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สรุปประเดน็ส าคญั 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 25601 ขยายตัวร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกับ

เดือนท่ีผ่านมา และขยายตวัร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ส าคัญท่ีขยายตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อาทิ ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและ
ผลิตภณัฑ์เหล็ก ผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรม และยานยนต์ ส าหรับอตุสาหกรรมท่ีส่งผลลบต่อดชันี 
อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ ยาสบู 

อตุสาหกรรมรถยนต์เดือนมกราคม 2560 ขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกนัของ
ปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ เน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จาก
หลายบริษัท ประกอบกบัเศรษฐกิจในประเทศมีการปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศเดือนมกราคม 2560 หดตวั เน่ืองจากเน่ืองจากมีการเลิก
ผลิตสินค้ารุ่นเก่าซึ่งเป็นสินค้าหลักท่ีผลิตจ านวนมากมาผลิตสินค้ารุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพและ
ประหยดัพลงังาน (Invertor) 

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนมกราคม 2560  มี
โรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 294 ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม 
2559 ร้อยละ 31.6 มียอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 66.8 และมีจ านวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 
29.8 โดยอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทย ุ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ จ านวนเงินทนุ  4,271 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มี
โรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการเพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559  ร้อยละ 9.3 
ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมีจ านวน 96 ราย น้อยกว่าเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 
3.0 และน้อยกว่าเดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 28.9 

                                                   
 
1
 ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI)ในเดือนมกราคม 2560 มีการปรับปรุงข้อมลูดชันีอตุสาหกรรม โดยมีการเพ่ิมจ านวนกลุ่ม

อตุสาหกรรมจาก 56 กลุ่มอตุสาหกรรม เป็น 61 กลุ่มอตุสาหกรรม 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าในเดือนมกราคม 2560 ยงัไม่มี

ข้อมูล เน่ืองจาก ข้อมลูสถิติการค้าระหว่างประเทศมีการปรับปรุงระบบการจ าแนกประเภทสินค้าตาม
ระบบฮาร์โมไนซ์ ท าให้ในเดือนมกราคม 2560 ไม่มีการเผยแพร่ข้อมลูสถิติการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย 

 
การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณ

ทัง้หมดจ านวน 9,725 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 1.3 ท่ีปริมาณ 9,850 ล้าน
กิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 1.4 ท่ีปริมาณ 9,588.9 ล้าน
กิโลวตัต์-ชัว่โมง หากพิจารณาการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาแต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วน
กิจการขนาดกลาง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนท่ีผา่นมาและจากชว่งเดียวกนัของปี 2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมกราคม 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกร รม
(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 1.3 อตุสาหกรรมส าคญัท่ีสง่ผลด้านบวกตอ่ดชันี เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้า ผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรม ยานยนต์ และ ผลิตภัณฑ์
ประเภทอบ เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 3.8 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 2.0 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

มกราคม 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนธันวาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ 4.3 เทา่กนัทัง้สองประเทศ 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม  2559 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 294 ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม 
2559 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  430 ราย หรือคิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 31.6 มียอดเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 18,410 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม  2559 ซึ่งมีการลงทนุ 55,503 ล้านบาท ร้อยละ 66.8 และมี
การจ้างงานจ านวน 9,675 คน ลดลงจากเดือนธนัวาคม 2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 13,775 คน  ร้อยละ 29.8   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจ านวน 269 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 9.3 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้จากเดือน
มกราคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 17,707 ล้านบาท ร้อยละ 4.0 และมีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 
2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 6,879 คน ร้อยละ 40.7 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จ านวน  24      
โรงงาน รองลงมา คืออตุสาหกรรมการขดุหรือลอกกรวด ทราย หรือดนิ จ านวน 22 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนมกราคม 2560 คือ อตุสาหกรรม
ผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ จ านวนเงินทุน 4,271.78 ล้านบาท   
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมท าผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนือ้สตัว์ จ านวนเงินทนุ  2,608 ล้าน
บาท 

- อุตสาหกรรมท่ี เ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนมกราคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์  จ านวนคนงาน      
3 ,874 คน  รองลงมา คือ  อุตสาหกรรม  ท าผลิตภัณฑ์อาหารส า เ ร็จ รูปจากเนื อ้สัต ว์                                    
จ านวนคนงาน 587 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนธันวาคม 2559 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 96 ราย น้อยกว่าเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ี
ปิดด าเนินกิจการจ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  1,072  ล้านบาท น้อยกว่า
เดือนธันวาคม  2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 1,771  ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จ านวน  2,967  คน 
น้อยกวา่เดือนธนัวาคม  2559 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  3,290  คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ
จ านวน 135 ราย คดิเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 28.9 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ท่ี
การเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 2,616 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจ านวน 3,829 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนมกราคม 2560 คือ อตุสาหกรรมการ
ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน  จ านวน 14 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวน 11 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเ งินลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2560 คือ 
อตุสาหกรรมการท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั พืชหรือผลไม้ เงินทนุ 344.6 ล้านบาท รองลงมา
คือ อตุสาหกรรมการบรรจกุ๊าซ  เงินทนุ 123.9 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดในเ ดือน มกราคม 2560  
คือ  อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบญัชี จ านวน
คนงาน  1,709 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน พลาสติก
จ านวนคนงาน  132 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึน้จากเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัวและมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากความต้องการของตลาดส่งออกยังมีอย่าง
ต่อเน่ืองและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. การผลิต 

ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารส าคัญ (ไม่รวมน า้ตาล)เดือน
มกราคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
1.4 แบง่เป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก เช่น ทนู่ากระป๋อง สบัปะรดกระป๋อง
และกุ้งแช่แข็ง ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.3  5.0 และ 1.1และ ตามล าดับ
เน่ืองจากค าสัง่ซือ้จากประเทศน าเข้าเพิ่มขึน้ 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าท่ีใช้
วัตถุดิบจากในประเทศ เช่น น า้มันปาล์มปรับตัวลดลงร้อยละ 12.6
จากวตัถดุิบลดลง ส าหรับสินค้าท่ีใช้วตัถดุิบน าเข้า คือ น า้มนัถัว่เหลือง
การผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 เนื่องจากความต้องการบริโภค
ภายในปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากราคาท่ีปรับลดลงใกล้เคียง
กบัราคาน า้มนัปาล์ม 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารและ
เกษตรในประเทศเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.4 จากเศรษฐกิจในประเทศฟืน้ตวั  

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการส่งออกสินค้าอาหาร
เดือนมกราคม  2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.1ในกลุ่มสินค้าท่ีส าคญั เช่น ข้าวโพดหวานกระป๋อง ปลาทู
น่ากระป๋อง กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าว และสับปะรด
กระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.9  11.4  8.3  
2.5  1.9 และ 0.5 ตามล าดบั แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัอยู่ใน
ภาวะชะลอตวัและมีความผนัผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของ
ไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม มีบาง
สินค้าท่ีปรับตัวลดลง เช่น ไก่แปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และ
ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.8  1.5 และ 0.4 
ตามล าดบั ส าหรับมลูค่าการส่งออกน า้ตาลปรับตวัเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.2 จากราคาส่งออกปรับตัว
ตามราคาตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 30 

 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มส่ิงทอเพ่ิมข้ึนในผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์จากความ
ต้องการใช้ภายในประเทศที่ขยายตัวสูงข้ึน ในส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มมี
การย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับค าส่ังซื้อของ
ตลาดหลักยังฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน ส่งผลให้การผลิตในภาพรวมหดตัว” 
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ปริมา การผลติเส้นใยสิ่งทอตัน

ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ปริมา การผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูปพันชิน้

 
ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

 ผลิตภั ฑ์กลุ่มสิ่งทอ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.0 ทัง้
ผลิตภณัฑ์เส้นใยสงัเคราะห์และเส้นด้ายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.9 และ 7.4 
ตามล าดบั จากความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในส่วน
การผลิตผ้าผืน ชะลอตวัเล็กน้อย ร้อยละ 0.4 เพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
ตามค าสัง่ซือ้ท่ีชะลอตวัในช่วงนี ้ 

 ผลิตภั ฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน การผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปภาพรวมลดลง ร้อยละ 9.6 เป็นการ
ลดลงของเสือ้ผ้าถัก ร้อยละ 16.0 และเสือ้ผ้าทอ ร้อยละ 8.5 ตาม
ค าสั่งซือ้ของตลาดหลักท่ียังฟื้นตวัไม่ชัดเจน และมีการย้ายฐานการ
ผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับมีการน าเข้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
จากประเทศจีน กมัพูชา และเวียดนาม จ านวนมาก ส่งผลให้การผลิต
เสือ้ผ้าส าเร็จรูปในภาพรวมหดตวั 
2. การจ าหน่าย 

 ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน กลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.4 
เพ่ือผลิตสินค้าต่อเน่ือง อาทิ เคหะสิ่งทอ ผ้าผืน เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ซึ่ง
ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสาม ส่งผลให้การ
จ าหน่ายผ้าผืนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.3 ในส่วนเสือ้ผ้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ใน
กลุ่มเสือ้ผ้าถัก ร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะเคร่ืองแต่งกายชัน้ในสตรีและ
เดก็หญิง ซึง่เป็นผลจากกลยทุธ์ส่งเสริมการขายของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ 
ให้แก่พนกังานและผู้บริโภคทัว่ไปในช่วงปลายปีตอ่เน่ืองต้นปี  

       การส่งออก เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
คาดว่า ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 
ร้อยละ 10.7 จากความต้องการในตลาดคู่ค้าหลักโดยเฉพาะใน
อาเซียน ตุรกี ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผืน 
คาดวา่ จะมีมลูค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.8 ในตลาดอาเซียน เช่น 
กัมพูชา และเวียดนาม ส าหรับการส่งออกเสือ้ผ้าส าเร็จรูป คาดว่า จะ
ลดลง ร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
จากค าสัง่ซือ้ในตลาดหลกั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ท่ียงั
ฟืน้ตวัไม่ชดัเจนและโดนตดัสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (GSP) ตัง้แต่
ปี 2558 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
 
1.การผลิต 

สถานกา รณ์การผลิตของอุตสาหกรรม เหล็ก ใน 
เดื อนมกราคม 2560  เพิ่ มขึ น้เมื่ อเทียบกับช่ วงเดี ยวกั น 
ของปีก่อน   โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 129.57 
มีอตัราการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.64 โดยเป็นการเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง 6 เดือน แต่การบริโภคในประเทศมีปริมาณ 1.18 
ล้านตนั ลดลง ร้อยละ 13.8  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
โดยเป็นการบริโภคที่ลดลงในเดือนแรกหลังจากที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องมา 3 เดือน  เนื่องจากการน าเข้าที่ลดลง ร้อยละ 10.6 
ในขณะท่ีการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.7 (การบริโภคในประเทศ
ค านวณมาจาก (การผลิต+การน าเข้า-การส่งออก) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบง่ตามผลติภณัฑ์ ดงันี ้

  ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้อยละ  
0.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบ ุก ลดลง ร้อยละ 13.01 เนื ่องจากผู้ผลิตในประเทศไม่
สามารถแข ่งขนัทางด้านราคาก ับส ินค้าต ่า งประเทศไ ด้  
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 12.90 เนื่องจาก
ผลกระทบจากน า้ท่วมในภาคใต้ท าให้บางโรงงานต้องหยุดการ
ผลิตลง และจากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงแบนในประเทศ ประมาณ 
785,930  ตัน ลดลง  ร้อยละ 2.9  โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะส ี
ลดลง 13.8  เหล็กแผ่นรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 12.5 ส าหรับการ
น าเข้า มีปริมาณ 639,363 ตนั ลดลง  ร้อยละ 1.2  แต่การสง่ออก มี
ปริมาณ 52,581 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 56.7 

 ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
29.64 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.29 เหล็กลวด 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.37  โดยเป็นการผลิตเพื่อรองรับกับโครงการ
ก่อสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น การก่อสร้างถนน การ 

 
 
 

พัฒนาท่าเรือ คาดว่าในปี 2560 จะมีโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการ  ที่จะสง่ผลให้ความต้องการใช้เหล็กเส้นเพิ่มมากขึน้  แต่
ส าหรับในส่วนของโครงการภาคเอกชนยงัคงทรงตวัอยู่  เนื่องจาก
ภาวะ over supply ในตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงปีนี ้ท าให้ความ
ต้องการใช้เหล็กเส้นในส่วนของโครงการภาคเอกชนท่ีลดลง  และ
จากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า 
การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 402,556 ตนั  ลดลง  
ร้อยละ 29.3 ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 170,790 ตนั ลดลง ร้อย
ละ 34.1 การสง่ออก มีปริมาณ 86,302 ตนั เพิ่มขึน้  ร้อยละ 39.8 

2. ราคาเหลก็  

    จากข้อมลูดชันีราคาเหลก็ตา่งประเทศของสถาบนัเหลก็
และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย พบวา่ การเปลีย่นแปลงของดชันี
ราคาเหลก็ (FOB) โดยเฉลีย่ที่ส าคญัในตลาด CIS ณ ทา่ทะเลด า 
(Black Sea) ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เทียบกบัชว่งเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยผลติภณัฑ์เหลก็ทกุตวัมีการปรับตวัที่เพิ่มขึน้ ดงันี ้
เหลก็แผน่รีดร้อน เพิ่มขึน้ จาก 51.28 เป็น 98.58 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
92.24  เหลก็แทง่แบน เพิ่มขึน้ จาก 51.62 เป็น 95.34 เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 84.70 เหลก็แผน่รีดเย็น เพิ่มขึน้จาก 57 เป็น 99.64 เพิ่มขึน้  
ร้อยละ 74.81  เหลก็แทง่เลก็ Billet เพิ่มขึน้จาก 58.58 เป็น 89.23 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ  52.32 และเหลก็เส้น เพิ่มขึน้จาก 58.08 เป็น 
84.57 เพิ่มขึน้  ร้อยละ  45.61  ซึง่สาเหตทุี่ราคาเหลก็เพิ่มสงูขึน้ 
เนือ่งจากราคาเหลก็ในตลาดโลกได้ปรับตวัสงูขึน้  เพราะราคา
วตัถดุิบ เช่น ถา่นหิน ได้มีการปรับตวัสงูขึน้ 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมกราคม 2560
ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2559 โดยเป็นการเพิ่ มขึน้ของตลาดในประเทศ 
เน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากหลาย
บริษัท ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศมีการ
ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 152,261 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559
ซึ่งมีการผลิต 147,651 คัน ร้อยละ 3.12 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ และรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 57,254 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559
ซึ่งมีการจ าหน่าย 51,821 คนั ร้อยละ 10.48 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และรถยนต์
กระบะ 1 ตนั 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 80,097 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2559 
ซึ่งมีการส่งออก 93,714คัน ร้อยละ 14.53 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออกกลาง
และแอฟริกา 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม 

2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 170,394 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559 
ซึง่มีการผลิต 159,434 คนั ร้อยละ 6.87 โดยเป็นการปรับ
เพิ่มขึน้ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 
และแบบสปอร์ต 

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 147,224 คนั ลดลงจากเดือนมกราคม 2559
ซึง่มีการจ าหนา่ย 160,585 คนั ร้อยละ 8.32 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้อย
กวา่หรือเทา่กบั 100 ซีซี และขนาด 101-125 ซีซี 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน  33,848 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคม 2559
ซึง่มีการสง่ออก 24,646 คนั ร้อยละ 37.34 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนมกราคม 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมยังขยายตัวได้ ถึงแม้ว่า
จะมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายในประเทศลดลงเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการผลิตในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนก่อนแสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมใน
ระยะต่อไป ส าหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงจากการปรับลด
ปริมาณการส่ังซื้อของเมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญที่สุดของ
ไทย” 

2 

4 

�       �     �       �                            

       

     

                       

2556 2557 2558 2559 2560
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านตัน
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
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ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

ในเดือนมกราคม 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ปริมาณการผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปนู
เม็ด) ลดลงร้อยละ 4.25 และร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังขยายตัวได้ ถึงแม้ว่าจะมี
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศต ่าที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา แต่หากพิจารณาการผลิต
ปนูซีเมนต์ในภาพรวม จะเห็นวา่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้จากเดือน
ก่อน ซึ่งถือเป็นสญัญาณการขยายตวัที่ดีของอตุสาหกรรมการผลิต
ปนูซีเมนต์ในประเทศในระยะต่อไป  

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนมกราคม
2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลงร้อยละ 
18.07 เนื่องจากเมียนมาปรับลดการสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้างมากติดต่อกันเป็นเดือนที่  6 ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศซึ่งเป็นการเข้าไปลงทุนของ
บริษัทผู้ ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย โดยตลาดส่งออก
ปูนซีเมนต์ที่ส าคญั 3 อนัดบัแรกของไทยในเดือนนี ้คือ กัมพูชา 
บังคลาเทศ และเมียนมา ตามล าดับ รวมมูลค่า  31.08 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 ของมูลค่าการส่งออก
ปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
22.18 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.02 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองปรับ อากาศลดลง ส าหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 44.05 เม่ือเทียบกับ
เ ดือนเ ดียว กันของปี ก่อน  จากการผลิต  Semiconductor, 
Monolithic IC และ Other IC ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ม.ค. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
 ล้านเหรียญสหรัฐ   

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,857.62 30.10 

แผงวงจรไฟฟ้า 601.34 8.60 

เคร่ืองปรับอากาศ 389.26 -6.37 

อปุกรณ์กึ่งตวัน า
ทรานซิสเตอร์และไดโอด 

124.16 37.24 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

- - 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.การผลิต 

       ภ า พ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผลิ ต อุ ต ส า หก ร ร ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน มกราคม 2560  มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่

ระดบั 123.98 เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 

111.86 ลดลงร้อยละ 5.02 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

กลุ่ ม เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า ส่ ว น ให ญ่มี ก า ร ปรั บตั วลดลง  คื อ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต  คอมเพรสเซอร์ พัดลม เตาไมโครเวฟ 

และกระติกน า้ร้อน ลดลงร้อยละ 10.13, 8.02, 9.23, 13.45, 1.99 

และ 28.40 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศได้ยกเลิกการผลิตสินค้ารุ่นเก่า 

และมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยี

สงูขึน้ เช่น Inverter เป็นต้น ส าหรับเคร่ืองรับโทรทศัน์มีผู้ผลติบาง

รายย้ายฐานการผลติไปประเทศในกลุม่อาเซียน 

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่  131.53

ปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 44.05 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC และ Other IC 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.93, 12.03 และ 59.66 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันา

สินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ โดยการสง่ออกไปตลาดหลกั

ปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่วน HDD ลดลงเนื่องจากความ

ต้องการใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊คลดลง อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้การใช้ 

HDD ลดลงตามไปด้วย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ต่อ  
 
2. การส่งออก 

  สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีการส่งออกมากที่สุด  ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ มีมลูคา่ 389.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อย
ละ 6.37 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไป
ตลาดหลักปรับตัวลดลง รองลงมาคือ  อุปกรณ์กึ่ งตัวน า
ทรานซิสเตอร์และไดโอด มีมูลค่าส่งออก 124.16 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ        
ปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และจีน เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.88, 11.51 
และ 5.42 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด  คือ 
อุปกรณ์ประกอบของเค ร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมูลค่า ส่งออก 
1,857.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 30.10 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกั
ส่วนใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า
สง่ออก 601.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 
12.02, 8.85 และ 7.32 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


