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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 หดตวัหรือติดลบร้อยละ 1.62 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมสําคญัท่ีหดตวั อาทิ รถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า 
เคร่ืองแต่งกาย และผลิตภณัฑ์จากสตัว์นํา้ ทัง้นีแ้ม้ดชันีฯ จะยังคงหดตวัอยู่แต่อตัราการหดตวั
ชะลอลงจากเดือนมกราคมท่ีหดตวัถงึร้อยละ 3.5  

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 หดตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2558 ซึง่เป็นการชะลอตวัของตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํา้ หดตัวจากขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับการ
ประกาศแจ้งเตือนการทําประมงของไทยเข้าข่ายการทําประมงผิดกฎหมายของสหภาพยโุรป การ
ยกเลิกสมัปทานน่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม่ ทํา
ให้เรือประมงบางส่วนต้องหยุดทําประมง อย่างไรก็ตามบางสินค้าท่ีมีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 

 
การเปิดปิดโรงงาน เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 256 

ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 4.83 แตมี่ยอดเงินลงทนุรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.9 และ
มีจํานวนการจ้างงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40.8 โดยอตุสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อตุสาหกรรมผลิตและ
จําหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล  มีจํานวน 6 โรง จํานวนเงินทนุ  9,407.85 ล้านบาท 
และจํานวนคนงาน 110 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ร้อยละ 15.23 สําหรับโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมี
จํานวน 212 ราย มากกว่าเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 57.04 และมากกว่าเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ร้อยละ 135.56 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ หดตวัร้อยละ 13.2 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เคร่ืองสูบลม เคร่ืองสูบ
ของเหลว รวมถึงเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะและสว่นประกอบท่ีลดลง  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลูคา่ 5,052.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 15.4 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้น
ใย ผ้าผืน เคมีภณัฑ์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ี
ลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี
ปริมาณทัง้หมดจํานวน 9,341.4 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 2.6 
(9,590.8 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง) แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 (8,936.1 ล้าน
กิโลวตัต์-ชัว่โมง) หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของปริมาณการใช้
ไฟฟ้าทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา แต่
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนกุมภาพันธ์ 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ลดลงหรือ
หดตวัร้อยละ 1.6 อตุสาหกรรมสําคญัท่ีสง่ผลให้การผลิตลดลง เช่น รถยนต์ ผลิตภณัฑ์เหล็ก เสือ้ผ้า
สําเร็จรูป บหุร่ี และอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัหดตวัตอ่เน่ืองร้อยละ 4.7 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 2.3 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

กมุภาพนัธ์ 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แตย่งัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนมกราคม 2559 การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.0 และ 2.9 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนกุมภาพันธ์ 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนมกราคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 256 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 
2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  269 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 4.83 แตมี่ยอดเงิน
ลงทนุรวมทัง้สิน้ 21,589 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม  2559 ซึง่มีการลงทนุ 17,707 ล้านบาท ร้อยละ 
21.93 และมีการจ้างงานจํานวน 9,686 คน เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 6,879 คน 
ร้อยละ 40.81 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 302 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 15.23 แตมี่ยอดเงินลงทนุรวม
เพิ่มขึน้จากเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่มีการลงทนุ 20,619 ล้านบาท ร้อยละ 4.71 และมีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้
จากเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 7,394 คน ร้อยละ 31 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 คือ 
อตุสาหกรรมขดุดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  จํานวน 28 โรงงาน รองลงมา คืออตุสาหกรรม 
ผลติคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผน่พืน้ จํานวน  17  โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ 
อุตสาหกรรม  ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล  จํานวนเงินทุน       
9,407.85  ล้านบาท  รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                    
จํานวนเงินทนุ 4,231.80 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ 
อตุสาหกรรม ผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  จํานวนคนงาน  3,750 คนรองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมผลิตกุ้ งแช่แข็ง แปรรูปสตัว์นํา้ การถนอมเนือ้สัตว์นํา้ แช่แข็ง  จํานวนคนงาน          
505 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 212 ราย มากกว่าเดือนมกราคม  
2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.04  มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  
3,102  ล้านบาท มากกวา่เดือนมกราคม  2559 ท่ีการเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 2,616  ล้านบาท และมีการเลกิจ้าง
งาน จํานวน  5,022 คน มากกวา่เดือนมกราคม  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  3,829 คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมี
โรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 90 ราย คิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 135.56  แต่มีเงินทุนของการเลิก
กิจการน้อยกว่าเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 5,370 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงาน
น้อยกวา่เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีการเลกิจ้างงานมีจํานวน11,336 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลกิกิจการมากท่ีสดุในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ซอ่มรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 46 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนจากไม้ 
ยาง อโลหะอ่ืน ซึง่มิได้ทําจากพลาสตกิอดัเข้ารูป  จํานวน 24 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือ 
อตุสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ เงินทนุ 1,1171 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรม
ผลติ สง่ หรือจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า เงินทนุ 269 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
คือ  อุตสาหกรรมตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์  
จํานวนคนงาน  1,097 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์  จํานวน
คนงาน  591 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยจากวัตถุดิบออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน้ ส่วนมูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวอย่างต่อเน่ืองจาก
ประเทศผู้นําเข้าชะลอคําส่ังซือ้ลดลง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัว และระดับราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตาม
ราคานํา้มัน ประกอบกับการทําประมงไทยเข้าข่ายการทํา
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และการยกเลิกสัมปทาน
น่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนการจําหน่ายในประเทศ
เพิ่มขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนกุมภาพันธ์  2559 
ปรับเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.2 แบ่งเป็น 
กลุ่มสินค้าสําคัญท่ีอิงตลาดส่งออก หากเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

สินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น สบัปะรดกระป๋อง แป้งมนัสําปะหลงั และไก่แช่แข็ง การผลิต
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.1  6.1 และ 5.8 ตามลําดบั เน่ืองจากปริมาณวตัถดิุบเพ่ิมขึน้ 
    กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น 
นํา้มนัปาล์ม การผลิตลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.1ส่วนสินค้าท่ีใช้
วตัถุดิบนําเข้า คือ นํา้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 9.4 
2. การตลาด 
 1) ตลาดในประเทศ  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร 
และเกษตรในประเทศ(ไม่รวมนํา้ตาล)เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
10. 7 และความต้องการอาหารไก่เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.8 
2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล)เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.8 จากสินค้าท่ี
ปรับลดลง เช่น ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ข้าวโพดหวานกระป๋อง ผลิตภณัฑ์ข้าว และทนู่ากระป๋อง
ปรับตวัลดลงร้อยละ 17.8  7.3  4.5 และ 0.1 ตามลําดบั เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอ
ตวั และระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตวัลดลงตามราคานํา้มนันอกจากนี ้ยงัขาดแคลนวตัถุดิบ
สําหรับอตุสาหกรรมประมง ประกอบกบัการประกาศแจ้งเตือนการทําประมงของไทยเข้าข่ายการทํา
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปการยกเลิกสัมปทานน่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย 
และการปฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม ่ทําให้เรือประมงบางส่วนต้องหยดุทําประมง แม้จะ
มีบางสินค้าท่ีมีมลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน เช่น กุ้ งสดแช่
เย็นแช่แข็ง สบัปะรดกระป๋องบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
42.7  32.6  16.5  15.1 และ 8.9 ตามลําดบั จากคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัราคา
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูปและสบัปะรดกระป๋อง ท่ีลดลงเล็กน้อย ส่วนมูลค่าการส่งออกนํา้ตาล
ปรับตัวเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 78.3 จากคําสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้จาก
อินโดนีเซียท่ีเป็นตลาดหลกัเน่ืองจากความต้องการบริโภคในประเทศเพ่ิมขึน้มาก 

3. แนวโน้ม 
 คาดว่า การผลิตและการส่งออกในภาพรวมจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปัจจัย
ลบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป การท่ีอปุสงค์
จากจีนชะลอตวัลง และราคาส่งออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั แต่ด้วยปัจจยับวกใน
หลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ (ไก่แปรรูป) ท่ีมีการเพ่ิมคําสั่งซือ้จากต่างประเทศ สินค้า
นํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ลว่งหน้าเพ่ิมขึน้สินค้าประมง เช่น กุ้ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ง
ไทยฟืน้ตวัจากการระบาดของโรค EMS ประกอบกบัรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบเร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงินSMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภค
อาหารในประเทศ จะสง่ผลให้การผลิตและการส่งออกอตุสาหกรรมอาหารขยายตวัได้
เลก็น้อย 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“กลุ่มเส้นใยสิ่งทอคาดว่า การผลิตในกลุ่มเสน้ใยส่ิงทอจะขยายตวั
ต่อเนือ่งจากเดือนทีผ่่านมา สําหรบัการส่งออก คาดว่า จะชะลอตวัตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ทีย่งัคงชะลอตวั” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่ิงทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเส้นใยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 จากการ
ขยายตวัของการผลิตเส้นใยสงัเคราะห์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4.3 แต่ในสว่นของ
เส้นด้ายผลติลดลงตามการผลติในกลุม่ของผ้าผืนท่ีลดลงร้อยละ 0.5 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลงร้อยละ 12.8  ซึ่งลดลงทัง้ในกลุ่ม
เสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอตามคําสัง่ซือ้ภายในและต่างประเทศ ประกอบกบั
มีการนําเข้าเสือ้เชิต้/เบลาส์สตรีและเด็กหญิง กางเกง/กระโปรงทัง้บุรุษ
และสตรีเพ่ิมขึน้จากจีน บงัคลาเทศ อิตาลี และตรุกี  

2. การจาํหน่าย 
ปริมาณการจําหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ผลติภณัฑ์ในกลุม่เส้นใยเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4.3 ในขณะท่ี
กลุ่มผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลงร้อยละ 3.9 
และ 4.5 ตามลําดบั สอดคล้องกบัการผลิตท่ีปรับลดลงจากประชาชน
ช ะ ล อ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย สิ น ค้ า ฟุ่ ม เ ฟื อ ย  ต า ม ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี 
ชะลอตวั 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มลูค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภาพรวมลดลงร้อยละ 4.3  แบ่งเป็นกลุ่ม
ส่ิงทอลดลง  ร้อยละ  5.3 ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนด้ายฝ้าย  
ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยประดิษฐ์ ลดลง ร้อยละ 13.3 17.1  2.6  
และ 6.1 ตามลําดบั โดยผลิตภณัฑ์กลุม่เส้นใย ลดลงจากความต้องการ
ในตลาดคู่ค้าสําคญั ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย 
เป็นต้น และกลุ่มผ้าผืน ลดลงในตลาดอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม เมียน
มาร์และอินโดนีเซีย และบังคลาเทศ เป็นต้น กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มลดลง 
ร้อยละ 2.7 โดยกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 1.3 จากคําสัง่ซือ้ใน
ตลาดหลกัลดลง ได้แก่ สหภาพยุโรป และอาเซียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกท่ีชะลอตัว ยกเว้นตลาดญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาท่ียังขยายตัวเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 7.9 และ 0.7 ตามลําดบั 

3. แนวโน้ม 
คาดว่า การผลิตในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอจะขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือน

ท่ีผ่านมา สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่าท่ียงัคงชะลอตวั สว่นการนําเข้าผลิตภณัฑ์กลุม่สิ่งทอ คาดว่า 
จะนําเข้าเส้นใยสิ่งทอเพ่ิมขึน้ ในส่วนผ้าผืน คาดว่า จะชะลอตวัต่อเน่ือง 
สําหรับกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูปคาดว่า จะนําเข้าโดยเฉพาะกลุ่มเสือ้เชิต้/    
เบลาส์สตรีและเด็กหญิง กางเกง/กระโปรงทัง้บุรุษและสตรีเพ่ิมขึน้ตาม
ความต้องการสนิค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 
SEAISI คาดการณ์ปริมาณการบริโภคเหลก็ในอาเซียนของปี 2559 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.9 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  โดย
เวียดนามเป็นประเทศที่มีการขยายตวัการบริโภคมากที่สุด ร้อยละ 
26 รองลงมาคือ ฟิลปิปินส์ ร้อยละ 15 มาเลเซีย ร้อยละ 5.4 และ
สงิคโปร์ ร้อยละ 4.7 แต่อนิโดนีเซีย มีการบริโภคที่ลดลง ร้อยละ 
3.6 และไทย ลดลง ร้อยละ 3.4  
  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. การผลิต    
สถานการณ์การผลิตของอตุสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วง
เ ดี ยวกั นของ ปี ก่ อน    โ ดยดั ช นี ผลผลิ ตอุ ต ส าหก ร ร ม ใ น เ ดื อ น นี ้มี ค่ า  11 1 . 1 9   
มีอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 15.19  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตุ
ดงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ  13.91  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 26.60 และเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเมียม ลดลง  ร้อยละ  21.06 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ บ ว ่า  ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ส ่ว น ข อ ง เ ห ล ็ก 
ทรงแบน 810,885 ตัน ลดลง ร้อยละ 10.9  โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้อยละ 
19.7 และเหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี (EG) ลดลง ร้อยละ 16.3 ในส่วนของการนําเข้า พบว่า 
การนําเข้าเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ 10.9 โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน Stainless steel 
ลดลง ร้อยละ 31.2  และเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดเคลือบนํา้มนั (P&O) ลดลง ร้อยละ 
27.1 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 59.9 โดยเหล็ก
แผ่นรีดร้อน Stainless Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5,775 (ปริมาณการส่งออก 235 ตัน) และ
เหล็กแผ่นรีดเย็น Carbon steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 564.5 (ปริมาณการส่งออก 5,050 ตัน)  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวลดลง ร้อยละ 17.62  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลง  ร้อยละ 20.87 และลวดเหล็กแรงดึงสูง 
ลดลง ร้อยละ 3.80และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า 
ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงยาว เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.0 โดยเหล็กเส้น
และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.4 รองลงมาคือ เหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ  8.2 สําหรับการนําเข้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.8  โดยเหล็กโครงสร้าง Alloy steel เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 77.7และเหล็กลวด Stainless steel  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.7 สําหรับการส่งออก 
เพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 1.3 โดยเหล็กโครงสร้าง  Alloy Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 145.5 และ
เหล็กเส้น เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 34.2  
2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมลูดชันีราคาเหลก็ต่างประเทศของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศ
ไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหลก็ (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัในตลาด CIS ณ ท่า
ทะเลดํา (Black Sea) ในเดือนกมุภาพนัธ์  2559 เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน พบว่า 
ผลติภณัฑ์เหลก็มีการปรับตวัลดลงทกุชนิด เช่น เหลก็แผน่รีดร้อน ลดลงจาก 84.1  เป็น 51.28 
ลดลง ร้อยละ 39.02   เหลก็แผน่รีดเยน็ ลดลงจาก 91.58  เป็น 57  ลดลง ร้อยละ 37.76  เหลก็
แท่งแบน ลดลงจาก 80.23 เป็น  51.62 ลดลง ร้อยละ 35.66 เหลก็เส้น ลดลงจาก 86.8 เป็น 
58.08 ลดลง ร้อยละ 33.09 และ เหลก็แท่งเลก็ Billet ลดลงจาก 84.47 เป็น  58.58  ลดลง 
ร้อยละ 30.65  
3. แนวโน้ม 

      สถานการณ์การผลติเหลก็ของไทยในเดือนมีนาคม 2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  คาดว่าการผลติเหลก็โดยรวมจะลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย  โดย
ในส่วนของอตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว คาดการณ์ว่าโครงการของภาครัฐจะเป็นตวัขบัเคลื่อน
ให้สถานการณ์อุตสาหกรรมทรงยาวดีขึน้  แต่ในส่วนของโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน
คาดการณ์ว่าในส่วนของธุรกิจคอนโดมิเนียมท่ีเป็น High end ยงัคงขยายตวัอยู่  แต่ในส่วน
ของธุรกิจอ่ืนๆ ยงัคงทรงตวั สําหรับเหล็กทรงแบน คาดการณ์ว่าการผลิตจะลดลง ตามความ
ต้องการใช้ของอตุสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีการผลติท่ีลดลง 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 ซึ่งเป็นการชะลอตัวของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 166,412 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 ซึ่งมีการผลิต 179,158 คนั ร้อยละ 7.11 โดยเป็น
การปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะ 1 
ตนัและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 57,093 คนั ลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ์ 2558
ซึง่มีการจําหน่าย 63,949 คนั ร้อยละ 10.72 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 
ตัน และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ แต่มีการจําหน่าย
รถยนต์ PPV รวมกบั SUV เพิ่มขึน้ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 104,712 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 ซึ่งมีการส่งออก 108,173 คนั ร้อยละ 3.20 โดย
ตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบแอฟริกา 
ตะวนัออกกลาง และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2559 คาด
ว่าจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2558
สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ
การว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 39 
และสง่ออกร้อยละ 61 
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รถจักรยานยนต์ 
 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดอืนกุมภาพันธ์

2559 ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 150,603 คัน  ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 ซึง่มีการผลิต 179,384 คนั ร้อยละ 16.04 โดยเป็น
การปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์ 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ 

จํานวน  125,874 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 ซึง่มีการจําหน่าย 152,037 คนั ร้อยละ 17.21 โดย
เป็นการปรับลดลงของการจําหน่ายรถจกัรยานยนต์แบบ
ครอบครัว แบบสกตูเตอร์และแบบสปอร์ต 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 30,028 คนั ลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ์ 2558
ซึง่มีการสง่ออก 40,704 คนั ร้อยละ 26.23 โดยเป็นการ
ปรับลดลงจากการส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสหราชอาณาจกัรและฟิลปิปินส์ 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม
2559 คาดวา่จะขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนมีนาคม
2558 สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม
2559ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายใน
ประเทศร้อยละ 80และสง่ออกร้อยละ 20 

 

 หมายเหต:ุ 1ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมาก โดย
มีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา จากแนวโน้มการขยายตัวทีด่ขีองเศรษฐกจิไทย ซึง่เป็นผล
มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําให้ภาคเอกชนมี
ความม่ันใจในการลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดปูนซีเมนต์ใน
ประเทศขยายตัวในส่วนของมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง 
เน่ืองจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาร์และกัมพูชาซึ่ง
เป็นตลาดหลักของไทยปรับลดคําส่ังซื้อปูนซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้างมาก” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณการผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ (ไม่รวมปนูเม็ด) ในประเทศ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
21.51และร้อยละ 23.22 ตามลําดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปรับตวัดีขึน้ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน โดยหาก
พิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าปริมาณการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในเดือนนี ้
(เส้นกราฟสีม่วง) เพ่ิมขึน้มากเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (เส้นกราฟสีเขียว
อ่อน) โดยเป็นการผลิตและจําหน่ายในปริมาณสงูท่ีสดุในรอบห้าปีท่ีผ่านมา แสดง
ให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคก่อสร้างจากแนวโน้มท่ีดีของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วย
มาตรการและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานหลาย
โครงการท่ีมีความชัดเจนว่าจะประกวดราคาแล้วเสร็จและเร่ิมก่อสร้างได้ในช่วง
กลางปีถึงปลายปีนี  ้ทําให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึน้ ความ
ต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศจงึสงูขึน้ตาม 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.97 เน่ืองจากประเทศคู่ค้าท่ี
สําคญัของไทยโดยเฉพาะเมียนมาร์และกมัพูชาปรับลดคําสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์จากไทยลง 
ประกอบกับฐานตวัเลขการส่งออกในช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างสูงโดยเมียน
มาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลกัของไทยได้เร่งสร้างเมืองและโครงสร้างพืน้ฐาน
ต่างๆ ไประดบัหนึ่งแล้ว ทําให้เมียนมาร์มีความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จากไทยลดลง 
และมีแนวโน้มลดลงอีกในระยะต่อไปในขณะเดียวกบัท่ีเวียดนามกลายมาเป็นคู่แข่ง
ท่ีสําคญัในตลาดส่งออกปนูซีเมนต์ของไทย เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์
มากเกินความต้องการใช้ในประเทศ จงึสง่ออกเป็นจํานวนมากในราคาท่ีต่ํากวา่ไทย 
3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายในประเทศของอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์มีแนวโน้ม
ขยายตวัดีขึน้อีกจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ มีรายได้
น้อยท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวให้มีกําลังซือ้มากขึน้และ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีมีความคืบหน้าชดัเจน ทําให้ภาคเอกชน
มีความมัน่ใจในการลงทนุมากขึน้ตอ่ไป 

สําหรับแนวโน้มการส่งออก คาดว่าจะหดตัวลงเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากฐานตวัเลขของปี 2558 ค่อนข้างสงู ประกอบกบัขณะนี ้
เมียนมาร์ซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกัของสินค้าปนูซีเมนต์ของไทยได้พฒันาเมืองไป
ระดบัหนึ่งแล้ว และกําลงัจะมีการผลิตปนูซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึน้จากการเข้าไป
ตัง้ฐานการผลิตของบริษัทปนูซีเมนต์รายใหญ่ของไทย ทําให้มีแนวโน้มท่ีจะนําเข้า
ปนูซีเมนต์จากไทยลดลงในระยะตอ่ไป 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 
0.87 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.43 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  จากการผลิต HDD IC ที่ปรับตัวลดลง แต่
อุตสาหกรรมไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ก.พ. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,346.30 -3.10 

แผงวงจรไฟฟ้า 552.54 -4.34 

เคร่ืองปรับอากาศ 395.95 -1.52 

กล้องถ่ายโทรทศัน์ กล้อง
ถ่ายบนัทกึภาพดิจทิลั 

93.94 -22.19 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,208.24 -3.83 

 
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 กุมภาพันธ์ 2559  มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 105.87 ลดลงร้อยละ 0.87 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดชันีผลผลิตอยู่ท่ีระดับ 127.70  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  กลุ่ม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ เช่น เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยู

นิต  พดัลม เตาไมโครเวฟ หม้อหงุข้าว เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.71 3.96  

28.53 13.36 และ 23.49  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ตามลําดบั เน่ืองจาก  การจําหน่ายเคร่ืองปรับอากาศในประเทศ

ขยายตัวเพิ่มขึน้  สําหรับเตาไมโครเวฟมีการส่งออกไปตลาด

สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้  ยกเว้นเคร่ืองรับโทรทศัน์ ลดลง

ร้อยละ 66.63  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมี

การย้ายฐานการผลิตเคร่ืองรับโทรทศัน์จากไทยไปยงัประเทศใน

อาเซียน 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิต อยู่ ท่ี 92.26
ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.43 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส่ ว น ใ ห ญ่ ป รั บ ตั ว ล ด ล ง  ไ ด้ แ ก่ 
Semiconductor HDD ปรับตวัลดลงร้อยละ 14.19 และ19.33 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลําดบั เน่ืองจากความ
ต้องการคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คในตลาดโลกลดลง  

 

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 มีมลูค่า 4,208.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 3.83  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 1,809.83  ล้าน
เหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 5.89  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ ปี
ก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตวัลดลง 
ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 1.01 25.54  
และ 3.89 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั ยกเว้น 
สหภาพยโุรป และจีน ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.89 และ 1.24 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีมูลค่า
ส่งออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ  มีมลูค่าส่งออก  395.95  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.52  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการสง่ออกไปสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 
25.10 และ 26.17  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  สินค้า
รองลงมาคือ กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล มี
มลูค่า 93.94  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.19  เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่
ปรับตวัลดลงได้แก่ อาเซียนสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 
ลดลงมากถึงร้อยละ 23.12 26.20 5.28  และ 48.24 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ จากการท่ีมีเทคโนโลยีใหม่/
ผลิตภัณฑ์มาทดแทน สําหรับเคร่ืองรับโทรทัศน์มีมูลค่า 46.10  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 59.77  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน จากการส่งออกไปสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเร่ิม
ชะลอตัวหลังจากท่ีมีการส่งออกไปค่อนข้างมากแล้วเม่ือปี  2558  
โดยลดลงถงึร้อยละ 59.77  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
      สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมลูค่าการส่งออก  2,398.41 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.20  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ  

 
 
 
 
ปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทกุตลาดปรับตวั
ลดลง ได้แก่ อาเซียน  จีน  และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 0.50  23.24 
และ 11.57  โดยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ คือ 
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   มีมูลค่าส่งออก 
1,346.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.10  เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดจีน และ
ญ่ีปุ่ นลดลง ร้อยละ 35.80 และ 5.66  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลูค่าสง่ออก  552.54         
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.34  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไปอาเซียน ลดลงร้อยละ 0.50 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่การส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป จีนและสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 11.61 9.28 และ 
55.08  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ ปีก่อน   ซึง่จีนมีการนําเข้า
แผงวงจรไฟฟ้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2558 เพ่ือนําไปผลิต
เป็นผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนมีนาคม 

2559 จากแบบจําลองดัชนีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 1.06 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.88  
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ
สามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก
บางตลาด  ( เ ช่น  สหภาพยุโรป  อาเซียน  และจีน)   สําหรับ
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตวัลดลงร้อยละ 5.99  
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการส่งออก HDD IC 
ไปตลาดหลกัชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก  


