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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2559 หดตวัร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน อตุสาหกรรมสําคญัท่ีหดตวั อาทิ รถยนต์ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ สว่นประกอบ
และอปุกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือ
ตอบสนองในประเทศ (สดัสว่นสง่ออกน้อยกวา่ร้อยละ 30) ยงัคงขยายตวัได้ อาทิ นํา้มนัประกอบ
อาหาร นํา้มนัเชือ้เพลิง ผลิตภณัฑ์กระดาษ 

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนมกราคม 2559 หดตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2558 ซึง่เป็นการหดตวัของตลาดในประเทศ สว่นตลาดสง่ออกยงัคงขยายตวัได้ 

อตุสาหกรรมนํา้มนัประกอบอาหาร ภาวะการผลิตเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ในสินค้านํา้มนั
ปาล์มดิบ และนํา้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ โดยช่วงต้นปี 2558 เป็นช่วงท่ีวตัถดิุบผลปาล์มไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ เน่ืองจากตัง้แต่ปลายปี 2557 ได้เกิดภาวะนํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ีทางภาคใต้ จน
รัฐต้องออกมาตรการแก้ไข ดงันัน้ในเดือนมกราคม 2559 ผลผลิตปาล์มมีเพียงพอ ทําให้การผลิต
เพ่ิมสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
การเปิดปิดโรงงาน เดือนมกราคม 2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 269 

ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ร้อยละ 24.4 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 48.7 และมี
จํานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 7.3 โดยอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีจํานวน 3 โรง จํานวนเงินทุน  3,645.90 ล้านบาท 
และจํานวนคนงาน 530 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบ
กิจการลดลงจากเดือนมกราคม 2558  ร้อยละ 18.5 สําหรับโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมีจํานวน 
135 ราย มากกว่าเดือนธนัวาคม 2558 ร้อยละ 22.73 และมากกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อย
ละ 26.17 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมกราคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ หดตวัร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งกําลงัและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใช้ใน
การแปรรูปยางหรือพลาสตกิ และเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะและสว่นประกอบท่ีลดลง  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลูคา่ 5,406.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 16.9 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้น
ใย ผ้าผืน เคมีภณัฑ์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ี
ลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมกราคม 2559 มีปริมาณ
ทัง้หมดจํานวน 9,590.8 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนธนัวาคม 2559 ร้อยละ 1.08 (9,695.3 
ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง) แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 (8,964.6 ล้านกิโลวตัต์-
ชัว่โมง) หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาด
กลาง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา แต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 ส่วน
กิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผา่นมาและจากช่วงเดียวกนัของปี 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมกราคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนมกราคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ลดลงหรือ
หดตวัร้อยละ 3.3 อตุสาหกรรมสําคญัท่ีส่งผลให้การผลิตลดลง เช่น รถยนต์ ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชิน้ส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือตอบสนองใน
ประเทศยงัคงขยายตวัได้ อาทิ นํา้มนัประกอบอาหาร นํา้มนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์กระดาษ เป็นต้น  

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัหดตวัร้อยละ 6.3 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 2.1 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

มกราคม 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แต่ยงัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนธนัวาคม 2558 การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 4.1 และ 1.0 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนมกราคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนธนัวาคม  2558 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 269 ราย ลดลงจากเดือนธนัวาคม 
2558 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  356 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 24.44 มียอดเงิน
ลงทุนรวมทัง้สิน้ 17,707 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม  2558 ซึ่งมีการลงทุน 34,502 ล้านบาท ร้อยละ 
48.68 และมีการจ้างงานจํานวน 6,879 คน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 7,419 คน 
ร้อยละ 7.28 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 330 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 18.48 แตมี่ยอดเงินลงทนุรวม
เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมีการลงทุน 17,042 ล้านบาท ร้อยละ 3.9 และมีการจ้างงานรวมเพ่ิมขึน้
จากเดือนมกราคม 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 6,292 คน ร้อยละ 9.33 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมขดุดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  จํานวน 23 โรงงาน รองลงมา คืออตุสาหกรรม 
ซอ่มรถยนต์ พน่สีรถยนต์  จํานวน 18 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม  2559 คือ 
อตุสาหกรรม ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จํานวนเงินทุน 3,645.90 ล้าน
บาท  รองลงมาคือ อตุสาหกรรม ผลติผลติภณัฑ์เซรามิก  จํานวนเงินทนุ  2,386.00  ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนมกราคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที  จํานวนคนงาน 666 คน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จํานวนคนงาน 530 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 135 ราย มากกว่าเดือนธันวาคม  
2558 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.73  มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  
2,616  ล้านบาท มากกวา่เดือนธนัวาคม  2558 ท่ีการเลกิกิจการคดิเป็นเงินทนุ 1,372  ล้านบาท และมีการเลกิจ้าง
งาน จํานวน  3,829 คน มากกวา่เดือนธนัวาคม  2558 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  2,895 คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมากกว่าเดือนมกราคม 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 107 ราย คิดเป็นจํานวนมากกว่าร้อยละ 26.17  มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือน
มกราคม 2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 1,526 ล้านบาท  แต่มีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนมกราคม 
2558 ท่ีการเลกิจ้างงานมีจํานวน 3,985 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนมกราคม 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 32 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมตดัเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม 
ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถงุมือ ถงุเท้าจากผ้า หนงัสตัว์  จํานวน 12 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมผลิต ประกอบ ซอ่มตาข่าย แห อวน และชิน้สว่นอปุกรณ์ เงินทนุ 777 ล้านบาท 
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมอบใบยาสบูให้แห้ง รูดก้านใบยาสบู เงินทนุ 530 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนมกราคม 2559  
คือ  อุตสาหกรรมตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า เนกไท ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์  
จํานวนคนงาน  1,162 คน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมผลติ ประกอบ ซอ่มตาขา่ย แห อวน และ
ชิน้สว่นอปุกรณ์  จํานวนคนงาน  690 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย จากวัตถุดิบออกสู่ตลาด
เพิ่มขึน้ ส่วนมูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวอย่างต่อเน่ือง จาก
ประเทศผู้นําเข้าชะลอคําส่ังซือ้ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัว และระดับราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตาม
ราคานํา้มัน ประกอบกับการทําประมงไทยเข้าข่ายการทํา
ประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และการยกเลิกสัมปทาน
น่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนการจําหน่ายในประเทศ
ทรงตวั 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 

 
1. การผลิต 
    ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนมกราคม 2559  
ปรับเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 3.5 แบ่งเป็น 
กลุ่มสินค้าสําคัญท่ีอิงตลาดส่งออก หากเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

สินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น สบัปะรดกระป๋อง และแป้งมนัสําปะหลงั การผลิตเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 36.1 และ 0.8 ตามลําดบั เน่ืองจากปริมาณวตัถดิุบเพ่ิมขึน้  
    กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศ เช่น 
นํา้มันปาล์ม การผลิตเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 88.5 
เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบนําเข้า คือ นํา้มนัถัว่เหลือง การ
ผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 28.7 
2. การตลาด 
    1) ตลาดในประเทศ  เดือนมกราคม 2559 ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร 
และเกษตรในประเทศทรงตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.1  
จากความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจท่ีแม้จะเพ่ิมขึน้ แตอํ่านาจซือ้ยงัคงชะลอตวั  
    2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) 
เดือนมกราคม 2559 ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 
จากสินค้าท่ีปรับลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑ์ข้าว และทูน่ากระป๋อง
ปรับตวัลดลงร้อยละ 19.6 16.5 และ 15.1 ตามลําดบั เน่ืองจากประเทศผู้ นําเข้าชะลอ
คําสัง่ซือ้ จากเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอตวั และระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกปรับตวั
ลดลงตามราคานํา้มนั นอกจากนี ้ยงัขาดแคลนวตัถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมประมง 
จากการประกาศแจ้งเตือนการทําประมงของไทยเข้าข่ายการทําประมงผิดกฎหมายของ
สหภาพยุโรป การยกเลิกสมัปทานน่านนํา้ของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายประมงฉบับใหม่ ทําให้เรือประมงบางส่วนต้องหยุดทําประมง แม้จะมีบาง
สินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น สับปะรด
กระป๋องเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.1 จากคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้  ส่วนมลูค่าการส่งออก
นํา้ตาลปรับตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.8 จากคําสัง่ซือ้ท่ี
เพ่ิมขึน้จากกลุม่อาเซียน และจากคา่เงินบาทออ่นตวั  
3. แนวโน้ม 
     คาดว่า การผลิตและการส่งออกในภาพรวมจะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อย จาก
ปัจจัยลบการ ใ ช้ แ ร ง ง าน ผิดกฎหมาย  และกา ร ทํ าป ระมง ผิดกฎ  IUU  
ของสหภาพยุโรป การท่ีอุปสงค์จากจีนชะลอตัวลง และราคาส่งออกปรับลดตาม
ระดับราคานํา้มัน แต่ด้วยปัจจัยบวกในหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์  
(ไก่แปรรูป) ท่ีมีการเพ่ิมคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศ สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้
ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ สินค้าประมง เช่น กุ้ ง จากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทยฟืน้ตวัจาก
การระบาดของโรค EMS ประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
เร่งด่วน มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน SMEs และมาตรการเร่งรัด 
การลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ จะส่งผลให้การผลิตและการส่งออก
อตุสาหกรรมอาหารขยายตวัได้เลก็น้อย 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมกราคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 

การผลิตกลุ่มสิง่ทอสําหรบัอตุสาหกรรมต่อเนือ่งภายใน 
จะทรงตวัถึงชะลอตวั สําหรบักลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มคาดว่า จะนําเข้า

เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเสือ้ผา้แฟชัน่ต่าง ๆ ตามความตอ้งการสินคา้แฟชัน่
ของผูบ้ริโภคในประเทศ 
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ปริมาณการผลติเส้นใยสิ่งทอตัน

 
ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ปริมาณการผลติเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป พันชิน้

 
ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตเส้นใยส่ิงทอเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นผลจากการผลิตใน
กลุ่มเส้นใยสงัเคราะห์ขยายตวั ในขณะท่ีการผลิตในกลุ่มเส้นด้ายลดลงตาม
การผลิตในกลุ่มผ้าผืนท่ีลดลงร้อยละ 10.1 จากความต้องการในประเทศท่ี
ถดถอย และมีการนําเข้าบางสว่นจากตา่งประเทศ 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน การผลิตเสือ้ผ้าถักเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 9.1 ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองแต่งกาย
ชัน้นอกบุรุษและเด็กชายและเคร่ืองแต่งกายชัน้นอกสตรีและเด็กหญิงใน
ส่วนกลุ่มเสือ้ผ้าทอเพ่ิมขึน้  ร้อยละ 1.1 ในกลุ่มเคร่ืองแต่งกายชัน้นอกและ
ชัน้ในสตรีและเดก็หญิง จากคําสัง่ซือ้สินค้าในตลาดสหภาพยโุรปเพ่ิมขึน้ 

2. การจาํหน่าย 
ปริมาณการจาํหน่ายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณ
ลดลงร้อยละ 3.4 8.5 และ 2.9 ตามลําดับ เน่ืองจากประชาชนชะลอการ
จบัจ่ายใช้สอยตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ประกอบกบัช่วงต้นปีมีวนัหยดุ
ยาว สง่ผลให้ประชาชนใช้จ่ายเงินในสว่นการท่องเท่ียวมากกว่าการซือ้สินค้า
อปุโภค เช่น เสือ้ผ้า 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภาพรวมลดลงร้อยละ 11.8 แบ่งเป็นกลุ่ม
สิ่งทอลดลง ร้อยละ 14.2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ด้ายฝ้าย ด้ายเส้นใย
ประดิษฐ์ เคหะสิ่งทอ และเส้นใยประดิษฐ์ ลดลง ร้อยละ20.5 38.9 7.3  5.1 
และ 13.3 ตามลําดบั โดยเฉพาะตลาดนําเข้าหลกั ได้แก่ เวียดนาม สามารถ
พฒันาสิ่งทอต้นนํา้เพ่ิมขึน้จากการเข้าไปลงทนุของไต้หวนัและจีน จึงลดการ
นําเข้าจากไทย กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มลดลง ร้อยละ 8.3 ได้แก่ เสือ้ผ้าสําเร็จรูป
เคร่ืองยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบถงุเท้าและถงุน่อง ลดลง ร้อยละ 6.1  
21.7  และ  24.5 ตามลําดบัซึง่เป็นผลจากการสง่ออกไปตลาดอาเซียน ญ่ีปุ่ น 
และสหรัฐอเมริกา มีมลูคา่ลดลง ร้อยละ 8.3  7.8 และ 12.7 ตามลําดบั ตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั 

3. แนวโน้ม 
กลุ่มสิ่งทอท่ีผลิตสําหรับอตุสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศคาดว่า 

จะทรงตัวถึงชะลอตัว เน่ืองจากวันทํางานท่ีน้อยกว่าเดือนอ่ืนสําหรับการ
สง่ออก คาดว่า จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ียงัคงชะลอ
ตวั ส่วนการนําเข้าผลิตภณัฑ์กลุ่มสิ่งทอ คาดว่า จะนําเข้าลดลงทัง้เส้นใยสิ่ง
ทอและผ้าผืนยกเว้นในกลุ่มเสือ้ผ้าสําเร็จรูปคาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้
โดยเฉพาะเสือ้ผ้าแฟชัน่ต่าง ๆ ตามความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภค
ในประเทศ 

 

 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมกราคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ประกาศ อัตราการ 
ตอบโต้การทุ่มตลาดผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดเยน็จากประเทศจนี 
บราซลิ ญ่ีปุ่น และ สหราชอาณาจกัร อนิเดยี เกาหลีใต้และรัสเซีย 

อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 2.17 – 265.79 โดยประเทศจนีเป็น
ประเทศที่โดนอัตราอากรตอบโต้สูงที่สุด 

  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    
สถานการณ์การผลติของอตุสาหกรรมเหลก็ในเดือนมกราคม 2559  ลดลงเม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 113.75  มีอตัรา
การเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 8.73  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตุ
ดงันี ้

  ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีการผลิตท่ีลดลง ร้อยละ  9.64  เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลง ร้อยละ 27.89 และ
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 20.91 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็ก
ทรงแบน 821,859 ตัน ลดลง ร้อยละ 9.2  โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 
23.6 และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 23.2  ในส่วนของการ
นําเข้า พบว่า การนําเข้าเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ 10.3 โดยเหล็กแผ่นเคลือบ
สงักะสี EG ลดลง ร้อยละ 37.4  และเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 
30.4 สําหรับการส่งออก พบว่า การส่งออกเหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้  ร้อยละ 1.5 
โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น Alloy steel เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 4,800 (ปริมาณการส่งออก 196 
ตัน)  และเหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 104.3  

 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวมีการผลิต ลดลงร้อยละ 9.51 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลง  ร้อยละ 11.19 และลวดเหล็กแรง
ดึงส ูง ลดลง ร้อยละ 9.17และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงยาว ลดลง
ร้อยละ 14.4 โดยเหล็กเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดลง ร้อยละ 24.1 
สําหรับการนําเข้า ลดลง ร้อยละ 23.2  โดยเหล็กเส้น Alloy steel ลดลง ร้อยละ 
60.5 และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 41.9 สําหรับการส่งออก ลดลง ร้อยละ 
29.8 โดยเหล็กลวด Alloy Steel ลดลง ร้อยละ 61.9 และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลง 
ร้อยละ 49.3  
2. ราคาเหล็ก  
    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีสําคญัใน
ตลาด CIS ณ ท่าทะเลดํา (Black Sea) ในเดือกมุภาพนัธ์  2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน พบว่า ผลิตภณัฑ์เหล็กมีการปรับตัวลดลงทุกชนิด เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน 
ลดลงจาก 84.1  เป็น 51.28 ลดลง ร้อยละ 39.02   เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงจาก 91.58  
เป็น 57  ลดลง ร้อยละ 37.76  เหลก็แท่งแบน ลดลงจาก 80.23 เป็น  51.62 ลดลง ร้อย
ละ 35.66 เหล็กเส้น ลดลงจาก 86.8 เป็น 58.08 ลดลง ร้อยละ 33.09 และ เหล็กแท่ง
เล็ก  Billet ลดลงจาก  84 .47  เ ป็น   58 .58   ลดลง  ร้ อยละ  30 .65  
3. แนวโน้ม 

      สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  คาดว่าการผลติเหลก็โดยรวมจะลดลง ทัง้เหล็กทรงยาวและเหล็ก
ทรงแบน  เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศท่ียงัชะลอตวัอยู่  
นอกจากนี  ้ยังเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็นผู้ ใช้เหล็กท่ีสําคัญ เช่น 
ก่อสร้าง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีสถานการณ์การผลิตท่ีทรงตวั นอกจากนี ้ผู้ผลิตไทยยัง
ต้องแข่งขนักบัสนิค้านําเข้าราคาถกูจากต่างประเทศ  จงึสง่ผลให้การผลติลดลง 

 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 
* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมกราคม 2559 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 ซึ่งเป็นการชะลอตวัของตลาดในประเทศ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การผลติรถยนต์ 

จํานวน 147,651 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2558
ซึ่งมีการผลิต 167,165 คัน ร้อยละ 11.67 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะ 1 ตัน
และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2. การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 51,821 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 
ซึง่มีการจําหน่าย 59,721 คนั ร้อยละ 13.23 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 
ตนั และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์แตมี่การจําหน่ายรถยนต์ 
PPV รวมกบั SUV เพิ่มขึน้ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 93,714 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2558
ซึง่มีการส่งออก 92,440 คนั ร้อยละ 1.38 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตวัในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย 
และยโุรป 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
คาดว่าจะชะลอตวัเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพนัธ์
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 33 และสง่ออกร้อยละ 67 
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รถจักรยานยนต์ 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดอืน
มกราคม 2559 ชะลอตวัเม่ือเปรียบเทยีบกับช่วง
เดยีวกันของปี 2558 ซึ่งเป็นการลดลงของตลาด
ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 

จํานวน 159,434 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึง่มีการ
ผลิต 173,146 คนั ร้อยละ 7.92 โดยเป็นการปรับลดลงของการ
ผลติรถจกัรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ 

จํานวน 154,643 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมี
การจําหน่าย 142,931 คนั ร้อยละ  8.19 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึน้
ของการจําหน่ายรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์
และแบบสปอร์ต 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 24,646 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2558 ซึง่มีการ
สง่ออก 27,601 คนั ร้อยละ 10.71 โดยเป็นการปรับลดลงจาก
การส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและ
อินโดนีเซีย 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559
คาดว่าจะทรงตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
สําหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์  2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 75
และสง่ออกร้อยละ 25 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“ในภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อย  โดยมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณการ
จําหน่ายในประเทศจะยังไม่ขยายตัว เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจยัง
ซบเซา ส่งผลให้กําลังซ้ือของประชาชนไม่ฟ้ืนตัว และกระทบต่อ
ยอดการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ โดยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
ได้ในระยะต่อไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ 
ในส่วนของมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงเน่ืองจากประเทศเพื่อน
บ้านซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยปรับลดคําส่ังซ้ือปูนซีเมนต์จากไทย
ลง” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนมกราคม 2559 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.66 ในขณะท่ี
ปริมาณการจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 0.32 

ในภาพรวมอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ปรับตวัดีขึน้ โดยมีปริมาณการ
ผลิตปูนซีเมนต์เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าจะยังมี
ปริมาณการจําหน่ายในประเทศท่ีค่อนข้างทรงตวัแต่ก็ถือว่าเติบโตต่อเน่ืองจาก
เม่ือช่วงปลายปีท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศซบเซาติดต่อกนั
เป็นระยะเวลานานถึง 10 เดือน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง
จากปัญหาเศรษฐกิจโลกตกต่ํา ทําให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบักําลงัซือ้/ซ่อมแซมบ้านในต่างจงัหวดัยงัไม่ขยบัตวั
สงูขึน้มากเท่าท่ีคาดการณ์ไว้ ตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศจึงยงัไม่ขยายตวัมาก
นกั 

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์เดือนมกราคม 2559เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.11เน่ืองจากประเทศคู่ค้าท่ี
สําคญัของไทย ทัง้เมียนมาร์ กัมพูชาและมาเลเซียปรับลดคําสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์จาก
ไทยลง โดยในส่วนของเมียนมาร์ได้เร่งสร้างเมืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจน
ค่อนข้างท่ีจะเสร็จสมบรูณ์แล้ว ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จากไทยจึงลดลงและมี
แนวโน้มท่ีจะลดลงอีกเป็นลําดบัในระยะตอ่ไป  

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มี
แนวโน้มท่ีจะขยายตวัดีขึน้ได้จากการท่ีภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดบัตําบล (โครงการตําบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ มีรายได้น้อยท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่ง
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นน่าจะช่วยให้ภาคประชาชนมีกําลงัซือ้
และภาคเอกชนมีความมัน่ใจในการลงทนุมากขึน้ โดยเฉพาะการลงทุนในพืน้ท่ี
ตามแนวเส้นทางรถไฟสายท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้  

สําหรับแนวโน้มการส่งออก คาดว่าจะมีมลูค่าลดลง เน่ืองจากฐาน
ตวัเลขของปีก่อนสูงมาก ประกอบกับปัจจุบนัประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นตลาด
หลกัของสินค้าปนูซีเมนต์ของไทยต่างพฒันาประเทศของตนขึน้มาเร่ือยๆ และ
เร่งพฒันามากขึน้ในช่วงปี 2557-2558 ท่ีผ่านมา จนบางแห่งเกือบจะเป็นเมืองท่ี
สมบรูณ์แล้ว แนวโน้มความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จากไทยจงึน่าจะคอ่ยๆ ลดลง  
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 
4.03  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.55 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  จากการผลิต HDD IC ที่ปรับตัวลดลง แต่
อุตสาหกรรมไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.34 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ม.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,421.36 -8.86 

แผงวงจรไฟฟ้า 555.22 -10.73 

เคร่ืองปรับอากาศ 371.49 6.75 

กล้องถ่ายโทรทศัน์ กล้อง
ถ่ายบนัทกึภาพดิจทิลั 

117.92 -3.55 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,179.53 -8.90 

 
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 มกราคม 2559  มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 98.32 ลดลงร้อยละ 4.03 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ีระดับ 117.37  

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.34  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  กลุม่

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซ่ิง  เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต  คอมเพรสเซอร์ ตู้ เย็น เคร่ืองซักผ้า 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.02 17.18 5.46 3.76 และ 12.40 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปี ก่อน  ตามลําดับ  เ น่ืองจากการส่งออก

เคร่ืองปรับอากาศไปตลาดหลกับางตลาดเร่ิมปรับตวัเพิ่มขึน้ เช่น 

สหภาพยโุรป อาเซียนและสหรัฐอเมริกา ยกเว้นเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

ลดลงร้อยละ  63.25 เ ม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองจากมีการย้ายฐานการผลิตเคร่ืองรับโทรทศัน์จากไทยไปยงั

ประเทศในอาเซียน 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิต อยู่ ท่ี 86.44

ปรับตวัลดลงร้อยละ 13.55 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง  ไ ด้แ ก่  HDD 

Semiconductor Monolithic IC และ Other IC ปรับตวัลดลง  

ร้อยละ 12.75 25.08 7.08 และ 12.19 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ตามลําดบั เน่ืองจากความต้องการคอมพิวเตอร์และ

โน๊ตบุ๊ คในตลาดโลกลดลง  และความต้องการผลิตภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดอืนมกราคม 2559 

                    

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มกราคม 2559 มีมลูค่า 4,179.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 8.90  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 1,726.28  ล้าน
เหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 6.93  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ 
ปีก่อน  เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัลดลง  
ได้แก่ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 4.47  
11.35  22.26 และ 0.59  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ตามลําดับ ยกเว้น สหภาพยุโรป ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.13 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีมลูค่า
ส่งออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ  มีมลูค่าส่งออก  371.49  
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ ร้อยละ  6.75  เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปอาเซียน สหภาพยโุรป และ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.98  32.26 และ 8.55  เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  สินค้ารองลงมาคือ กล้องถ่าย
โทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล มีมูลค่า 117.92  ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.55  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ   
ปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไปตลาด สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 
ลดลงมากถึงร้อยละ 35.01  และ 44.18  เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ จากการท่ีมีเทคโนโลยีใหม่/
ผลิตภัณฑ์มาทดแทน สําหรับเคร่ืองรับโทรทัศน์มีมูลค่า 42.18  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 56.35 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน จากการสง่ออกไปสหรัฐอเมริกาเร่ิมชะลอตวัหลงัจากท่ี
มีการขยายตวัคอ่นข้างมากเม่ือปี 2558  โดยลดลงถึงร้อยละ 72.20  
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
      สินค้าอิเลก็ทรอนิกส์  มีมลูค่าการสง่ออก  2,453.25  ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.24  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ  

 
 
 
ปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัทกุตลาดปรับตวัลดลง 
ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป  จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลง
ร้อยละ 8.46 9.41 12.34  7.93 และ 10.53  โดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ คือ อปุกรณ์ประกอบ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   มีมลูค่าส่งออก 1,421.36 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.86  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  
เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลกัทกุตลาดลดลง ได้แก่ อาเซียน 
สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 5.85  2.97 
24.82  และ 11.36  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
รองลงมา  คือ  แผงวงจรไฟฟ้า  มีมูลค่ าส่ งออก   555.22         
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.73  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน  เน่ืองจากการส่งออกไป อาเซียน สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 11.36 17.18  8.07      
และ 3.79  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน แต่การส่งออก 
ไปจีน เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 55.08  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ    
ปีก่อน   ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2558  

 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ เ ดือน

กุมภาพันธ์ 2559 จากแบบจําลองดชันีชีนํ้าท่ีจัดทําโดยสถาบัน
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  ประมาณการแนวโน้มการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 11.30 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ลดลงร้อยละ  2.30 เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากตลาดส่งออกหลักยังไม่ฟื้นตัว  สําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 20.57  เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออก HDD IC ไปตลาด
หลกัชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก  


