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สรุปประเดน็ส าคญั 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  เดือนมิถุนายน 2560 หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.2      
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมส าคญัยงัคงขยายตวั อาทิ 
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์  อตุสาหกรรมอาหาร การกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม  

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถนุายน ปี 2560 ขยายตวัเน่ืองจาก IC 
เป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ ส าหรับ HDD การส่งออก
ไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 

อตุสาหกรรมอาหาร เดือนมิถนุายน ปี 2560  ภาวะการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากได้รับแรงขับเคลื่อนส าคัญจากการส่งออกท่ีความต้องการ
บริโภคขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้จากภาพรวม
เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้ 

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนมิถุนายน 
2560  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 391 ราย เพิ่มขึน้จาก
เดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 7.4  มีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.9 แต่มียอดเงิน
ลงทนุรวมลดลงร้อยละ 24.0 โดยอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ อตุสาหกรรมเก่ียวกบัการถลงุ 
หล่อ หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า จ านวนเงินทุน 5,295 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบ
กิจการเพิ่มขึน้จากเดือนมิถุนายน 2559  ร้อยละ 8.0 ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจ านวน 112 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.7 แต่น้อยกว่าเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 6.7 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมิถุนายน 2560 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูคา่ 1,369.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
3.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ 
เคร่ืองจกัรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ และเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะท่ีหดตวั ขณะท่ี
การน าเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาสง่ก าลงัและสว่นประกอบ และเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมการพิมพ์ยงัคง
ขยายตวั 

ด้านการน าเข้าสินค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูป (ไมร่วมทองค า) มีมลูคา่ 6,987.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 14.1 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
ขยายตวั 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมิถนุายน 2560 มีปริมาณ
ทัง้หมดจ านวน 10,773.3 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.6 ท่ีปริมาณ 
11,065.9 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง แตเ่พิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 2.3 ท่ีปริมาณ 10,528.3 
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงหากพิจารณาแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
จากเดือนท่ีผา่นมา แตเ่พิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย 

 

 

 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI)เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัร้อย
ละ 0.2 อุตสาหกรรมส าคัญท่ีส่งผล ด้านลบต่อดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่นการผลิต
เคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่น การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน การผลิตเคร่ืองด่ืม
ไมมี่แอลกอฮอล์และน า้ด่ืม การผลิตเคร่ืองประดบัเพชรพลอย และการผลิตโลหะประดิษฐ์อ่ืน ๆ เป็น
ต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 3.6 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้หดตวัร้อยละ 0.4 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

มิถุนายน 2560 ยงัไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ 7.2 และ 4.0 ตามล าดบั 

 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนมถุินายน 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม  2560 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 391 ราย เพิ่มขึน้จากเดือน
พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  364 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 7.4 มีการ
จ้างงานจ านวน 16,335 คน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 12,575 คน  ร้อยละ 29.9  
แต่มียอดเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 27,582 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม  2560 ซึ่งมีการลงทุน 36,286 ล้าน
บาท ร้อยละ 24.0   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนมิถนุายน 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจ านวน 362 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 8.0 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้จากเดือน
มิถุนายน 2559 ซึ่งมีการลงทุน 18,604 ล้านบาท ร้อยละ 48.3 และมีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน 
2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,406 คน ร้อยละ 73.7 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จ านวน  38  โรงงาน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรม การท าผลิตภณัฑ์คอนกรีต  จ านวน  21 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทนุสงูสดุในเดือนมิถนุายน 2560 คือ อตุสาหกรรม 
เก่ียวกบัการถลงุ หลอ่ หลอม รีด ดงึ หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า จ านวนเงินทนุ 5,295 ล้านบาท  
ร อ ง ล ง ม า คื อ  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า จ า ก พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น                                     
จ านวนเงินทนุ  2,446 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการถนอมเนือ้สัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน   
จ านวนคนงาน   5,093  คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทย ุ
เคร่ืองรับโทรทศัน์  จ านวนคนงาน  779 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมิถนุายน 2560 เม่ือเปรียบเทียบ

กับเดือนพฤษภาคม 2560 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 112 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมี
โรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 มีการเลิกจ้างงาน จ านวน  4,758 คน มากกว่าเดือน
พฤษภาคม  2560 ซึ่งมีการเลิกจ้างงานจ านวน  2,595 คน แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการรวม 4,874 ล้านบาท น้อย
กวา่เดือนพฤษภาคม  2560 ท่ีการเลิกกิจการคดิเป็นเงินทนุ 10,021 ล้านบาท  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมิถนุายน 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนมิถนุายน 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ
จ านวน 120 ราย คิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 6.7 แตมี่เงินทนุของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนมิถนุายน 2559 
ท่ีการเลิกกิจการคดิเป็นเงินทนุ 3,057 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือนมิถนุายน 2559 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจ านวน 2,177 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสดุในเดือนมิถนุายน 2560 คือ อตุสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวน 22 โรงงาน รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดนิ จ านวน 10 โรงงาน  

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2560 คือ 
อตุสาหกรรมผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบญัชี  เงินทนุ 1,676 
ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ เงินทนุ 1,307 
ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุด ในเดือนมิถุนายน 2560  
คือ  อุตสาหกรรมการตดัหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ จ านวนคนงาน  1,384 
คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการถลุง หลอม หล่อ รีด ดงึ เหล็ก หรือเหล็กกล้า จ านวนคนงาน  
600 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิต และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
ได้รับแรงขับเคล่ือนส าคัญจากการส่งออกที่ความต้องการ
บริโภคขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และการบริโภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มขึน้จากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 

ภาวการณ์ผลิตกลุม่สินค้าอาหารเดือนมิถนุายน 2560 ปรับตวั
เพิ่มขึน้จากเดือนเดยีวกนัของปีกอ่นร้อยละ7.6 แบง่เป็น 
    1) กลุม่สนิค้าที่อิงตลาดสง่ออก คือ สบัปะรดกระป๋อง  กุ้ งสดแช่เย็น 
แช่แข็ง และแป้งมนัส าปะหลงั ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 58.1  15.9 และ 5.6 ตามล าดบั เนื่องจากวตัถดุิบที่
เพิ่มขึน้ 

2) กลุม่สินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น า้มนัปาล์ม ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสตัว์ (ไก่) การผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4  3.7 และ 1.9 ตามล าดับ 
เนื่องจากความต้องการบริโภคปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารใน
ประเทศเดือนมิถนุายน 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 1.7 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้ท าให้การ
บริโภคเพิ่มขึน้ 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้า
อาหารเดือนมิถนุายน 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 9.9 ในกลุม่สนิค้าที่ส าคญั เช่น ไก่แช่เย็นแช่แข็ง  บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จ กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป  และข้าวโพดหวานกระป๋อง
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 20.7  24.9  18.0  
12.9 และ 10.1ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มค าสัง่ซือ้ของประเทศ  
ผู้น าเข้า ท าให้ระดบัราคาปรับเพิ่มขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มสิ่งทอขยายตัวตามทิศทางการส่งออก และเร่ิม
พัฒนาเส้นใยคุณสมบัตพิิเศษเพ่ือเจาะตลาดต่างประเทศ  ส่วนการ
ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มชะลอตัว จากการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ใน
ส่วนการส่งออกสิ่งทอยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6” 
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ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1.การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่ งทอเ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนกลุ่มเส้นใยสิ่งทอขยายตัว ร้อยละ 5.2 ตามทิศทางการส่งออก 
ประกอบกับผู้ ผลิตเร่ิมมีการพัฒนาเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ เพ่ือเจาะ
ตลาดต่างประเทศมากขึน้ ส าหรับผ้าผืนหดตัว ร้อยละ 3.0 จากการ
จ าหน่ายในประเทศหดตัว และมีสินค้าคงคลังจากการน าเข้าผ้าผืน
จ านวนมากในช่วงไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม การผลิตเพ่ือการ
ส่งออกยงัคงขยายตวั 

ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ลดลง ร้อยละ 7.4 โดยการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ปรับลด
ตามทิศทางการส่งออก ในขณะท่ีผู้ ผลิตรายเล็กท่ีเน้นการจ าหน่ายใน
ประเทศยงัทรงตวั นอกจากนี ้พ.ร.ก. การบริหารจดัการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2560 ท่ีบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ส่งผล
กระทบต่อการผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของโรงงานท่ีมีการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว จากการท่ีแรงงานบางส่วนไม่เข้าใจในข้อกฎหมายเดินทางกลับ
ภมูิล าเนา 

2.การจ าหน่าย 
การจ าหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนกลุ่มเส้นใยสิ่งทอลดลง ร้อยละ 2.0 เน่ืองจากความต้องการเพ่ือใช้
ผลิตผ้าผืนของผู้ ประกอบการในประเทศลดลง  ส าหรับผ้าผืนหดตัว     
ร้อยละ 2.2 จากการชะลอความต้องการเพ่ือใช้ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปเพ่ือ
การส่งออก ในส่วนเสือ้ผ้าส าเร็จรูปขยายตัว ร้อยละ 6.9 โดยขยายตัว
ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ซึง่สินค้าท่ีมีการขยายตวั คือ เสือ้ผ้าส าเร็จรูปผู้หญิง
ผ่านการจ าหน่ายในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึน้ 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ผลิตภณัฑ์เส้น
ใยสิ่งทอ มีมูลค่าขยายตัว ร้อยละ 6.8 ซึ่งขยายตัวต่อเน่ืองตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 จากการส่งออกเส้นใยส าหรับผลิตเสือ้ผ้ากีฬาของ
ผู้ ประกอบการรายใหญ่ไปยังญ่ีปุ่ น ในส่วนผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 0.8 
โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม และ เมียนมา ซึ่งอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มใน
ตลาดดังกล่าวขยายตัว ส่วนเสือ้ผ้าส าเร็จรูปกลับมาหดตัว ร้อยละ 7.6 
หลังจากขยายตวัได้ในเดือนก่อน โดยตลาดหลกัท่ีลดลง คือ สหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยโุรป ประกอบกบัผู้ประกอบการรายใหญ่ไปเพิ่มการส่งออกจาก
ฐานการผลิตในเวียดนามและกมัพูชา อย่างไรก็ตาม การส่งออกเสือ้ผ้า และ
ชดุชัน้ในไปยงัตลาดอาเซียน และญ่ีปุ่ น ยงัคงขยายตวั 
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 3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

1.การผลิต 
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กใน 

เดือนมิถุนายน 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน  โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 118.43 มี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ลดลงร้อยละ 11.74 การบริโภคใน
ประเทศมีปริมาณ 1.48 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 17.9 โดยเป็น
การลดลง 6 เดือนติดต่อกัน ตัง้แต่เดือนมกราคม 2560-
มิถุนายน 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การ
น าเข้ามีปริมาณ 1.09 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกมีปริมาณ 0.13 ล้านตัน 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.3  โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ 7 เดือนติดต่อกนั ตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2559-มิถุนายน 2560 โดยสามารถแบ่งตามกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ ดงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีค่า 111.28 
ลดลงร้อยละ 5.88 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดย
เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม ลดลงร้อยละ 38.03 รองลงมาคือ 
เหลก็แผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้อยละ 26.46 และจากข้อมลูของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริโภค
เหล็กทรงแบนในประเทศมีประมาณ 981,867 ตนั ลดลงร้อยละ 
4.7 โดยเหลก็แผ่นหนารีดร้อน ลดลงร้อยละ 48.3  รองลงมาคือเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้อยละ 37.4 ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 
835,132 ตัน ลดลงร้อยละ 5.4 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อน (Carbon 
steel) ลดลงร้อยละ 41.3 และการส่งออกมีปริมาณ 59,661 ตนั 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 71.4 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อน (Stainless steel) 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1,625 
 
 

 
  

 ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีค่า 122.89 
ลดลงร้อยละ 21.10 โดยเหล็กเส้นกลม ลดลงร้อยละ 25.05 
รองลงมาคือ เหลก็เส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 23.57 และจากข้อมลู
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การ
บริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 502,151 ตนั ลดลง
ร้อยละ 35.3 โดยเหล็กลวด ลดลงร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  ลดลงร้อยละ 34.8 
ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 254,312 ตนั ลดลงร้อยละ 16.5 โดย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Alloy- steel) ลดลงร้อยละ 
91.8 การส่งออก มีปริมาณ 70,499 ตนั ลดลงร้อยละ 1.6 โดย
เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ-รีดร้อน (Alloy steel, Stainless steel) 
ลดลงร้อยละ 100 

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีส าคญัในตลาด CIS ณ 
ท่าทะเลด า (Black Sea) ในเดือนมิถุนายน 2560 เทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ดงันี ้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพ่ิมขึน้
จาก 74.82 เป็น 98.79 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.04 เหล็กแผ่นรีด
ร้อน เพ่ิมขึน้จาก 73.47 เป็น 93.97 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.97 
เหลก็แผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้จาก 74.39 เป็น 95.09 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
27.83 เหล็กแท่งแบน เพ่ิมขึน้จาก 73.95 เป็น 94.04 เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 27.17 และเหล็กเส้น เพ่ิมขึน้จาก 76.17 เป็น 92.02 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.81   
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2560
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2559 โดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออกอย่างไรก็
ตาม ตลาดในประเทศเพิ่มขึน้เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ปรับตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองและการส่งออกสินค้า
เกษตรเพิ่มขึน้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 175,443 คนั ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึ่งมีการผลิต 179,875 คัน ร้อยละ 2.46 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 69,798 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน 2559
ซึ่งมีการจ าหน่าย 66,049 คนั ร้อยละ 5.68 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ และรถยนต์ PPV 
รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 93,086 คนั ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึง่มีการสง่ออก 107,025 คนั ร้อยละ 13.02 โดยเป็นการ
ลดลงในประเทศแถบโอเชียเนีย ยุโรปและตะวันออก
กลาง 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายน 

2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 188,389 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนมิถุนายน 
2559 ซึ่งมีการผลิต 168,245 คนั ร้อยละ 11.97 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึ น้ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 175,802 คนั ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึง่มีการจ าหนา่ย 184,457 คนั ร้อยละ 4.69 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้อย
กวา่หรือเทา่กบั 100 ซีซี และขนาด101-125 ซีซี 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 26,095 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมิถนุายน 2559
ซึ่งมีการส่งออก 23,176 คัน ร้อยละ12.59 โดยตลาด
ส่ งออก มีการขยายตัว ในประ เทศสห รัฐอ เม ริกา
เนเธอร์แลนด์และญ่ีปุ่ น 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนมถุินายน 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีข้ึน เม่ือ
เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตและการ
จ าหน่ายในประเทศลดลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากปัจจัยฤดูกาลและ
ความต้องการในการใช้ปูนซีเมนต์ลดลง ส่งผลให้ภาคก่อสร้างชะลอตัว  
ส าหรับการส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากการปรับเพ่ิมปริมาณการส่ังซื้อ
ปูนซีเมนต์ของบังคลาเทศ 
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านตัน

เดือน

ปริมา การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ

2557 2558 2559 2560
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านเหรียญสหรฐั 

เดือน

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์

2557 2558 2559 2560

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

การผลิตและการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือนมิถุนายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือน
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 10.2 และ 6.4 ตามล าดบั 
เน่ืองจากปัจจัยฤดูกาลท่ียงัอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีฝนตกชุก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของภาคการก่อสร้าง ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้และยอดค าสัง่ซือ้ปูนซีเมนต์ในประเทศชะลอตัว 
นอกจากนีย้ังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ท าให้การผลิต
ลดลงตามไปด้วย 

2. การส่งออก 

การส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนมิถุนายน 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า
การส่งออกเพ่ิมขึน้ ท่ีร้อยละ 3.52 เน่ืองจากค าสั่งซือ้จาก  
บังคลาเทศซึ่ง เ ป็นตลาดส่งออกหลักของไทยเ พ่ิมขึ น้
ค่อนข้างมาก โดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ท่ีส าคัญ 3 อันดับ
แรกของไทยในเดือนนี ้คือ บังคลาเทศ กัมพูชา และเมียนมา 
ตามล าดบั รวมมูลค่า 34.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.7 ของมลูคา่การสง่ออกปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมิถุนายน 2560 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 
1.48 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้อยละ 16.96  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ พัดลม และตู้เย็น 
ปรับตัวลดลง โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้
ร้อยละ 11.12 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมาจาก
การผลิต Semiconductor, IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน มิ.ย. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,202.62 10.72 

วงจรรวม (IC) 704.39 6.47 

เคร่ืองปรับอากาศ 377.34 -2.51 

ตู้ เย็น 142.31 -0.05 
รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

5,293.97 14.52 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
1.การผลิต 
ภาพร วมภา ว ะก า รผลิ ต อุ ต สาหก ร รม ไฟ ฟ้ า และ

อิเลก็ทรอนิกส์ของเดือนมิถนุายน 2560  มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั 
118.75 ลดลงร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้ามีดชันีผลผลิตอยู่ที่ระดบั 117.02 ลดลง
ร้อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับตวัลดลง  คือ เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นแฟนคอยล์ยนูิต 
คอมเพรสเซอร์ พดัลม ตู้ เย็น เตาไมโครเวฟ และหม้อหงุข้าว ลดลง
ร้อยละ 29.69, 25.77, 9.22, 22.61, 17.02, 9.43 และ 3.13 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจาก
ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศบางรายมีปริมาณการผลิต
ลดลง รวมถึงสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัลดลง  
         อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 119.84
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Other IC และ HDD เพิ่มขึน้
ร้อยละ 19.27, 10.83 และ 31.07 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันา
สนิค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ ส าหรับ HDD มีการสง่ออกไป
ตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

  มลูคา่การสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มิถุนายน 2560 มีมูลค่า 5,293.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 14.52 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน    

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีมลูค่าการสง่ออก 2,048.63  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น จีน และอาเซียนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 14.55, 14.19, 14.19, 11.31 และ 5.01 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ โดยสินค้าที่การส่งออก
ขยายตวัดี ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคมุกระแสไฟฟ้า มีมลูค่า
การสง่ออก 140.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 51.11 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไป
ตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น จีน 
อาเซียน และสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 69.25, 47.02, 44.33, 
36.96 และ 35.79 เมื่ อ เทียบกับ เดื อนเดียวกันของปีก่ อน 
ตามล าดบั รองลงมาคือ กล้องถ่ายบนัทึกภาพและสว่นประกอบ 
มีมลูคา่สง่ออก 131.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.59 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไป
ตลาดหลักทั ง้หมดปรับตัว เพิ่ มขึ น้  ไ ด้แก่  ญ่ีปุ่ น  อาเซียน      
สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และจีน เพิ่มขึน้ร้อยละ 74.77, 58.17, 
55.44, 7.01 และ 6.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ต า ม ล า ดั บ  แ ต่ สิ น ค้ า ห ลั ก ที่ มี ก า ร ส่ ง อ อ ก ล ด ล ง  คื อ 
เคร่ืองปรับอากาศและตู้ เย็น โดยเคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่า
สง่ออก 377.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.51 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกั
เ กือบทัง้หมดปรับตัวลดลง ได้แก่  สหภาพยุโรป อาเซียน 
สหรัฐอเมริกา และจีน ลดลงร้อยละ 18.50, 12.94, 4.34 และ  

 
 

 
1.59 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั รองลงมา
คือ ตู้ เย็น มีมูลค่าส่งออก 142.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยตลาดหลกั
ที่สง่ออกปรับตวัลดลง ได้แก่ อาเซียน และจีน ลดลงร้อยละ 11.26 
และ 8.06 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก 3 ,245.34                
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.56 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น จีน สหภาพยโุรป อาเซียน และสหรัฐอเมริกา 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.72, 39.25, 13.68, 13.26 และ 12.81 เมื่อ
เทียบกับ เดื อนเดียวกันของปีก่ อน ตามล าดับ  โดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกสงูสุด คือ อุปกรณ์ประกอบ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,202.62 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น อาเซียน และสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.78, 
26.11, 21.12 และ 14.23  เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ตามล าดบั รองลงมา คือ วงจรรวม (IC) มีมลูค่าส่งออก 704.39 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.47 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน  จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทัง้หมดปรับตัว
เพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และอาเซียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 
37.51, 20.43, 18.90 และ 0.08 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน ตามล าดบั 

 
 
 
 


