ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2560 หดตัวร้ อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัว อาทิ รถยนต์ เครื่ องประดับ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ การผลิตเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน ้าดื่ม และการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมสาคัญยังคงขยายตัวได้ อาทิ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนเมษายน ปี 2560 หดตัวโดยเป็ นการลดลงของตลาดส่งออก
ซึง่ เป็ นการชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจ
ในประเทศปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิ ดตัวรถยนต์นงั่ รุ่ นใหม่จากผู้ประกอบการหลาย
ราย
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน ปี 2560 ขยายตัวเนื่องจาก IC เป็ น
ชิน้ ส่วนสาคัญในการพัฒนาสินค้ าที่ มีการใช้ เทคโนโลยี ที่สูงขึน้ และการส่งออกไปตลาดหลัก
ปรับตัวเพิม่ ขึ ้น สาหรับ HDD มีผ้ ผู ลิตบางรายขยายกาลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นและการส่งออกไปตลาด
หลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจาหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดื อนเมษายน 2560
มีโรงงานที่ ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจานวน 276 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม
2560 ร้ อยละ 28.7 มี ย อดเงิ นลงทุน รวมลดลงร้ อยละ 29.4 และมี จานวนการจ้ า งงานลดลง
ร้ อยละ 43.2 โดยอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้ อน จานวนเงินทุน 4,614.53 ล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน
มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้ อยละ 32.9
สาหรับโรงงานที่จาหน่ายทะเบียนโรงงานมีจานวน 53 ราย น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2560 ร้ อยละ
57.9 และน้ อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 7.0
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การน าเข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นเมษายน 2560 การน าเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,265.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
3.9 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน จากการน าเข้ า เครื่ องกังหันไอพ่ นและส่ วนประกอบ
เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิม พ์ และเครื่ องจักรใช้ ในการก่อสร้ างและส่วนประกอบ ที่หดตั ว
อย่างไรก็ตาม การนาเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกาลังและส่วนประกอบ และเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรูปไม้
ขยายตัว
ด้ านการนาเข้ าสินค้ าวัตถุดบิ และกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมลู ค่า 6,467.7 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามการนาเข้ าเคมีภัณฑ์
เหล็ก เหล็ กกล้ าและผลิตภัณ ฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ขยายตัว
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนเมษายน 2560 มีปริ มาณ
ทังหมดจ
้
านวน 10,015.1 ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 10.0 ที่ปริ มาณ
11,128.5 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง และจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 1.2 ที่ปริ มาณ 10,132.9
ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงหากพิจารณาแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็ก
และกลาง มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วน
กิจการขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
2559
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนเมษายน 2560 เปรียบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวร้ อย
ละ 1.7 อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลด้ านลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเช่นการผลิตยานยนต์ การ
ผลิ ต เครื่ องประดับเพชรพลอยและรู ปพรรณ การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ โลหะประดิษฐ์ อื่น ๆ การผลิ ต
เครื่ องดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์และน ้าดื่ม และการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 0.8
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 1.7
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
เมษายน 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนมีนาคม 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ5.8 และ 5.5 ตามลาดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นเมษายน 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการจานวน 276 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560
ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 387 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 28.7 มียอดเงินลงทุนรวม
ทังสิ
้ ้น 12,653 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีการลงทุน 17,914 ล้ านบาท ร้ อยละ 29.4 และมีการ
จ้ างงานจานวน 5,444 คน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,577 คน ร้ อยละ 43.2
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นเมษายน 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการน้ อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เริ่มประกอบกิจการจานวน 411 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 32.9 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดื อน
เมษายน 2559 ซึ่งมีการลงทุน 41,667 ล้ านบาท ร้ อยละ 69.6 และมีการจ้ างงานรวมลดลงจากเดือนเมษายน
2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 8,129 คน ร้ อยละ 33.0
- อุต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นเมษายน 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภั ณฑ์ยิบซัม จานวน 27
โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการขุดหรื อลอกกรวด ทราย หรื อดิน จานวน 20 โรงงาน
จานวน 28 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2560 คือ อุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อน จานวนเงินทุน 4,614.53 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการทาผลิ ตภัณฑ์ คอนกรี ต ผลิต ภัณฑ์ คอนกรี ตผสมผลิต ภัณฑ์ ยิ ป ซัม จ านวน
เงินทุน 1,044.42 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ น เมษายน 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวนคนงาน 398 คน รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมทาเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ จานวนคนงาน 363
คน

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนมีนาคม 2560 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 53 ราย น้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีโรงงานที่ปิด
ดาเนินกิจการจานวน 126 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.9 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 708.2 ล้ านบาท น้ อยกว่าเดือน
มีนาคม 2560 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,263 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จานวน 702 คน น้ อยกว่า
เดือนมีนาคม 2560 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 4,793 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ
จานวน 57 ราย คิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 7.0 มีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจานวน 994 คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนเมษายน 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน
547 ล้ านบาท
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนเมษายน 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูด
ทราย และอุตสาหกรรมทาเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทัง้ 2
อุตสาหกรรม จานวน 4 โรงงาน เท่ากัน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ น เมษายน 2560 คื อ
อุต สาหกรรมซ่อ มแซมยานที่ ขับ เคลื่ อนด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ เงิ น ทุน 161 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เงินทุน 150 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ น เมษายน 2560
คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จานวนคนงาน 100 คน รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวนคนงาน 83 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิต และมูลค่ าการส่ งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกั นของปี ก่ อน เนื่ องจากมี
ความต้ องการของตลาดส่ งออกอย่ างต่ อเนื่ องทาให้ ระดับราคา
ปรั บเพิ่มขึน้ ส่ วนการบริโภคในประเทศปรั บตัวลดลงจากระดับ
ราคากลุ่มสินค้ า ประมง และปศุสัตว์ ท่ ีปรั บตัวสูงขึน้ ทาให้ การ
บริโภคลดลง
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวการณ์ผลิตกลุม่ สินค้ าอาหารเดือนเมษายน 2560 ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.9 แบ่งเป็ น
1) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดส่งออก คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และแป้ง
มันสาปะหลัง ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
18.2 และ 15.5 ตามลาดับ เนื่องจากวัตถุดิบที่เพิม่ ขึ ้น
2) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น ้าตาล อาหารสัตว์
(ไก่) และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือน
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 17.2 3.0 และ 1.1 ตามลาดับ เนื่องจาก
ความต้ องการบริ โภคปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารใน
ประเทศเดือนเมษายน 2560 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนร้ อยละ 4.1เนื่องจากระดับราคากลุม่ สินค้ า ประมง และปศุสตั ว์
ที่ปรับตัวสูงขึ ้นทาให้ การบริ โภคลดลง
2) ตลาดต่ า งประเทศ ภาพรวมมู ล ค่ า การส่ง ออกสิ น ค้ า
อาหารเดือนเมษายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 6.7 ในกลุม่ สินค้ าที่สาคัญ เช่น น ้าตาล ไก่แช่เย็นแช่แข็ง
ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และปลาทูน่ากระป๋ อง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 47 40.9 13.3
10.5 และ 4.3 ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มคาสัง่ ซื ้อของประเทศผู้
นาเข้ า ทาให้ ระดับราคาปรับเพิ่มขึ ้น
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“ ก า ร ผลิ ตก ลุ่ ม สิ่ ง ท อ ข ยา ยตั วตา ม ก า รส่ ง อ อ ก เ ส้ น ใ ย

ที่เพิ่มขึ้นในตลาดจีน สาหรั บเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปมีการผลิตลดลงตาม
การส่ งออกไปยังตลาดสหรั ฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ชะลอตัว
จากความไม่ แน่ นอนของนโยบายการค้ าสหรัฐฯ”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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มู ลค่ าการส่ งออก สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม
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1.การผลิต
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อนการผลิตกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมขยายตัว ร้ อยละ 2.4 จาก
การผลิ ตสินค้ าเส้ นใยสังเคราะห์ ที่ข ยายตัว ร้ อยละ 3.2 จากความ
ต้ องการใช้ ภายในประเทศและการส่งออกที่ขยายตัว ในส่วนการผลิต
เส้ นด้ ายลดลง ร้ อยละ 3.8 จากคาสัง่ ซื ้อของตลาดหลัก เช่น เกาหลีใต้
ประกอบกับมีการใช้ เส้ นด้ ายนาเข้ าจากต่างประเทศเพิ่มขึ ้น ในขณะที่
การผลิตผ้ าผื นเพื่ อผลิตเสื อ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปและเคหะสิ่งทออื่ น ๆ เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 3.1 ตามความต้ องการใช้ ภายในประเทศที่ขยายตัว
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่ องนุ่งห่มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของ
ปี ก่อน การผลิตลดลงตามคาสัง่ ซื ้อของตลาดหลักที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่ชดั เจน
ส่งผลให้ ภาพรวมการผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 2.1
2.การจาหน่ าย
 การจ าหน่ า ยในประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของ
ปี ก่ อ น กลุ่ม เส้ น ใยสิ่ ง ทอในภาพรวม ผ้ าผื น และเสื อ้ ผ้ าส าเร็ จ รู ป
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.5 15.4 และ 1.9ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ความต้ องการเสือ้ ผ้ าสาหรั บสวมใส่ช่วงเทศกาลปี ใหม่ไทย ซึ่งในปี นี ้
ประชาชนใช้ เสือ้ ลายดอกโทนสี สุภ าพ ประกอบกับฐานปริ มาณการ
จาหน่ายในประเทศช่วงเดือนเมษายน ปี 2559 ค่อนข้ างต่าจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
 การส่ งออกเมื่ อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ นผลิ ตภัณฑ์
เส้ นใยสิ่งทอเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.3 โดยแบ่งเป็ นเส้ นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 12.8 ในตลาดจี น สหรั ฐอเมริ กา และอินโดนีเซีย ส่วนด้ ายและ
เส้ นใยประดิษฐ์ มีมลู ค่าลดลง ร้ อยละ 3.5 จากคาสัง่ ซื ้อของตลาดเกาหลี
ใต้ ที่ลดลง ในส่วนผ้ าผืน มีมลู ค่าลดลง ร้ อยละ 4.2 ทังในกลุ
้
่มผ้ าผืนที่ทา
จากฝ้าย เส้ นใยประดิษฐ์ และไหม โดยตลาดส่งออกสาคัญที่มีคาสั่งซื ้อ
ลดลง ได้ แก่ เมี ยนมา สหรั ฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่ และจีน สาหรั บการส่งออก
เสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปมูลค่าลดลง ร้ อยละ 7.3 หลังจากเดือนที่ผ่านมามี การ
ส่งออกขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในช่วง 30 เดือน โดยตลาดที่ชะลอตัว ได้ แก่
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนและจี
ุ่
น

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถานกา รณ์ การผลิ ต ขอ งอุ ต สา หกรรม เหล็ ก ใ น
เดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีม้ ีค่า 122.57 มี
อัตราการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.24 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้น 9
เดือน ติดต่อกันตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2559-เมษายน 2560 แต่การ
บริ โภคในประเทศมีปริ มาณ 1.37 ล้ านตัน ลดลง ร้ อยละ 25.8 เมื่อ
เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยเป็ นการลดลง 4 เดื อน
ติดต่อกัน ตังแต่
้ เดือนมกราคม-เมษายน การนาเข้ ามีปริ มาณ 0.85
ล้ านตัน ลดลง ร้ อยละ 21.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่
การส่งออกมีปริ มาณ 0.12 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 41.1 โดยเป็ น
การเพิ่มขึน้ 5 เดือน ติดต่อกัน ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559-เมษายน
2560 โดยสามารถแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนี ผลผลิ ตในกลุ่มเหล็ กทรงแบนมี ค่ า 132.93
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 29.91 รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นรี ดเย็นเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12.75 โดยเป็ นการผลิตเพื่อส่งมอบ
ให้ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่จากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็ กกล้ าแห่ งประเทศไทย พบว่ า การบริ โภคเหล็ กทรงแบนใน
ประเทศ ประมาณ 816,166 ตัน ลดลง ร้ อยละ 18.9 โดยเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสี ลดลง ร้ อยละ 22.7 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
ก่อสร้ าง รองลงมาคือเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน ลดลง ร้ อยละ 19.6
สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ 651,576 ตัน ลดลง ร้ อยละ 19.3 โดยเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อน (Carbon steel) ลดลง ร้ อยละ 48.7 และการส่งออกมี
ปริ มาณ 55,965 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 125 โดยเหล็กแผ่นรี ดเย็น (Alloy
steel) เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7,025.7
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 ดัชนี ผลผลิ ตในกลุ่มเหล็ กทรงยาวมี ค่ า 112.71
ลดลง ร้ อยละ 10.32 โดยเหล็กเส้ นกลม ลดลง ร้ อยละ 44.35 เนื่องจาก
สินค้ าคงคลังยังมีอยู่จานวนมาก รองลงมาคื อ ลวดเหล็ก ลดลง
ร้ อยละ 10.22 และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ
556,704 ตัน ลดลง ร้ อยละ 34.1 โดยเหล็กเส้ นและเหล็กโครงสร้ าง
รูปพรรณ ลดลง ร้ อยละ 37.6 สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ 193,647
ลดลง ร้ อยละ 27.6 โดยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน (Alloy
steel) ลดลง ร้ อยละ 99.9 การส่งออก มี ปริ มาณ 65,901 ตัน
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7.1 โดยเหล็กลวด (Alloy steel) เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 109.6
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน เหล็ก
และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
เหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สาคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลดา
(Black Sea) ในเดือนเมษายน 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ดังนี ้ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึ ้นจาก 87.05 เป็ น 92.04
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.73 เหล็กแท่งแบน เพิ่ มขึน้ จาก 88.83 เป็ น
93.02 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.71 ขณะที่เหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลงจาก
102.8 เป็ น 95.14 ลดลง ร้ อยละ 7.45 เหล็กแผ่นรี ด ร้ อน ลดลง
จาก 99.48 เป็ น 92.71 ลดลง ร้ อยละ 6.80 และเหล็กเส้ น ลดลง
จาก 93.19 เป็ น 89.04 ลดลง ร้ อยละ 4.45
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นเมษายน 2560
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2559 โดยเป็ นการลดลงของตลาดส่ งออก ซึ่งเป็ น
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่ างไรก็ตาม ตลาด
ในประเทศขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ
ปรับตัวดีขนึ ้ อย่ างต่ อเนื่อง และมีการเปิ ดตัวรถยนต์
นั่งรุ่ นใหม่ จากผู้ประกอบการหลายราย

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 120,473 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการผลิต 138,237 คัน ร้ อยละ 12.85 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นงั่ และรถยนต์กระบะ 1
ตันและอนุพนั ธ์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 63,267 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการจาหน่าย 54,986 คัน ร้ อยละ 15.06 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึน้ ของการจาหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1
ตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 68,927คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง
มีการส่งออก 80,491คัน ร้ อยละ 14.37 โดยตลาดส่งออก
มี การชะลอตัวในประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลางและ
อเมริกาเหนือ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจั กรยานยนต์ ในเดื อนเมษายน
2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จานวน 138,329 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการผลิต 122,101 คัน ร้ อยละ 13.29 โดยเป็ นการ
ป รั บ เ พิ่ ม ขึ น้ ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ แ บ บ
อเนกประสงค์
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จานวน 123,084 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการจาหน่าย 105,582 คัน ร้ อยละ 16.58 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึน้ ของการจาหน่า ยรถจักรยานยนต์ขนาด
101-125 ซีซี ขนาด 126-150 ซีซี และขนาดมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 151 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 24,019 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 19,245คัน ร้ อยละ 24.81 โดยตลาด
ส่ ง ออกมี ก ารขยายตัว ในประเทศสหราชอาณาจัก ร
สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์ แลนด์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ ในภาพรวมชะลอตั ว ลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมีปริ มาณการผลิตและการ
จ าหน่ ายในประเทศลดลงอย่ างต่ อเนื่ องจากช่ วงต้ นปี ที่ ผ่ านมา
เนื่องจากการชะลอตัวของการลงทุนภาคก่ อสร้ าง สาหรั บการส่ งออกมี
มูลค่ าลดลงจากการปรั บลดปริมาณการสั่งซื้อปูนซีเมนต์ ของเมียนมา

การผลิตและการจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือ นเมษายน 2560 เมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อน มีปริ มาณลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือน
ที่ 4 ร้ อยละ 1.7 และ 7.1 ตามลาดับเนื่องจากการชะลอตัว
ของการลงทุ น ในภาคการก่ อ สร้ าง ท าให้ อุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ อยู่ในภาวะชะลอตัว ประกอบกับประเทศคู่ค้าหลัก
อย่างตลาดเมียนมา มีแนวโน้ มปรั บลดคาสั่งซื ้อปูนซีเมนต์
จากไทยอย่างต่อเนื่อง

ปริมา การผลิตปูนซีเมนต์

5
4
3
2
1
เดือน

0
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2557

ก.ค.

2558

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

2559

.ค.
2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปริมา การจาหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ

ล้านตัน
4

3
2
เดือน

1
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2557
2558

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
2559

ต.ค. พ.ย. .ค.
2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้านเหรียญสหรัฐ
80

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์

2. การส่ งออก
การส่ง ออกรวมของปูน ซีเ มนต์ ใ นเดือ นเมษายน
2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีมลู ค่า
การส่ ง ออกลดลงร้ อยละ 27.3 เนื่ อ งจากเมี ย นมาซึ่ง เป็ น
ตลาดส่ ง ออกหลั ก ของไทย มี ก ารน าเข้ าปู น ซี เ มนต์ จ าก
ประเทศไทยลดลงต่ อ เนื่ อ ง จากการเข้ าไปลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเมียนมา และ
ได้ เดินเครื่ องผลิตแล้ ว โดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ที่สาคัญ 3
อัน ดับแรกของไทยในเดือ นนี ้ คือ กัม พูช า บัง คลาเทศ และ
เมีย นมา ตามลาดับ รวมมูล ค่า 27.4 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.6 ของมูล ค่าการส่งออกปูน ซีเมนต์
ทังหมดของไทย
้
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เดือน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในเดือนเมษายน 2560 ปรั บ ตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
7.81 เมื่ อเทียบกั บเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อน เนื่ องจากการผลิตเครื่ องปรั บ อากาศ และหม้ อหุง
ข้ าวขยายตัวเพิ่มขึน้ สาหรั บอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรั บตัว
เพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 13.90 เมื่ อเที ยบกั บ เดื อนเดี ย วกั นของปี ก่ อ น
จากการผลิต Semiconductor, Monolithic IC, Other IC และ
HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที1่ สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน เม.ย. 2560
เครื่องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า

มูลค่ า

%YoY

1.การผลิต
ภ า พ ร ว ม ภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิก ส์ข องเดื อน เมษายน 2560 มี ดัช นีผลผลิต อยู่ที่
ระดับ 114.83 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.81 เมื่อเทีย บกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
122.34 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ น ก ลุ่ ม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ที่ มี ก า ร ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ น้ คื อ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต และหม้ อหุงข้ าว เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.88,
5.78 และ 0.78 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ มกลับมาฟื น้ ตัวตัง้ แต่ต้นปี รวมถึง
การจาหน่ายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 110.15
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC
และ HDD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.29, 10.76, 14.81 และ 10.56
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC
เป็ นชิ น้ ส่ว นสาคัญ ในการพัฒ นาสิน ค้ าที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที่
สูงขึ ้น และการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ ้น สาหรับ HDD
มีผ้ ูผลิตบางรายขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึน้ และการส่งออกไป
ตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

(ล้ านเหรียญสหรัฐ )

952.78

-3.33

588.69

0.16

เครื่ องปรับอากาศ
389.94
กล้ องถ่ายบันทึกภาพและ
127.44
ส่วนประกอบ
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
4,249.21
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
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-10.88
-2.09
1.81
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
เมษายน 2560 มีมลู ค่า 4,249.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 1.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มีมูลค่าการส่งออก 1,803.54 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น
ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา จีน สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
20.72, 12.23, 9.22 และ 0.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ น ตามล าดั บ โดยสิ น ค้ าที่ มี ก ารส่ ง ออกมากที่ สุ ด ได้ แก่
เครื่ องปรั บอากาศ มีมูลค่า ส่งออก 389.94 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ
ลดลงร้ อยละ 10.88 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่อ งจากการส่ง ออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมดปรั บตัวลดลง ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริ กา อาเซียน จีน ญี่ปนุ่ และสหภาพยุโรป ลดลงร้ อยละ
42.95, 23.15, 5.39, 3.76 และ 1.66 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน รองลงมาคือ กล้ องถ่ายบันทึกภาพและ
ส่วนประกอบ มีมลู ค่าส่งออก 127.44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง
ร้ อยละ 2.09 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้ แก่ สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่
ลดลงร้ อยละ 14.76 และ 1.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 2,445.67
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 0.56 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
7.63, 1.86 และ 0.43 เมื่ อ เที ยบกับ เดือนเดี ยวกันของปี ก่ อน
ตามลาดับ โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด คือ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าส่งออก 952.78

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัว ลดลง ได้ แก่
ญี่ปนและอาเซี
ุ่
ยน ลดลงร้ อยละ 26.01 และ 15.94 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้ า
มีมลู ค่าส่งออก 588.69 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.16
เมื่ อเทียบกับเดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน จากการส่ง ออกไปตลาด
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีนและสหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.14
และ 4.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
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