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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2559 2560 2561 

%YoY Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. Year(f) 

MPI* 1.4 1.0 -1.6 0.9 -1.6 3.0 1.0 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 4.0 3.0 

* MPI ไดมีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําป 2561 โดยไดมีการแบงการจัดหมวดสินคาอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุมอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ และ จัดทําดัชนี

อุตสาหกรรมโดยใชสูตรลาสแปร (Laspeyres) ปฐาน 2554 ถวงนาหนัก (Fixed Weight) ดวยมูลคาเพิ่ม และมูลคาผลผลิต ท่ีอางอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อตุสาหกรรม

การผลิต ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ท้ังนี้ ไดมีการปรับปรุงคาถวงนาหนักดวยมูลคาเพิ่มท่ีสะทอนกับโครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบันมากขึ้น 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2561 ยังคงขยายตัวเปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 12 นับจากเดอืน

พฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอยละ 4.0 จากชวงเดียวกันของปกอน เปนผล

จากการสงออกที่ฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2561 

ขยายตัวรอยละ 12.2 นอกจากน้ี ในดานของกําลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเชนกัน โดยในเดือนเมษายน 2561 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวดีขึ้นอยูในระดับสูงสุดในรอบ 40 เดือนนับตั้งแตเดือนมกราคม 2558 ทัง้นี ้MPI 

ในชวง 4 เดือนแรกของป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.1 ซ่ึงเปนการปรับตัวดีขึ้นคอนขางมากเม่ือเทียบกับชวง             

4 เดือนแรกของป 2560 ที่ MPI หดตัวหรือติดลบรอยละ 0.3 

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน (%YoY) ยอนหลัง 3 เดือน MPI เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ

และเดือนมีนาคม 2561 จะเห็นไดวาแนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด กลาวคือ 

ในเดือนมกราคม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 4.7 เดือนกุมภาพันธรอยละ 4.6 และเดือนมีนาคมรอยละ 3.2 

สะทอนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกรงและมีเสถียรภาพมากขึ้น 

Indicators 2560 2561 

%MoM ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

MPI 6.1 0.0 12.0 -20.9 15.0 -3.1 -2.8 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.2 

สําหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2561) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กลาวคือ ในเดือนมกราคม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 

5.0 เดือนกุมภาพันธรอยละ -0.1 และเดือนมีนาคม รอยละ 10.5 ซึ่งเปนไปตามฤดูกาลในรอบป ที่ MPI จะชะลอตัว

ลงในเดือนกุมภาพันธเน่ืองจากมีจํานวนวันทํางานนอยกวาเดือนอ่ืนในรอบป และจะเรงตัวขึ้นอีกคร้ังในเดือนมีนาคม

เพ่ือรองรับคําสั่งซื้อกอนที่โรงงานสวนใหญจะปดทําการชวงเทศกาลสงกรานตในเดือนเมษายน  

อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนเมษายน 2561 ขยายตัว คือ 

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นรอยละ 44.1 จากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอ้ืออํานวยตอการ

เจริญเติบโตทําใหมีวัตถุดิบออยเขาสูโรงงานเปนจํานวนมาก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

 รถยนต ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยเปนการเพ่ิมขึ้นจากตลาดในประเทศ

และตลาดสงออก เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผูบริโภคสิ้นสุดการถือครองรถยนตภายใต

โครงการรถยนตคันแรก ประกอบกับตลาดสงออกมีการขยายตัวในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกา

เหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต ทําใหยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.2 และการสงออกขยายตัวรอยละ 

5.3 

 เม็ดพลาสติก เพ่ิมขึ้นจากการขยายกําลังการผลิตของบางบริษัท รวมถึงผลิตเพื่อรองรับการสงออกและ

ตลาดในประเทศที่เพ่ิมขึ้น ตามความตองการใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ บรรจุภัณฑ  ชิ้นสวนรถยนต 

เคร่ืองใชไฟฟา 

 ชิ้นสวนคอมพิวเตอร เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.8 จาก Hard Disk Drive ทีภ่าพรวมของอุตสาหกรรมยังเติบโตได

ดีและมีความตองการใชงานในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

 ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม จากน้ํามันแกสโซฮอล 95 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว เปนหลัก ซ่ึง

เปนไปตามแนวโนมการบริโภคน้ํามันในชวงเทศกาลสงกรานตเพ่ือการเดินทางคมนาคม 

ในสวนของการคาดการณ คาดวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในป 2561 จะขยายตัวเปนบวกเฉลี่ยประมาณ

รอยละ 3.0 (ป 2560 ขยายตัวรอยละ 2.5) โดยมีการสงออกสินคาและการทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ ซ่ึง

สอดคลองกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่ขยายตัวอยางชัดเจน ประกอบกับการใชจายภาครัฐยังคง

เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ นอกจากน้ี ความคืบหนาของโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของ

ภาครัฐที่สําคัญ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดวาจะมีสวนชวยเพ่ิมความมั่นใจใหแกภาคธุรกิจและ

กระตุนการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไดมากขึ้น สําหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง 

โดยไดรับแรงสนับสนุนจากรายไดครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจางงานทีเ่พ่ิมขึน้ในธรุกิจ

ที่เกี่ยวเน่ืองกับการสงออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

 

 

 

 

 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมอื่นๆ 

เดือนเมษายน 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เดือนเมษายน 2561 
 

 การนําเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                           ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนําเขาเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนเมษายน 2561 มีมูลคา 1,435.0         

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขาเคร่ืองยนต เพลาสง

กําลัง เคร่ืองสูบลม เคร่ืองสูบของเหลว เคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ เคร่ืองจักรใชในการแปรรูปโลหะ เคร่ืองจักร

ในอุตสาหกรรมการพิมพ ที่ขยายตัว 

การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนเมษายน 2561 มีมูลคา 7,454.7        

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขาเคมีภัณฑ เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแรโลหะอื่น ๆ และผลิตภัณฑ (ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี) ที่ขยายตัว 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 311 โรงงาน ลดลง

จากเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 10.1 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 12.7 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 มีมูลคารวม 

14,864 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 24.9 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 17.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนเมษายน 2561 คือ อุตสาหกรรมขุดตัก

ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อนําไปใชในการกอสราง และในการพาณิชย (23 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม

การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม (16 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2561 คือ อุตสาหกรรมทํานํ้าใหบริสุทธิ์ หรือจําหนาย

นํ้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน 1,851.00 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทําแปง 

จํานวนเงินทุน 1,248.6 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนเมษายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 68 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม 

2561 รอยละ 45.6 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 28.3 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนเมษายน 2561 มีมูลคารวม 2,220 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 

2561 รอยละ 19.6 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 213.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานทีก่ารเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนเมษายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการกลึง 

เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป (7 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ

คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม (6 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนเมษายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการทํา

ภาชนะบรรจุ มูลคาเงินลงทุน 748 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูป

ไม มูลคาเงินลงทุน 468 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนเมษายน 2561 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 การผลิต กลุมสินคาอาหารเดือนเมษายน 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึน (%YoY)  รอยละ 46.8 แบงเปน 

1) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดสงออก คือ นํ้าตาลทรายดิบ 

และแปงมันสําปะหลัง ปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 360.0 

และ 5.7 ตามลําดับ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน

มาก โดยเฉพาะผลผลิตออย ประกอบกับการผลิตทูนากระปอง 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 15.8 จากความกดดันดาน

ราคาวัตถุดิบและราคาสินคาคลายตัว ทําใหประเทศคูคาเพิ่ม  

คําส่ังซ้ือมากขึ้น 

2) กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ นํ้ามัน

ปาลมบริ สุทธิ์และนํ้ามันปาลมดิบ การผลิตปรับตัวเพิ่ม ข้ึน 

(%YoY) รอยละ 13.3  และ  21.3 ตามลําดับ เน่ืองจากผลผลิต

ปาลมนํ้ามันท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนจากการขยายพื้นที่ปลูก ประกอบ

กับการผลิตไกแชแข็งปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 3.4 จาก

ความตองการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเ น่ือง และการ

สงออกไปตลาดจีน (ยูนนาน) ไดเปนครั้งแรกอยางเปนทางการ

เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผานมา 

 

 

 

 การจําหนายในประเทศ ปริมาณการจําหนายสินคาอาหาร 

ในประเทศ เดือนเมษายน 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 13.3

เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้น  

 ตลาดสงออก ภาพรวมมูลคาการสงออกสินคาอาหาร เดือน

เมษายน 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 16.1 ในกลุมสินคาท่ี

สําคัญ เชน ขาวหอมมะลิ  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ซารดีนกระปอง  

ผลิตภัณฑขาว บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ไกสดแชเย็นแชแข็ง ทูนากระปอง

และไกแปรรูป ปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YoY) รอยละ 49.6  25.8  25.6  

24.5  19.0  18.1  13.9  และ 10.8  ตามลําดับ เน่ืองจากการสงออกท่ี

ฟนตัวอยางเขมแข็งและตอเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน จีน รวมถึง กลุมประเทศ 

CLMV ซ่ึงชวยหนุนความตองการสินคาไทยท้ังทางตรงและทางออม 

 คาดการณแนวโนม คาดวาการผลิต ในภาพรวมอุตสาหกรรม

อาหารเดือนพฤษภาคม 2561 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการสงออก

ขยายตัวไปยังประเทศคูคาหลักอยาง ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  

และ CLMV รวมทั้งการขยายตลาดใหมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง อาทิ 

อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินคาสําคัญ เชน    

ไกสดแชเย็นแชแข็ง และไกแปรรูปท่ีขยายตัวอยางตอเน่ืองดวยความ

มั่นใจในมาตรฐานสินคาไทย และสินคาประมง อาทิ ทูนากระปอง และ

ซารดีนกระปอง มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากความกังวลดานราคา

วัตถุดิบและราคาสินคาเริ่มคลายตัว ประกอบกับสินคาขาว (ขาวขาว 

และขาวหอมมะลิ) ท่ีประเทศคูคามีความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

การผลิต 

ผลิตภัณฑเสนใยส่ิงทอ และ เสื้อผาสําเร็จรูปขยายตัว  

รอยละ 4.24 และ 2.52 (%YoY) โดยเปนการขยายตัวของ    

เสนใยสิ่งทอในกลุมเสนใยสังเคราะห และเสนใยสมบัติพิเศษ

ตาง ๆ เชน เสนใยคอลลาเจน เสนใยคารบอน เสนใยอาระมิด 

(เสนใยสังเคราะหที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติทนตอความรอน 

การขีดขวน และแรงอัดกระแทกไดเปนอยางดี) เพื่อรองรับการ

สงออกที่ขยายตัว ในสวนเสื้อผาสําเร็จรูป ขยายตัวตามความ

ตองการใชภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ 

ผาผืน ลดลงรอยละ 2.78 (%YoY) สวนหนึ่งเปนผลมา

จากมีการนําเขาผาผืนจากจีน เขามาใชในการผลิตเสื้อผา

สําเร็จรูป 

การจําหนายในประเทศ 

กลุมเสนใยส่ิงทอลดลง รอยละ 5.43 (%YoY) เนื่องจาก

มีการนําเขาผาผืนสวนหน่ึงจากจีนมาใชในการผลิตเสื้อผา

สําเร็จรูป สงผลใหความตองการเสนใยสิ่งทอที่นําไปผลิตผาผืน

ลดลง 

ผาผืนและเสื้อผาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น รอยละ 3.10 และ

13.14 (%YoY) สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาด

ออนไลน 

การสงออก 

กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และกลุมเสื้อผาสําเร็จรูป มี

มูลคาเพิ่มขึ้น รอยละ 16.90 9.50 และ 0.92 ตามลําดับ โดย

เสนใยสิ่งทอขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 18 นับตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2559 โดยมีสินคาสงออกสําคัญ คือ เสนใย

ประดิษฐ และผาผืนที่ผลิตจากเสนใยประดิษฐ ซ่ึงสวนใหญ

เปนกลุมเสนใยและผาผืนที่มีสมบัติพิเศษ ซึ่งไทยมีศักยภาพ

ทั้ง ในการผลิตและการสงออก โดยตลาดสําคัญ ไดแก 

เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และญี่ปุน ในสวนเสื้อผา

สําเร็จรูป ตลาดสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกาญี่ปุน และเบลเยียม  

 

 

คาดการณแนวโนมเดือนพฤษภาคม 2561 

แนวโนมการผลิตกลุมเสนใยสิ่งทอผาผืน และกลุม

เสื้อผาสําเร็จรูปคาดวา จะขยายตัวจากการสงออกเสนใย

สังเคราะหและผาผืนที่มีสมบัติพิเศษและเสื้อผาสําเร็จรูป 

ประเภทชุดชั้นในไปยังตลาดญี่ปุน เกาหลีใตและสหภาพ

ยุโรป ที่กําลังขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทาง

ขยายตัว 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  การผลิตรถยนต ในเดือนเมษายน ป 2561 มีจํานวน 

134,779 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 30.97     

(%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 11.87  

(%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนตนั่ง และรถยนต

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

 การจําหนายรถยนตในประเทศ  ในเดือนเมษายน         

ป 2561 มีจํานวน 79,206 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 

รอยละ 16.70 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 25.19 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการจําหนาย

รถยนตน่ัง รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนตเพื่อการพาณิชย และ

รถยนต PPV รวมกับ SUV เนื่องจากมีการแนะนํารถยนตรุนใหม 

การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมทั้ง 

ผูบริโภคทยอยส้ินสุดการถือครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคัน

แรก 

 การสงออกรถยนต ในเดือนเมษายน ป 2561 มีจํานวน 

72,571 คัน ลดลงจากเ ดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 34.59      

(%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 5.29    

(%YoY) ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 6 โดยการสงออก

รถยนตขยายตัวในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกา

เหนือ และอเมริกากลางและใต 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเ ดือน

พฤษภาคม ป 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม      

ป 2560 เนื่องจากแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 

และเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนตคัน

แรก” 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนเมษายน ป 2561       

มีจํานวน 127,830 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 

28.20 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

7.59 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ

เอนกประสงค และแบบสปอรต 

การจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือนเมษายน ป 2561 

มียอดจําหนายจํานวน 121,601 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 

2561 รอยละ 26.11 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของป

กอน รอยละ 1.20 (%YoY) 

การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนเมษายน ป 2561    

มีจํานวน 22,269 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 

22.95 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

7.29 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการชะลอตัวในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และออสเตรเลีย 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต

ในเดือนพฤษภาคม ป 2561 จะชะลอตัวเ ม่ือเทียบ กับเดือน

พฤษภาคม ป 2560” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561 

4. อุตสาหกรรมปนูซีเมนต 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตรวม 
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ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและสง่ออกปูนซีเมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนเมษายน ป 2561    

มีจํานวน 6.67 ลานตัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ

17.73 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปก อน     

รอยละ 4.19 (%YoY) เนื่องจากตลาดในประเทศยังขยายตัวได

ไมมากประกอบกับมีการผลิตเพิ่มขึ้นมากในเดือนกอนหนาเพื ่อ

รองรับความตองการใชท่ีคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน   

 การจําหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือนเมษายน

ป 2561 มีปริมาณการจําหนาย 2.58 ลานตัน ลดลงจากเดือน

มีนาคม ป 2561 รอยละ 24.54 (%MoM) แตเม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอนขยายตัวรอยละ 1.71 (%YoY) 

 การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนเมษายนป 2561     

มีจํานวน 1.05 ลานตัน ลดลงจากเดือนมีนาคมป 2561 รอยละ

20.73 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 

6.84 (%YoY)  เปนผลจากตลาดสงออกหลักปรับเพ่ิมคําส่ังซื้อ ไดแก   

ฟลิปปนส  เมียนมา และบังคลาเทศ  รอยละ 969.87 6.29 และ

3.97 ตามลําดับ 

  คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตรวมใน

เดือนพฤษภาคมป 2561 คาดวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึนตามความคาดหวังวา

การลงทุนโครงการกอสรางดานสาธารณูปโภคภาครัฐจะมีความคืบหนาได

มากข้ึน 

 อุตสาหกรรมซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) 
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ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและสง่ออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน ป 2561 มี

จํานวน 3.20 ลานตันลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 18.61    

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 4.11 (%YoY)  

 การจําหนายซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ   

ในเดือนเมษายนป 2561 มียอดจําหนายจํานวน 2.58 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2561 รอยละ 23.72 (%MoM) แตเม่ือ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนเพิ่มข้ึนรอยละ 3.34 (%YoY)

เน่ืองจากความตองการในตลาดคอนขางทรงตัวและยังคงมีการ

แขงขันในตลาดสูง 

 การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน   

ป 2561 มีจํานวน 0.42 ลานตัน ลดลงจากเดือนมีนาคมป 2561

รอยละ 26.21 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน

รอยละ 13.07 (%YoY) เปนผลจากตลาดสงออกหลักปรับลดคําส่ัง

ซื้อลง ไดแก กัมพูชา และเวียดนาม รอยละ 7.17 และ 61.86 

ตามลําดับ 

  คาดก ารณแ นว โ น มขอ ง อุต สา หก ร รมก ารผ ลิ ต              

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคม ป 2561 คาดวาจะ

เร่ิมปรับตัวดีข้ึน 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเคร่ืองใชไฟฟาปรับตัวลดลงรอยละ 2.04 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 118.58 สินคาท่ี

ปรับตัวลดลง ไดแก ตูเย็น หมอหุงขาว คอมเพรสเซอร เคร่ืองปรับอากาศ 

และมอเตอรไฟฟา โดยลดลงรอยละ 17.13, 17.13, 10.22, 5.87 และ 

1.75 ตามลําดับ โดยตูเย็นมีการผลิตท่ีลดลงเนื่องจากคําสั่ งซื้อจาก

ต า งป ระเทศลดลง  เ ช น ญ่ี ปุ น  สห รัฐอ เม ริก าสวน หมอหุ งข า ว 

คอมเพรสเซอร เคร่ืองปรับอากาศ และมอเตอรไฟฟามีการผลิตลดลงจาก

ความตองการในประเทศท่ีลดลง รวมถึงความไมแนนอนและการ

เปลี่ยนแปลงมาตรการและนโยบายดานการคาของประเทศคูคาสําคัญ 

เชน สหรัฐอเมริกา จีน เปนตน ทําใหผูประกอบการระมัดระวังในการผลิต

สินคา  ในขณะท่ีสินคา ท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก  กระติกน้ํ ารอน       

เคร่ืองซักผา สายไฟฟา เตาไมโครเวฟ และพัดลมตามบาน โดยเพิ่มขึ้น

รอยละ 50.80, 29.22, 14.34, 0.32 และ 0.27 ตามลําดับ เน่ืองจากความ

ตองการใช ในประเทศเพ่ิมขึ้น สวนสายไฟฟามีการใชในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานในประเทศ 

 การสงออกเคร่ืองใชไฟฟามีมูลคาการสงออก 1 ,860.35    

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ   

ปกอน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดหลัก ไดแก จีน อาเซียน สหภาพยุโรป 

และญ่ีปุน โดยเคร่ืองปรับอากาศมีมูลคาสงออก 400.10 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.61 เคร่ืองอุปกรณสําหรับปองกันวงจรไฟฟาและ

สวนประกอบมีมูลคาสงออก 122.66 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 

5.76 ในขณะท่ีตูเย็นมีมูลคาสงออก 107.31 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  

รอยละ 14.79 

“คาดการณการผลิตเดือนพฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมไฟฟา   

คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 1.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน จากเคร่ืองซักผามีคําสั่งซื้อจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นในตลาด

ญี่ปุน และสายไฟฟาท่ีใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

ในขณะท่ีสินคาเครื่องปรับอากาศ การจําหนายในประเทศและคําสั่งซื้อ

จากตางประเทศยังชะลอตัว” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.03 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนโดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 

97. 80  เ นื่ องจากกลุ มสินค า อิ เ ล็กทรอนิกสหลั ก  ไดแก  HDD, 

Monolithic IC, Semiconductor และ PCBA เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.09 , 

18.33, 9.81 และ 9.53 ตามลําดับ ตามการขยายตัวของสินคา

อิเล็กทรอนิกสโลก โดย IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากใชเปนชิ้นสวน

สําคัญในการพัฒนาสินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใชเปน

ชิ้นสวน Smart phone, Tablet สวน HDD มีการพัฒนาใหมีความจุมาก

ขึ้นเพื่อใชใน Cloud Storage 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 2,756.85 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน จากตลาดหลักท้ังหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ญี่ปุน อาเซียน 

สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด คือ สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเคร่ือง

คอมพิวเตอร มีมูลคาสงออก 1,154.66 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน    

รอยละ 19.51 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC) มีมูลคาสงออก 606.19           

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 2.97 

“คาดการณการผลิตเ ดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.55 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการสงออกสวนประกอบ

และอุปกรณประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอรและวงจรรวมท่ีเพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนเมษายนป 2561 มีคา 107.95

ลดลงรอยละ 1.43 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเม่ือ

พิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ เหล็กทรงแบนและเหล็กทรง

ยาว พบวาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ลดลงรอยละ 2.34

เปนผลมาจากการลดลงของเหล็กแผนเคลือบโครเมียมซ่ึงลดลง

รอยละ 38.50 รองลงมา ไดแก เหล็กแผนเคลือบดีบุก และ

เหล็กแผนรีดเย็น ลดลงรอยละ 18.07 และ 13.86 ตามลําดับ 

โดยเหล็กแผนเคลือบโครเมียมลดลงติดตอกันเปนระยะเวลา 12 

เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561 สาเหตุท่ี

การผลิตลดลง เน่ืองจากมีการนําเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเ น่ือง 

โดยเฉพาะจากประเทศจีน เกาหลีใต ไตหวัน สงผลใหผูผลิตไทย

ไมสามารถแขงขันดานราคาได  จึงมีผลทําใหการผลิตปรับตัว

ลดลง สวนผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ลดลงรอยละ 0.03

โดยเหล็กเสนขอออย ลดลงรอยละ 27.09 ซ่ึงลดลง 7 เดือน

ติดตอกันตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 รองลงมา

คือเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็น ลดลงรอยละ 7.78

เน่ืองจากอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพยในประเทศ

อยูในชวงชะลอตัวประกอบกับตนทุนวัตถุ ดิบปรับตัวสูงขึ้น 

สงผลใหผูผลิตบางรายชะลอการผลิต สําหรับเหล็กเสนกลม 

เพิ่มข้ึนรอยละ 32.16 เน่ืองจากงานกอสรางขนาดเล็ก เชน การ

สรางท่ีอยูอาศัยไมเกิน 2 ช้ัน ในประเทศยังมีแนวโนมเติบโต 

 การจําหนายในประเทศ ในเดือนเมษายนป 2561    

มีปริมาณ 1.38 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.15 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน สําหรับเหล็กทรงยาว มีปริมาณ  0.34     

ลานตัน ลดลงรอยละ 38.90 โดยเหล็กเสนและเหล็กโครงสราง

รูปพรรณ ลดลงรอยละ 59.03 ซ่ึงลดลงเปนเดือนท่ี 2 เน่ืองจาก

การนําเขาเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิด Stainless steel และ

เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิด Carbon steel ที่ลดลงรอยละ 

100.00 และ 44.74 ตามลําดับ สําหรับเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 

1.04 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 25.90 โดยเหล็กแผนเคลือบ

สังกะสี เพิ่มขึ้นรอยละ 52.49 รองลงมา ไดแก เหล็กแผนรีด

รอนชนิดบาง เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนรีดเย็น ซ่ึง

เพิ่มขึ้นรอยละ 21.25 17.93 และ 15.17 ตามลําดับ 

 การนําเขา ในเดือนเมษายน 2561 การนําเขา    

มีปริมาณ 1.06 ลานตันเพิ่มข้ึนรอยละ 25.93 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนมี

ปริมาณ 0.85 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 29.63 เน่ืองจากปริมาณ

การนําเขาเหล็กแผนเคลือบโครเมียม (Tin Free) เหล็กแผนรีด

รอนชนิดหนา (Carbon Steel) เหล็กแผนเคลือบสังกะสี (EG) 

เหล็กแผนรีดรอนชนิดบาง (Carbon Steel) เพิ่มข้ึน ซ่ึงเพิ่มขึ้น

รอยละ 86.26  81.41 77.85 และ 65.84 ตามลําดับ สวนเหล็ก

ทรงยาวมีปริมาณ 0.22 ล านตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.47 

เ น่ืองจากการนําเขาเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน ชนิด 

Alloy Steel เหล็กลวด และเหล็กเสนชนิด Carbon Steel 

เพิ่ มขึ้ น ซ่ึ ง เพิ่มขึ้ นรอยละ 856.54  33.73 และ 32.43

ตามลําดับ 

“แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 2561 

คาดการณวา การผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 5.94 โดยผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 ขณะที่ผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นรอยละ 13.21 สําหรับการจําหนาย

ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.74 เนื่องจากอุตสาหกรรม

ตอเ น่ืองเริ่มฟนตัว นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่นาติดตาม

เก่ียวกับมาตรการทางการคาของสหรัฐฯ ที่นาจะยังเปน

อุปสรรคสําหรับผูผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมตอเน่ืองในดาน

การสงออก อยางไรก็ตามมีสินคาเหล็กบางผลิตภัณฑ เชน ทอ

เหล็ก ได รับการยกเวนการจัดเก็บภาษีแลว แตตอง มี

กระบวนการใหผูนําเขาของสหรัฐฯ ทําเรื่องยื่นขออนุญาตกับ

กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ในทุกรอบการนําเขา สําหรับการ

ยกเวนภาษีรายประเทศยังอยูระหวางการพิจารณา” 

 

 


