4.3 จากคําสั่งซือ้ท่ีปรับชะลอตัวลงและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ 
สําหรับมลูค่าการส่งออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ  
21.4 จากการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคูค้่าหลกั อาทิจีน และญ่ีปุ่ น  

 
3. แนวโน้ม 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนโดยมี

ปัจจยัลบจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ  IUU  ของสหภาพยโุรป  การท่ีอปุ
สงค์จากจีนชะลอตวัลง และราคาสง่ออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อยา่งไรก็ตาม มี
ปัจจยับวกในหลายสินค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูปท่ีมีคําสัง่ซือ้จากตา่งประเทศเพิ่มขึน้   สินค้า
นํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ สินค้ากุ้ ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจาก
โรค EMS ประกอบกบัรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทาง
การเงินให้กบั SMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบต่าง  ๆ
รวมถงึการกระตุ้นการทอ่งเที่ยวท่ีสง่ผลตอ่การบริโภคอาหารในประเทศ การผลิตและการ
สง่ออกอตุสาหกรรมอาหารให้ขยายตวั 

 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนสิงหาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งทอผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ 
ตามการผลิตกลุ่มผ้าผืนที่เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิต
ลดลงในส่วนเสื้อผ้าทอ แต่เร่ิมเพิ่มขึ้นในส่วนเส้ือผ้าถักเพื่อ
เตรียมผลติสะสมไว้จาํหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี” 
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มูลค่าการส่งออก (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอในภาพรวมเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3.0 โดย
กลุม่เส้นใยสงัเคราะห์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3.7 แต่กลุ่มเส้นด้ายลดลง ร้อยละ 1.0 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ในส่วนการผลิตผ้าผืนเพ่ิมขึน้
เลก็น้อย ร้อยละ 0.4 ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ครัง้แรกในรอบปีท่ีผ่านมา  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน การผลิตกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 19.4 โดยเฉพาะในส่วน
เสือ้ผ้าทอ แต่เพ่ิมขึน้เล็กน้อยในส่วนเสือ้ผ้าถัก เพ่ือเตรียมผลิตสะสมไว้
จําหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี ซึง่คาดวา่อากาศจะหนาวเร็วกวา่ปีก่อน 
2. การจาํหน่าย 

ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เส้นใยส่ิงทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้เล็กน้อย 
ร้อยละ 0.1 ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายให้กบัโรงทอผ้าในประเทศ ในขณะท่ี
กลุ่มผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 3.8 
และ 8.0 ตามลําดับ สอดคล้องกับการผลิตท่ีชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบัพฤติกรรมการบริโภคในประเทศนิยมเสือ้ผ้าสําเร็จรูปราคาไม่สงู
มากนกัจากจีน เวียดนาม กมัพชูา และเสือ้ผ้าแบรนด์เนมจากฮ่องกงเพ่ิมขึน้ 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผลิตภณัฑ์
เส้นใยสิ่งทอ มีมูลค่าการส่งออกลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 1.0 จากความ
ต้องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้แก่ จีน เวียดนาม และปากีสถาน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียซึง่เป็นผู้ นําเข้ารายใหญ่ ยงันําเข้าเพ่ิมขึน้จากไทย 
ในส่วนผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 1.0 ใน
ตลาดเวียดนาม เมียนมา บงัคลาเทศ และกมัพชูา สําหรับการส่งออกเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 1.3 จากคําสัง่ซือ้ในตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัฟืน้ตวัไม่
ชดัเจน 
3. แนวโน้ม 

คาดว่า การผลิตจะขยายตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ตามความ
ต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะเส้นใยสําหรับใช้ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ส่วนการผลิตผ้าผืนและเสือ้ผ้าสําเร็จรูป    
คาดว่าจะทรงตวัถึงชะลอตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ประกอบกบัผู้ผลิตเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปบางส่วนได้ขยายฐานการผลิตไปในอาเซียน  ในส่วนการจําหน่าย
ในประเทศ คาดวา่ จะเพ่ิมขึน้เลก็น้อยตามภาวะเศรษฐกิจภายใน  

การส่งออก คาดว่า จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
คูค้่าท่ียงัคงชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง สว่นการนําเข้า คาดวา่ ผลิตภณัฑ์กลุ่มสิ่ง
ทอจะนําเข้าเส้นใยสิ่งทอและผ้าผืนเพ่ิมขึน้ เพ่ือสํารองไว้ใช้ในช่วงปลายปีแต่
ในส่วนเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะเสือ้ผ้าแฟชั่นตาม
ความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

บริษัท Baosteel Group (ผู้ผลติเหลก็จีนใหญ่อันดับที่ 5 ของ

โลก) และ บริษัท Wuhun Steel Group  (ผู้ผลิตเหล็กจีน

ใหญ่อันดับที่ 11 ของโลก) ได้ประกาศแผนควบกิจการ  ซึ่ง

ทาํให้กลายเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก รองจากบริษัทอาร์เซลอร์มิตตัล ของอินเดีย และ

จากการรวมกิจการดังกล่าว จะทําให้ทัง้ 2 บริษัทมีผลผลิต

เหลก็รวม 60 ล้านตัน 

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    

สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม 2559  เพ่ิมขึน้
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 
125.82 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน  โดยมีสาเหตดุงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ  15.91 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 38.00 เหล็ก
แผ่นรีดเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.26 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.85 
และจากข้อมลูของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า  ความ
ต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 1,097,897 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
20.0 โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.6 รองลงมาคือ เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.7  ปริมาณการนําเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.2  
โดยเหล็กโครงสร้างขึน้รูปเย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 530.2 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบาง
รีดร้อน Alloy Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 147.9 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออก
เหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 85.5  โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน Stainless Steel 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 1,248 เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 662.8  

 ดชันีผลผลิตในกลุม่เหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กเส้นกลม เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 36.37 ลวดเหล็ก  เพิ่มขึน้  
ร้อยละ 14.61 และจากข้อมลูของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศ ลดลง ร้อยละ 34.2 โดยเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ลดลง ร้อยละ 40.5 เหล็กลวด ลดลง  ร้อยละ 19.2 สําหรับการ
นําเข้า ลดลง  ร้อยละ 15.2 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Alloy Steel ลดลง 
ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 41.0 สําหรับการ
ส่งออก เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 4.3 โดยท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 220.7  

2. ราคาเหล็ก  
จากข้อมลูดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง

ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกันยายน 2559 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีมีการปรับตัวท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ 
เหล็กแทง่แบน เพ่ิมขึน้ จาก 60.46 เป็น  74.65 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 23.47 เหล็กแผน่รีดร้อน 
เพ่ิมขึน้ จาก 63.58 เป็น 76.51 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 20.34 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพ่ิมขึน้จาก 
67.29 เป็น  75.05 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 11.53  เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้จาก 71.96 เป็น 
77.57 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 7.80 และเหล็กเส้น เพ่ิมขึน้จาก 70.85 เป็น 74.04 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 
4.50  

 3. แนวโน้ม 
สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกันยายน 2559  คาดการณ์ว่า

อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน  จะมีการบริโภคท่ีเ พ่ิมขึน้  ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  แต่เหล็กทรงยาวท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  คาดการณ์ว่าจะลดลง  สถานการณ์เหล็กโดยรวมคาดว่าจะ
ขยายตวัเล็กน้อย    

 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2559 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 โดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก  อย่างไร
ก็ตาม ตลาดในประเทศเพิ่มขึน้เน่ืองจากเศรษฐกิจ
เร่ิมฟ้ืนตวั และมีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 156,337 คนั ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งมีการผลิต 159,149 คัน ร้อยละ 1.77 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลติรถยนต์กระบะ 1 ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 63,619 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งมีการจําหน่าย 61,991 คนั ร้อยละ 2.63 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 94,183 คนั ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558 
ซึ่งมีการส่งออก 101,982 คนั ร้อยละ 7.65 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบโอเ ชีย เ นีย 
ตะวนัออกกลาง และยโุรป 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกันยายน 2559 
คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนกันยายน 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 35 และสง่ออกร้อยละ 65 

 

 
 

 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนสิงหาคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม

2559 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 169,055 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนสิงหาคม 2558 
ซึง่มีการผลิต 130,219 คนั ร้อยละ 29.82 โดยเป็นการ
ป รับ เพิ่ ม ขึ น้ ข อ งกา รผลิ ต รถจัก รย านยน ต์แบบ
อเนกประสงค์และแบบสปอร์ต 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 155,996 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนสงิหาคม 2558
ซึง่มีการจําหน่าย  125,621 คนั ร้อยละ 24.18 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 21,424 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งมีการส่งออก 19,442 คัน ร้อยละ10.19โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจกัรและพมา่ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนกันยายน
2559 คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
กนัยายน 2558 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
กันยายน 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 86 และสง่ออกร้อยละ 14 

 

 

 
 

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 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมขยายตัวดีข้ึนจาก
เดือนก่อน แต่หากพิจารณาลักษณะการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(ไม่รวมปี 2558) จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตที่ลดลง เน่ืองจาก
หลายพื้นที่ท่ัวประเทศมีฝนตกหนักตลอดท้ังเดือน และบางพื้นที่มี
น้ําท่วมขัง ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
ภาคเอกชนยังไม่ขยายตัว ส่งผลให้ภาคก่อสร้างโดยรวมชะลอตัว 
สําหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวดีข้ึน เน่ืองจากบังคลาเทศและ
เวียดนามส่ังซ้ือปูนซีเมนต์จากไทยเพิม่ข้ึนจาํนวนมาก” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการ
ผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.79 และร้อย
ละ 19.04 ตามลําดบั 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ขยายตวัได้ดีเม่ือเทียบกบัปีก่อนซึง่มีฐานตวัเลขต่ํา
ท่ีสดุในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา แตห่ากพิจารณาการขยายตวัของอตุสาหกรรมในปี 2559 จาก
กราฟเส้นสีม่วงจะเห็นว่าการผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศในช่วงคร่ึงปีหลงัมี
อตัราการติบโตท่ีต่ํากว่าท่ีควรจะเป็นค่อนข้างมาก เน่ืองจากในเดือนนีป้ระเทศไทยมีฝน
ตกหนักและเกิดอทุกภยัในหลายพืน้ท่ีต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ทําให้ภาคก่อสร้างอยู่ใน
ภาวะชะลอตวั อย่างไรก็ตาม นโยบายเร่งลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทัง้โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายต่างๆ 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ A โครงการ SRTO ท่าเรือ
แหลมฉบงั โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงและแม่สอด รวมถึงโครงการสวุรรณภูมิ 
เฟส 2 จะช่วยให้อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ขยายตวัดีขึน้ได้ในระยะตอ่ไป 

2. การส่งออก 

มลูค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนสิงหาคม 2559 เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.59เน่ืองจากบงัคลาเทศและ
เวียดนามมีคําสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยเพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของ
บังคลาเทศซึ่งในเดือนนีมี้มูลค่าการนําเข้าปูนซีเมนต์จากไทยสูงถึง 15.87 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯหรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของมลูค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทัง้หมดใน
เดือนนีข้องไทย โดยเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนกว่า 15 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปูนซีเมนต์ท่ีบังคลาเทศนําเข้าจากไทย
ทัง้หมดเป็นปูนเม็ด ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงนัก มูลค่าการส่งออกในเดือนนีข้องไทยจึง
ขยายตวัไมม่าก เม่ือเทียบกบัปริมาณการสง่ออกท่ีเพ่ิมขึน้มาก 

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว เน่ืองจาก
หลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศยงัคงมีฝนตกหนกัและบางพืน้ท่ีก็ประสบกบัปัญหานํา้ท่วม ทําให้
ภาคก่อสร้างชะลอตวัสง่ผลให้ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศลดลง 

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยมีแนวโน้มสั่งซือ้ปูนซีเมนต์
จากไทยลดลงตอ่เน่ืองจากช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมาทําให้บริษัทผู้ผลิตวางแผนปรับลด
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ลงตามแนวโน้มความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศและ
ประเทศคูค้่าท่ีลดลง 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้  ร้อยละ 
17.55 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.75 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศปรับตัวเพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 
50 และอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.28 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Monolithic 
IC และ Other IC ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ส.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,488.44 3.16 

แผงวงจรไฟฟ้า 741.21 6.23 

เคร่ืองปรับอากาศ 316.46 32.06 

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า 247.83 30.39 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,695.70 7.35 

 
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 สิงหาคม 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 112.01 เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.55 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ีระดับ 

114.57 เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.75 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่นแฟนคอยล์ยนิูต พดัลม ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 

51.09, 54.82, 14.25, 8.31และ 46.86 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีก่อน ตามลําดบั เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศส่งออกไป

ตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ และเคร่ืองซักผ้าส่งออกไป

ตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามี

การขยายตวัอยา่งมาก  อีกทัง้ผู้ผลติบางรายมีการขยายกําลงัการ

ผลติ โดยเร่ิมผลติและสง่ออกแล้วในเดือนสงิหาคมท่ีผา่นมา   

     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี  110.42 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.28 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ       

ปีก่อน โดยมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ Monolithic IC และ 

Other IC เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 9.55 และ 18.39 เม่ือเทียบกบัเดือน

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนสําคัญในการพัฒนา

สินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ โดยการส่งออกไปตลาดหลกั

ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเค ร่ืองใ ช้ ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์        
เดือนสิงหาคม 2559 มีมลูค่า 4,695.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.35 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้า เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้า   มีมูลค่าการส่งออก  1 ,924.78          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.24 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว
เพิ่มขึน้ทัง้หมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.00, 14.11, 37.84, 14.83 และ 17.45 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดยสินค้าหลกัท่ี
มีการส่งออกมากท่ีสุด  ได้แก่เคร่ืองปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก  
316.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 32.06 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมด
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.27, 104.72, 327.50, 171.85 และ 
65.60 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั รองลงมา
คือ  เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตดัต่อป้องกนัวงจรไฟฟ้า รวมถึง
แป้นและแผงควบคุม มีมูลค่า 247.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.39 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จาก
การส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยโุรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.95, 
27.08, 29.67, 21.71 และ 29.16 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก  2,770.92                    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.61 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน  และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.19 และ 
13.38 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั โดย 

 
 
 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด  คือ อุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมลูค่าส่งออก 1,488.44 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.16 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 
4.45, 3.87 และ 12.03 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ยกเว้นสหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 10.76 และ 8.39 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ รองลงมา คือ 
แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก  741.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.23  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
เน่ืองจากการส่งออกไป สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.85 และ 15.85 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ยกเว้น 
อาเซียน จีน และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 2.01 2.98 และ 0.39 
เม่ือเทียบกบั เดือนเดียวกนัของปีก่อน 
3. แนวโน้ม 

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ เ ดือน       
กันยายน 2559 จากแบบจําลองดัชนีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  ประมาณการแนวโน้มการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.97 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.36 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน         
โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
และตู้ เย็น เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้
ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก สําหรับอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.59 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของ IC เน่ืองจาก
เป็นชิน้ส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
สงูขึน้ 


