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สรุปประเด็นสําคัญ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวรอยละ 3.7       
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว อาทิ เคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต ผลิตภัณฑยางแผน ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส   

อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เดือนกรกฎาคม ป 2560 ขยายตัวเนื่องจาก 
IC เปนช้ินสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน 

อุตสาหกรรมรถยนต เดือนกรกฎาคม ป 2560 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ    
ชวงเดียวกันของป 2559 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของตลาดในประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจ
ปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชวง 7 เดือนแรกของป 2560 ขยายตัวรอยละ 0.6  

การแจงประกอบกิจการและการจําหนายทะเบียนโรงงาน เดือนกรกฎาคม 
2560  มีโรงงานท่ีไดรับใบอนุญาตและแจงประกอบกิจการจํานวน 321 ราย ลดลงจาก
เดือนมิ ถุนายน  2560 รอยละ  17.9  มีจํานวนการจางงานลดลงรอยละ  48.4           
และมียอดเงินลงทุนรวมลดลงรอยละ 9.8 โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรม
การผลิตพลั งงานไฟฟาจากพลั งงาน นํ้า   จํานวนเ งินทุน   5 ,288  ลานบาท           
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  มีโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตและแจง
ประกอบกิจการลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559  รอยละ 0.3 สําหรับโรงงานท่ีจําหนาย
ทะเบียนโรงงานมีจํานวน 260 ราย มากกวาเดือนมิถุนายน 2560 รอยละ 132.1 และ
มากกวาเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 233.3 
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การนําเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกรกฎาคม 2560 การนําเขา

เคร่ืองจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ มีมูลคา 1,434.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขาเคร่ืองยนต เพลาสงกําลังและสวนประกอบ 
เคร่ืองจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยางหรือพลาสติก และเคร่ืองจักรส่ิงทอ ที่ขยายตัว 

ดานการนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) มีมูลคา 6,759.0 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขาเคมีภัณฑ 
อุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑทําจากพลาสติก ที่ขยายตัว 

การใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ในเดือนกรกฎาคม 2560             
มีปริมาณทั้งหมดจํานวน 10,687.5 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.8         
ที่ปริมาณ 10,773.8 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง แตเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2559 รอยละ 3.0          
ที่ปริมาณ 10,380.9 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงหากพิจารณาแยกการใชไฟฟาตามขนาดของกิจการ พบวา 
กิจการขนาดเล็ก และขนาดกลางมีปริมาณการใชไฟฟาลดลงจากเดือนที่ผานมา แตเพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของป 2559 สวนกิจการขนาดใหญ มีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมาและชวง
เดียวกันของป 2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกรกฎาคม 2560 เปรียบเทียบกบัประเทศสําคัญใน
เอเชีย 

 

 

 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัว
รอยละ 3.7 อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชนการผลิต
สวนประกอบยานยนต และเคร่ืองยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ  การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตอาหารทะเลกระปองและ
แชแข็ง เปนตน 

ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไตหวันขยายตัวรอยละ 2.9 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใตหดตัวรอยละ 0.1 
สําหรับขอมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจําเดือน

กรกฎาคม 2560 ยังไมมีการเผยแพร โดยในเดือนมิถุนายน 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซียขยายตัวรอยละ 4.7ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย หดตัวรอยละ 4.0  
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน  2560 มีโรงงานที่เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 321 ราย ลดลงจากเดือนมิถุนายน 
2560 ซึ่งมีโรงงานเริ่มประกอบกิจการจํานวน  391 ราย หรือคิดเปนจํานวนนอยกวารอยละ 17.9 มียอดเงินลงทุน
รวมทั้งส้ิน 24,883 ลานบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน  2560 ซึ่งมีการลงทุน 27,582 ลานบาท รอยละ 9.8 และมี
การจางงานจํานวน 8,428 คน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีจํานวนการจางงาน 16,335 คน  รอยละ 48.4    
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน มีโรงงานที่เร่ิมประกอบกิจการนอยกวาเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจํานวน 322 ราย หรือคิดเปนจํานวนนอยกวารอยละ 0.3 แตมียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มข้ึนจาก
เดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 20,099 ลานบาท รอยละ 23.8 และมีการจางงานรวมเพิ่มข้ึนจากเดือน
กรกฎาคม 2559 ที่มีจํานวนการจางงาน 6,659 คน รอยละ 26.6 

- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑคอนกรีต  จํานวน  31  โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน  21 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมที่ เ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  2560 คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา  จํานวนเงินทุน  5,288 ลานบาท  รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวนเงินทุน  4,572.97 ลานบาท 

- อุตสาหกรรมที่เ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจางงานสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการเล่ือย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม จํานวนคนงาน 1,196 คน รองลงมา 
คือ อุตสาหกรรมการทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง  จํานวนคนงาน 686  คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบ

กับเดือนมิถุนายน 2560 มีโรงงานที่ปดดําเนินกิจการจํานวน 260 ราย มากกวาเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีโรงงานที่
ปดดําเนินกิจการจํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 132.1 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 11,875 ลานบาท มากกวา
เดือนมิถุนายน  2560 ที่การเลิกกิจการคิดเปนเงินทุน 4,874 ลานบาท และมีการเลิกจางงาน จํานวน  5,497 คน 
มากกวาเดือนมิถุนายน  2560 ซึ่งมีการเลิกจางงานจํานวน  4,758 คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน มีโรงงานที่ปดดําเนินกิจการมากกวาเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปดดําเนิน
กิจการจํานวน 78 ราย คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ 233.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกวาเดือนกรกฎาคม 
2559 ที่การเลิกกิจการคิดเปนเงินทุน 632 ลานบาท และมีการเลิกจางงานมากกวาเดือนกรกฎาคม 2559 ที่การ
เลิกจางงานมีจํานวน 1,442 คน  

- อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนต จํานวน 44 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมโรงงาน
ทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตงในอาคารจากไม เฟอรนิเจอรไม จํานวน 30 โรงงาน  

- อุตสาหกรรมที่ เลิกประกอบกิจการโดยที่มีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการทํายาฆาเช้ือโรค หรือยาดับกล่ิน  เงินทุน 8,227 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทําน้ําด่ืม เงินทุน 605 ลานบาท 

- อุตสาหกรรมที่ เ ลิกประกอบกิจการและจํานวนคนงานสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  2560  
คือ  อุตสาหกรรมการตัดหรือการเย็บเครื่องนุงหม  ผาเช็ดหนา ผาพันคอ จํานวนคนงาน  1,084 
คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ จํานวนคนงาน  
660 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิต และมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะ
การผลิตสับปะรดกระปองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเพื่อรองรับ
ผลผลิตที่ลนตลาด อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรง
ขับเคล่ือนสําคัญจากการสงออกที่ความตองการบริโภคขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง และการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารท่ีสําคัญ 
 

 
 
 

 

 
 

 
1. การผลิต 

ภาวการณผลิตกลุมสินคาอาหารเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.5 แบงเปน 

1) กลุมสินคาที่อิงตลาดสงออกคือ สับปะรดกระปองปรับตัว
เพิ่มขึ้นมากจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 79.7 เพื่อรองรับ
วัตถุดิบที่ลนตลาด ประกอบกับไกแปรรูป และกุงสดแชเย็นแช
แข็งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ4.4 และ 
2.5 ตามลําดับ เนื่องจากตางประเทศเพิ่มคําส่ังซื้อยางตอเนื่อง 

2) กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ํามันปาลม ไกสด 
แชเย็นแชแข็ง และอาหารสัตว (ไก) การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 41.0 13.0 และ 2.5 ตามลําดับ 
เนื่องจากความตองการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหนายสินคาอาหารใน
ประเทศเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 2.1เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้นทําให
การบริโภคเพิ่มขึ้น 

2) ตลาดตางประเทศ  ภาพรวมมูลคาการสงออกสินคา
อาหารเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 10.1 ในกลุมสินคาที่สําคัญ เชน ไกแชเย็นแช
แข็ง ขาวโพดหวานกระปอง  ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  บะหม่ีก่ึง
สําเร็จ กุงสดแชเย็นแชแข็ง  ไกแปรรูป  และผลิตภัณฑขาวปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 23.6  24.9 19.1  
18.3  12.9 11.9  และ 9.5 ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มคําส่ังซื้อ
ของประเทศผูนําเขา  

 

 
 

 
 

มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

“การผลิตกลุมส่ิงทอและผาผืน หดตัว เนื่องจากมีสินคาคงคลัง
เพียงพอจากการผลิตที่ เพิ่มขึ้นในชวงครึ่ งปแรก ในขณะที่
เครื่องนุงหม เพิ่มขึ้นจากเส้ือผากีฬาสําหรับการแขงขันกีฬา
ซีเกมส ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 สําหรับการ
สงออกส่ิงทอยังขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 9” 
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ที่มา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณชิย 

 

1.การผลิต 
ผลิตภัณฑกลุมส่ิงทอเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอนกลุมเสนใยส่ิงทอ และผาผืนหดตัว รอยละ 2.0 และ 7.7 
ตามลําดับจากสภาพตลาดในประเทศชะลอตัว ประกอบกับมี
สินคาคงคลังเพียงพอจากการผลิตที่ เพิ่มขึ้นในชวงคร่ึงปแรก  
อยางไรก็ตาม การผลิตเพื่อการสงออกยังคงขยายตัวไดดี 
ผลิตภัณฑกลุมเคร่ืองนุงหมเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เพิ่มขึ้น รอยละ 3.8 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการผลิต
เส้ือผากีฬาสําหรับนักกีฬาทีมชาติไทยและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
เพื่อเตรียมใชในการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 29 ระหวางวันที่ 19-
30 สิงหาคม 2560 ที่ประเทศมาเลเซีย 

2.การจําหนาย 
การจําหนายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอนกลุมเสนใยส่ิงทอ ผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป หดตัว รอยละ 
10.8 7.5 และ 0.7ตามลําดับ โดยสินคาในกลุมเสนใยส่ิงทอและผา
ผืน หดตัวตามความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศ
ในสวนเส้ือผาสําเร็จรูปหดตัวจากการนําเขาสินคาจากจีน และ
เวียดนาม มาใชทดแทนสินคาในประเทศ 
การสงออกเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ผลิตภัณฑเสนใยส่ิงทอเพิ่มขึ้น รอยละ 6.0 ซึ่งขยายตัวตอเนื่องเปน
เดือนที่ 9 นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา โดยเฉพาะ
การสงออกไปยังประเทศญี่ปุน จากการสงออกเสนใยสําหรับผลิต
เส้ือผากีฬาของผูประกอบการรายใหญ สวนผาผืนขยายตัว รอยละ 
1.5 โดยตลาดหลักที่ขยายตัว ไดแก เวียดนาม บังคลาเทศ และ 
เมียนมา เนื่องจากอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมในตลาดดังกลาว
ขยายตัว สําหรับเส้ือผาสําเร็จรูปลดลง รอยละ 8.5 ในตลาดหลัก 
ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป อยางไรก็ตาม การ
สงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปยังตลาดอาเซียน และจีน ยังคงขยายตัว
ไดดี 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

1.การผลิต 
สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือน

กรกฎาคม 2560 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี้มีคา 127.50  มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.35 การบริโภคในประเทศมี
ปริมาณ 1.24 ลานตัน ลดลงรอยละ 20.2 โดยเปนการลดลง 7 
เดือนติดตอกัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560-กรกฎาคม 2560 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  การนําเขามีปริมาณ 0.83 ลาน
ตัน ลดลงรอยละ 28.7   เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ี
การสงออกมีปริมาณ  0.12 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.1  โดยเปนการ
เพ่ิมขึ้น 8 เดือนติดตอกัน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 
2560 โดยสามารถแบงตามกลุมผลิตภัณฑ ดังนี้ 

  ดัชนีผลผลิตในกลุมเหล็กทรงแบนมีคา 119.59 
ลดลงรอยละ 1.41 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยเหล็ก
แผนเคลือบโครเม่ียม ลดลงรอยละ 55.20 รองลงมาคือ เหล็กแผน
เคลือบดีบุก ลดลงรอยละ 11.22 และจากขอมูลของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย พบวา การบริโภคเหล็กทรงแบนใน
ประเทศ ประมาณ 879,579 ตัน ลดลงรอยละ 10.3 โดยเหล็กแผนหนา
รีดรอน ลดลงรอยละ  41.6  รองลงมาคือเหล็กแผนเคลือบโครเม่ียม 
ลดลงรอยละ 37.7 สําหรับการนําเขา มีปริมาณ 625,684 ตัน ลดลง
รอยละ 26.5 โดยเหล็กแผนบางรีดรอน (Carbon steel) ลดลงรอย
ละ 82.4 และการสงออกมีปริมาณ 48,826 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5  
โดยเหล็กแผนเคลือบสังกะสี เพ่ิมขึ้นรอยละ 956 โดยเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีสงออกไปยัง สหรัฐอเมริกา พมา และ ลาว  
 
 
 
 

 
 

 ดัชนีผลผลิตในกลุมเหล็กทรงยาวมีคา 137.21
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.13 ซ่ึงเปนการเพ่ิมขึ้นเดือนแรกหลังจากลดลง
ติดตอกัน 3 เดือนกอนหนานี้ (เมษายน-มิถุนายน)  โดยราคา
เหล็กในเดือนกรกฎาคมเร่ิมปรับตัวสูงขึ้น จึงมีคําส่ังซ้ือเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเหล็กลวด เพ่ิมขึ้นรอยละ 64.38 รองลงมาคือ เหล็กเสนกลม 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.06 และจากขอมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย พบวา การบริโภคเหล็กทรงยาวใน
ประเทศ ประมาณ 356,211 ตัน ลดลงรอยละ 37.3 โดยเหล็กเสน
และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ  ลดลงรอยละ 47.9 รองลงมาคือเหล็ก
ลวด ลดลงรอยละ 22.7 สําหรับการนําเขา มีปริมาณ 202,123 ตัน 
ลดลงรอยละ 34.7 โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน (Alloy- 
steel)     ลดลงรอยละ 99.4 การสงออก มีปริมาณ 71,254 ตัน    
ลดลงรอยละ 2.4 โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน ชนิด(Alloy 
steel, Stainless steel) ลดลงรอยละ 100   โดยเหล็กโครงสราง
รูปพรรณรีดรอน สงออกไปยัง มาเลเซีย สิงคโปร และแอฟริกาใต 

2. ราคาเหล็ก  

    จากขอมูลดัชนีราคาเหล็กตางประเทศของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย พบวา การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สําคัญในตลาด CIS ณ ทาทะเล
ดํา (Black Sea) ในเดือนสิงหาคม 2560 เทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ดังนี้ เหล็กแทงเล็ก (Billet) เพ่ิมขึ้นจาก 75.29 เปน 
114.26 เพ่ิมขึ้นรอยละ 51.75 เหล็กแทงแบน เพ่ิมขึ้นจาก 
73.26 เปน 103.63 เพ่ิมขึ้นรอยละ 41.46 เหล็กแผนรีดรอน 
เ พ่ิมขึ้นจาก  75.49 เปน  103.08 เ พ่ิมขึ้นรอยละ  36.55 
เหล็กเสน เพ่ิมขึ้นจาก 75.53 เปน 102.39 เพ่ิมขึ้นรอยละ 35.56  
และเหล็กแผนรีดเย็น เพ่ิมขึ้นจาก 75.70 เปน 102.45 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 35.34  
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4. อุตสาหกรรมยานยนต 

รถยนต 

อุตสาหกรรมรถยนตในเดือนกรกฎาคม 2560
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ       
ป 2559 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศ
เนื่องจากเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตาม ตลาดสงออกชะลอตัวอยางตอเนื่อง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต 

จํานวน 159,091 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม 
2559 ซึ่งมีการผลิต 153,950 คัน รอยละ 3.34 โดยเปน
การปรับเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนตกระบะ  1 ตัน และ
อนุพันธ 

2. การจําหนายรถยนต 

จํานวน 65,178 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม 2559
ซึ่งมีการจําหนาย 60,635 คัน รอยละ 7.49 โดยเปนการ
ปรับเพิ่มข้ึนของการจําหนายรถยนตนั่ง และรถยนต
กระบะ 1 ตัน 

3. การสงออกรถยนต 

จํานวน 90,015 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559
ซึ่งมีการสงออก 99,155 คัน รอยละ 9.22 โดยเปนการ
ลดลงในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและ
อเมริกากลางและอเมริกาใต 
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รถจักรยานยนต 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในเดือนกรกฎาคม 

2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ
ป 2559 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศ
และตลาดสงออก 
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ปริมาณการจําหนาย
ปริมาณการสงออก
ปริมาณการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจักรยานยนต 

จํานวน 171,526 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม 
2559 ซึ่งมีการผลิต 142,516 คัน รอยละ 20.36โดยเปน
การปรับเพิ่ม ข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ
อเนกประสงค และแบบสปอรต 

2. การจําหนายรถจักรยานยนต* 

จํานวน 140,500 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม
2559 ซึ่งมีการจําหนาย 127,331 คัน รอยละ 10.34 

 
3. การสงออกรถจักรยานยนตสําเร็จรูป(CBU)  

จํานวน 29,301 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม 2559
ซึ่งมีการสงออก 19,399 คัน รอยละ 51.04 โดยตลาด
ส งออกมีการขยายตั ว ในประ เทศสห รัฐอ เม ริกา
เนเธอรแลนดและเมียนมาร 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 หมายเหตุ:*ข้อมูลการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคมเป็นการคาดการณ์เนื่องจากเว็บไซต์แหล่งข้อมูล (กรมการขนส่งทางบก) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในภาพรวมการผลิตมี
ทิศทางที่ดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน แตการจําหนายในประเทศหดตัวลง  เนื่องจาก
ปจจัยฤดูกาลการเกิดภาวะน้ําทวม  การแขงขันในตลาด
สูง  สําหรับการสงออกมีการปรับตัวลดลง 
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ลานเหรียญสหรฐัฯ

เดือน

มูลคาการสงออกปูนซีเมนต

2557 2558 2559 2560

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

1.การผลิตและการจําหนายในประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน การ
ผลิตปูนซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)  เดือนกรกฎาคม 
2560  ลดลงรอยละ 1.7  สวนการจําหนายปูนซีเมนตใน
ประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) เดือนกรกฎาคม 2560 ลดลงรอยละ 
5.7 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  ยังอยูในระยะฟนตัว  
การชะลอตัวในภาคการกอสรางเน่ืองจากยังอยูในชวงฤดูฝนทํา
ให เกิดภาวะนํ้าทวมในหลายจังหวัดทําใหกําลังซื้อของ
ประชาชนลดลงไป  การได รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพยเปนไปไดยากข้ึน    มีภาวะการแขงขันสูงจาก
สินคาท่ีมีมากในตลาดและคูแขงรายใหม  สงผลใหยอดคําส่ัง
ซื้อปูนซีเมนตในประเทศชะลอตัว    

2. การสงออก 

การสงออกรวมของปูนซีเมนตในเดือนกรกฎาคม 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน มีมูลคา
การสงออกลดลง ท่ีรอยละ 13.1 เน่ืองจากคําส่ังซื้อจาก      
บังคลาเทศ  เมียนมา  และลาวปรับลดคําส่ังซื้อลงไป  โดย
ตลาดสงออกปูนซีเมนตท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกของไทยใน
เดือนน้ี คือ กัมพูชา บังคลาเทศ และเมียนมา ตามลําดับ รวม
มูลคา 27.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 66.9 ของ
มูลคาการสงออกปูนซีเมนตท้ังหมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

      ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัวลดลง รอยละ 
1.28 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟาปรับตัวลดลงรอยละ 13.74  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน จากการผลิตเครื่องปรับอากาศ พัดลม และตูเย็น 
ปรับตัวลดลง โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.66 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมาจาก
การผลิต Semiconductor, IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปฐานการผลิตใหมเปนป 2554  

ตารางที่1 สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหลักที่มีมูลคา
การสงออกมากเปนอันดับตนๆ ในเดือน ก.ค. 2560 

เครื่องใชไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

มูลคา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY 

อุปกรณประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

1,039.98 -3.07 

วงจรรวม (IC) 687.08 7.70 

เคร่ืองปรับอากาศ 295.11 -13.98 

ตูเยน็ 149.15 21.15 
รวมเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส 

4,738.98 5.99 

ที่มา : สถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 

 

 
  1.การผลิต 

ภ าพ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกสของเดือนกรกฎาคม 2560  มีดัชนีผลผลิตอยูที่
ระดับ 111.17 ลดลงรอยละ 1.28 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟามีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 98.46 
ลดลง รอยละ 13.74 โดยกลุมเคร่ืองใชไฟฟาที่มีการปรับตัวลดลง
คื อ  เ ค ร่ื อ ง ป รั บ อ า ก า ศ แ บ บ แ ย ก ส ว น ค อ น เ ด น ซ่ิ ง 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยลยูนิต คอมเพรสเซอร 
พัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน และหมอหุงขาว 
ลดลงรอยละ 29.63, 26.55, 13.47, 6.76, 9.05, 9.24, 12.58 
และ 15.21ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากผูประกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศบางรายมีปริมาณ
การผลิตลดลง รวมถึงสงออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง  

         อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.66 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมาจากกลุมสินคา
อิเล็กทรอนิกสหลัก ไดแก Semiconductor, Monolithic IC, 
Other IC และ HDD เพิ่มขึ้นรอยละ 20.69, 0.49, 5.71และ 8.27 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก IC 
เปนช้ินสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีที่
สูงขึ้น 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 
 
2. การสงออก 

มูลคาการสงออกเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเดือน
กรกฎาคม 2560 มีมูลคา 4,738.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 5.99 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจากการ
สงออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน จีน 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.93, 
8.20, 8.06, 5.32 และ 1.74 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน ตามลําดับ 

สินคาเคร่ืองใชไฟฟา มีมูลคาการสงออก 1,891.90  ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.13 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลักสวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.48, 9.38 
และ 1.84 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามลําดับ โดย
สินคาที่มีการสงออกมากที่สุด ไดแก ตูเย็น มีมูลคาการสงออก 
149.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 21.15 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาดหลักเกือบ
ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน สหภาพ
ยุโรป และอาเซียน เพิ่มขึ้นรอยละ 74.75, 38.88, 36.40, 28.41 
และ 12.60 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามลําดับ 
รองลงมาคือ แผงสวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา มีมูลคาการ
สงออก 134.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 39.81 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาด
หลักเกือบทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น  ไดแก  จีน  สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุน เพิ่มขึ้นรอยละ 101.40, 40.19, 26.13 
และ 21.45 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามลําดับ แต
สินคาหลักที่มีการสงออกลดลง คือ เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลคา
สงออก 295.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 13.98 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาด 

 
 
 
 

หลักปรับตัวลดลง ไดแก อาเซียน และสหภาพยุโรป ลดลงรอยละ 
45.59 และ 32.26 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

สินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 2,847.09         
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ  4.62 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัว
เพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน จีน สหภาพยุโรป อาเซียน และสหรัฐอเมริกา 
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.61, 10.87, 9.75, 6.89 และ 5.90 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ตามลําดับ โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสที่มี
มูลคาการสงออกสูงสุด  คือ  วงจรรวม  (IC) มีมูลคาสงออก 
687.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.70 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน  จากการสงออกไปตลาดหลักทั้งหมด
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สหภาพยุโรป จีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุน เพิ่มขึ้นรอยละ 18.15, 16.29, 6.58, 5.87 และ 4.13
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามลําดับ สวนสินคาหลักที่
มีการสงออกลดลง ไดแก อุปกรณประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร   
มีมูลคาสงออก 1,039.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.07 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการสงออกไปตลาด
สหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงรอยละ 8.60 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  

 
 
 
 


