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สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4/2560  
และแนวโนมไตรมาสที่ 1/2561    

        ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2560  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ขยายตัวรอยละ 2.07 ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสที่ 3/2560 ทําใหทั้งป 2560 MPI ขยายตัวรอยละ 1.58 

ใกลเคียงกับป 2559 ที่  MPI 
ขยายตัวรอยละ  1.6 โดย 
อุ ตส าหกร รมที่ มี ก า ร
ขยายตัวดีในไตรมาสท่ี 
4/2560  อาทิ  ผลิตภัณฑ

ยางอ่ืนๆท่ีมิใชยาง (ในป
กอนพื้ นที่ ภาคใตซึ่ ง เปน
พื้นที่หลักในการปลูกยาง
ประสบปญหาน้ําทวมหนัก 
ประกอบกับในปนี้ ผลผลิต

เพิ่มข้ึนตอเนื่องและมีความตองการใชในอุตสาหกรรมปลายน้ํามากข้ึน) รถยนต  (ภาวะการผลิตเพิ่มข้ึนจาก
สินคารถปกอัพและรถยนตนั่งเคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 1800 cc. เปนหลัก) เครื่องยนตสําหรับรถยนต 
(ภาวะการผลิตเพิ่มข้ึนจากเคร่ืองยนตดีเซล เปนหลัก จากการไดรับความนิยมตอเนื่องจากลูกคาในประเทศ) 
น้ํามันพืช (จากระดับผลผลิตที่ออกมาเพิ่มข้ึน รวมถึงพื้นที่การปลูกปาลมที่เพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณ 4 แสน
ไร)  การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม (เพิ่มข้ึนตามความตองการใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 ที่สูงข้ึน และการผลิตแนฟ
ทาเพื่อใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของโรงกล่ัน)  

 
แนวโนมไตรมาสที่ 1/2561  

 เหล็กและเหล็กกลา ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ป 2561 คาดวาจะอยูที่ 139.75 เพิ่มข้ึนรอยละ 3.21 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคาดการณวาเหล็กทรงยาวซ่ึงใชในอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก จะ
กลับมาฟนตัวอีกคร้ัง หลังจากไตรมาสที่ 4ป 2560 มีดัชนีผลผลิตลดลงอยางมากเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน
ประกอบกับปริมาณสินคาคงคลังที่มีอยูเร่ิมนอยลง ขณะท่ีอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆที่ใชเหล็กทรงแบนเปนหลัก 
เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ คาดการณวาจะมีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนเชนกัน 

 เคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมไฟฟาในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะมีการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มข้ึน
รอยละ 2.76เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มข้ึนรอย
ละ 3.38โดยสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ เคร่ืองซักผา และสายไฟฟา จากการจําหนายในประเทศและการ
สงออกเพิ่มข้ึน 
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 อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะมีการผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึนรอยละ 5.19เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนและคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไป
ตลาดหลักเพิ่มข้ึนรอยละ 8.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเนื่องจากความตองการสวนประกอบและ
อุปกรณประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร และIC ที่คาดวาจะเพิ่มข้ึน ตามความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกส
โลกที่เร่ิมฟนตัว 

 ยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ป 2560 จะมีการผลิตรถยนตกวา 500,000 คัน โดยแบงเปนการ
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรอยละ 45-50 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 50-55 

↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ แนวโนมไตรมาสที่ 1 ของป 2561 คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่องจากป 2560 ในกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก ตามความตองการของผูบริโภคใน
อุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ยานยนต เปนตน สําหรับหนังสือและส่ิงพิมพ การ
เปล่ียนแปลงของผูบริโภคที่ปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคที่ส่ือดิจิทัลเขามามีบทบาท จะสงผลตอ
ส่ือส่ิงพิมพมากข้ึน ทั้งในแงของการขายโฆษณาและยอดจําหนาย 
 เซรามิค การผลิตและการจําหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 1 ของป 2561 คาดวา จะมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน จากการผลิตเพื่อรองรับการสงออกที่ขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา  สําหรับการ
สงออกกระเบ้ืองปูพื้นบุผนัง คาดวา จะสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องใน สปป.ลาว และเมียนมา 
 ปูนซีเมนต อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ของป 2561   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนปริมาณการผลิต  และการจําหนาย  คาดวาจะขยายตัวดีข้ึนรอยละ 1.94  และ  3.37  
ตามลําดับ  จากความคาดหวังวาการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็คตางๆ 
จะเดินหนาไดชัดเจนข้ึน    สวนมูลคาการสงออกคาดวาจะขยายตัวดีข้ึน รอยละ 32.29  ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง 
 ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ภาพรวมการผลิตเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป คาดวา จะขยายตัว
ตามทิศทางการสงออกที่มีแนวโนมขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคูคา เชน จีน ญ่ีปุน เวียดนาม โดยเฉพาะ
การสงออกเสนใย และผาผืน ไปยังตลาด CLMV ซึ่งเปนฐานการผลิตเคร่ืองนุงหมที่สําคัญของโลก  ประกอบกับมี
การผลิตเพื่อรองรับการจําหนายในประเทศที่มีแนวโนมขยายตัวชวงเทศกาลสําคัญ  
 ไมและเคร่ืองเรือนไม การผลิตและการจําหนายเคร่ืองเรือนไมภายในประเทศ ไตรมาส 1 ของป 2561 

คาดวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 1 ของ ป 2561 

ที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 ยา การผลิตยา ในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะยังขยายตัวไดตามแนวโนมการขยายตัวของตลาด
สงออกในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมา 
 ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางแปรรูปข้ันตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ในไตรมาสที่ 1 ของป 2561
คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดสงออกที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา 
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↔  รองเทาและผลิตภัณฑหนัง การผลิตรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาส 1 คาดวา การฟอกและตกแตงหนัง
ฟอกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับผลิตภัณฑกลุมรองเทาที่มีทิศทางการผลิตเพิ่มข้ึนจากปจจัยกระตุนตาง ๆ 
เชน ชวงเทศกาลสําคัญ การขยายตัวของการทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนมีความนิยมผลิตภัณฑ
เคร่ืองหนังของไทย อยางไรก็ตาม ในกลุมผลิตภัณฑกระเปาเดินทางมีแนวโนมการผลิตลดลง เนื่องจากความ
ตองการบริโภคสินคาแบรนดเนมขยายตัว สงผลใหมีการนําเขาผลิตภัณฑกระเปาเดินทางเพิ่มข้ึน โดยตลาด
นําเขาสําคัญ ไดแก อิตาลี ฝร่ังเศส และจีน 
 อัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 1 ป 2561 คาดวา การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ จะมีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา สวนหนึ่งอาจเปนผลจากปริมาณคําส่ังซื้อที่เพิ่มข้ึน เพื่อ
ทดแทนสตอกสินคาเดิมที่นําออกจําหนายในชวงที่ผานมา สําหรับการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวม
ทองคํา) คาดวา จะขยายตัวสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จากการฟนตัวของความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคในหลายตลาด อาทิ จีน และญ่ีปุน ขณะที่แนวโนมการสงออกในภาพรวม คาดวา จะขยายตัวเชนกัน
จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงข้ึน   
 อาหาร การผลิตและการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ป 2561 คาดวาจะขยายตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปจจัยบวกอยางผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก
สภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของ
ไทยอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุน และCLMVนาจะสงผลใหการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องทั้งกลุม
ปศุสัตว ประมง ผักผลไม น้ําตาล และธัญพืชและแปง เชนเดียวกับการบริโภคในประเทศนาจะปรับตัวเพิ่มข้ึน
จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
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การคาตางประเทศ 

“มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสท่ี 4 ป 2560 ยังคงขยายตัวตอเนื่อง จากมูลคาการสงออก
และนําเขาที่เพิ่มข้ึน และมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา ดุลการคาในไตร
มาสที่ 4 เกินดุลการคา 5,662.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ” 

สถานการณการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 4 ป 2560 การคาตางประเทศของไทยมีมูลคาทั้งส้ิน 
120,575.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนมูลคาการสงออกเทากับ 61,259.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคาการ
นําเขาเทากับ 59,559.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
รอยละ 11.7 และมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 สงผลใหการคาในไตรมาส 4 ป 2560 ดุลการคาเกินดุล 
5,662.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 โครงสรางการสงออก 

การส งออกในไตรมาสที่  4  ป  2560 มีมูลค า 
61,259.0 เพิ่มข้ึนรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินคา พบวา การ
สงออกสินคามีมูลคาเพิ่มข้ึนเกือบทุกหมวดสินคา โดย
สินคาเกษตรกรรมมีมูลคาการสงออก 6,078.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 11.9 สินคาอุตสาหกรรมมีมูลคา
การสงออก 48,352.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 
12.4 สินคาแรและเช้ือเพลิงมีมูลคาการสงออก 2,553.8
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 24.7 ขณะที่สินคา
อุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคาการสงออก 4,273.8 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.2 

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
(มูลคาการสงออก 7,443.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 17.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ (มูลคาการสงออก 5,104.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 16.9) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการ
สงออก 2,756.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 61.7) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 2,260.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 11.2) และแผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 2,130.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 
3.6)  

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
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 ตลาดสงออก 

   ดานการสงออกไปยังตลาดหลัก ซึ่งไดแก อาเซียน 
(9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีสัดสวนการสงออกคิดรวมเปนรอย
ละ 70.1 ของการสงออกทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน พบวา การสงออกไปยังตลาดหลักมี
มูลคาเพิ่มข้ึนทุกตลาด โดยการสงออกไปยังจีนมีมูลคาการ
สงออกเพิ่มข้ึนมากที่สุด อยูที่รอยละ 14.2 รองลงมา คือ 
อาเซียน (9 ประเทศ) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 11.7 และ 
สหภาพยุโรป มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 11.4 

 

 โครงสรางการนําเขา 

   การนําเขาในไตรมาสที่  4 ป  2560 มีมูลคา 
59,559.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินคา 
พบวา การนําเขามีมูลเพิ่มข้ึนในทุกหมวดสินคา โดย สินคา
เชื้อเพลิงมีมูลคาการนําเขา 8,967.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 32.5 สินคาทุนมีมูลคาการนําเขา 15,912.4 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึนรอยละ 8.3 สินคาวัตถุดิบและกึ่ง
สําเร็จรูปมีมูลคาการนําเขา 24,067.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เพิ่มข้ึนรอยละ 14.9 สินคาอุปโภคบริโภค มีมูลคาการ
นําเขา 6,838.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 13.2 

ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนําเขา 3,483.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 1.9 และสินคา
หมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการนําเขา 290.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 157.1 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
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 แหลงนาํเขา 

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 แหลงนําเขาที่สําคัญ
ของไทยซ่ึงไดแก อาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุน มีสัดสวนนําเขารวมคิดเปนรอยละ 
67.9 ของการนําเขาทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน พบวา แหลงนําเขาสําคัญของไทยสวน
ใหญมีมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึน โดย นําเขาจากสหภาพ
ยุโรปเพิ่มข้ึนมากที่สุด อยูที่รอยละ 19.6 รองลงมา ไดแก 
อาเซียน (9 ประเทศ) และญ่ีปุน ซึ่งมีมูลคาเพิ่มข้ึนที่ระดับ 
16.5 และ 8.0 ตามลําดับ  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
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 อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่ยังตองติดตาม เชน การดําเนินนโยบายของสหรัฐฯ เชน นโยบายปฏิรูป
ภาษี การปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟด และสถานการณคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งปจจัยตาง ๆ อาจสงผลตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก   
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
 
 
 

  

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก 
การจําหนายในประเทศ ของเครื่องใชไฟฟา 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
การนําเขาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีมูลคา 3,764.85 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 2.57 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 5.24 (%YoY) โดย
สินคาหลักที่มีการนําเขาลดลงไดแกมอเตอรไฟฟาลดลงรอยละ 1.76 
เครื่องคอมเพรสเซอรและสวนประกอบลดลงรอยละ 9.85 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

การผลิตเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีดัชนีผลผลิต
อยูที่ 100.38 ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 2.46 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 1.48 (%YoY) โดย
เครื่องใชไฟฟาสวนใหญปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องปรับอากาศ 
คอมเพรสเซอร พัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ หมอหุงขาว และ
มอเตอรไฟฟา ลดลงรอยละ11.36, 0.21, 9.40, 11.11, 6.40, 
0.16 และ 1.84 ตามลําดับ จากความตองการใชลดลงในประเทศ
และคําส่ังซื้อจากตางประเทศลดลงในขณะที่การผลิตกระติกน้ํา
รอน สายไฟฟา และเครื่องซักผาเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.11, 14.90 และ 
37.38 ตามลําดับ 
การจําหนายในประเทศในไตรมาส 4/2560 สวนใหญมีการ
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก 
เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร ตูเย็น เตาไมโครเวฟ และหมอ
หุงขาว ลดลงรอยละ 7.87, 3.56, 2.48, 27.46 และ 7.04 ยกเวน
พัดลมตามบาน เครื่องซักผา และกระติกน้ํารอน เพ่ิมขึ้นรอยละ 
40.12, 5.49และ 9.17 ตามลําดับ 
การสงออกเครื่องใชไฟฟาไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีมูลคาการ
สงออก 5,946.98ลานเหรียญสหรัฐฯ ทรงตัวจากไตรมาสที่แลว
รอยละ 0.17(%QoQ)และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 7.25 (%YoY)จากการสงออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ไดแก สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา อาเซียน และญี่ปุน 
เนื่องจากเคร่ืองซักผามีการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 56.60โดย
เพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ 455.51และแผงสวิตซ
และแผงควบคุมกระแสไฟฟาปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.65โดยเพ่ิม
จากในตลาดจีนถึงรอยละ 132.01และสหรัฐอเมริการอยละ 40.07
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟา ไตรมาสที่ 1ของป 2561 
 “สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาในไตรมาสท่ี 1ของป 2561คาดวาจะมีการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.76เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 3.38โดยสินค้าที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น คือ เครื่องซักผ้า และสายไฟฟ้า จากการจําหน่ายในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้น” 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2560ปรับตัวลดลงรอยละ 1.48เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปกอน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร พัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ หมอหุงขาว และมอเตอรไฟฟา 
เป็นผลจากปริมาณความต้องการซ้ือที่ลดลงในประเทศและคําส่ังซื้อจากตางประเทศลดลง ในขณะที่มูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา อาเซียน และญ่ีปุน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การนําเขาสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 4 ป 2560มี
มูลคา การนําเขา9,406.78ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสท่ีแลวรอยละ 4.78 (%QoQ)และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 12.98 (%YoY)โดยสินคาหลักที่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นมากคือ วงจรรวม(IC) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
7.93เคร่ืองโทรศัพทและอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 19.99 และ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น
รอยละ 21.59 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 
การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 108.48ลดลงจากไตรมาสท่ีแลว รอยละ 1.73 
(%QoQ) ในขณะท่ีไตรมาสเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นเล็กนอย
รอยละ 0.94 (%YoY)โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ไดแก HDD,Semiconductor และPCBA เพิ่มขึ้นรอยละ 10.34, 
9 .01 และ1.08ตามลําดับ  ตามการขยายตัวของสินคา
อิเล็กทรอนิกสโลก ในขณะท่ี IC ลดลงเล็กนอยรอยละ 1.72  
และ Printer ลดลงรอยละ 14.85 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนจากคําส่ังซื้อจากตางประเทศลดลง 
การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีมูลคา
การสงออก 9,921.33ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี
แลวรอยละ 4.91 (%QoQ)และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 14.57 (%YoY)จากการสงออกไปตลาดหลัก
ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน จีนอาเซียนสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรอยละ41.95, 26.17, 20.04, 11.08
และ 10.20ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
เนื่องจากสวนประกอบและอุปกรณประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร
มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 18.83วงจรรวม(IC) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.65และเคร่ืองโทรศัพทและอุปกรณปรับตัว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 132.82โดยเฉพาะอยางย่ิงเพิ่มขึ้นในตลาด
ญี่ปุนและสหภาพยุโรปถึงรอยละ 283.34และ42.80ตามลําดับ
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส ไตรมาสที่ 1ของป 2561 
 “สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะมีการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.19เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนและคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไปตลาดหลัก
เพิ่มข้ึนรอยละ 8.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และIC ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เริ่มฟ้ืน
ตัว” 
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มูลคา่การนําเข้า มูลคา่การส่งออก

การการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ยังคงทรงตัว ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย0.94 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนทั้งHDD, Semiconductorและ PCBA เป็นผลจากการขยายตัวของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดญี่ปุ่น อาเซียน จีน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีจํานวน511,079คัน ลดลงจากไตร
มาสท่ี 3 ปี 2560ร้อยละ 2.98 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 9.28 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการ
ผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อย
ล ะ  5 6 แ ล ะ ร ถ ย น ต์ เ พ่ื อ ก า ร พ า ณิ ช ย์ อ่ื น ๆ 
ร้อยละ 2 
การจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีจํานวน 250,935คัน เพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสท่ี 3 ปี 2560ร้อยละ 19.08 (%QoQ)และเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.22 (%YoY)แบ่งเป็นการ
จํ า ห น่ า ย ร ถ ย น ต์ นั่ ง ร้ อ ย ล ะ  40 
รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 41  รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 
และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ ร้อยละ 5 
การส่งออกรถยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560มีจํานวน 289,714คัน ลดลงจากไตร
มาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 7.61(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.67 (%YoY) โดยแบ่งเป็น
การส่งออกรถยนต์นั่งร้อยละ36รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 54 
และรถ PPV ร้อยละ 10 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีมูลค่า2,361.92ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 1.96 (%QoQ) และ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.35 (%YoY)
โดยตลาดส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ใน
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีมูลค่า 2,884.91 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 10.37 (%QoQ) และ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.32 (%YoY)
โดยตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสที่ 1ของป2ี561 
 จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จะมกีารผลิตรถยนต์กวา่ 500,000 คัน 
โดยแบง่เป็นการผลิตเพือ่จําหน่ายในประเทศรอ้ยละ 45-50 และการผลิตเพือ่ส่งออกรอ้ยละ 50-55  

 467,681  485,555  465,411 
 526,778  511,079 

 212,263  210,490  199,490 
 210,735 

 250,935 

 287,789  284,301 
 252,105 

 313,576  289,714 

4Q 2559 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลติ การจําหนาย การสงออก

2,102.33 2,154.29 2,108.46 2,409.21 2,361.92

2,819.48
2,509.18

2,788.26

3,218.79

2,884.91

4Q 2559 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดส่งออกในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และยุโรป ประกอบกับตลาดในประเทศมีการขยายตัว เน่ืองจากการลงทุนจากภาคเอกชนเร่ิมฟ้ืนตัว และการ
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้
โครงการรถยนต์คันแรก
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถจักรยานยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีจํานวน 508,941คัน ลดลง
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 0.82 (%QoQ)
แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 10.87 
(%YoY)  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีจํานวน 420,156 คัน ลดลง
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 5.45 (%QoQ)แต่
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 8.25 
(%YoY)  
การส่งออกรถจักรยานยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีจํานวน 226,760คัน (เป็นการ
ส่งออก CBU 99,243 คัน และ CKD 127,517 ชุด)
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 
24.16(%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 16.95(%YoY) 
 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีมูลค่า212.07 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 17.18 
(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 32.88 (%YoY)โดยตลาดส่งออกท่ีสําคัญของ
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา ญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย 
มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 มีมูลค่า146.49 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ร้อยละ 2.70 
(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 13.22 (%YoY)โดยตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น
จีน และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสที่ 1ของปี 2561 
 สําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสที่ผ่านมา จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 จะมี
การผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิต
เพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

 459,030 
 515,200  517,894  513,158  508,941 

 388,142 

 461,783 
 487,767 

 444,353  420,156 

 273,056  253,146 

 186,533  182,642 
 226,760 

4Q 2559 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

159.60
175.76 167.82

180.98

212.07

129.38 131.31 129.34
150.56 146.49

4Q 2559 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดส่งออกอย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศมีการชะลอตัว   
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อุตสาห

 
 
 
การตลาด

 

ที่มา : 1. กรมศุ
          2. กองส
              สํานัก

แนวโนม

 
ของปกอน
เศรษฐกิจ
จากการที่

อุ
เทียบกับไ
เอเชีย  รว

หกรรมพลา

ดและการจํ

ลกากร กระทรวง
ารสนเทศและดัช
กงานเศรษฐกิจอุต

อุตสาหกรรม

ในไตรมาสที่ 1
น และการนําเข
จการคลังคาดว
ทีเ่ศรษฐกิจของป

ดัชนีผ

ปริมาณก

อุตสาหกรรมพ
ไตรมาสเดียว
มถึงเปนชวงใ

าสติก 

ําหนาย 

การคลัง  
นีเศรษฐกิจอุตสา
ตสาหกรรม 

พลาสติก ไตร

1 ป 2561 คาด
ขาคาดวามีปริม
าในภาพรวมป
ประเทศคูคาขย

ลผลิต-ดัชนีกา

การส่งออก-นําเ

พลาสติกไตรม
วกันของกอน
ใกลเทศกาลป

าหกรรม  

รมาสที่ 1 ของ

วาการสงออกพ
มาณ 179,840 ต
ป 2561 ประเท
ยายตัวและการ

รส่งสินค้า 

เข้า (ตัน) 

มาสที่ 4 ป 25
น เนื่องจากเศ
ปใหม จึงมีคว

งป 2561 

พลาสติกมีปริม
ตัน เพิ่มขึ้นรอย
ศไทยจะมีมูลค
ลงทุนภาคเอกช

560 มีปริมาณ
ศรษฐกิจโลก
วามตองการใ

 

 
 
 
 
ดัชนีผลผลิ
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(%YoY) เ ม่ื
ซึ่ ง ดัชนีผล
ผลิตภัณฑพ
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ปริมาณกา
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1.51 (%QoQ
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ปริมาณกา
196,616 ต
1.55 (%Q
ปกอนรอยล
ของใชในครั
ของที่ใชลําเ

มาณ 289,998
ยละ 5.00 จากไ
คาการสงออกนํ
ชนดีขึ้นจากกา

ณการสงออก
และประเทศ
ใชสินคาในกล

ลิต ไตรมาสที่ 4
ากไตรมาสกอน
อเทียบกับไต
ผลิตที่ทํ าใหล
พลาสติกแผนแ
ครัว และหองน
ลําดับ   
งสินคา ไตรมา
Q) จากไตรมา
เม่ือเทียบกับไ
งสินคาที่ทําให
พลาสติกแผนแ
ครัว และหองน
ลําดับ  
ารสงออก ไต
ตัน เพิ่มขึ้นจาก
Q) และเพิ่มขึ้นจ
3 (%YoY) จาก
3916) เคร่ืองส
าคาร (3925) 
งประเทศคูคาเพิ
ารนําเขา ไตร
ตัน เพิ่มขึ้นจาก
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รสนับสนุนของ

และการนําเข
ศคูคาดีข้ึน โด
ลุมผลิตภัณฑ

4 ป 2560 ลด
น และลดล
ตรมาสเ ดียว
ลดลงอยางมี
และผลิตภัณฑเ
น้ํา คิดเปนรอย

าสที่ 4 ป 2560 
สกอน และลด
ตรมาสเดียวกั
หลดลงอยางมี
และผลิตภัณฑเ
น้ํา คิดเปนรอย

รมาสที่ 4 ป 2
กไตรมาสที่ 3 ป
จากไตรมาสเดีย
กการสงออกกล
สุขภัณฑ (392
 ซึ่งเปนผลมา
พิ่มขึ้นอยางตอ
รมาสที่ 4 ป 2
กไตรมาสท่ี 3 ป
มขึ้นจากไตรม
) จากการนําเขา

4) พลาสติกปูพื้
สินคา (3923) 

อยละ 3.5 จากไ
นของปกอน เนื่อ
ตัวเพิ่มขึ้นประม
งภาครัฐ 

ขาขยายตัวเพิ
ดยเฉพาะคูคา
พลาสติกเพิม่

2

ดลงรอยละ 2.5
ลงรอยละ 0.8
กันของปก อน
นัยสําคัญ  คือ
เคร่ืองใชประจํ
ยละ 20.12 แล

 ลดลงรอยล
ดลงรอยละ 1.0
ันของปกอน ซึ่
มีนัยสําคัญ คือ
เคร่ืองใชประจํ
ยละ 19.35 แล

2560 มีปริมาณ
ป 2560 รอยล
ยวกันของปกอน
ลุมผลิตภัณฑใย
22)  และเคร่ือ
าจากการความ
เนื่อง  

2560 มีปริมาณ
ป 2560 รอยล
าสเดียวกันขอ
ากลุมผลิตภัณฑ
พื้น (3918) แล

ไตรมาสเดียวกั
องจากสํานักงา
มาณรอยละ 4

พิ่มสูงข้ึนเมื่อ
าในภูมิภาค
มข้ึน 
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อุตสาห

 
 
 

การตลาดแล

      ท่ีมา : กรม

แนวโน้มอุ
ภาวะอุตส
โดยอัตราก
ระหว่างร้อ
ติดตาม คือ
ทางการเมือ

ขาขึ้น ตา
เอเชีย 

กรรมปิโตรเ

ละการจาํหน่

มศุลกากร กระท

อุตสาหกรรมปโิ
สาหกรรมปิโตรเค
การขยายตัวของ 
อยละ 3.7-4.7 เฉ
อ การปรับตัวขอ
องของประเทศผู้

อุตสาหกรรม
ามการปรับเพิ

เคมี 

นาย 

ทรวงการคลัง 

โตรเคมีไตรมาส
คมีไตรมาส 1 ปี
GDP ปี 2561 
ลี่ยร้อยละ 4.2  
องระดับราคาน้ํา
้ผลิตในภูมิภาคต

ปิโตรเคมีไตรม
พ่ิมขึ้นของราค

ส 1 ปี 2561 
ป ี2561 คาดว่าจ
สํานักงานเศรษฐ
(ข่าวกระทรวงกา
ามันดิบ ภาวะเศร
ต่าง ๆ 

มาสที่ 4 ปี 25
คานํ้ามันดิบใน

จะมีการปรับตัวต
ษฐกิจการคลังได้ป
ารคลัง ฉบับท่ี 1
รษฐกิจการค้าใน

560 ราคาแน
นตลาดโลก รว

 

มูลค่า
2,363
ของปี 

มูลค่า
991.0
ของปี

สาเหต
ปรับตั
น้ํามัน
ผู้ผลิตใ
คู่ค้าสํา
ปรับตัว
 

ราคาสิ
ไตรมา
บาท/
เดียวกั
ปรับตั
กิโลกรั
ราคาเม
ราคาจํ
ของ L
40.57
เทียบกั
HDPE
และ 3
ระดับร
กิโลกรั

ตามการคาดการณ
ประมาณการเศร
5/2561 วันท่ี 29
นภูมิภาคเอเชีย แ

นฟทาของตลา
วมถึงขยายตัว

การส่งออก ไต
.35 ล้านเหรียญ
2559 ร้อยละ 3

การนําเข้า ไต
0 ล้านเหรียญ
2559 ร้อยละ 4

ตุสําคัญท่ีทําให
ตัวเ พ่ิมข้ึน  เกิด
ดิบ รวมถึงเสถี
ในภูมิภาคต่างๆ
าคัญ โดยเฉพาะ
วดีข้ึน 

สินค้า ราคาเอท
าส 4 ปี 256
กิโลกรัม ตาม

กันของปี 2559 
ตัวเพ่ิมข้ึนจาก
รัม ตามลําดับ 
ม็ดพลาสติก PE
จําหน่ายเม็ดพล
LDPE, HDPE แ
และ 39.54 บา

กับช่วงเดียวกันข
และ PP ปรับ

38.61 บาท/กิโ
ราคาเฉลี่ยลดล
รัม  

ณ์การขยายตัวข
รษฐกิจไทยมีแนว
9 มกราคม 2561
และภาวะเศรษฐ

ดเอเชียโดยภ
วตามภาวะเศ

ตรมาส 4 ปี 25
ญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึ
34.61 (%YoY)

รมาส 4 ปี 256
ญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
46.41 (%YoY)

ห้มูลค่าการส่ง
ดจากการปรับ
ยรภาพทางการ

ๆ และภาวะเศรษ
ะตลาดในภูมิภา

ทิลีนและโพรพิ
0 เฉลี่ยอยู่ท่ี 38
ลําดับ ท้ังนี้  เ
พบว่า ราคาเอ

ราคา 34.80 แ

E และ PP ไต
าสติก (ราคาเฉ
และ PP มีราคา
าท/กิโลกรัม ตา
ของปี 2559 พบ
บตัวเพ่ิมข้ึนจากร
โลกรัม ตามลําดั
งจากระดับราค

อง GDP และอุต
วโน้มการขยายตั
1) ปัจจัยสําคัญที
ฐกิจโลก รวมถึง

าพรวมปรับตั
รษฐกิจการค้

2

60 มีมูลค่าร
ึ้นจากช่วงเดียว
  

60 มีมูลค่าร
้นจากช่วงเดียว
  

งออกและนําเ
เพ่ิมข้ึนของรา
รเมืองของประเ
ษฐกิจของประเ
าคอาเซียนและ

ลีนในตลาดเอเ
8.85 และ 27
เม่ือเทียบกับช
อทิลีนและโพรพิ
และ 25.68 บา

ตรมาส 4 ปี 25
ลี่ย SE Asia CF
าเฉลี่ยอยู่ท่ี 42.
ามลําดับ ท้ังนี้ เ
บว่าราคาเฉลี่ยข
ระดับราคา 40
ดับ ส่วน LDPE
คา 43.84 บา

ตสาหกรรมต่อเนื่อ
ัวอย่างต่อเนื่องอ
ท่ีอุตสาหกรรมต้อ
งภาวะความม่ันค

ตัวในทิศทาง
้าในภูมิภาค
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รวม 
กัน

รวม 
กัน

เข้า
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เทศ
เทศ
ะจีน

เชีย
.45 
ช่วง
พิลีน
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ดัชนีผล

ที่มา : สําน

การสงอ
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489.99

กระดาษ 
อุตสาหก
ภัณฑกระ

หน่วย:ล้าน

แนวโนมใ

“แนวโนมไต

2560 ในกลุ

ของผูบริโภค

ยานยนต เป

ปรับเปลี่ยน

สงผลตอสื่อ

ที่มา : ศูนย

อุตสาหกรร
 

ลผลิตอุตสา

นักงานเศรษฐกิ

ออก-นําเขา

4-59 Q1-60

แข็ง คราฟต

9
447.38

544.71 564

ปริมาณการผ
  กระดาษแข็ง 
รรมตอเนื่อง มีป
ะดาษท่ีใชกับสิน

นเหรียญสหรัฐฯ 

ในไตรมาสที่ 

ตรมาสที่ 1 ของป 

ลุมเยื่อกระดาษ กร

คในอุตสาหกรรม

ปนตน สําหรับหนั

นไปตามยุคสมัย 

อสิ่งพิมพมากข้ึน ท

ย์เทคโนโลยีสาร

มเยือ่กระดา

าหกรรมเยื่อ

กจิอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษ

0 Q2-60

ต เย่ือกระดาษ

494.70

4.10 610.81

ผลิตสงออกเย่ือ
และกระดาษคร
ปริมาณการบริ
นคากลุมนี้เพิ่ม

1 ของป 2561

2561 คาดวา จะมี

ระดาษแข็งและก

หลักอื่น ๆ อาทิ อุ

นังสือและสิ่งพิมพ

 โดยเฉพาะในยุค

ทั้งในแงของการข

สนเทศและการสื

าษ กระดาษ

กระดาษแล

ม 

ษ กระดาษแ

Q3-60

ษ พิมพเขียน

492.36 556

675.83

สงออก

อกระดาษ กระ
ราฟตเม่ือเปรีย
โภคในประเทศ
ขึ้นดวย 

 

มีแนวโนมขยายตั

ระดาษลูกฟูก ตา

อุตสาหกรรมอาหา

พ การเปล่ียนแปล

คที่สื่อดิจิทัลเขาม

ายโฆษณาและย

สื่อสาร กระทรว

ษ และสิง่พมิพ

ะกระดาษ 

 

ละสิ่งพมิพ 

Q4-60

ลูกฟูก

.88

625.15

นําเข า

ะดาษและส่ิงพิ
ยบเทียบกับชวง
ศเพิ่มขึ้นตอเนื่อ

ตัวตอเนื่องจากป 

มความตองการ

ารและเคร่ืองด่ืม 

ลงของผูบริโภคที่

มามีบทบาท จะ

อดจําหนาย” 

วงพาณิชย ์

พ ์

 

 

การผลิ

จากเย่ือกระด
ละ 3.262.41 
แตเพิ่มข้ึนจา
18.73 10.79
กอน ซ่ึงสวนใ
การบริโภคใน
อาหารและเครื
บรรจุภัณฑกร

การสงออ

2560มีมูลคา 
กับไตรมาสที่
เดียวกันกับปก
เพิ่มข้ึนไปยังป
และผลิตภัณ
หนังสือและส่ิ
สิ่งพิมพอื่น ๆ 

การนําเข

2560มีมูลคา 6
มาสที่ 3 ป 25
ปกอน จากกา
สามารถผลิตได
รอยละ 13.23
จากความนิยม

นโยบายภา
คณะกรรมกา
อัตราตามกลุ
2561 ซ่ึงจาก
และกระดาษ
แรงงานตอมูล
กระบวนการผ
ในการปรับปรุ

พิมพในไตรมา
งเดียวกันของป
งรวมถึงในอุตส

ิตเยื่อและกระด

าษ กระดาษพิมพ
 0.02และ 2.34 ต
ากเย่ือกระดาษ ก
9 และ 10.71 ตาม
ใหญเปนการผลิตส
นประเทศเพิ่มข้ึนต
ร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอ
ระดาษที่ใชกับสิน

อกเยื่อกระดาษ

 556.88 ลานเหรี
 3 ป 2560และเ
กอน จากการสงอ
ประเทศคูคาอยางจี
ณฑ สงออกเพิ่มข้ึ
งพิมพ เพิ่มข้ึนจา
 รวมถึงภาพพิมพ

ขาเยื่อกระดาษ

625.15ลานเหรียญ
560แตเพิ่มข้ึนรอย
ารนําเขาเยื่อกระด
ดในประเทศเพิ่มข้ึน
3เมื่อเทียบกับไตร
มสื่อสิ่งพิมพประเ

าครัฐที่เกี่ยวข
ารคาจาง มีมติเห็น
มจังหวัด ที่คาดว
กการวิเคราะหผล
ษอาจไดรับผลกระ
ลคาการผลิตระดั
ผลิตเพื่อลดตนทุน
รุงกระบวนการผลิ

สที่ 4ป 2560ป
2559ซึ่งสวนให
สาหกรรมหลักอื

ดาษในไตรมาสที่ 4
พเขียน กระดาษแข
ตามลําดับเมื่อเทีย
กระดาษแข็ง แล
มลําดับ เมื่อเทียบ
สําหรับใชในอุตส
ตอเนื่อง รวมถึงใน
อาง ยาและเวชภัณ
คากลุมนี้เพิ่มข้ึนด

ษ กระดาษและ

รียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ
พิ่มข้ึนรอยละ 13
ออกเย่ือกระดาษช
จีน มาเลเซียและฟ
้นไปเวียดนาม จี
ากอินโดนีเซีย ฮอง
และภาพถาย เปน

ษ กระดาษและสิ

ญสหรัฐฯ ลดลงรอ
ยละ 14.77เมื่อเที
ดาษกระดาษและผ
น ในขณะที่หนังสอื
รมาสที่ 3 ป 256
เภทตาง ๆ ถูกแทน

อง 
นชอบใหมีการปรั
วาจะมีผลบังคับใ
ลกระทบโดย สศอ
ะทบปานกลาง เ
ับกลาง ซ่ึงผูประ
น หรือปรับเปล่ียน
ลติใหมีคุณภาพแล

ปรับตัวเพิ่มขึ้น
หญเปนการผลิ
อื่นๆ สงผลใหค

2

4 ป 2560ดัชนีฯ ป
ข็ง และกระดาษลู
ยบกับไตรมาสที่ 3
ละกระดาษคราฟ
บกับไตรมาสเดีย
าหกรรมตอเนื่อง 
นอุตสาหกรรมหลัก
ณฑ สงผลใหควา
ดวย 

สิ่งพิมพในไตรม
ข้ึนรอยละ 13.10
3.65เมื่อเทียบกับ
ชนิดเยื่อไมเคมีละ
ฟลิปปนส ในสวน
จีน และมาเลเซีย
งกง และญี่ปุน ใน
นตน  

สิ่งพิมพในไตรม
ยละ7.50 เมื่อเทีย
ยบกับไตรมาสเดี
ผลิตภัณฑกระดาษ
อและส่ิงพิมพ นํา
0 และลดลง รอย
นที่ดวยสื่อดิจิตอล

รับข้ึนอัตราคาจา
ใชต้ังแตวันที่ 1 
อ. พบวา อุตสาห
เนื่องจากมีสัดสว
กอบการอาจตอง
นการนําเขาเคร่ือง
ละประสิทธิภาพม

ในผลิตภัณฑเ
ตเพื่อสําหรับใช
วามตองการบร
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ปรับลดลง
ลูกฟูก รอย
3 ป 2560 
ฟตรอยละ 
ยวกันกับป
 มีปริมาณ
กอื่นๆ เชน 
มตองการ

มาสที่4 ป 
เมื่อเทียบ
บไตรมาส
ลายน้ําได
นกระดาษ
ย สําหรับ
นประเภท

าสที่ 4 ป 
ยบกับไตร
ดียวกันกับ
ษชนิดที่ไม
เขาลดลง 
ยละ 2.34 
ล 

งข้ันตํ่า 7 
เมษายน 
กรรมเยื่อ
วนคาจาง
งปรับปรุง
จักรมาใช
มากข้ึน 

 

เย่ือ
ชใน
รรจุ
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 

 

การผลิต จําหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนเีศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 13 

โรงงาน และ เคร่ืองสขุภัณฑ จํานวน 7 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย 

              
 

 

 

 การผลิต ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 29.09 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 
16.86 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
2.41 (%YoY) เนื่องจากสูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับสินคา
นําเขาจากประเทศจีน ในขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 
1. 90 ลานช้ิน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 1.68 และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 7.51  ซึ่งเปนการผลิตเพื่อ
รองรับคําส่ังซื้อจากตางประเทศ 
 การจําหนาย ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 กระเบ้ืองบุพื้น บุผนัง  

มีปริมาณการจําหนาย 35.84 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสกอน 
รอยละ 2.04 แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
2.53 ในขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑมีจํานวน 1.00 ลานช้ิน ลดลงจาก
ไตรมาสกอน รอยละ 5.39 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 5.81(%YoY)   
 การสงออก ในไตรมาสท่ี 3 ป 2560 การสงออกกระเบ้ืองปูพื้น 

บุผนังมีมูลคา 22.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสกอน 
รอยละ 9.81 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 
0.92 จากยอดคําสั่งซื้อที่ลดลงของสปป.ลาว และเมียนมา   
ซึ ่งเปนตลาดหลัก  ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 50.19  
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 9.16 และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 5.44 จากยอด
คําส่ังซ้ือที่เพิ่มขึ้นของประเทศญี่ปุนและจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก
รองจากสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 1 ของป 2561 
  การผลิตและการจําหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 1 ของป 2561 คาดวา จะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน จากการผลิตเพื่อรองรับการสงออกที่ขยายตัวได
ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา  สําหรับการสงออกกระเบ้ืองปูพื้นบุผนัง คาดวา จะสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องใน สปป.ลาว และเมียนมา  

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําโครงการ Lean Automation System Integrator (LASI) โดยนําระบบการผลิตยุคใหมและนําหุนยนตเขารวมสนับสนุน

และสงเสริมความแข็งแกรงและพัฒนาระบบการผลิตของSMEs ซ่ึงอยูภายใตศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และในปจจุบัน ไดมีการปรับ
รูปแบบการใหบริการใหสอดคลองกับศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆ  จํานวน 3 แหง โดยหนึ่งในนั้นประกอบดวย ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลําปาง 
เพื่อมุงเนนการเพิ่มศักยภาพใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก ใหสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหอยูในระดับสูง 
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การผลิต จําหนาย และสงออกเคร่ืองสุขภัณฑ

ปริมาณการผลิต (ลานตารางเมตร)

ปริมาณการจําหนาย (ลานตารางเมตร)

ปริมาณการผลิตและจําหนายเซรามิกในไตรมาสที่ 4 ป 2560 ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย 
โดยกระเบื้องปูพื้นบุผนังตองแขงขันกับสินคานําเขาอยางรุนแรง ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑสามารถขยายตัวไดดีในตลาด
อาเซียน   ดานการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ ในตลาดญี่ปุนและอาเซียน โดยของชํารวย
เคร่ืองประดับ มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ในขณะท่ีเคร่ืองใชบนโตะอาหาร มีมูลคาสูงสุด ซึ่งสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนาย 
มูลคาสงออกและนําเขาปนูซีเมนต 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นําเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

     สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสท่ี 4 ป 2560  
มีจํานวน 9,459,057 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2560 รอยละ 
3.87(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 
2.38(%YoY) จากการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาส
ที่ 4 ป 2560 มีจํานวน 8,156,956 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 
2560 รอยละ 2.18  และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 5.17(%YoY) เนื่องจากมีการแขงขันสูงในตลาดและ
ภาวะตลาดท่ียังทรงตัว  ความผิดปกติของฤดูกาลที่ยังมีฝนตก
หนักเปนชวงๆ  
การสงออก-นําเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด)ในไตรมาสที่ 4
ป 2560 มีมูลคาจากการสงออก80.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.67 (%QoQ)  เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2560
แตลดลงรอยละ 3.30(%YoY) จากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 

จากการปรับลดคําส่ังซื้อของบังคลาเทศ   เวียดนาม   เมียนมา   และลาว   สวนมูลคาการนําเขา14.82 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2560  รอยละ 18.82  และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 969.56  โดยเพิ่มขึ้นมากจาก
การนําเขาปูนซีเมนตราคาถูกจาก สปป.ลาว 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2561 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในภาพรวม ไตรมาสที่ 1ของป 2561   เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปริมาณการ
ผลิต  และการจําหนาย  คาดวาจะขยายตัวดีขึ้นรอยละ 1.94  และ  3.37  ตามลําดับ  จากความคาดหวังวาการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็คตางๆ จะเดินหนาไดชัดเจนขึ้น    สวนมูลคาการสงออกคาดวาจะขยายตัวดีขึ้น 
รอยละ32.29  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 

การเรงรัดการกอสรางโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญ    การเรงเดินหนาพัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)   การขึ้นคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่อาจสงผลกระทบในสวนของ

แรงงานไรฝมือ 
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ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที ่4 ป 2560  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนักับปกอนมีการผลิต
และการจําหนาย  ลดลงจากสภาวะตลาดปูนซีเมนตในประเทศยังไมฟนตัว  มีการแขงขนัสูง  
การเดินหนาโครงสรางพืน้ฐานของรัฐไมเปนไปตามที่คาดหวัง   การสงออกลดลงจากการที่        
เมียนมาและลาวที่ผูประกอบการรายใหญของไทยเขาไปต้ังฐานผลิตมีการผลิตในประเทศแลว    
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ยายตัวไดท้ั้งในก
ความต้องการข

ครัฐที่เกี่ยวข้อ
ารประกาศปรับ
แต่ 8-22 บาท
1 เมษายน 25
พบว่า อุตสาห
ะทบค่อนข้างม
รผลิตสูง ผู้ปร
ะสิทธิภาพการ
และติดตามม

ประเทศ 
ษฐเ์ส้นด้าย  ผ้า
โดยมีดัชนีผลผ
 2.13 (YoY)ต

ณฑ์เส้นด้ายและ
ลขในปีก่อนค่อ

และผ้าผืนสีดํา 
ถวายความอา
เส้นใยสังเคราะ
จากการผลิตเส้
อลาเจนเส้นใยค

ละเครื่องนุ่งหม่ภ
ฯ เพิ่มขึ้น รอ้ยล

บว่า ขยายตัว ร้อ
ารผลิตที่เน้นกา
ยใีห้ตอบสนองค
สังเคราะห์สมบตัิ
สมบตัิพิเศษ ซึง่
ได้แก่ จีน เวีย

ห่ม มมีูลค่าเพิม่
ส้ือผ้าสําเร็จรูปจ
น โดยตลาดที่มี
ล่งผลิตและส่งอ

ขึ้น ร้อยละ 1.4
งมีการนําเข้าเสื

นึ่งเป็นผลมาจา
กลุ่มส่ิงทอและ
ของตลาดโลกไ

อง  
บขึ้นอัตราค่าจ้
ท) ตามกลุ่มจังห
561 ซึ่งจากกา
หกรรมส่ิงทอ
าก เนื่องจากมี
ระกอบการอา
รทํางาน ปรับวิ
มาตรการช่วยเ

2

้าผืน และเส้ือผ้
ผลิตลดลง ร้อย
ามลําดับ โดย
ะผ้าทอที่ผลิตจ
อนข้างสูงจาก
เพื่อใช้ประดับ
ลัยในหลวง
ะห์ และผ้าทอใ

ส้นใยสังเคราะห
คาร์บอน เส้นใ

ภาพรวม มีมูลค
ละ 7.51(YoY)
อยละ 11.15 เป็
รสร้างมูลค่าเพิ่
ความต้องการข
ตพิิเศษ และผ้า
งไทยมศัีกยภาพ
ดนาม และญี่ปุ่
มขึ้น รอ้ยละ 1.1
จากใยประดิษฐ์
ีมูลค่าเพิ่มขึ้น เ
ออกไปยังตลาด

43 (YoY)จากก
ส้ือผ้าสตรีแบร

ากฐานตวัเลขปี
ะเครื่องนุง่ห่มเป็
ได้ 

จ้างขั้นต่ํา โดย
หวัด ที่จะมีผล
ารวิเคราะห์ผล
และเครื่องนุ่ง
มสัีดส่วนค่าจ้าง
จต้องวางแผน
วิธีการจ่ายค่าต
เหลือจากภาค
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อุตสาหกร

 
 
 
 

 

 
 
ปริมาณการผ
(ลานช้ิน) 

 

 ที่มา : สํานักงา

 การผลิ

ลานชิ้น
(%QoQ
ผลใหกา
เทียบกับ
(%YoY)
ความตอ

 การจํา

ป 2560
ลดลงร
เดียวกัน
ภาระคา
ผลใหตล

แนวโนมอุตสา
การผลิตแ

ไม ไตรมาส 1 ขอ
นโยบายภาครัฐ

กรมปาไ
เศรษฐกิจทั้งระบ
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อัตรากา
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องการเคร่ืองเรือ
หนายเครื่องเ
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ลาดเคร่ืองเรือน
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ะเครื่องเรือ

นายเครื่องเรอื
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ารถขยายตัวได
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เรือนไมภายใ
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หนี้ครัวเรือนที่ยัง
นไมยังคงซบเซา
ครื่องเรือน ไตร
คร่ืองเรือนไมภาย
วาจะขยายตัวเพิ่ม
อุตสาหกรรมไม
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ะจําหน่ายเครื
บไตรมาสก่อนช
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น เพิ่มขึ้นรอยล
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ม่ือเทียบกับปทีผ่
นประเทศ ไต
เทียบกับไตรม
ม่ือเทียบกับไ
ตัว เนื่องจากผูบ
งคงอยูในระดับ
 

มาส 1 ของป 25
ในประเทศ ไตรมา
มข้ึน โดยมีปจจัยส
มและเครื่องเรือน
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านปาไม หรือ FS

รื่องเรือนไม้ภ
ชะลอตัว เน่ือ
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าส 1 ของป 2561 
สนับสนุนจากภาว
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นการสงเสริมไม

SC เพื่อสงออกผลิ

ภายในประเท
งจากภาวะเศ
ได้มากนัก อย

ญาณการฟ้ืนตัว
มขึ้นมากกว่าปี

ลานเห
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00.00
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4Q2559
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คาการสงออกไ
นเหรียญสหรัฐ

า : ศูนยเทคโนโลยี
นกังานปลัดกระทร

การสงออกไ

มูลคารวมทั้งส้ิ
กอน ลดลงรอ
ฟนตัวอยางเ
สามารถขยาย
ขยายตัวรอยล
ตลาดประเท
แบงเปน 3 กล
2) กลุมผลิตภั
การสงออก 2
ตามลําดับ  

 คาดวาจะขยายตั
ะเศรษฐกิจที่มีแน

เศรษฐกิจแบบค
ลิตภัณฑไมไปยังป

ศ รวมถึงการ
ศรษฐกิจอยู่ใน
ย่างไรก็ตาม เ
ัวที่ดี สอดคล้อ
ปีที่ผ่านมา 

หรียญสหรัฐฯ 

9 1Q2560 2

ครื่องเรือนและชิ้นสว

ไมและผลิตภั
ัฐอเมริกา) 

ยสีารสนเทศและก
รวงพาณิชย โดยค

ไมและผลิตภัณ

ส้ิน 958.33 ลาน
อยละ 4.13 (%
ต็มที่ สงผลให
ยตัวได แตเม่ือเ
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นวโนมการขยายตัว
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ประเทศที่ใหความ
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มื่อเทียบกับไต
องกับการส่งอ
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วน

ัณฑไม  

การสื่อสาร  
ความรวมมือจากก
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การสงออกไม
เทียบกับไตรมา
YoY) ซึ่งขยาย
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ละผลิตภัณฑ์ไ
ตัว ส่งผลให้อุ
ตรมาสเดียวกั
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กรมศุลกากร 

าส 4 ป 2560 คิ
 เม่ือเทียบกับไต
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นําเขายา (ลานเหรยีญสหรฐัฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยาไตรมาสที่  4 ป  2560มีจํานวน  10,621.63ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ
2.73และ 2.42ตามลําดับ จากการขยายตัวของการสงออก 
การจําหนายยา ไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีจํานวน 10,172.66ตัน 
ลดลงจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
4.66และ 4.33 ตามลําดับในภาพรวมการจําหนายยาของผูผลิต
ในประเทศปรับตัวลดลงจากความไมชัดเจนในการปฏิบัติตาม
ประกาศกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่ รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีผล
บังคับใชต้ังแตเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผานมา 
การสงออกยาไตรมาสที่ 4 ป 2560มีมูลคา101.09ลานเหรียญ
สหรัฐฯลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 1.04ในขณะท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 23.94จากการขยายตัวของ
ตลาดเวียดนาม เมียนมาฟลิปปนสและกัมพูชา สําหรับการ
นําเขายามีมูลคา 401.51ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาส
กอนรอยละ 2.12ในขณะท่ีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป
ก อ น ร อ ย ล ะ  8.91โ ด ย เ ป น ก า ร นํ า เ ข า ย า จ า ก อิ น เ ดี ย 
สวิตเซอรแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 1ของป2561 
 สําหรับการผลิตยา ในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะยังขยายตัวไดตามแนวโนมการขยายตัวของตลาด
สงออกในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมา  

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงการคลังประกาศใชกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560สงผลใหโรงพยาบาลของรัฐชะลอการจัดซื้อยาลง
เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในหลักการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว 

9,000 

10,000 

11,000 

12,000 

Q4 2559 Q1 2560 Q2 2560 Q3 2560 Q4 2560

การผลิต การจําหนาย

81.56  84.86  87.13  102.16  101.09 

368.66 
406.40  373.67 

410.21  401.51 

Q4 2559 Q1 2560 Q2 2560 Q3 2560 Q4 2560

การสงออก การนําเขา

ปริมาณการผลิตยาในประเทศ ไตรมาสที่ 4ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนตามการขยายตัวของการส่งออก ในขณะที่ปริมาณการจําหน่ายยาในประเทศลดลงจากผลกระทบของการ
ประกาศกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560ของกระทรวงการคลัง ในส่วนของการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาด
อาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมา  
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต 
และถุงมือยาง (พันตัน/ลานเสน/ลานชิน้) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต 
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรฐัฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยางไตร
มาสที่ 4 ป 2560 มีจํานวน 389.85พันตัน 8.68ลานเสนและ 
4,722.93 ลานช้ิน ตามลําดับ ในสวนของการผลิตยาง  แปรรูป
ขั้นตนและถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 16.87และ 
4.15ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอย
ละ21.62 และ 7.65ตามลําดับ สําหรับการผลิตยางรถยนตลดลง
จากไตรมาสกอนรอยละ 3.87 ในขณะท่ีเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.34 
การจําหนายยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยาง 
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีจํานวน 36.72พันตัน 5.80ลานเสนและ 
912.87 ลานช้ิน ตามลําดับโดยการจําหนายยางแปรรูปขั้นตน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
6.77และ 8.80ตามลําดับในสวนของการจําหนายยางรถยนต
ลดลงจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
4.29 และ 0.85 ตามลําดับสําหรับการจําหนายถุงมือยางลดลง
จากไตรมาสกอนรอยละ 3.28 ในขณะท่ีเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ102.85ตามความตองการใชทางการ
แพทยที่สูงขึ้น 
การสงออกยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยาง
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 มีมูลคา1,474.62 1,199.35และ 277.63
ลานเหรียญสหรัฐฯตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 
12.98 0.61 และ 0.70ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 11.65 23.57และ 11.48ตามลําดับ 
จากการขยายตัวของตลาดจีนสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย 

แนวโนมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสที่ 1ของป2561 
 การผลิตยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ในไตรมาสที่ 1ของป 2561คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนมการขยายตัว
ของตลาดสงออกที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
การยางแหงประเทศไทยอยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราท้ังระบบ รวม 6 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาสที่ 4ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนตามการขยายตัวของการส่งออกโดยเฉพาะในตลาดจีนสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย สําหรับ
ตลาดในประเทศมีการขยายตัวที่ดีในสินค้าถุงมือยางและยางแปรรูปขั้นต้น แต่ยังชะลอตัวในสินค้ายางรถยนต์ 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ 

 

การผลิต การจําหนา่ย และการส่งออก 
การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 4 ปี 2560 หดตัวลดลงจาก
ไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 9.09(%QoQ) ส่วนหน่ึงเป็นผลจากส่งออก
สินค้าในสต็อกทดแทนการผลติสินค้าใหมแ่ละเมื่อเปรยีบเทยีบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนพบว่า ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 32.92(%YoY) 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกทียั่งชะลอตัว ทําให้ปรมิาณคําสัง่ซื้อใน
ตลาดหลักหลายแห่งลดลง 
การจําหน่ายอัญมณแีละเครือ่งประดับ ไตรมาส 4 ปี 2560ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.32(%QoQ)และ 13.64 (%YoY) โดยเฉพาะการ
จําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อสินค้า
เครื่องประดับที่กําลังเป็นที่นิยมมากข้ึนในกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่  
การส่งออกอัญมณแีละเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา)  
ไตรมาส 4 ปี 2560หดตัวลดลงร้อยละ 16.61(%QoQ) แต่ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.14(%YoY) จากมลูค่าการส่งออกพลอยและ
เครื่องประดับแท้เพ่ิมขึน้ ทั้งน้ี หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มลูค่า
การส่งออกอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ปรับตัวลดลงเช่นกัน ร้อยละ 
50.14(%QoQ) และร้อยละ 16.02(%YoY)ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ราคาทองคําในตลาดโลก 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 1 ปี 2561 

ไตรมาส 1 ปี 2561 คาดว่า การผลิตอัญมณแีละเคร่ืองประดับ จะมแีนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปริมาณคําสั่งซือ้ที่เพ่ิมขึน้ เพ่ือทดแทนสต๊อกสินค้าเดิมที่นําออกจําหน่ายในช่วงที่
ผ่านมาสําหรับการส่งออกอัญมณแีละเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่า จะขยายตัวสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาสท่ี
ผ่านมา จากการฟ้ืนตัวของความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในหลายตลาด อาทิ จีน และญี่ปุ่น ขณะที่แนวโน้มการส่งออกในภาพรวม 
คาดว่า จะขยายตัวเช่นกันจากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

กระทรวงพาณชิย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ารมหาชน) ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเครื่องประดับอย่างเป็นทางการ ผ่าน
การตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มคีวามทันสมยั เพ่ือยกระดับมาตรฐานเคร่ืองประดับไทย โดยเฉพาะ
เครื่องประดับแท้ทําด้วยเงินและทอง ซึ่งเป็นการเสรมิสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
เป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทย 

การจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี
ผ่านมาการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อสินค้าเคร่ืองประดับที่กําลังเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นในกลุม่ผู้บรโิภคยุคใหม่  ขณะเดียวกันการส่งออก (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวสูงขึ้น จากมูลค่าการส่งออก
พลอยและเคร่ืองประดับแท้เพ่ิมขึ้น 

ที่มา:กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และยังไม่ไดป้รับผลกระทบของฤดูกาล 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2561 

 
“การผลิตและการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 1 ป 2561 คาดวาจะขยายตัวเม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากปจจัยบวกอยางผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จากสภาพอากาศท่ีเอื้ออํานวย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุน และCLMVนาจะสงผลใหการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องทั้ง
กลุมปศุสัตว ประมง ผักผลไม น้ําตาล และธัญพืชและแปง เชนเดียวกับการบริโภคในประเทศนาจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง” 

 

 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 
 นโยบาย Super Cluster “การจัดต้ังเมืองนวัตกรรมดานอาหาร (Food Innopolis)”ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา 
ดานนวัตกรรมการแปรรูปอาหารอยางครบวงจร และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีแนวโนมขยายตัว 

 
 

 


