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สรุปประเดน็สาํคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตวัร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และขยายตวัสงูท่ีสดุใน
รอบ 10 เดือน  สะท้อนถึงสญัญาณการทยอยฟืน้ตวัของภาคอตุสาหกรรม โดยอตุสาหกรรม
สําคญัท่ีขยายตวั อาทิ รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองยนต์สําหรับรถยนต์ ผลิตภณัฑ์ยาง
ยกเว้นยางรถยนต์ ยาสบู 

อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปี 2558 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการบางรายมีการผลติรถยนต์ PPV ให้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตวัในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึน้จากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
ทําให้ภาคเอกชนมีความมัน่ใจในการลงทนุมากขึน้  

การแจ้งประกอบกิจการและการจําหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนพฤษภาคม 
2559  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจํานวน 318 ราย ลดลงจากเดือน
เมษายน 2559 ร้อยละ 22.6 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 64.8 และมีจํานวนการจ้าง
งานลดลงร้อยละ 3.3 โดยอุตสาหกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตและจดัจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตรต่างๆ  มีจํานวน 10 โรง จํานวนเงินทุน  2,235 ล้านบาท 
และจํานวนคนงาน 395 คน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับ
ใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2558  ร้อยละ 14.8 สําหรับ
โรงงานท่ีจําหน่ายทะเบียนโรงงานมีจํานวน 69 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 
21.1 แตน้่อยกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 45.2 
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การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤษภาคม 2559 การนําเข้า

เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า 1,391.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลับมา
ขยายตวัร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาสง่กําลงั
และสว่นประกอบ รวมถึงเคร่ืองสบูลม เคร่ืองสบูของเหลว ท่ีเพิ่มขึน้  

ด้านการนําเข้าสินค้าวตัถดุิบและกึ่งสําเร็จรูป(ไม่รวมทองคํา) มีมลูคา่ 5,902.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้นใย 
ผ้าผืน เคมีภณัฑ์ รวมถึงอปุกรณ์สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนพฤษภาคม 2559 มี
ปริมาณทัง้หมดจํานวน 11,106.7 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 9.6 
ท่ีปริมาณ 10,136.3 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง และเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ท่ี
ปริมาณ 10,610.8 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุก
กิจการของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผา่นมา และช่วงเดียวกนัของปี 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดอืนพฤษภาคม 2559 เปรียบเทยีบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 

 
 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 2.6 อตุสาหกรรมสําคญัท่ีสง่ผลด้านบวกตอ่ดชันี เช่น รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองยนต์
สําหรับรถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ผลติภณัฑ์ยางยกเว้นยางรถยนต์ และยาสบูเป็นต้น 

ขณะท่ีการผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนักลบัมาขยายตวัร้อยละ 1.9 
การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 4.5 
สําหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

พฤษภาคม 2559 ยงัไม่มีการเผยแพร่ แตย่งัมีแนวโน้มขยายตวัเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยในเดือนเมษายน 2559 การผลติในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวั
ร้อยละ 3.2 และ 1.6 ตามลําดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนพฤษภาคม 2559 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 318 ราย ลดลงจากเดือนเมษายน 
2559 ซึง่มีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน  411 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 22.6 มียอดเงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้ 14,653 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน  2559 ซึง่มีการลงทนุ 41,667 ล้านบาท ร้อยละ 64.8 และมี
การจ้างงานจํานวน 7,858 คน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 8,129 คน ร้อยละ 3.3 
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจํานวน 373 ราย หรือคิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 14.8 มียอดเงินลงทุนรวมลดลง
จากเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่มีการลงทนุ 19,011 ล้านบาท ร้อยละ 22.9 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2558 ท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 7,829 คน ร้อยละ 0.3 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพืน้  จํานวน  35 โรงงาน รองลงมา คือ
อตุสาหกรรม ขดุตกัดนิสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  จํานวน  25 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรต่างๆ จํานวนเงินทุน  
2,235.03  ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปส่งออก จํานวนเงินทุน     
1,240.87 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ 
อตุสาหกรรมผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปส่งออก จํานวนคนงาน 1,868 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรม
ผลติคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผน่พืน้  จํานวนคนงาน  465  คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเมษายน 2559 มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการจํานวน 69 ราย มากกว่าเดือนเมษายน  2559 ซึง่มีโรงงานท่ี
ปิดดําเนินกิจการจํานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  8,237 ล้านบาท มากกว่า
เดือนเมษายน  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 574 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จํานวน  1,452  คน 
มากกวา่เดือนเมษายน  2559 ซึง่มีการเลกิจ้างงานจํานวน  994 คน        
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการน้อยกว่าเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่มีโรงงานท่ีปิดดําเนิน
กิจการจํานวน 126 ราย คิดเป็นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 45.2 แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2558 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 2,007  ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2558 ท่ีการเลกิจ้างงานมีจํานวน 3,109 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ อตุสาหกรรม 
ซ่อมรถยนต์ พ่นสีรถยนต์ จํานวน 11 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนจากไม้ 
ยาง อโลหะอ่ืน ซึง่มิได้ทําจากพลาสติกอดัเข้ารูป อตุสาหกรรมผลิต ซ่อมเคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองรับ
โทรทัศน์ เคร่ืองเรดาร์ คาปาซิเตอร์ อุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ และอุตสาหกรรมผลิต ส่ง หรือ
จําหน่ายพลงังานไฟฟ้า ทัง้ 4 อตุสาหกรรม  จํานวนอตุสาหกรรมละ 5 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 คือ 
อุตสาหกรรมผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า เงินทุน 6,375 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมซอ่มรถยนต์ พน่สีรถยนต์ เงินทนุ 646 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม  2559  
คือ  อุตสาหกรรมทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิน้ ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ  จํานวน
คนงาน  237 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต ซ่อมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ือง
เรดาร์ คาปาซเิตอร์ จํานวนคนงาน  210 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
          ภาวะการผลติของอุตสาหกรรมอาหารปรับตวัลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดบิออกสู่ตลาดลดลงจาก
ภาวะภัยแล้ง ในขณะที่การบริโภคในประเทศก็ปรับตัวลดลง
เช่นกัน ส่วนมูลค่าการส่งออกหดตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัว การชะลอคําส่ังซือ้ของประเทศผู้นําเข้า ระดับราคา
สินค้าในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามราคานํา้มัน และมีผลผลิต
ส่วนเกนิออกสู่ตลาดมาก 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารสําคัญ (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือนพฤษภาคม 2559
ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.8 แบ่งเป็น 
    1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น สับปะรด ปรับตัวลดลงร้อยละ 24.4 
เน่ืองจากภาวะภยัแล้งทําให้ผลผลิตลดลง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศ 
เช่น นํา้มนัปาล์ม ปรับตวัลดลงร้อยละ 14.4 จากภาวะภยัแล้งทําให้ผลผลิตปาล์ม
ออกสู่ตลาดลดลงส่วนสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบนําเข้า คือ นํา้มันถั่วเหลืองการผลิตปรับตัว
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 เน่ืองจากความต้องการบริโภคภายในปรับตวัสงูขึน้ 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารและเกษตรในประเทศ(ไม่
รวมนํา้ตาล)เดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
5.0 จากความต้องการบริโภคนํา้มนัปาล์มปรับลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 16.3 เน่ืองจากราคานํา้มนัถัว่เหลืองใกล้เคียงกบันํา้มนัปาล์ม ทําให้
ผู้บริโภคหนัไปบริโภคนํา้มนัถัว่เหลืองแทน 

2) ตลาดต่างประเทศภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมนํา้ตาล) เดือน
พฤษภาคม 2559 ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 ในกลุ่ม
สินค้าท่ีสําคญั เช่น ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงั  และไก่แปรรูป  ปรับตวัลดลงร้อยละ 
36.0 และ 6.5 ตามลําดับ เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ียังชะลอตัว และระดับราคา
สินค้าในตลาดโลกปรับตวัลดลงตามราคานํา้มัน รวมทัง้มีผลผลิตส่วนเกินออกสู่
ตลาดมาก อย่างไรก็ดี มีบางสินค้าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ เช่น กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สบัปะรดกระป๋อง ปลาทนู่ากระป๋อง  ผลิตภณัฑ์
ข้าว และข้าวโพดหวานกระป๋องเพ่ิมขึน้ร้อยละ 79.5  15.4  11.7  5.9  2.2 1.5 และ 
0.5 ตามลําดบั จากคําสัง่ซือ้ในต่างประเทศเพ่ิมขึน้และค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวั แม้ราคา
จะปรับลดลงก็ตาม สําหรับมลูค่าการส่งออกนํา้ตาลปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 11.3 จากราคาและการชะลอคําสัง่ซือ้ของประเทศคู่ค้า
หลกั อาทิอินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย 
3. แนวโน้ม 
การผลิตและการสง่ออกในภาพรวมคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนโดยมีปัจจยั
ลบจากการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยโุรป การท่ีอปุสงค์
จากจีนชะลอตวัลง และราคาสง่ออกปรับลดตามระดบัราคานํา้มนั อย่างไรก็ตาม ยงั
มีปัจจยับวกในหลายสินค้า ได้แก่ สินค้าไก่แปรรูป ท่ีมีคําสัง่ซือ้จากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ 
สินค้านํา้ตาลทรายท่ีมีคําสัง่ซือ้ล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ สินค้ากุ้งจากสถานการณ์การผลิตกุ้ งไทย
ฟืน้ตวัจากโรค EMS ประกอบกบัรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน มาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้กับSMEs และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบต่าง  ๆรวมถึงการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ 
อาจสง่ผลให้การผลิตและการสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารขยายตวั 

 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั 
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลติผลติภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งทอ เพิม่ขึน้จากการขยายตัวของ
การผลิตเส้นด้าย แต่ในส่วนของเส้นใยสังเคราะห์ผลติลดลง ตาม
การผลิตในกลุ่มผ้าผืนทีล่ดลง ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตลดลง
ทั้งในส่วนเส้ือผ้าถักและเส้ือผ้าทอ สาํหรับการนําเข้าเส้ือผ้า
สาํเร็จรูปประเภทแฟช่ันขยายตัวค่อนข้างมาก” 
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มูลค่าการส่งออก (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)ล้านเหรียญฯ

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี ก่อน  การผลิตผลิตภัณฑ์เ ส้นใยส่ิงทอในภาพรวมลดลงเล็กน้อย  
ร้อยละ 0.7 ในกลุ่มเส้นใยสงัเคราะห์ แต่ในกลุ่มเส้นด้ายผลิตเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
2.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือใช้เองในโรงงานทอผ้า ในส่วนการผลิตผ้า
ผืนลดลง ร้อยละ 6.9    

 ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เสือ้ผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 20.8 ตามลําดบั โดยผลิตลดลงทัง้ในกลุ่ม
เสือ้ผ้าถักและเสือ้ผ้าทอ ตามคําสั่งซือ้ท่ีลดลงทัง้ภายในและต่างประเทศ 
ประกอบกับมีการนําเข้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเพ่ิมขึน้มากจากจีน กัมพูชา 
เวียดนาม บงัคลาเทศ และตรุกี 

2. การจาํหน่าย 
 ปริมาณการจําหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน  ผลิตภณัฑ์เส้นใยส่ิงทอ มีปริมาณการจําหน่ายเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 5.9 ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการจําหน่ายให้กบัโรงทอในประเทศ แต่ในส่วน
ผ้าผืน และเสือ้ผ้าสําเร็จรูป มีปริมาณการจําหน่ายลดลง ร้อยละ 2.7 และ 
16.8 ตามลําดบั จากภาวะเศรษฐกิจภายในท่ียงัชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง 

 การส่งออก  เ ม่ื อ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน  
ผลิตภัณฑ์เส้นใยส่ิงทอ มีมูลค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 5.5 จากความ
ต้องการในตลาดคู่ค้าลดลง ได้แก่ อินโดนีเซีย ตรุกี จีน และปากีสถาน เป็น
ต้น ในสว่นผลิตภณัฑ์ผ้าผืน มีมลูคา่การส่งออกลดลง ร้อยละ 10.0 ในตลาด
เวียดนาม เมียนมาร์ บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย เป็นต้น สําหรับเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปลดลง ร้อยละ 13.8 จากคําสั่งซือ้ในตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน 
ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั แต่ยงัขยายตวั
ได้ในตลาดสหรัฐอเมริกา  

3. แนวโน้ม 
คาดว่า การผลิตจะเพ่ิมขึน้ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ตามความ

ต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะเส้นใยสําหรับใช้ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค
สําหรับใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ สว่นการผลิตผ้าผืนและเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาด
ว่าจะชะลอตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ประกอบกับผู้ ผลิตบางส่วนได้ขยาย
ฐานการผลิตไปในประเทศอาเซียน ในส่วนการจําหน่ายในประเทศ คาดว่า 
จะชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจภายใน สําหรับการส่งออก คาดว่า จะชะลอ
ตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ียงัคงชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ส่วน
การนําเข้า คาดว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอจะนําเข้าเส้นใยส่ิงทอและผ้าผืน
ลดลง แต่ในส่วนเสือ้ผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะนําเข้าเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะเสือ้ผ้า
แฟชัน่ตามความต้องการสินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในประเทศ 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า         
 
บริษัท PT Gunung Garuda ผู้ผลิตเหล็กประเทศอินโดนีเซียมี
แผนที่จะเพิ่มสายการผลิตเหล็กแท่งแบน slab ณ โรงงานของ
บริษัทในเมือง Bekasi ประเทศอินโดนีเซีย โดยการลงทุนครัง้นี ้
บริษัทได้นําเข้าเตา electric furnace อุปกรณ์และเคร่ืองจักร
ต่างๆ รวมถงึ slab caster จากบริษัท SMS ผู้ผลติเคร่ืองจักรราย
ใหญ่ของประเทศเยอรมนี   โดยสายการผลิตดังกล่าวจะ
สามารถผลิต slab ความหนา 220 มม. และ 250 มม. และความ
กว้าง 80-2,100 มม.  กาํลังการผลติรวมประมาณ 1.2 ล้านตนัต่อ
ปี  

            

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การผลิต    
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 2559  เพ่ิมขึน้เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   โดยดชันีผลผลติอตุสาหกรรมในเดือนนีมี้ค่า 137.22 มี
อตัราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้  ร้อยละ 1.95 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี
สาเหตุดงันี ้ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ  9.47  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลง ร้อยละ 24.16 เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม ลดลง ร้อยละ 15.48 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 12.44 
และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ความ
ต้องการใช้ในประเทศในส่วนของเหล็กทรงแบน 1,122,932 ตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
25.1 โดยเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก  เพิ ่มขึน้  ร้อยละ 38.0 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 29.5 และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.1  เป็นผลมา
จากการนําเข้าที่เ พิ ่มขึน้ถึง ร้อยละ 42.1 โดยเหล็กโครงสร้างชนิดขึน้รูปเย็น 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2,635.4 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึน้  ร้อยละ 220.6 และเหล็ก
แผ่นเคลือบโครเมียม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 131.3  สําหรับการส่งออก พบว่า การ
ส่งออกเหล็กทรงแบน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.3 โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน Stainless 
เพิ่มขึน้  ร้อยละ 3,684.4 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดเคลือบนํา้มนั  
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2,816.0  

 ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 11.62 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยลวดเหล็ก เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.49 เหล็กเส้นกลม เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 19.05 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
พบว่า ความต้องการใช้ในประเทศ เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 65.4  โดยเหล็กเส้นและ 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 94.2 เหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.6 
สําหรับการนําเข้า เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 16.2 โดยเหล็กเส้น Alloy Steel เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
81.8 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 46.9  สําหรับการ
ส่งออก ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.6  โดยเหล็กลวด ลดลง ร้อยละ 46.4 รองลงมา
คือ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 42.0  

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 

      สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทยในเดือนมิถุนายน  2559 เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  คาดว่าการผลติเหลก็โดยรวมจะทรงตวั  โดยในส่วนของเหล็กเส้น
คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย  เน่ืองจากมีการผลิตเพ่ิมขึน้ในช่วงเดือนก่อน ขณะท่ีความ
ต้องการใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างยงัคงทรงตวั  ในส่วนของเหล็กทรงแบนคาดการณ์
ว่าจะเพ่ิมขึน้เล็กน้อย  แต่ความต้องการใช้ในประเทศอาจจะเพ่ิมขึน้ ตามการ
คาดการณ์การผลติของอตุสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต์ ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ดชันีราคาเหล็กต่างประเทศ * 

 

* CIS Black Sea 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2559 
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ และ
ตลาดส่งออก เน่ืองจากผู้ประกอบการบางรายมีการ
ผลิตรถยนต์ PPV ให้ทนัต่อความต้องการของตลาด 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.การผลติรถยนต์ 

จํานวน 168,394 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2558 ซึง่มีการผลิต 135,045 คนั ร้อยละ 24.69 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 
ตนัและอนพุนัธ์และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

2.การจําหน่ายรถยนต์ 

จํานวน 66,035 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม
2558 ซึ่งมีการจําหน่าย 56,942 คนั ร้อยละ 15.97 โดย
เป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการจําหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์
กระบะ1 ตนัและรถยนต์ PPV รวมกบั SUV 

3.การสง่ออกรถยนต์ 

จํานวน 99,547คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2558 ซึ่งมีการส่งออก 88,937คัน ร้อยละ 11.93 โดย
ตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย 
ตะวนัออกกลาง และโอเชียเนีย 

4.แนวโน้ม 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2559
คาดว่าจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน
2558 สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2559
ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ
ร้อยละ 40 และสง่ออกร้อยละ 60 
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รถจักรยานยนต์ 

 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดอืนพฤษภาคม
2559 ชะลอตวัเม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของ

ปี 2558 ซึ่งเป็นการลดลงของตลาด
ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลติรถจกัรยานยนต์1 
จํานวน 146,767 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม

2558 ซึง่มีการผลิต 150,041 คนั ร้อยละ 2.18 โดยเป็น
การปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์ 

2. การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์2 

จํานวน 165,644 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม
2558 ซึง่มีการจําหน่าย 144,941 คนั ร้อยละ 14.28 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์สําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 26,290 คนั ลดลงจากเดือนพฤษภาคม2558
ซึ่งมีการส่งออก 35,220 คัน ร้อยละ25.35โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศสหรัฐอเมริกาพม่าและ
จีน 

4. แนวโน้ม 

ภาวะอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในเดือนมิถนุายน
2559 คาดว่าจะชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
มิถนุายน 2558 สําหรับการผลิตรถจกัรยานยนต์ในเดือน
มิถุนายน 2559 ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 83 และสง่ออกร้อยละ 17 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ 1  ตัง้แต่เดือนมกราคม  2559  ข้อมลูการผลิตรถจกัรยานยนต์มีการปรับปรุงโดยเพิม่เติมข้อมลูของผู้ผลิตจํานวน 1 ราย 

และปรับประเภทรถจกัรยานยนต์จากรถจกัรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นแบบอเนกประสงค์(แบบครอบครัวและแบบสกตูเตอร์) 
2 ตัง้แต่เดือนเมษายน 2559 ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์มีการปรับประเภทรถจักรยานยนต์จากรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว แบบสกูตเตอร์  และแบบสปอร์ต เป็น
รถจกัรยานยนต์แบบน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 ซีซี, 101-125 ซีซี, 126-150 ซีซีและมากกว่าหรือเท่ากบั 151 ซีซี 

   ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัในภาพรวมได้เท่านัน้ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของภาคก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทาํ
ให้ภาคเอกชนมีความม่ันใจในการลงทุนมากขึ้น สําหรับมูลค่า
การส่งออกปรับตัวลดลง เน่ืองจากเมียนมาร์และอินโดนีเซีย ซึ่ง
เป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยมีคําส่ังซื้อปูนซีเมนต์จากไทย
ลดลงค่อนข้างมาก” 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจาํหน่ายในประเทศ 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณการผลิตและจําหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปนูเม็ด) เพิ่มขึน้ร้อยละ 
17.37 และร้อยละ 18.92 ตามลําดบั 

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ยงัขยายตวัได้ดี ทัง้ในสว่นของการผลิตและการ
จําหน่ายในประเทศ หากพิจารณาจากกราฟเส้นสีม่วงด้านซ้ายมือจะเห็นว่า
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์มีการเติบโตท่ีดีตลอดช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมา ซึง่เป็นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายเร่งรัด
การดําเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนีป้ระกวดราคา
แล้วเสร็จครบทุกช่วงและเร่ิมก่อสร้างแล้วในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายพัทยา-มาบตาพุด สําหรับสายบางปะอิน-โคราช และสายบาง
ใหญ่-กาญจนบรีุ ประกวดราคาแล้วเสร็จและเร่ิมก่อสร้างแล้วเป็นบางช่วง  ในส่วน
ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ประกวดราคาแล้วเสร็จและเร่ิมก่อสร้างแล้วในช่วง
ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และช่วงฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอยทําให้มีความ
ต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศมากขึน้และมีการผลิตเพิ่มขึน้ 

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์เดือนพฤษภาคม 2559 เม่ือ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัลงร้อยละ 19.86 เน่ืองจากประเทศคู่ค้าท่ี
สําคัญของไทยบางแห่ง โดยเฉพาะเมียนมาร์และอินโดนีเซียปรับลดคําสั่งซือ้
ปนูซีเมนต์จากไทยลงค่อนข้างมาก ประกอบกับฐานตวัเลขของปี 2558 ค่อนข้างสูง 
ทําให้ถึงแม้ว่าในเดือนนีต้ลาดบังคลาเทศจะมีการขยายตัวท่ีดีมากเช่นกัน แต่
เน่ืองจากปนูซีเมนต์ท่ีบงัคลาเทศนําเข้าจากไทยทัง้หมดเป็นปนูเม็ด ซึ่งมีราคาไม่สูง
นกั มลูคา่การสง่ออกโดยรวมของไทยเม่ือพิจารณาจากกราฟด้านซ้ายมือจงึลดลงจาก
ปีก่อนอยา่งเห็นได้ชดั  

3. แนวโน้ม 

การผลิตและจําหนา่ยปนูซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มหดตวัลงเน่ืองจาก
เดือนมิถนุายนเป็นช่วงท่ีไทยเข้าสู่ฤดฝูน มีฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ีเกือบทกุวนั ทํา
ให้ภาคก่อสร้างทัว่ประเทศชะลอตวั  

สําหรับมลูค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากฐานตวัเลขของปี 2558 คอ่นข้างสงูประกอบกบัการชะลอตวัของ
ภาคก่อสร้างในประเทศจะทําให้บริษัทผู้ ผลิตวางแผนปรับลดปริมาณการผลิต
ปนูซีเมนต์ลง ในขณะเดียวกบัท่ีประเทศเพ่ือนบ้านของไทยซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกั
ก็เข้าสูฤ่ดฝูนเชน่กนั จงึมีแนวโน้มความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จากไทยลดลง  
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
4.49 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.02 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน  จากการขยายตัวของเค ร่ืองปรับอากาศ  สําห รับ
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ปรับตวัลดลงร้อยละ 4.66 เม่ือเทยีบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต HDD Semiconductor 
และ Other IC ที่ปรับตวัลดลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตมีการปรับปีฐานการผลิตใหมเ่ป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูคา่
การสง่ออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน พ.ค. 2559 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อเิล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,330.05 -12.13 

แผงวงจรไฟฟ้า 533.30 -7.16 

เคร่ืองปรับอากาศ 431.70 17.91 
เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟ้า 209.76 7.38 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนิกส์ 

4,203.45 -6.78 

 
ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 

1.การผลติ 
       ภาพรวมภาวะกา รผ ลิตอุตสาหกร รม ไฟ ฟ้ าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน พฤษภาคม 2559  มีดชันีผลผลิต อยู่

ท่ีระดับ 115.24 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.49 เม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกนัของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้ามีดชันีผลผลิตอยู่ท่ี

ระดบั 141.93 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.02 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั

ของปีก่อน  กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปรับตวัเพ่ิมขึน้

เกือบทัง้หมด ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิง  

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยนิูต พดัลม ตู้ เย็น เตา

ไมโครเวฟ หม้อหงุข้าว สายไฟฟ้า และเคร่ืองรับโทรทศัน์ เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 28.63 , 27.23, 5.94, 8.20, 11.06, 11.54, 11.90 และ 

4.84  เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  ตามลําดับ 

เน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศและการส่งออกเร่ิมปรับตวัดี

ขึน้   

     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี 98.62 

ปรับตวัลดลงร้อยละ 4.66 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน โดย HDD Semiconductor และ Other IC ลดลง ร้อยละ  

23.77, 6.89 และ 4.83 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค ลดลง อย่าง

ต่อเน่ือง และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก    ทําให้ความ

ต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลงตามไปด้วย โดยการ

ส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลง เช่น อาเซียน สหภาพยโุรป 

จีน และญ่ีปุ่ น  ยกเว้นการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาปรับตัว

เพ่ิมขึน้ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

มลูค่าการสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์         เดือน
พฤษภาคม 2559 มีมลูค่า 4,203.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อย
ละ 6.78 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  มีมลูคา่การสง่ออก 1,844.23  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.28 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของ ปีก่อน 
เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวลดลงทุกตลาด 
ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อย
ละ 0.14, 1.16, 20.10, 8.40 และ 3.19 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน ตามลําดับ สินค้าหลักท่ีปรับตัวลดลง เช่น กล้องถ่าย
โทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ลดลงถึงร้อยละ 44.44 เม่ือ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ทดแทนกล้องดิจิทลั โดยสินค้า
หลกัท่ีมีการสง่ออกมากท่ีสดุ  ได้แก่เคร่ืองปรับอากาศมีมลูค่าสง่ออก 
431.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 17.91 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปอาเซียน สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.35, 36.84  และ 32.72  เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ รองลงมาคือ เคร่ือง
อปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตดัต่อป้องกนัวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผง
ควบคุมมีมูลค่า 209.76  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.38 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกั
เ กือบทั ง้หมดปรับตัว เ พ่ิมขึ น้  ไ ด้แ ก่  อาเซียน  สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.33, 14.34, 14.36 และ 
9.94  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั  
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมลูค่าการสง่ออก  2,359.21 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.34 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทุกปรับตัวลดลง ได้แก่ 
อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ 10.56, 17.14, 
8.89 และ 17.90 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั  

 
 
 
 
ยกเว้นสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.74  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ คือ 
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมลูค่าส่งออก 1,330.05 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.13 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทกุตลาดปรับตวั
ลง ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และจีน ลดลงร้อยละ 11.24, 
24.04 และ 13.50  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.76 และ 2.44 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ รองลงมา คือ แผงวงจร
ไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก  533.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
7.16 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการส่งออกไป
อาเซียน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ นลดลงร้อยละ 4.89, 8.66 และ 
32.12 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น จีน และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.62 และ 11.23 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามลําดบั 

3. แนวโน้ม 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอ นิก ส์ เ ดือน       

มิถนุายน 2559 จากแบบจําลองดชันีชีนํ้าท่ีจดัทําโดยสถาบนัไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณการแนวโน้มการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.33 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของ ปีก่อน  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.74 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการจําหน่ายใน
ประเทศเร่ิมฟื้นตัวขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางความเย็น เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น รวมถึงการส่งออกไปตลาดอาเซียนมี
การขยายตัวได้ดี สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.09 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เน่ืองจากการส่งออก HDD และ IC ลดลงจากความต้องการใช้
คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค ลดลง 


