
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2559 2560  2561 
%YoY Year ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. Q1(f) Year(f) 
MPI* 1.4 3.7 5.2 4.7 0.4 5.5 5.0 2.1 3.4 3.0 – 3.5 2.5 – 3.0 

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจ าปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจ านวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และ จัดท าดัชนี
อุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าผลผลิต ท่ีอ้างอิงจากการส ารวจส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรม
การผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ท้ังน้ี ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าเพิ่มท่ีสะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากข ้น 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 นับจากเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
จากการส่งออกท่ีฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2561 
ที่เพ่ิมข ้นถ งร้อยละ 17.2 ถ งแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าข ้น ซ ่งแสดงให้เห็นถ งขีดความสามารถของไทยที่มีความ
แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ในด้านของก าลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน โดยดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชน1ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการใช้จ่ายที่ขยายตัวในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนขยายตัวดีโดยจะเห็นจากปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศที่เพ่ิมข ้นถ งร้อยละ 16.17  และ
ปริมาณการน าเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวร้อยละ 42.2 ส าหรับการจ าหน่าย
สินค้าหมวดหมวดบริการ (โรงแรมและภัตตาคาร และการขนส่ง) ขยายตัวเนื่องร้อยละ 9.9 

ส าหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนตุลาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -5.0 เดือนพฤศจิกายน 6.4 
และเดือนธันวาคม -3.3 ซ ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะเร่งตัวข ้นค่อนข้างมากในเดือนพฤศจิกายนเพ่ือ
เตรียมรองรับค าสั่งซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ย้อนหลัง 3 เดือน  MPI เดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม 2561 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
กล่าวคือ ในเดือนตุลาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.4 พฤศจิกายน 5.5 และธันวาคม 5.0 สะท้อนทิศทางการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากข ้น 

อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2561 ขยายตัว คือ  
 รถยนต์ ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มข ้นจากตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออก เนื่องจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริโภคทยอยสิ้นสุด
การถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก และเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยอดขายใน
ประเทศเพ่ิมข ้นร้อยละ 16.17 ประกอบกับตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา ยุโรป และอเมริกากลางและใต้ ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.5 

 ชิ้นส่วนรถยนต์ เติบโตตามการประกอบรถยนต์ที่เพ่ิมข ้น โดยขยายตัวร้อยละ 15.6 
 น้ ามันพืช จากน้ ามันปาล์มดิบและปาล์มบริสุทธิ์เป็นหลัก โดยเพ่ิมข ้นร้อยละ 42.5 เนื่องจากผลผลิตปาล์ม

ดิบในปีนี้เพิ่มข ้นกว่าร้อยละ 30 เนื่องจากรัฐมีนโยบายปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) ในน้ ามันดีเซลหมุนเร็วเป็น
ร้อยละ 7 หรือ B7 อยู่ต่อไป ในขณะที่ระดับราคาผลปาล์มดิบที่ลดลงต่อเนื่อง ท าให้น าไปผลิตไบโอดีเซลและน้ ามัน
ปาล์ม  บริสุทธิเพ่ิมข ้น ประกอบในปีก่อนเกิดภาวะน้ าท่วมท าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ นอกจากนี้มติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ 
(CPO) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560  

                                                           
1 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 การแปรรูปเนื้อสัตว์ เพ่ิมข ้นร้อยละ 7.6 เนื่องจากความต้องการบริโภคในตลาดส่งออกยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือรองรับเทศกาลตรุษจีนในต่างประเทศ อีกทั้งปัญหาไข้หวัดนกที่ยังคงระบาดในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ท าให้ประเทศผู้น าเข้าเพ่ิมค าสั่งซื้อเนื้อไก่แช่แข็งและแช่เย็นในประเทศผู้
น าเข้าหลักอย่าง ญี่ปุ่น ลาว และเนเธอร์แลนด์ และการเพ่ิมค าสั่งซื้อไก่แปรรูปในประเทศผู้น าเข้าหลักอย่าง ญี่ปุ่น 
อังกฤษและเนเธอร์แลนด์ 

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมข ้นร้อยละ 3.4 เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าที่สูงข ้นโดยเฉพาะ  IC เป็น
ชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูงข ้น รวมถ งน าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet 
และ Hard Disk Drive มีการพัฒนาให้มีความจุมากข ้นเพ่ือใช้ใน Cloud storage 

ในส่วนของการคาดการณ์ คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2561 จะขยายตัวเป็นบวกในช่วง
ร้อยละ 3.0 – 3.5  โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่คาดว่าจะขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 1/2560 ที่ MPI หดตัวร้อยละ 0.08 (จากการลดลงของการผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นส าคัญ เนื่องจากตลาดส่งออกชะลอตัว จากการส่งออกไปประเทศในเอเชีย ตะวันออก
กลาง อเมริกากลางและใต้ ลดลง ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2561 มีแนวโน้มขยายตัวจากผลของนโยบายรถคันแรก
สิ้นสุดลงและมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่) สะท้อนถ งทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพ และ
ภาพรวมทั้งปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5-3.0 จากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยมีปัจจัย
บวกจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกซ ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง แรงขับเคลื่อนใน
การลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซ ่งร่าง พ.ร.บ. เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า 
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและชัดเจนมากข ้น จากการส่งออกสินค้า และบริการที่ปรับดี
ข ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งมากข ้น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ในหมวดสินค้าคงทน รวมทั้งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ อย่างไรก็ดี ก าลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมปรับ
ดีข ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหน ่งมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับดีข ้นต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับดีข ้นและยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
ส าคัญ แม้ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายงบลงทุนจะล่าช้าไปบ้าง ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
พัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ  
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เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เดือนมกราคม 2561 

 

 การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์                                                        ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย ์

  การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า 1,630.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเครื่องยนต์ เพลาส่งก าลัง
และส่วนประกอบเครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และเครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบขยายตัว 
  การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ในเดือนมกราคม 2561มีมูลค่า 7,345.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัว 
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 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

  
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 340 โรงงาน 
เพ่ิมข ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 14.09 (%MoM) และเพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
15.65 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวในเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า
รวม 15,300 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 45.28 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปี 2560 ร้อยละ 16.89 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมกราคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการท า
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม (25 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือ
ลอกกรวด ทรายหรือดิน (21 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการท าน  าตาลทรายดิบ หรือ
น  าตาลทรายขาว โดยมีมูลค่าการลงทุน 6,510 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการถนอมเนื อสัตว์โดยท าให้เยือก
แข็งโดยฉับพลัน มีมูลค่าการลงทุน 793 ล้านบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการในเดือนมกราคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 138 ราย เพ่ิมข ้นจากเดือน
ธันวาคม 2560 ร้อยละ 122.58 (%MoM) และเพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 43.75 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม 3,683 ล้านบาท เพ่ิมข ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 462.94 
(%MoM) และเพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 243.4 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนมกราคม 2561 คือ อุตสาหกรรม      
โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (17 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (13 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมกราคม 2561 คือ อุตสาหกรรม
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า มูลค่าเงินลงทุน 1,560 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท าอาหารหรือเครื่องดื่ม
จากผัก พืชหรือผลไม้ มูลค่าเงินลงทุน 691 ล้านบาท” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมกราคม 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

 
 ภาวะการผลิต และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม

อาหารปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปรับตัวตามผลผลิตที่ เ พ่ิมขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรม
อาหารยังได้รับแรงขับเคลื่อนส าคัญจากการส่งออกที่
ความต้องการบริโภคขยายตัว และการบริโภคใน
ประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ภาวะการผลติกลุม่สินค้าอาหารเดอืนมกราคม 2561 
ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 7.2 แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ ไก่ปรุงรส และ
กุ้งแช่แข็ง ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 7.7 และ0.9 
ตามล าดับ เพื่อรองรับการบริโภคช่วงตรุษจีนอีกทั้งยังได้รับ
ผลดีจากนโยบายการส่ ง เสริมการท า  Compartment  
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปี ก  ช่วยสร้ างความเ ช่ือมั่ นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรม เป็นผลให้ญี่ปุ่นเพิ่มค าสั่งซื้อ
อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยว 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ ามัน
ปาล์มดิบ น้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิ อาหารสัตว์ (ไก)่ และไก่แช่แข็ง 
การผลิตปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ159.5 17.5 10.1 
และ 9.1 ตามล าดับ ด้วยความต้องการบริโภคปรับตัวเพิ่มข ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 กุ้งสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 
 

 
การตลาดในประเทศปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหาร 
ในประเทศ เดือนมกราคม2561ปรับตวัเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 10.3

เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข ้น อีกทั้งยังได้รับอานิสงค์จาก
เทศกาลปีใหม่ท าใหก้ารบริโภคเพิ่มข ้น 
 

 ตลาดต่างประเทศภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 
เดือนมกราคม2561ปรับตัว เพิ่มข ้ น (YoY) ร้อยละ 25.9 
ในกลุ่มสินค้าที่ส าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  น้ าตาล  ไก่แช่เย็น
แช่แข็ง  ทูน่ากระป๋อง  ผลิตภัณฑ์ข้าวไก่แปรรูป  บะหมี่ก ่งส าเร็จรูป 
และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งปรับตัวเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 42.3  42.2  
40.6  25.7  21.6  13.2  10.5 และ 6.9 ตามล าดับ เน่ืองจากการเพิ่ม
ค าสั่งซ้ือของประเทศผู้น าเข้าเพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน 

 

คาดว่าการผลิต และการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ปัจจัยบวกที่ท าให้การผลิตสินค้าส าคัญเพิ่มขึ น เช่น กลุ่มปศุสัตว์ (ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป) ปรับตัวเพิ่มขึ นจากการส่งออกที่ขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการระบาดของไข้หวัดนก และเพื่อรองรับ
เทศกาลในประเทศคู่ค้า(ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ประกอบกับ สินค้าข้าว 
(ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการเพิ่มขึ น 
ผนวกกับเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั ง
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กุ้งสดแชเ่ย็นแช่แขง็ 

 

การตลาดในประเทศ ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหาร 
ในประเทศ เดือนมกราคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 
10.3 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข ้น อีกทั้งยังได้รับ
อานิสงค์จากเทศกาลปีใหม่ท าให้การบริโภคเพิ่มข ้น 

 ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้า
อาหาร เดือนมกราคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 
25.9 ในกลุ่มสินค้าที่ส าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง น้ าตาล  
ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าว ไก่แปรรูป บะหมี่
ก ่งส าเร็จรูป และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อย
ละ 42.3  42.2  40.6  25.7  21.6  13.2  10.5 และ 6.9 
ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มค าสั่งซื้อของประเทศผู้น าเข้าเพื่อ
รองรับเทศกาลตรุษจีน 

คาดว่าการผลิต และการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากปัจจัยบวกที่ท าให้การผลิตสินค้าส าคัญเพิ่มขึ น 
เช่น กลุ่มปศุสัตว์ (ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป) ปรับตัว
เพิ่มขึ นจากการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการ
ระบาดของไข้หวัดนก และเพื่อรองรับเทศกาลในประเทศคู่ค้า
(ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ประกอบกับ สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าว
หอมมะลิ ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการเพิ่มขึ น ผนวกกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั ง
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง” 
 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
การผลิต 
  ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืนลดลง ร้อยละ 3.94
และ 6.08 (%YoY) โดยเส้นใยและผ้าผืนจากฝ้ายมีการผลิต
ลดลง จากความต้องการในประเทศลดลง ประกอบกับ
ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวใน
ตลาดโลกลดลง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และผ้าผืนจาก
ใยสังเคราะห์ขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยสินค้าส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีมีสมบัติพิเศษ อาทิ เส้นใยคอ
ลาเจน เส้นใยคอมโพสิต  
  กลุ่มเครื่องนุ่งห่มขยายตัวร้อยละ 12.34 (%YoY) 
จากการผลิตชุดช้ันในสตรี เสื้อผ้าช้ันนอกของสุภาพบุรุษ เพื่อ
รองรับการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น  

การจ าหน่ายในประเทศ 
  กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน  และเครื่องนุ่งห่มลดลง  
ร้อยละ 6.73 4.76 และ 1.44 ตามล าดับ ส่วนหน ่งเป็นผลมา
จากการบริโภคในประเทศยังไม่ขยายตัว เนื่องจากความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคฟื้นตัวไม่เต็มที่จากความกังวลเกี่ยวกับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังมีการ
ฟื้นตัวไม่ชัดเจน  

การส่งออก 
  กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน มีมูลค่าเพิ่มข ้นร้อยละ 
30.18 และ 19.16 โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 15 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสินค้า
ส่งออกส าคัญ คือ เส้นใย ด้ายและผ้าผืนจากเส้นใยประดิษฐ์ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีมีสมบัติพิเศษ ซ ่งไทย
มีศักยภาพทั้งในการผลิตและการส่งออกโดยตลาดส าคัญ 
ได้แก่ ตุรก ีอินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.75 ในกลุ่ม
เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากฝ้าย และเสื้อผ้าเด็กอ่อน อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชุดชั้นใน และกลุ่มเสื้อผ้ากีฬา เช่น ชุดว่ายน้ า 
ชุดสกี ขยายตัวได้ในตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
  แนวโน้มการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอและผ้าผืน คาดว่า 
จะขยายตัวจากการส่งออกเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนที่ผลิต
จากใยสังเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนที่มีสมบัติ
พิเศษในตลาดเอเชีย 
  แนวโน้มการผลิตกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะขยายตัว
เนื่องจากการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป และชุดช้ันในไปยังตลาด
ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้และสหภาพยุโรป ก าลังขยายตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางขยายตัว 

 

 
 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 การผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม ปี 2561มีจ านวน 

166,196 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 5.72 
(%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.15 
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการผลิตรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะ 
1 ตัน และอนุพันธ์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

       การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมกราคม ปี 
2561มีจ านวน 66,513 คัน โดยลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2560
ร้อยละ 36.23 (%MoM) แต่เพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 16.17 (%YoY) เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศความเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีข ้นอย่างต่อเนื่อง การ
มีรถยนต์นั่งและรถกระบะรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด รวมทั้งการครบ
ระยะเวลาการถือครองรถยนต์คันแรก  
       การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2561 มีจ านวน 
82,067คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 14.37 
(%MoM) แต่เพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.46 
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ของไทยเพิ่มข ้นเกือบทุกตลาด 
ยกเว้นตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดเอเชีย โดยการส่งออกไปยัง
ตลาดเอเชียลดลง เนื่องจากมาตรการควบคุมการน าเข้ารถยนต์ 
(Decree 116) ของประเทศเวียดนาม ท าให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอการส่งออกไปยังเวียดนามในช่วง
ไตรมาสแรก 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2560 เนื่องจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั งการผลิตที่เพิ่มขึ น
ตามยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธันวาคมที่
ผ่านมา” 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ซ ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเบื้องต้น 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต ์

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2561 มี

จ านวน 182,221 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อย
ละ 19.63 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 6.79 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการผลิต
รถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 

 การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2561
มียอดจ าหน่ายจ านวน 155,088 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนธันวาคม 
ปี 2560 ร้อยละ 17.92 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 5.34 (%YoY) 
 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2561 

มีจ านวน 34,773 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 
2.27 (%MoM) แต่เพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
2.73 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา 

“ค า ด ก า ร ณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
รถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับแนวโน้มราคาสินค้าทาง
การเกษตรดีขึ น” 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์  สภาอุตสาหกรรม ซ ่ ง ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ 
ในเบื้องต้น 

 

 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนเม็ด 
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ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตปูนเม็ด ในเดือนมกราคม ปี 2561 มีจ านวน 
3.77 ล้านตัน เพิ่มข ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 
14.66 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
7.79 (%YoY) เนื่องจากยังมีสต็อคในปริมาณสูง 

 การจ าหน่ายปูนเม็ดในประเทศ ในเดือนมกราคม  
ปี 2561  มีปริมาณการจ าหน่าย 0.03 ล้านตัน เพิ่มข ้นจาก
เดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 13.33 (%MoM) แต่ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.05 (%YoY)  

 การส่งออกปูนเม็ด ในเดือนมกราคม ปี 2561 มี
จ านวน 0.46 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 
35.19 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
4.23 (%YoY)   

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนเม็ด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จะสามารถปรับตัวเพิ่มข ้นได้เพียง
เล็กน้อยเนื่องจากมีสต็อคสูงอยู่แล้วในเดือนก่อนหน้า 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
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ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

      การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม 
ปี 2561 มีจ านวน 3.25 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 
2560 ร้อยละ 8.36 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 8.02 (%YoY) เนื่องจากยังมีสต็อคปริมาณ
ค่อนข้างสูง 

 ก า ร จ า หน่ า ย ปู น ซี เ มน ต์  ( ไ ม่ ร ว ม ปู น เ ม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนมกราคม ปี 2561 มียอดจ าหน่าย
จ านวน 2.90 ล้านตันเพิ่มข ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2560 
ร้อยละ 0.24 (%MoM)  แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนลดลง ร้อยละ 3.65 (%YoY) จากภาวะการแข่งขันใน
ตลาดที่สูงข ้น และผลจากฤดูกาลที่แปรปรวนโดยยังมีฝนตกอยู่
เป็นระยะ ๆ 

 การส่งออกปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
มกราคม ปี 2561 มีจ านวน 0.50 ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
ธันวาคม ปี 2560 ร้อยละ 4.82 (%MoM)  และลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.76  (%YoY)  เป็นผลจาก
ตลาดส่งออกหลักปรับลดค าสั่งซื้อลง ได้แก่ กัมพูชา ศรีลังกา 
และเมียนมา ร้อยละ 59.45  59.00  และ 22.47 ตามล าดับ 

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จะเริ่มปรับตัวเพิ่มข ้น
ได้เล็กน้อยหากรัฐสามารถเดินหน้าการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความคืบหน้ามากข ้น และตลาดส่งออกสามารถ
ขยายตัวได้ในบางตลาดรวมถ งการได้ตลาดส่งออกใหม่ ๆ  

 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงทรงตัวโดยดัชนีผลผลิตลดลง
ร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยอยู่ท่ีระดับ 
113.22 สินค้าท่ีปรับตัวลดลงได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ 
ตู้เย็น และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยลดลงร้อยละ 11.78  0.84  0.19  และ 
7.87 ตามล าดับ เน่ืองจากความต้องการใช้ในประเทศชะลอตัว และ
การส่งออกในบางตลาดหลักชะลอตัว ในขณะท่ีสินค้าท่ีมีการผลิต
เพิ่มข ้น ได้แก่ พัดลมตามบ้าน เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ า
ร้อน หม้อหุงข้าว และสายไฟฟ้า โดยเพิ่มข ้นร้อยละ 13.90  33.29   
12.28  18.46  6.36 และ 20.21 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศเพิ่มข ้น  

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มข ้นร้อยละ 13.39 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 2,002.91 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข ้นในตลาดหลัก ได้แก่ จีน อาเซียน 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น จากการส่งออกเครื่องปรับอากาศซ ่งเป็น
สินค้าหลักมีมูลค่าการส่งออก 370.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัว
เพิ่มข ้นร้อยละ 7.80 รองลงมาคือตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 136.87 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 15.85 และแผงสวิตซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 132.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้น
ร้อยละ 22.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2561อุตสาหกรรมไฟฟ้า
คาดว่ายังคงชะลอตัว จะมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 5.14 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะยังคง
ชะลอตัว คือ เครื่องปรับอากาศ จากการจ าหน่ายในประเทศและค า
สั่งซื อจากต่างประเทศยังชะลอตัว ในขณะท่ีสินค้าท่ีคาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ น ได้แก่ เครื่องซักผ้า จากการส่งออกไปตลาดหลักจะ
ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา และสายไฟฟ้ายังคงใช้
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศตัว 

 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข ้นร้อยละ 3.56 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ีระดับ 
98.22 เน่ืองจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ ได้แก่ 
Monolithic IC  PCBA และ HDD เพิ่มข ้นร้อยละ 16.34  17.23 
และ 5.10 ตามล าดับ ตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
โลก IC เป็นชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สูงข ้น รวมถ งน าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone  Tablet และ 
HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากข ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage 
ในขณะท่ี Semiconductor  Other IC และ Printer ลดลงร้อยละ 
0.59  3.42 และ 6.06 ตามล าดับ จากค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศ
ยังคงชะลอตัว 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มข ้นร้อยละ 
19.97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมีมูลค่าการส่งออก 
3,095.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักท้ังหมดปรับตัวเพิ่มข ้น 
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าส่งออก 1,260.83 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 22.31 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC)  
มีมูลค่าส่งออก 643.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 6.39 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดัชนีผลผลิตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 2.32 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวมท่ี
เพิ่มขึ นต่อเนื่อง” 

 

 

 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 

  ดัชนีการผลิต ในเดือนมกราคมปี 2561 มีค่า  
113.22 ลดลงร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 4.98 โดย
เหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 10.88 ซ ่ งลดลง 4 เดือน
ติดต่อกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-มกราคม 2561 รองลงมา 
คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดเย็นและ ลวดเหล็ก ลดลง
ร้อยละ 6.56 และ 5.81 ตามล าดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน 
เพิ่มข ้นร้อยละ 2.31 โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ่มข ้นร้อยละ 23.46 
เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ เหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มข ้นร้อยละ 16.99 ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ท่อเหล็กกล้า ลดลงร้อยละ 2.99 

 การจ าหน่ายในประเทศ ในเดือนมกราคม       
ปี 2561 มีปริมาณ 1.53 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 22.10    
ส าหรับ เหล็กทรงยาวมีปริมาณ 0.53 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 
22.9 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มข ้นร้อยละ 
25.7 ซ ่งเพิ่มข ้นเดือนแรก หลังจากลดลง 4 เดือน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างค่อนข้างซบเซา แต่จากโครงการของ
ภาครัฐที่เริ่มด าเนินการช่วงปลายปี ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ก่อสร้างเริ่มฟื้นตัว ส าหรับเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 1.00 ล้าน
ตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 21.7 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อน เพิ่มข ้นร้อยละ 
44.8 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็น ซ ่งเพ่ิมข ้นร้อยละ 27.3 

 
 
 
 
 

 การน าเข้า ในเดือนมกราคม 2561 การน าเข้ามีปริมาณ 
0.96 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.18 ล้านตัน เพิ่มข ้น
ร้อยละ 2.6 และเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 0.78 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 
23.6 
 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงร้อยละ 9.95 โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 19.89 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลง
ร้อยละ 31.51 รองลงมา คือ เหล็กเส้นกลม ลดลงร้อยละ 31.48 
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในช่วงชะลอตัว ส าหรับเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มขึ นร้อยละ 6.85 โดยท่อเหล็กกล้า เพิ่มขึ น
ร้อยละ 24.14 และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดเย็น เพิ่มขึ น
ร้อยละ 13.25 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 
10.39 โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลงร้อยละ 38.99 รองลงมา 
ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 
21.39 และ 17.59 ตามล าดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
และบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 25.02” 
 

 


