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สรุปประเดน็ส าคญั 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2560 หดตัวร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมส าคญัท่ีหดตวั อาทิ รถยนต์ เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ การผลิตเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และน า้ด่ืม และการผลิตเฟอร์นิเจอร์  อย่างไรก็ตาม
อตุสาหกรรมส าคญัยงัคงขยายตวัได้ อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถจกัรยานยนต์ 

อตุสาหกรรมรถยนต์ เดือนเมษายน ปี 2560  หดตวัโดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก 
ซึง่เป็นการชะลอตวัของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศขยายตวัเน่ืองจากเศรษฐกิจ
ในประเทศปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีการเปิดตวัรถยนต์นัง่รุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลาย
ราย 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนเมษายน ปี 2560 ขยายตวัเน่ืองจาก IC เป็น
ชิน้ส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ และการส่งออกไปตลาดหลัก
ปรับตวัเพิม่ขึน้ ส าหรับ HDD มีผู้ผลิตบางรายขยายก าลงัการผลิตเพิม่ขึน้และการส่งออกไปตลาด
หลกัส่วนใหญ่ปรับตวัเพิม่ขึน้ 

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนเมษายน 2560       
มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 276 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม 
2560 ร้อยละ 28.7 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ 29.4 และมีจ านวนการจ้างงานลดลง      
ร้อยละ 43.2 โดยอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ อตุสาหกรรม การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
ความร้อน  จ านวนเงินทุน  4,614.53 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน           
มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการลดลงจากเดือนเมษายน 2559  ร้อยละ 32.9 
ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมีจ านวน 53 ราย น้อยกว่าเดือนมีนาคม 2560    ร้อยละ 
57.9 และน้อยกว่าเดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 7.0 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนเมษายน 2560 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูคา่ 1,265.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
3.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้า เคร่ืองกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ 
เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเคร่ืองจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ ท่ีหดตัว 
อยา่งไรก็ตาม การน าเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งก าลงัและส่วนประกอบ และเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปไม้ 
ขยายตวั 

ด้านการน าเข้าสินค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูป (ไมร่วมทองค า) มีมลูคา่ 6,467.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 13.1 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
ขยายตวั 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณ
ทัง้หมดจ านวน 10,015.1 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 10.0 ท่ีปริมาณ 
11,128.5 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง และจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 1.2 ท่ีปริมาณ 10,132.9 
ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมงหากพิจารณาแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็ก
และกลาง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วน
กิจการขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาแตเ่พิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 
2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนเมษายน 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย 

 
 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI)เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัร้อย
ละ 1.7 อุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลด้านลบตอ่ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเช่นการผลิตยานยนต์ การ
ผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืน ๆ การผลิต
เคร่ืองดืม่ไมมี่แอลกอฮอล์และน า้ด่ืม และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 0.8 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 1.7 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

เมษายน 2560 ยงัไมมี่การเผยแพร่ โดยในเดือนมีนาคม 2560 การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ5.8 และ 5.5 ตามล าดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนมีนาคม  2560 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 276 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 
ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  387 ราย หรือคิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 28.7 มียอดเงินลงทุนรวม
ทัง้สิน้ 12,653 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม  2560 ซึ่งมีการลงทนุ 17,914 ล้านบาท ร้อยละ 29.4 และมีการ
จ้างงานจ านวน 5,444 คน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,577 คน  ร้อยละ 43.2   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือน เมษายน 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการน้อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจ านวน 411 ราย หรือคิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 32.9 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงจากเดือน
เมษายน 2559 ซึ่งมีการลงทุน 41,667 ล้านบาท ร้อยละ 69.6 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือนเมษายน 
2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 8,129 คน ร้อยละ 33.0 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จ านวน  27  
โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จ านวน  20 โรงงาน
จ านวน  28 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนเมษายน 2560 คือ อตุสาหกรรม 
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน  จ านวนเงินทนุ  4,614.53 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม   จ านวน
เงินทนุ  1,044.42  ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือน เมษายน 2560 คือ 
อตุสาหกรรมการซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์  จ านวนคนงาน  398  คน รองลงมา 
คือ อุตสาหกรรมท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้   จ านวนคนงาน  363     
คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2560 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัเดือนมีนาคม 2560 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 53 ราย น้อยกว่าเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิด
ด าเนินกิจการจ านวน 126 ราย คดิเป็นร้อยละ 57.9 มีเงินทนุของการเลิกกิจการรวม 708.2  ล้านบาท น้อยกว่าเดือน
มีนาคม  2560 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 3,263   ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จ านวน  702 คน น้อยกว่า
เดือนมีนาคม  2560 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  4,793 คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนเมษายน 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ
จ านวน 57 ราย คิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 7.0 มีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนเมษายน 2559 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจ านวน 994 คน แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนเมษายน 2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 
547 ล้านบาท  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนเมษายน 2560 คือ อตุสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูด
ทราย และอุตสาหกรรมท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้  ทัง้ 2 
อตุสาหกรรม จ านวน 4 โรงงาน เทา่กนั 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเ งินลงทุนสูงสุดในเดือน เมษายน 2560 คือ 
อุตสาหกรรมซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ เงินทุน 161 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมผลิต ประกอบ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เงินทนุ 150 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดในเดือน เมษายน 2560  
คือ อตุสาหกรรมผลิต ประกอบ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  จ านวนคนงาน 100 คน รองลงมา
คือ อตุสาหกรรมซอ่มแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวนคนงาน  83 คน 

 

 

 
 

  



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนเมษายน 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิต และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมี
ความต้องการของตลาดส่งออกอย่างต่อเน่ืองท าให้ระดับราคา
ปรับเพิ่มขึน้ ส่วนการบริโภคในประเทศปรับตัวลดลงจากระดับ
ราคากลุ่มสินค้า ประมง และปศุสัตว์ท่ีปรับตัวสูงขึน้ ท าให้การ
บริโภคลดลง 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 

ภาวการณ์ผลิตกลุม่สินค้าอาหารเดือนเมษายน 2560 ปรับตวั
เพิ่มขึน้จากเดือนเดยีวกนัของปีกอ่นร้อยละ 8.9 แบง่เป็น 
    1) กลุม่สนิค้าที่อิงตลาดสง่ออก คือ กุ้ งสดแชเ่ย็นแชแ่ขง็ และแป้ง
มนัส าปะหลงั ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
18.2 และ 15.5 ตามล าดบั เนื่องจากวตัถดุิบที่เพิม่ขึน้ 

2) กลุม่สินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น า้ตาล อาหารสตัว์ 
(ไก่) และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง การผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 17.2  3.0 และ 1.1 ตามล าดบั เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารใน
ประเทศเดือนเมษายน 2560 ปรับตวัลดลงจากเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 4.1เนื่องจากระดบัราคากลุม่สนิค้า ประมง และปศสุตัว์
ที่ปรับตวัสงูขึน้ท าให้การบริโภคลดลง 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้า
อาหารเดือนเมษายน 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 6.7 ในกลุม่สินค้าที่ส าคญั เช่น น า้ตาล  ไก่แช่เย็นแช่แข็ง  
ข้าวโพดหวานกระป๋อง กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง และปลาทูน่ากระป๋อง 
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 47  40.9  13.3  
10.5 และ 4.3 ตามล าดบั เนื่องจากการเพิ่มค าสัง่ซือ้ของประเทศผู้
น าเข้า ท าให้ระดบัราคาปรับเพิ่มขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิ ตก ลุ่ มสิ่ ง ทอ  ขยาย ตั วตามการ ส่ งออก เ ส้ นใย 
ท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดจีน ส าหรับเส้ือผ้าส าเร็จรูปมีการผลิตลดลงตาม
การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ท่ีชะลอตัว
จากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ” 
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ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1.การผลิต 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมขยายตวั  ร้อยละ 2.4 จาก
การผลิตสินค้าเส้นใยสังเคราะห์ ท่ีขยายตัว ร้อยละ 3.2 จากความ
ต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออกท่ีขยายตวั ในส่วนการผลิต
เส้นด้ายลดลง ร้อยละ 3.8 จากค าสัง่ซือ้ของตลาดหลกั เช่น เกาหลีใต้
ประกอบกบัมีการใช้เส้นด้ายน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ ในขณะท่ี
การผลิตผ้าผืนเพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคหะสิ่งทออ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3.1 ตามความต้องการใช้ภายในประเทศท่ีขยายตวั 

 ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน การผลิตลดลงตามค าสัง่ซือ้ของตลาดหลกัท่ียงัฟืน้ตวัไม่ชดัเจน 
ส่งผลให้ภาพรวมการผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลง ร้อยละ 2.1 

2.การจ าหน่าย 
 การจ าหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน กลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวม ผ้าผืน และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.5  15.4 และ 1.9ตามล าดบั ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความต้องการเสือ้ผ้าส าหรับสวมใส่ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งในปีนี ้
ประชาชนใช้เสือ้ลายดอกโทนสีสุภาพ ประกอบกับฐานปริมาณการ
จ าหน่ายในประเทศช่วงเดือนเมษายน ปี 2559 ค่อนข้างต ่าจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 

 การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผลิตภัณฑ์
เส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.3 โดยแบ่งเป็นเส้นใยประดิษฐ์เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 12.8 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ส่วนด้ายและ
เส้นใยประดษิฐ์ มีมลูค่าลดลง ร้อยละ 3.5 จากค าสัง่ซือ้ของตลาดเกาหลี
ใต้ท่ีลดลง ในส่วนผ้าผืน มีมลูค่าลดลง ร้อยละ 4.2 ทัง้ในกลุ่มผ้าผืนท่ีท า
จากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ และไหม โดยตลาดส่งออกส าคญัท่ีมีค าสั่งซือ้
ลดลง ได้แก่ เมียนมา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และจีน ส าหรับการส่งออก
เสือ้ผ้าส าเร็จรูปมูลค่าลดลง ร้อยละ 7.3 หลังจากเดือนท่ีผ่านมามีการ
ส่งออกขยายตวัเป็นครัง้แรกในช่วง 30 เดือน  โดยตลาดท่ีชะลอตวั ได้แก่ 
สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ นและจีน 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
1.การผลิต 

สถานกา รณ์การผลิตของอุตสาหกรรม เหล็ก ใน 
เดือนเมษายน 2560  เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน  โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 122.57 มี
อตัราการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.24   โดยเป็นการเพิ่มขึน้ 9 
เดือน ติดต่อกนัตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2559-เมษายน 2560 แต่การ
บริโภคในประเทศมีปริมาณ 1.37 ล้านตนั ลดลง  ร้อยละ 25.8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลง 4 เดือน 
ติดตอ่กนั ตัง้แต่เดือนมกราคม-เมษายน การน าเข้ามีปริมาณ 0.85 
ล้านตนั ลดลง ร้อยละ 21.3 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่
การส่งออกมีปริมาณ 0.12 ล้านตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.1  โดยเป็น
การเพิ่มขึน้ 5 เดือน ติดต่อกัน ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559-เมษายน 
2560 โดยสามารถแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

  ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีค่า 132.93 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดย
เหล็กแผ่นเคลือบสงักะสี เพิ่มขึน้ ร้อยละ 29.91 รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นรีดเย็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.75 โดยเป็นการผลิตเพื่อส่งมอบ
ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงแบนใน
ประเทศ ประมาณ 816,166 ตนั ลดลง ร้อยละ 18.9 โดยเหลก็แผน่เคลือบ
สงักะสี ลดลง ร้อยละ 22.7 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง รองลงมาคือเหล็กแผ่นหนารีดร้อน ลดลง ร้อยละ 19.6 
ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 651,576 ตนั ลดลง ร้อยละ 19.3 โดยเหล็ก
แผ่นรีดร้อน (Carbon steel) ลดลง ร้อยละ 48.7 และการสง่ออกมี
ปริมาณ 55,965 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 125 โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Alloy 
steel) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7,025.7 
 
 
 

  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีค่า 112.71 
ลดลง ร้อยละ 10.32 โดยเหลก็เส้นกลม ลดลง ร้อยละ 44.35 เนื่องจาก
สินค้าคงคลงัยังมีอยู่จ านวนมาก รองลงมาคือ ลวดเหล็ก ลดลง 
ร้อยละ 10.22 และจากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 
556,704 ตนั ลดลง ร้อยละ 34.1 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ลดลง ร้อยละ 37.6 ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 193,647 
ลดลง ร้อยละ 27.6 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Alloy 
steel) ลดลง ร้อยละ 99.9 การส่งออก มีปริมาณ 65,901 ตัน 
เพิ่มขึน้  ร้อยละ 7.1 โดยเหลก็ลวด (Alloy steel) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 109.6  

2. ราคาเหลก็  

    จากข้อมูลดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคา
เหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่ส าคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลด า 
(Black Sea) ในเดือนเมษายน 2560 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ดงันี ้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึน้จาก 87.05 เป็น 92.04 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.73 เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึน้ จาก 88.83 เป็น 
93.02 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.71 ขณะที่เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงจาก 
102.8 เป็น 95.14 ลดลง ร้อยละ 7.45 เหล็กแผ่นรีดร้อน ลดลง 
จาก 99.48 เป็น 92.71 ลดลง ร้อยละ 6.80 และเหล็กเส้น ลดลง
จาก 93.19 เป็น 89.04 ลดลง ร้อยละ 4.45  
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนเมษายน 2560
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2559 โดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก ซึ่งเป็น
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ตลาด
ในประเทศขยายตัวเน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศ
ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีการเปิดตัวรถยนต์
น่ังรุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลายราย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 120,473 คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการผลิต 138,237 คนั ร้อยละ 12.85 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นัง่ และรถยนต์กระบะ 1 
ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 63,267 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการจ าหน่าย 54,986 คนั ร้อยละ 15.06 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1
ตนัและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 68,927คนั ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง
มีการสง่ออก 80,491คนั ร้อยละ 14.37 โดยตลาดส่งออก
มีการชะลอตัวในประเทศแถบยุโรป ตะวันออกกลางและ
อเมริกาเหนือ 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน 

2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 138,329 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2559 
ซึ่งมีการผลิต 122,101 คนั ร้อยละ 13.29 โดยเป็นการ
ป รับ เพิ่ ม ขึ น้ ข อ งกา รผลิ ต รถจั ก รยานยน ต์แบบ
อเนกประสงค์  

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 123,084 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการจ าหน่าย 105,582 คนั ร้อยละ 16.58 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด
101-125 ซีซี ขนาด 126-150 ซีซี และขนาดมากกว่าหรือ
เทา่กบั 151 ซีซี 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 24,019 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2559
ซึ่งมีการส่งออก 19,245คัน ร้อยละ 24.81 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์  
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ในภาพรวมชะลอตัวลง เม่ือ
เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตและการ
จ าหน่ายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ืองจากช่วงต้นปีที่ ผ่านมา 
เน่ืองจากการชะลอตัวของการลงทุนภาคก่อสร้าง ส าหรับการส่งออกมี
มูลค่าลดลงจากการปรับลดปริมาณการส่ังซื้อปูนซีเมนต์ของเมียนมา 
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ล้านเหรียญสหรฐั 
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ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

การผลิตและการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือนเมษายน  2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือน
ท่ี 4 ร้อยละ 1.7 และ 7.1 ตามล าดบัเน่ืองจากการชะลอตวั
ของการลงทุนในภาคการก่อสร้าง ท าให้อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์อยู่ในภาวะชะลอตัว ประกอบกับประเทศคู่ค้าหลัก
อย่างตลาดเมียนมา มีแนวโน้มปรับลดค าสั่งซือ้ปูนซีเมนต์
จากไทยอย่างตอ่เน่ือง 

2. การส่งออก 

การส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนเมษายน 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมลูค่า
การส่งออกลดลงร้อยละ 27.3 เน่ืองจากเมียนมาซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหลักของไทย มีการน าเข้าปูนซี เมนต์จาก
ประเทศไทยลดลงต่อเ น่ือง จากการเ ข้าไปลงทุนของ
ผู้ประกอบการไทยในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในเมียนมา และ
ได้เดินเคร่ืองผลิตแล้ว โดยตลาดส่งออกปนูซีเมนต์ท่ีส าคญั 3 
อันดับแรกของไทยในเดือนนี ้คือ กัมพูชา บงัคลาเทศ และ
เมียนมา ตามล าดบั รวมมูลค่า 27.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์
ทัง้หมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนเมษายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.81 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.08  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และหม้อหุง
ข้าวขยายตัวเพิ่มขึน้ ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.90 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
จากการผลิต Semiconductor, Monolithic IC, Other IC และ 
HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน เม.ย. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

952.78 -3.33 

แผงวงจรไฟฟ้า 588.69 0.16 

เคร่ืองปรับอากาศ 389.94 -10.88 

กล้องถ่ายบนัทึกภาพและ
สว่นประกอบ 

127.44 -2.09 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4,249.21 1.81 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
1.การผลิต 

        ภ าพ ร วมภ า ว ะก า รผลิ ต อุ ต ส าห ก ร รม ไฟ ฟ้ า แล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน เมษายน 2560  มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่

ระดับ 114.83 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 

122.34 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่ อ น  ก ลุ่ ม เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า ที่ มี ก า รป รั บตั ว เ พิ่ ม ขึ น้  คื อ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต และหม้อหุงข้าว เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.88, 

5.78 และ 0.78 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัตัง้แต่ต้นปี รวมถึง

การจ าหนา่ยในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้  

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่  110.15

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC 

และ HDD เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.29, 10.76, 14.81 และ 10.56 

ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก IC 

เป็นชิน้ส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่

สงูขึน้ และการสง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ่มขึน้ ส าหรับ HDD 

มีผู้ ผลิตบางรายขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้และการส่งออกไป

ตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

  มลูคา่การสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เดือน
เมษายน 2560 มีมลูคา่ 4,249.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 1.81 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
        สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,803.54 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 
20.72, 12.23, 9.22 และ 0.73 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ตามล าดับ โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด  ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่าส่งออก 389.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตัวลดลง ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป ลดลงร้อยละ 
42.95, 23.15, 5.39, 3.76 และ 1.66 ตามล าดบั เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน รองลงมาคือ กล้องถ่ายบนัทึกภาพและ
สว่นประกอบ มีมลูค่าสง่ออก 127.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 2.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
สง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลง ได้แก่ สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น 
ลดลงร้อยละ 14.76 และ 1.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามล าดบั 
   สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก 2,445.67          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ
7.63, 1.86 และ 0.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามล าดบั โดยสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ คือ 
อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมลูคา่สง่ออก 952.78  

 
 
 
 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากการสง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลง ได้แก่ 
ญ่ีปุ่ นและอาเซียน ลดลงร้อยละ 26.01 และ 15.94 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า 
มีมลูค่าสง่ออก 588.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.16 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาด
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ จีนและสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.14 
และ 4.34 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


