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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีหน่ึงของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายและการลงทนุ
ภาครัฐ และการส่งออกบริการขยายตวัสูงและสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึน้ รวมทั ง้การ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชน ในด้านการ
ผลิต ขยายตวัในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขา
ก่อสร้างขยายตวัสงู สาขาการคมนาคมขนส่ง และสาขาการค้าส่งค้าปลีกขยายตวัในเกณฑ์
ดี ในขณะท่ีสาขาเกษตร และสาขาอตุสาหกรรมปรับตวัลดลง และ เม่ือปรับผลของฤดูกาล
ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 
ร้อยละ 0.9 (QoQ_SA)

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ
2.6 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขยายตวัตอ่เน่ืองโดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวั
ของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูท่ี่ระดบั 63.5 เทียบกบัระดบั 63.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน เร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างช้าๆ หลงัจากปรับตวัลดลงติดต่อกนัสอง
ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ในขณะท่ีการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังคงหดตวั ท าให้การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY เร่งตวัขึน้ช้าๆ จากการขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า การลงทนุก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 7.0 YoY ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลง ร้อยละ 
1.3 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะท่ีการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขยายตวัร้อยละ 0.9 
YoY ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ดชันีความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 49.4 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาส ก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 52,257 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.4 YoY เทียบกบัการ
ลดลงร้อยละ 7.9 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 YoY
แตร่าคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 2.4 YoY ทัง้นี ้การลดลงของมลูคา่การส่งออกมีสาเหตุ
ส าคญัมาจากปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกัยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั 
โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา และ (2) ราคาสินค้าส่งออกลดลงตอ่เน่ืองตามการ
ลดลงของราคาน า้มนัดบิและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก

ในไตรมาสที่  1 ปี 2559 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องโดยได้รับปัจจยั
สนับสนุนจากการขยายตัวของ
รายจ่ายบริโภคสนิค้าไม่คงทน

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 12.4 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตวัร้อยละ 8.0 YoY

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ทัง้สิน้ 38,956 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 14.4 YoY เทียบ
กบัการลดลงร้อยละ 13.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะราคาน า้มันดิบ น า้มันส าเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ 
รวมทัง้ปริมาณการน าเข้าท่ีลดลงร้อยละ 7.2 เน่ืองจากการลดลงของปริมาณการน าเข้าใน
หมวดสินค้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลาง เม่ือหกัการน าเข้าทองค าออกแล้ว มลูคา่การน าเข้า
ลดลงร้อยละ 12.5 ทัง้นี ้

สาขาอุตสาหกรรม ปรับตวัลดลงเน่ืองจากการลดลงของอตุสาหกรรมการผลิตหมวดยาน
ยนต์ หมวดเคร่ืองแต่งกาย หมวดสิ่งทอ และหมวดอุปกรณ์วิทยุโทรทศัน์ โดยลดลงร้อยละ 
0.3 YoY เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 0.8 YoY ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 สอดคล้องกับ
การลดลงของดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมร้อยละ 1.1 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 7.0 YoY ในไตรมาสนี ้เน่ืองจากการลดลงของผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 1.5 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรหด
ตวัท่ีร้อยละ 5.2 YoY เน่ืองจากการลดลงของราคาข้าวเปลือก ยางพารา มนัส าปะหลัง และ
ประมง 

ภาครัฐ การลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตวัร้อยละ 
8.0 YoY โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้สิน้ 747,278 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.4

ในไตรมาสที่  1 ปี  2559 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตวัร้อยละ 7.0 YoY ในไตร
มาสนี ้เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลติและราคาสนิค้าเกษตร

การส่งออก
การลดลงของมูลค่าการส่งออก
มีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัย 2 
ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลกัยงัอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่ น 
และสหรัฐอเมริกา และ (2) ราคา
สินค้าสง่ออกลดลงต่อเนื่องตาม
การลดลงของราคาน า้มันดิบ
แล ะ ร า ค าสิ น ค้ า เ กษต ร ใ น
ตลาดโลก

การน าเข้า
ลดลงร้อยละ 14.4 YoY โดยมี
สาเหตุส าคัญมาจากการลดลง
ของราคา รวมทัง้ปริมาณการ
น าเข้าที่ลดลง 





ศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ Update ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อ

อตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล รวมถงึเป็นตวักลางแลกเปลีย่น

ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2559

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพร่ข้อมลูตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดงันัน้จงึไม่มีการน าเสนอข้อมลูในสว่นนี ้
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สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคเกษตร แต่การจ้างงานภาค
เกษตรลดลง ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่า ในไตรมาสแรกของปี 2559 การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.2 YoY ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซอ่มยานยนต์ฯ และสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.9 
ตามล าดบั ขณะท่ีการจ้างงานสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.2 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.7 ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งท่ีท าให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติ ส่งผลให้แรงงานในภาค เกษตร
บางสว่นเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสูภ่าคบริการมากขึน้

อัตราการว่างงาน ในไตรมาสท่ีหนึ่งของปีมีว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 369,890 คน คิดเป็นอตัราการ
วา่งงานร้อยละ 1.0

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2559



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่หน่ึงปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มลูคา่การค้าเคร่ืองจกัรกลของไทยที่ลดลง โดยการน าเข้าหด
ตวัร้อยละ 3.6 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 
3.9 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกไม่
เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อย
ละ 22.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 110,997 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,013 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 85,684 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 
6.4 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
16,299 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.3 YoY

การส่งออก เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 70,596 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
8,194 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  55,687 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 27.3 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,715 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 40,401 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2559

Analyst by ISIT
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง
ปี 2559 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตวัเลขการค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่
ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร หดตวัร้อยละ 2.1 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัตวัร้อยละ 3.1 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,013 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,200 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร หดตัวร้อยละ 7.3 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 7.2 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,194 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,727 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 819 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 8,746 9,300 8,475 9,210

2559 9,013

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึงปี 
2559 ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตวัเลข
การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม หดตวัร้อยละ 4.2 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 6.4 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 85,684 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 9,758 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 27.3 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 55,687 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,194 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 29,997 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687

12



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึงปี 2559
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.3 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 16,299 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,629 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 6.4 YoY มลูค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 6,714 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,754 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 9,585 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมกราคม ปี 2559

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 15

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น Camshaft, 
Common Rail, Gear และ Shaft เป็น
ต้น

479.00 ไทย 364.00

2 อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น MIDDLE MEMBER, 
VALVE SPOOL และ VALVE PISTON 
เป็นต้น

300.00 ญี่ปุ่น 56.00

3 พงศ์พำรำ โพลิเมอร์ จ ำกัด จ.สมุทรสำคร เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดยำง เป็นต้น 
อุปกรณ์จับยึด, แม่พิมพ์และกำร
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

30.00 ไทย 30.00

4 จี - ฟอร์ส เอเชีย จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ เครื่อง CENTRIFUGES และกำร
ซ่อมแซม เครื่อง CENTRIFUGES ที่ผลิต
เอง

11.40 เยอรมัน 18.00

5 แมคคลำเรน อินดัสทรีส(์ไทย
แลนด์) จ ำกัด

จ.พระนครศรีอยุธยำ ล้อยำงตัน 8.80 สิงคโปร์ 20.00

6 ทินฟิช (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
CABINET COVER PANEL และ 
COMPONENTS เป็นต้น

183.70 ออสเตรเลีย 101.00

7 ซีเอ็นซี เทค จ ำกัด จ.สมุทรสำคร แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 67.50 ไทย 15.00

8 นำยสุขุม วัชรโชคเกษม (1) กรุงเทพมหำนคร แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ ์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET และ 
FRAME เป็นต้น

118.00 ไทย 87.00

9 นำยสุขุม วัชรโชคเกษม (2) จ.สมุทรสำคร ชิ้นส่วนโลหะ เช่น INSERT, HOUSING 
และชิ้นงำนต้นแบบ (PROTOTYPE) 

118.00 ไทย 89.00

10 แมคคลำเรน อินดัสทรีส์ จ.พระนครศรีอยุธยำ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น บุ้งกี๋รถตัก เป็น
ต้น เครื่องจักรอุตสำหกรรม เช่น PRESS 
MACHINE เป็นต้น แม่พิมพ์และกำร
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

9.90 สิงคโปร์ 20.00

11 เทอร์โบ คลีน จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีกำรออกแบบ
ทำงวิศวกรรม เช่น INDUSTRIAL GAS 
COMPRESSOR เป็นต้น

10.00 ไทย 15.00

12 มิตรเกษมซัพพลำย จ ำกัด จ.สุรำษฎรธ์ำนี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ใบสกรู เฟืองโซ่
และเส้ือสกรู เป็นต้น

21.00 ไทย 44.00



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมกราคม ปี 2559 (ต่อ)

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 16

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้างงาน 

(คน)

13 นำยณรงค์ โลหิตคุปต์ จ.ระยอง ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลำกลำง 
(PROPELLER SHAFT) ของรถตัก และรถขุด 
เป็นต้น

86.00 ร่วมทุนไทย 
ออสเตรเลีย

48.00

14 ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์และ
กำรซ่อมแซมแม่พิมพ์

299.40 ไทย 215.00

15 ฟิวเจอร์ - เทค (เอเชีย) จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรส ำหรับงำน
อุตสำหกรรม เช่น Hardness testing 
machine, Sample preparation machine 
และ Turret เป็นต้น และกำรซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ผลิตเอง

16.00 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 18.00

16 โครำช มัตซึชิตะ จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น TERMINAL, COVER และ 
BONE TAG เป็นต้น

236.80 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 85.00

รวม 16 โครงกำร 1,995.50

ไทย 50%

ต่ำงชำติ 31.25%

ร่วมทุน 18.75%

1,225



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

17

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้างงาน 

(คน)

1 นำยทัง เซียวปิง จ.ปทุมธำนี เครื่องจักร เช่น เครื่องอินซูเลต เครื่องลำมิเนต 
เป็นต้น 

30.00 จีน 16.00

2 เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น  เทคโนโลยี 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรท่ีมีกำรออกแบบทำงวศิวกรรม เช่น 
เครื่องคัดแยกขยะ และเครื่องผลิตน้ ำมันจำก
เศษพลำสติก เป็นต้น

12.00 ไทย 37.00

3 นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ASSEMBLING 
MACHINE, PART FEEDING MACHINE, 
HANDLING MACHINE, CONVEYOR และ 
JIG & FIXTURE เป็นต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น COLLET และ FRAME เป็นต้น และกำร
ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

105.00 ไทย 15.00

4 ไทย เอสทีซี จ ำกัด จ.ระยอง แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 18.00 เกำหลีใต้ 9.00

5 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน

36.00

6 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ญี่ปุ่น 36.00

7 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ญี่ปุ่น 36.00

8 MR. WANG JINGZHI จ.ระยอง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น UPPER AND LOWER 
SIDE WALL PLATE เป็นต้น 

39.20 จีน 9.00

9 เพทคุส เอเชีย จ ำกัด จ.ชลบุรี เครื่องจักรและอุปกรณ์ส ำหรับงำน
อุตสำหกรรม เช่น BUCKET ELEVATOR, 
CONVEYOR และ SILO เป็นต้น, ชิ้นส่วน
เครื่องจักร เช่น FRAME เป็นต้นและกำร
ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

38.50 เยอรมัน 30.00

10 สยำม เวนติเลช่ัน จ ำกัด จ.เชียงใหม่ เครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน เช่น FIL 
TRATION EQUIPMENT AND PART เป็นต้น

84.00 เนเธอร์แลนด์ 93.00

11 อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น RETAINER และ GUIDE 
HOLDER เป็นต้น

32.30 ไทย 80.00

12 นำยบัณฑิต สุรินทรเสรี จ.ปทุมธำนี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BOLT, CLAMP และ 
PREFORMED GUY GRIP เป็นต้น

14.00 ไทย 32.00

13 นำยปรีชำ นบนอบ จ.นครนำยก เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีกำรออกแบบทำง
วิศวกรรมเอง เช่น SHREDDER และ 
CONVEYOR เป็นต้น

58.80 ร่วมทุนไทย 
มำเลเซีย

40.00

14 สยำมคูโบต้ำ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร

2030.60 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 27.00

รวม 14 โครงกำร 2,606.40

ไทย 28.6%

ต่ำงชำติ 50%

ร่วมทุน 21.4%

496
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้าง

งาน (คน)

1 เอเซียนไจเอนท์เทคโนโลยี จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 10.00 ไต้หวัน 19.00

2 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี้ เวิร์ค 
จ ำกัด

จ.ระยอง แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพท์ี่ผลิตเอง 95.00 ไทย 12.00

3 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น CONTACT TIP เป็น
ต้น

16.50 ญี่ปุ่น 3.00

4 นำยศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ลูกรีดส ำหรับงำนโลหะ 
เป็นต้น

25.00 ไทย 20.00

5 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรที่มีกำรออกแบบทำงวศิวกรรม เช่น 
AUTOMATION SPOT WELDING MACHINE 
เป็นต้น

40.00 ญี่ปุ่น 14.00

6 ฟูจิ หยำง ลิฟต์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ลิฟท์ (ELEVATOR) 106.50 จีน 39.00

7 ฮันซ่ำ อินเตอร์เทค จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ เครื่องจักรส ำหรับงำนอุตสำหกรรมเช่น หม้อ
น้ ำส ำหรับอุตสำหกรรม (BOILER), เครื่องเขย่ำ
หัวมัน (ROOT PRE-CLEANER), เครื่องล้ำง
หัวมัน (ROOT CLEANING), เครื่องสับย่อย
หัวมัน (ROOT CHOPPER), ชุดอบแป้ง 
(STARCH DRAYER) และเครื่องควบคุม
เครื่องจักรอัตโนมัติ (AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEM) เป็นต้น

17.70 ร่วมทุนไทย เยอรมัน 69.00

8 ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ระยอง กำรเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT) 211.00 ญี่ปุ่น 13.00

9 ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร เครื่องจักรส ำหรับงำนอุตสำหกรรม เช่น 
เครื่องประกอบฉลำกสินค้ำ (SLEEVE 
LABELLING MACHINE หรือ SLEEVE

35.00 ญี่ปุ่น 16.00

10 สุภำวุฒิ อินดัสทรี จ ำกัด จ.ชลบุรี วิจัยและพัฒนำชิน้ส่วนยำนยนต์และแม่พิมพ์ 50.00 ไทย 40.00

11 เค.เค.เกษตรกลกำรบ้ำนโป่ง จ ำกัด จ.รำชบุรี ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร เช่น HARVESTER และ

60.00 ไทย 63.00

12 สยำมทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จ.ล ำพูน ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ROLLER เป็นต้น 16.00 ไทย 40.00

13 อำบำเทก (เอเชีย) จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND 
MEASUREMENT ส ำหรับยำนพำหนะ เช่น 
CONTACT PAD FOR SWITCH

76.00 ร่วมทุนสวิสอินเดีย 845.00

14 ออโต้โมชั่นเวิร์ค จ ำกัด จ.ขอนแก่น เครื่องจักร อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ และเครื่องชั่ง
น้ ำหนักอัตโนมัติ

120.50 ไทย 54.00

รวม 14 โครงกำร 879.20

ไทย 42.86%

ต่ำงชำติ 42.86%

ร่วมทุน 14.28%

1,247



หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่ำวเปิดโครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร “กำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรม ครั้งท่ี 4 กับทิศทำงตลำดแรงงำน” จัดโดย กรมกำรจัดหำงำนร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำร
เรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ    ในวันนี้ (28 
เมษำยน 2559) ว่ำ “สังคมไทยเปลี่ยนไปเป็น “Digital Economy” ท ำให้รูปลักษณ์ของตลำดแรงงำนเปลี่ยนไป 
ทุกคนต้องรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงและเกำะติดสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ตอบรับนโยบำยรัฐบำลในกำรปฏิรูป โดยได้ปรับปรุงกำรท ำงำนของกรมกำรจัดหำงำนแบบ   
ก้ำวกระโดด ส่งเสริมกำรมีงำนท ำในทุกรูปแบบ ท้ังในเรื่องกฎหมำย รูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกในกำรน ำดิจิทัล
เข้ำมำช่วย เช่น กำรสมัครงำนทำงโทรศัพท์มือถือผ่ำนแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ท ำให้เห็นว่ำโลกได้เปลี่ยนแปลงไป   
ทุกอย่ำงสำมำรถจัดกำรได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว เพรำะฉะนั้นรูปแบบกำรท ำงำนก็จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีควำมหลำกหลำยและมีกำรท ำงำนร่วมกันหลำยฝ่ำย คือ ต้องมีรูปแบบเป็นประชำรัฐมำก
ยิ่งขึ้น
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ปลดัแรงงาน ‘ย า้’ แรงงานไทยยคุใหม่ตอ้งมีความคิด

สรา้งสรรคน์ าเทคโนโลยมีาใชก้บัการท างานได้
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ขณะนี้รัฐบำลได้ร่วมมือกับภำคเอกชนเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อนประเทศไทย โดยทุกภำคส่วนต้อง
ร่วมมือกัน เพรำะฉะนั้นกรมกำรจัดหำงำน จึงต้องมีแนวทำงในกำรปรับกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ     
ใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะสั้น เน้นทักษะกำรท ำงำนของก ำลังแรงงำน โดยศึกษำข้อมูลอุตสำหกรรมท่ีจะเกิดขึ้น
ใหม่  เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้ทันสมัย 2) ระยะกลำง เตรียมควำมพร้อมก ำลังแรงงำนก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนภำคอุตสำหกรรม คือ คนไทยต้องพร้อมปรับตัว ยกตัวอย่ำงประเทศสิงคโปร์ สร้ำงแรงงำนให้
เป็น “Global Citizen” คือ สำมำรถอยู่ได้ทุกที่ในโลกเป็นประชำกรของโลก ด้วยทุนด้ำนภำษำและทักษะ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ    ซึ่งประเทศไทยควรจะมีกำรปรับเปลี่ยนด้วย และท่ีส ำคัญในเรื่องควำม
รับผิดชอบ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จะต้องมีอยู่ในแรงงำนไทยทุกคน รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีต่ำงๆ ด้วย 3) 
ระยะยำว ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำก ำลังคนและกำรท ำงำนให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนก ำหนดทิศทำงตลำดแรงงำนท้ังในและต่ำงประเทศ”

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่ำวต่อภำยหลังเปิดโครงกำรว่ำ “กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมกับทิศทำง
ตลำดแรงงำน เป็นนโยบำยของรัฐบำลและแนวโน้มอุตสำหกรรมของโลก จำกเดิมท่ีใช้แต่เครื่องจักรเปลี่ยนมำ
ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยมำกขึ้น คนท่ีจะเข้ำไปท ำงำนต้องเป็นคนท่ีมีควำมรู้และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
เทคโนโลยีได้ ผู้ผลิตจะปรับตัวจำกกำรผลิตของแบบเดียวกันมำกๆ ก็เปลี่ยนเป็นผลิตมำกแต่หลำกหลำย ต้อง
ตอบโจทย์ตลำดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้นได้ และมีกำรจ ำหน่ำยแบบ “Digital Economy” หรือ จ ำหน่ำย
ทำงออนไลน์มำกขึ้น ท ำให้กำรเตรียมตลำดแรงงำนต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับเรื่องนี้ด้วย คือ
แรงงำนไทยต้องมีควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ และน ำมำประยุกต์ใช้
กับกำรวำงแผนกำรท ำงำนได้

ซึ่งกำรบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน จะเปลี่ยนไปจำกเว็บไซต์ปกติเป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลำ ท้ัง Smart Labour Application และ ล่ำสุดกับ Smart Job Center 
สำมำรถเข้ำสมัครงำน    ได้ทันที นำยจ้ำงสำมำรถเข้ำมำดูทุกเวลำและกลุ่มคนท่ีเข้ำมำสมัครงำนก็จะมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้นด้วย”

กำรเสวนำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
และภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องได้ทรำบถึงทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำน และตระหนักรู้ในกำร
เปลี่ยนแปลงของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้ง ท่ี 4 เพื่อขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรวิเครำะห์สภำวะ
ตลำดแรงงำน วิธีกำรจัดหำงำนให้บรรลุผล ส่งเสริมกำรมีงำนท ำอย่ำงยั่งยืน เตรียมพร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต โดยมีวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
และภำคเอกชนเข้ำร่วมเสวนำ ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของประเทศไทย และ
ขับเคล่ือนภำรกิจของกระทรวงแรงงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ก้ำวทันตำมกระแสโลกต่อไป 
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สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค. สงูสดุในรอบ 3 ปี สอดคลอ้ง

กบัการสง่ออกท่ีขยายตวั คาด MPI ไตรมาส 2 

อตุสาหกรรมหลกัปรบัตวัเพ่ิมข้ึน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) และ อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (CAPU) เดือน 
มี.ค. สงูสดุในรอบ 3 ปี โดย MPI เดือน มี.ค. กลบัมาขยายตวัเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 และคาดไตรมาส 2 อตุสาหกรรมที่ส าคญัปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมรถยนต์

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) เดือน 
มี.ค. 2559 กลบัมาขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 หลงัจากติดลบ 2 เดือนติดต่อกัน จากเคร่ืองยนต์และรถยนต์ เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองประดบั และเคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่นที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (Capacity Utilization Rate 
หรือ CAPU) ของภาคอตุสาหกรรมในเดือน มี.ค. 2559  มีระดบัสงูที่สดุในรอบ 3 ปี โดยดชันีผลผลติอตุสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 
2559 มีอตัราการหดตวัร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ยงัมีสญัญาณถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในทิศทาง
ที่ปรับตวัดีขึน้ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2559 
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ส าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ MPI เดือน มี.ค.2559 เป็นบวกได้แก่

• เคร่ืองยนต์ส าหรับรถยนต์ มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.01 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าเคร่ืองยนต์ดีเซล มี
ปัจจัยหลกัจากความนิยมของตลาดในประเทศส าหรับรถปิกอพัรุ่นใหม่ รวมถึงตลาดต่างประเทศ มีความต้องการเพิ่ มสงูขึน้ 
อาทิ ตะวนัออกกลาง ออสเตรเลยี กลุม่ประเทศลาตินอเมริกา และยโุรป

• รถยนต์ มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.02 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสนิค้าประเภทรถปิกอพั เนื่องจากมีการเปิดตวั
รถยนต์รุ่นใหม่

• เคร่ืองส าอาง มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.51 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสนิค้าแปง้ฝุ่ น ผงซกัฟอก และยาสระผม 
เนื่องจากสภาพอากาศในปีนีร้้อนกวา่ปีก่อนสง่ผลให้ความต้องการแปง้ฝุ่ น (เย็น)เพิ่มขึน้

• เคร่ืองประดับ มีการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.72 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าประเภทต่างห ูสร้อย แหวน จี ้
และก าไร เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นความโดดเดน่ของดีไซน์และรูปแบบการใช้สอยจึงได้รับความนิยมมากขึน้

• เคร่ืองปรับอากาศและชิน้ส่วน มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.48 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าประเภทคอน
เดนซิ่งยนูิต และแฟนคอยล์ยนูิต เนื่องจากอากาศที่ร้อนมากขึน้ท าให้เคร่ืองปรับอากาศมีความต้องการมากขึน้

อุตสาหกรรมส าคัญที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ใน 1/2559 และคาดจะปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในไตรมาส 2/2559 ได้แก่

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาส 1/2559 การผลติในภาพรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟา้มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.51 ซึง่กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นใหญ่มีการปรับตวั
เพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด ขณะที่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัลดลงร้อยละ 4.77 กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์สว่นใหญ่ปรับตวัลดลง 
เช่น Semiconductor HDD ลดลงร้อยละ 18.21 และ 18.43 ตามล าดบั เนื่องจากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊
คลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ขณะที่การผลติ Other IC เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.75
คาดวา่ในไตรมาส 2/2559 อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ จะมีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 โดยอตุสาหกรรมไฟฟา้ คาดวา่
จะปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ซึง่มีสนิค้าที่มีแนวโน้มขยายตวั คือ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น จากการจ าหนา่ยในประเทศและการ
สง่ออกเพิ่มขึน้ แตอ่ตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คาดวา่จะลดลงร้อยละ 2 จากความต้องการ HDD ลดลงตามการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี ขณะที่ IC คาดวา่จะเพิ่มขึน้เนื่องจาก IC ยงัคงเป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันาสนิค้าที่มีการยกระดบัของการ
ใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ซึง่มีการออกรุ่นใหมม่าอยา่งตอ่เนื่อง

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไตรมาส 1/2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีทิศทางเดียวกบัเดือน
มีนาคม 2559 โดยการผลติผลติภณัฑ์เส้นใยสิง่ทอเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.81 ซึง่มีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื่องจากความต้องการใช้ใน
ประเทศประกอบกบัการสง่ออกที่เพิ่มขึน้ แตใ่นกลุม่ผ้าผืนและเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 8.67 และ 12.74 ตามล าดบั หดตวั
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั สง่ผลให้ประชาชนลดการใช้จ่ายสนิค้าฟุ่ มเฟือย สว่นการผลติสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ไตรมาส
2/2559 คาดวา่ จะขยายตวัดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเฉพาะในกลุม่เส้นใยสงัเคราะห์และเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูป
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นอกจากนี ้อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงในไตรมาสแรก แต่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึน้ในไตรมาส 2/2559 ได้แก่

• อุตสาหกรรมอาหาร ในไตรมาส 1/2559 การผลติในภาพรวมปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.8 
จากสนิค้ากลุม่ประมง ส าหรับสนิค้าผกัและผลไม้ (สบัปะรดกระป๋องและน า้ผลไม้กระป๋อง) ปรับตวัเพิ่มขึน้จากค าสัง่ซือ้ของกลุม่
ประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา
ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2559 การผลติและสง่ออกอตุสาหกรรมอาหาร คาดวา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนร้อยละ 1.3 และ 0.5 ตามล าดบั เนื่องจากสนิค้ากลุม่ปศสุตัว์ (เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น และไก่แปรรูป) ได้รับปัจจยั
บวก จากประเทศคูแ่ขง่อยา่งบราซิลและจีนจะลดการผลติลง ประกอบกบัประเทศคูแ่ขง่หลายประเทศยงัคงประสบปัญหา
ไข้หวดันก จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทย

• อุตสาหกรรมรถยนต์ ในไตรมาส 1/2559 แม้การผลติจะชะลอตวัเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นการ
ลดลงของตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั โดยไตรมาส
2/2559 คาดการณ์วา่ จะมีการผลติรถยนต์ประมาณ 490,000 คนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.30 โดยเป็น
การผลติเพื่อจ าหนา่ยในประเทศประมาณ 260,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 51.76 และเป็นการผลติเพื่อการสง่ออกประมาณ 
230,000 คนั ลดลงร้อยละ 7.20
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