ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 25601 ขยายตัวร้ อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา และขยายตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรม
สาคัญที่ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อาทิ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และยานยนต์ สาหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบต่อดัชนี
อาทิ เครื่ องปรับอากาศ ยาสูบ
อุตสาหกรรมรถยนต์เดือนมกราคม 2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของ
ปี ที่ผ่านมา โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ เนื่องจากมีการเปิ ดตัว รถยนต์รุ่นใหม่จาก
หลายบริษัท ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศมีการปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศเดือนมกราคม 2560 หดตัว เนื่องจากเนื่องจากมีการเลิก
ผลิ ต สิ นค้ า รุ่ นเก่ า ซึ่ง เป็ นสิ นค้ า หลัก ที่ ผ ลิ ต จ านวนมากมาผลิ ต สิ น ค้ า รุ่ น ใหม่ ที่ มี คุณ ภาพและ
ประหยัดพลังงาน (Invertor)
การแจ้ งประกอบกิจการและการจาหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนมกราคม 2560 มี
โรงงานที่ ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิ จการจานวน 294 ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม
2559 ร้ อยละ 31.6 มียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 66.8 และมีจานวนการจ้ างงานลดลงร้ อยละ
29.8 โดยอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรื อซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องรับโทรทัศน์ จานวนเงินทุน 4,271 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มี
โรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559 ร้ อยละ 9.3
สาหรับโรงงานที่จาหน่ายทะเบียนโรงงานมีจานวน 96 ราย น้ อยกว่าเดือนธันวาคม 2559 ร้ อยละ
3.0 และน้ อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 28.9
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI)ในเดือนมกราคม 2560 มีการปรับปรุงข้ อมูลดัชนีอตุ สาหกรรม โดยมีการเพิ่มจานวนกลุ่ม

อุตสาหกรรมจาก 56 กลุ่มอุตสาหกรรม เป็ น 61 กลุ่มอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
การนาเข้ าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้ าในเดือนมกราคม 2560 ยังไม่มี
ข้ อมูล เนื่องจาก ข้ อมูลสถิติการค้ าระหว่างประเทศมีการปรับปรุ งระบบการจาแนกประเภทสินค้ าตาม
ระบบฮาร์ โมไนซ์ ทาให้ ในเดือนมกราคม 2560 ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้ าระหว่างประเทศของ
ไทย
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมกราคม 2560 มีปริ มาณ
ทังหมดจ
้
านวน 9,725 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 1.3 ที่ปริ มาณ 9,850 ล้ าน
กิ โลวัตต์ -ชั่วโมง แต่เ พิ่ ม ขึน้ จากช่วงเดี ยวกัน ของปี 2559 ร้ อยละ 1.4 ที่ ปริ ม าณ 9,588.9 ล้ า น
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง หากพิจารณาการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วน
กิจการขนาดกลาง มีปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผา่ นมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2559
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมกราคม 2560 เปรี ยบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกร รม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 1.3 อุตสาหกรรมสาคัญที่สง่ ผลด้ านบวกต่อดัชนี เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ยานยนต์ และ ผลิตภั ณฑ์
ประเภทอบ เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 3.8
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 2.0
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
มกราคม 2560 ยัง ไม่มี การเผยแพร่ โดยในเดื อนธันวาคม 2559 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ 4.3 เท่ากันทังสองประเทศ
้
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2560
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมกราคม 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจานวน 294 ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม
2559 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 430 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 31.6 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ ้น 18,410 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 55,503 ล้ านบาท ร้ อยละ 66.8 และมี
การจ้ างงานจานวน 9,675 คน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 13,775 คน ร้ อยละ 29.8
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมกราคม 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการมากกว่าเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เริ่มประกอบกิจการจานวน 269 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 9.3 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือน
มกราคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 17,707 ล้ านบาท ร้ อยละ 4.0 และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม
2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 6,879 คน ร้ อยละ 40.7
- อุต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นมกราคม 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิต ภัณฑ์คอนกรี ตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม จานวน 24
โรงงาน รองลงมา คืออุตสาหกรรมการขุดหรื อลอกกรวด ทราย หรื อดิน จานวน 22 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2560 คือ อุตสาหกรรม
ผลิต ประกอบหรื อซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์ จานวนเงินทุน 4,271.78 ล้ านบาท
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรูปจากเนื ้อสัตว์ จานวนเงินทุน 2,608 ล้ าน
บาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมกราคม 2560 คื อ
อุต สาหกรรมผลิ ต ประกอบหรื อ ซ่อ มแซมเครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ จ านวนคนงาน
3,874 คน รองลงมา คื อ อุ ต สาหกรรม ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารส าเร็ จรู ป จากเนื อ้ สั ต ว์
จานวนคนงาน 587 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนธันวาคม 2559 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 96 ราย น้ อยกว่าเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานที่
ปิ ดดาเนินกิจการจานวน 99 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 1,072 ล้ านบาท น้ อยกว่า
เดือนธันวาคม 2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 1,771 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จานวน 2,967 คน
น้ อยกว่าเดือนธันวาคม 2559 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 3,290 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ
จานวน 135 ราย คิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 28.9 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 2,616 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนมกราคม 2559 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจานวน 3,829 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนมกราคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ขุดหรื อลอก กรวด ทราย หรื อดิน จานวน 14 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวน 11 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ น มกราคม 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการทาอาหารหรื อเครื่ องดื่มจากผัก พืชหรื อผลไม้ เงินทุน 344.6 ล้ านบาท รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ เงินทุน 123.9 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ น มกราคม 2560
คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องคานวณ เครื่ องทาบัญชี จานวน
คนงาน 1,709 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องเรื อน พลาสติก
จานวนคนงาน 132 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิ ต และการบริ โ ภคในประเทศปรั บ ตั ว
เพิ่มขึน้ จากเศรษฐกิจในประเทศฟื ้ นตัวและมู ลค่ าการส่ งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่ องจากความต้ องการของตลาดส่ งออกยั ง มี อ ย่ าง
ต่ อเนื่องและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ
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1. การผลิต
ภาวะการผลิ ตกลุ่มสิ นค้ าอาหารส าคัญ (ไม่ รวมนา้ ตาล)เดื อน
มกราคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ
1.4 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออก เช่น ทูน่ากระป๋ อง สับปะรดกระป๋ อง
และกุ้งแช่แข็ง ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.3 5.0 และ 1.1และ ตามลาดับ
เนื่องจากคาสัง่ ซื ้อจากประเทศนาเข้ าเพิ่มขึ ้น
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็ นสินค้ าที่ใช้
วัตถุดิบจากในประเทศ เช่น นา้ มันปาล์มปรั บตัวลดลงร้ อยละ 12.6
จากวัตถุดิบลดลง สาหรับสินค้ าที่ใช้ วตั ถุดิบนาเข้ า คือ น ้ามันถัว่ เหลือง
การผลิตปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.9 เนื่องจากความต้ องการบริ โภค
ภายในปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาที่ปรับลดลงใกล้ เคียง
กับราคาน ้ามันปาล์ม
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารและ
เกษตรในประเทศเดื อนมกราคม 2560 ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ จากเดื อน
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7.4 จากเศรษฐกิจในประเทศฟื น้ ตัว
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ าอาหาร
เดือนมกราคม 2560 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ร้ อยละ 3.1ในกลุ่มสินค้ าที่สาคัญ เช่น ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง ปลาทู
น่ า กระป๋ อง กุ้ งสดแช่ เย็ นแช่ แข็ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า ว และสั บปะรด
กระป๋ อง บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.9 11.4 8.3
2.5 1.9 และ 0.5 ตามลาดับ แม้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังอยู่ใน
ภาวะชะลอตัวและมีความผันผวน แต่สถานการณ์การส่งออกของ
ไทยยังอยู่ระดับดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม มีบาง
สิ น ค้ า ที่ ป รั บ ตัว ลดลง เช่ น ไก่ แปรรู ป ไก่ สดแช่ เย็ นแช่ แข็ ง และ
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.8 1.5 และ 0.4
ตามลาดับ สาหรับมูลค่าการส่งออกน ้าตาลปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7.2 จากราคาส่งออกปรับตัว
ตามราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 30
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตกลุ่ มสิ่งทอเพิ่ มขึ้นในผลิ ตภั ณฑ์ เส้ นใยสั งเคราะห์ จากความ
ต้ องการใช้ ภายในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น ในส่ วนกลุ่ มเครื่ องนุ่ งห่ มมี
การย้ ายฐานการผลิ ตไปประเทศเพื่อนบ้ าน ประกอบกั บคาสั่ งซื้ อของ
ตลาดหลักยังฟื้ นตัวไม่ ชัดเจน ส่ งผลให้ การผลิตในภาพรวมหดตัว”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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มู ลค่ าการส่ งออก สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม
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1. การผลิต
 ผลิ ตภั ฑ์ กลุ่ มสิ่งทอ เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของ
ปี ก่อน การผลิตกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.0 ทัง้
ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสังเคราะห์และเส้ นด้ ายเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 6.9 และ 7.4
ตามลาดับ จากความต้ องการใช้ ภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ในส่วน
การผลิตผ้ าผืน ชะลอตัวเล็กน้ อย ร้ อยละ 0.4 เพื่อผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป
ตามคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวในช่วงนี ้
 ผลิตภั ฑ์ กลุ่มเครื่ องนุ่งห่ ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน การผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปภาพรวมลดลง ร้ อยละ 9.6 เป็ นการ
ลดลงของเสือ้ ผ้ าถัก ร้ อยละ 16.0 และเสือ้ ผ้ าทอ ร้ อยละ 8.5 ตาม
คาสั่งซื ้อของตลาดหลักที่ยังฟื ้นตัวไม่ชัดเจน และมีการย้ ายฐานการ
ผลิตไปประเทศเพื่ อนบ้ าน ประกอบกับ มีการนาเข้ าเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ป
จากประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนาม จานวนมาก ส่งผลให้ การผลิต
เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปในภาพรวมหดตัว
2. การจาหน่ าย
 ปริ ม าณการจาหน่า ยในประเทศ เมื่ อ เปรี ยบเทีย บกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน กลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.4
เพื่ อ ผลิตสินค้ าต่อเนื่ อง อาทิ เคหะสิ่งทอ ผ้ าผื น เสื อ้ ผ้ าสาเร็ จรู ป ซึ่ง
ตลาดมี ความต้ อ งการเพิ่มขึน้ ต่อ เนื่อ งเป็ นเดือ นที่สาม ส่งผลให้ การ
จาหน่ายผ้ าผืนเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.3 ในส่วนเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้นใน
กลุ่มเสื ้อผ้ าถัก ร้ อยละ 9.3 โดยเฉพาะเครื่ องแต่งกายชัน้ ในสตรี และ
เด็กหญิง ซึง่ เป็ นผลจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายของแบรนด์สินค้ าต่าง ๆ
ให้ แก่พนักงานและผู้บริ โภคทัว่ ไปในช่วงปลายปี ต่อเนื่องต้ นปี
 การส่ งออก เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ช่ ว งเดี ยวกัน ของปี ก่ อ น
คาดว่า ผลิตภัณฑ์เส้ นใยสิ่งทอ จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
ร้ อยละ 10.7 จากความต้ อ งการในตลาดคู่ค้า หลัก โดยเฉพาะใน
อาเซียน ตุร กี ปากีสถาน และสหรั ฐอเมริ กา ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าผื น
คาดว่า จะมีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.8 ในตลาดอาเซียน เช่น
กัมพูชา และเวียดนาม สาหรั บการส่งออกเสื อ้ ผ้ าสาเร็ จรู ป คาดว่า จะ
ลดลง ร้ อยละ 3.4 ซึ่งเป็ นการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
จากคาสัง่ ซื ้อในตลาดหลัก ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป ที่ยงั
ฟื น้ ตัวไม่ชดั เจนและโดนตัดสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากร (GSP) ตังแต่
้
ปี 2558

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถานกา รณ์ การผลิ ต ขอ งอุ ต สา หกรรม เหล็ ก ใ น
เดื อ นมกราคม 2560 เพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น
ของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 129.57
มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.64 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง 6 เดือน แต่การบริ โภคในประเทศมีปริ มาณ 1.18
ล้ านตัน ลดลง ร้ อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเป็ นการบริ โภคที่ ลดลงในเดื อนแรกหลังจากที่ เพิ่ มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่ องมา 3 เดื อน เนื่ องจากการน าเข้ าที่ ลดลง ร้ อยละ 10.6
ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 45.7 (การบริ โภคในประเทศ
คานวณมาจาก (การผลิต+การนาเข้ า -การส่งออก) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง ร้ อยละ
0.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก แผ่น เคลือ บ
ดีบ ุก ลดลง ร้ อยละ 13.01 เนื ่อ งจากผู้ ผ ลิต ในประเทศไม่
สามารถแข่ง ขัน ทางด้ า นราคากับ สิน ค้ า ต่า งประเทศได้
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรี ดเย็น ลดลง ร้ อยละ 12.90 เนื่องจาก
ผลกระทบจากน ้าท่วมในภาคใต้ ทาให้ บางโรงงานต้ องหยุดการ
ผลิต ลง และจากข้ อ มูล ของสถาบัน เหล็ก และเหล็ก กล้ า แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงแบนในประเทศ ประมาณ
785,930 ตัน ลดลง ร้ อยละ 2.9 โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ลดลง 13.8 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน ลดลง ร้ อยละ 12.5 สาหรั บการ
นาเข้ า มีปริ มาณ 639,363 ตัน ลดลง ร้ อยละ 1.2 แต่การส่งออก มี
ปริ มาณ 52,581 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 56.7
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
29.64 โดยเหล็ กเส้ นข้ ออ้ อย เพิ่ มขึ น้ ร้ อยละ 32.29 เหล็กลวด
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27.37 โดยเป็ นการผลิตเพื่ อรองรั บกับโครงการ
ก่อสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น การก่อสร้ างถนน การ
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พัฒนาท่าเรื อ คาดว่าในปี 2560 จะมีโครงการขนาดใหญ่ หลาย
โครงการ ที่จะส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เหล็กเส้ นเพิ่มมากขึ ้น แต่
สาหรับในส่วนของโครงการภาคเอกชนยังคงทรงตัวอยู่ เนื่องจาก
ภาวะ over supply ในตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงปี นี ้ ทาให้ ความ
ต้ องการใช้ เหล็กเส้ นในส่วนของโครงการภาคเอกชนที่ลดลง และ
จากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า
การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 402,556 ตัน ลดลง
ร้ อยละ 29.3 สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ 170,790 ตัน ลดลง ร้ อย
ละ 34.1 การส่งออก มีปริ มาณ 86,302 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 39.8
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลีย่ นแปลงของดัชนี
ราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลีย่ ที่สาคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลดา
(Black Sea) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทุกตัวมีการปรับตัวที่เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก 51.28 เป็ น 98.58 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
92.24 เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้น จาก 51.62 เป็ น 95.34 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 84.70 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 57 เป็ น 99.64 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 74.81 เหล็กแท่งเล็ก Billet เพิ่มขึ ้นจาก 58.58 เป็ น 89.23
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 52.32 และเหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก 58.08 เป็ น
84.57 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 45.61 ซึง่ สาเหตุที่ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ ้น
เนือ่ งจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ ปรับตัวสูงขึ ้น เพราะราคา
วัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้ มีการปรับตัวสูงขึ ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นมกราคม 2560
ขยายตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2559 โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึ น้ ของตลาดในประเทศ
เนื่ อ งจากมี ก ารเปิ ดตั ว รถยนต์ ร่ ุ นใหม่ จ ากหลาย
บริ ษั ท ประกอบกั บ เศรษฐกิ จ ในประเทศมี ก าร
ปรับตัวดีขนึ ้ อย่ างต่ อเนื่อง

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 152,261 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559
ซึ่ง มี การผลิ ต 147,651 คัน ร้ อยละ 3.12 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ และรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 57,254 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559
ซึ่งมีการจาหน่าย 51,821 คัน ร้ อยละ 10.48 โดยเป็ นการ
ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการจ าหน่ า ยรถยนต์ นั่ง และรถยนต์
กระบะ 1 ตัน
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 80,097 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2559
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 93,714คัน ร้ อยละ 14.53 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม
2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จานวน 170,394 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559
ซึง่ มีการผลิต 159,434 คัน ร้ อยละ 6.87 โดยเป็ นการปรับ
เพิ่มขึน้ ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์
และแบบสปอร์ ต
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จานวน 147,224 คัน ลดลงจากเดือ นมกราคม 2559
ซึง่ มีการจาหน่าย 160,585 คัน ร้ อยละ 8.32 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี และขนาด 101-125 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 33,848 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมกราคม 2559
ซึง่ มีการส่งออก 24,646 คัน ร้ อยละ 37.34

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เดือนมกราคม 2560
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

“อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในภาพรวมยังขยายตัวได้ ถึงแม้ ว่า

จะมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ ายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดี ยวกั นของปี ก่ อน โดยปริ มาณการผลิ ตในภาพรวมที่ เพิ่ มขึ้ นจาก
เดือนก่ อนแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมใน
ระยะต่ อไป สาหรั บมู ลค่ าการส่ งออกปรั บตั วลดลงจากการปรั บลด
ปริ มาณการสั่ งซื้อของเมียนมาซึ่งเป็ นตลาดส่ งออกที่สาคั ญที่สุดของ
ไทย”

4

2



2556



2558

2559

2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้านตัน
4
3
2
1

2556

2557

อุตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ยังขยายตัวได้ ถึ งแม้ ว่ าจะมี
ปริ มาณการผลิ ตและจ าหน่ ายปู นซี เมนต์ (ไม่ รวมปู นเม็ ด) ใน
ประเทศต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา แต่หากพิจารณาการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวม จะเห็นว่ามีปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นจากเดือน
ก่อน ซึ่งถือเป็ นสัญญาณการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศในระยะต่อไป
2. การส่ งออก


2557

ในเดือนมกราคม 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูน
เม็ด) ลดลงร้ อยละ 4.25 และร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ

2558

2559

2560

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนมกราคม
2560 เมื่อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น หดตัว ลงร้ อยละ
18.07 เนื่องจากเมียนมาปรับลดการสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จากไทยลง
ค่ อ นข้ างมากติ ด ต่ อ กั น เป็ นเดื อ นที่ 6 ตามการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในประเทศซึ่งเป็ นการเข้ าไปลงทุนของ
บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ร ายใหญ่ ข องไทย โดยตลาดส่ ง ออก
ปูนซีเมนต์ที่สาคัญ 3 อันดับแรกของไทยในเดือนนี ้ คือ กัมพูชา
บัง คลาเทศ และเมี ย นมา ตามลาดับ รวมมูลค่ า 31.08 ล้ า น
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.80 ของมูลค่าการส่งออก
ปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้านเหรียญ
80 สหรัฐ
60
40
20
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2560

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเ ล็กทรอนิก ส์ ในเดือ นมกราคม 2560 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
22.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าลดลงร้ อยละ 5.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน
เนื่องจากการผลิตเครื่องปรับ อากาศลดลง สาหรับอุตสาหกรรม
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตั วเพิ่ม ขึน้ ถึงร้ อยละ 44.05 เมื่ อเทีย บกั บ
เดื อนเดี ยวกั นขอ งปี ก่ อน จาก กา รผ ลิ ต Semiconductor,
Monolithic IC และ Other IC ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที่1 สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน ม.ค. 2560
เครื่องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า

มูลค่ า

%YoY

ล้ านเหรียญสหรัฐ

1,857.62

30.10

601.34

8.60

เครื่ องปรับอากาศ
389.26
อุปกรณ์กึ่งตัวนา
124.16
ทรานซิสเตอร์ และไดโอด
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

-6.37
37.24

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ของเดื อ น มกราคม 2560 มีดัชนี ผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 123.98 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อ น โดยอุต สาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ที่ ร ะดับ
111.86 ลดลงร้ อยละ 5.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ก ลุ่ ม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร ปรั บตั ว ลด ลง คื อ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ พัดลม เตาไมโครเวฟ
และกระติกน ้าร้ อน ลดลงร้ อยละ 10.13, 8.02, 9.23, 13.45, 1.99
และ 28.40 ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องจากผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศได้ ยกเลิกการผลิตสินค้ ารุ่ นเก่า
และมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิต เพื่อผลิตสินค้ าที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ ้น เช่น Inverter เป็ นต้ น สาหรับเครื่ องรับโทรทัศน์มีผ้ ผู ลิตบาง
รายย้ ายฐานการผลิตไปประเทศในกลุม่ อาเซียน
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 131.53
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 44.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC และ Other IC
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.93, 12.03 และ 59.66 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการพัฒนา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น โดยการส่งออกไปตลาดหลัก
ปรั บตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่วน HDD ลดลงเนื่องจากความ
ต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ /โน้ ตบุ๊คลดลง อย่างต่อเนื่อง ทาให้ การใช้
HDD ลดลงตามไปด้ วย

-
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่ อ
2. การส่ งออก
สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าที่ มี ก ารส่ ง ออกมากที่ สุด ได้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศ มีมลู ค่า 389.26 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง ร้ อย
ละ 6.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไป
ตลาดหลั ก ปรั บ ตั ว ลดลง รองลงมาคื อ อุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว น า
ทรานซิ สเตอร์ และไดโอด มีมูลค่าส่งออก 124.16 ล้ านเหรี ย ญ
สหรั ฐฯ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 37.24 เมื่ อ เทีย บกับ เดือ นเดีย วกัน ของ
ปี ก่ อ น จากการส่ง ออกไปตลาดหลัก ส่ว นใหญ่ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้
ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ และจีน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.88, 11.51
และ 5.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสูง สุด คื อ
อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
1,857.62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 30.10 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก
ส่วนใหญ่ ปรับตัว เพิ่มขึ ้น รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้ า มีมูลค่า
ส่งออก 601.34 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.60 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
12.02, 8.85 และ 7.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

