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สรุปประเดน็ส าคญั 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2560 ขยายตวัตวัร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกับ

เดือนท่ีผ่านมา และหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
อุตสาหกรรมส าคัญท่ีหดตัว อาทิ รถยนต์ เคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ เคร่ืองประดับ ส าหรับ
อตุสาหกรรมท่ียงัขยายตวัได้ อาทิ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก การกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม การผลิต
เนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนมีนาคม ปี 2560  หดตวัโดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก 
ซึ่งเป็นการชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศขยายตัว เน่ืองจากมีการ
เปิดตวัรถยนต์นัง่รุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลายราย 

อุตสาหกรรมการผลิตเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์  เดือนมีนาคม ปี 2560 ขยายตัวจาก
ผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด  

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มีนาคม 2560 ขยายตัว เน่ืองจากมีผู้ ผลิตบางรายขยาย
ก าลงัการผลิตเพิม่ขึน้อย่างมากและการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิม่ขึน้ 

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนมีนาคม 2560       
มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 387 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนกมุภาพนัธ์ 
2560 ร้อยละ 40.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 และมีจ านวนการจ้างงานเพิ่มขึน้  
ร้อยละ 8.1 โดยอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตสารเมทิลเอสเทอร์ (น า้มัน         
ไบโอดีเซล) จ านวนเงินทุน  2,350 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน           
มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการเพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2559  ร้อยละ 2.4 
ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมีจ านวน 126 ราย มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2560    
ร้อยละ 53.7 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 39.7 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2560 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,422.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 
6.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งก าลังและส่วนประกอบ 
เคร่ืองกงัหนัไอพ่นและสว่นประกอบ เคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมการพิมพ์ และเคร่ืองจกัรใช้ในการแปร
รูปโลหะ ท่ีขยายตวั 

ด้านการน าเข้าสินค้าวตัถดุิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไมร่วมทองค า) มีมลูคา่ 7,076.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 18.5 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามการน าเข้า ผ้าผืน ด้าย
และเส้นใย เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณ
ทัง้หมดจ านวน 11,128.0 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 17.1 ท่ีปริมาณ 
9,500.1 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง และจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 2.9 ท่ีปริมาณ 10 ,809.6 
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงหากพิจารณาแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้
จากเดือนท่ีผา่นมาและจากชว่งเดียวกนัของปี 2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญในเอเชีย 

 
 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเม่ือพิ จารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหก รรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัร้อย
ละ 0.5 อุตสาหกรรมส าคัญท่ีส่งผลด้านลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ชิน้ส่วน
ส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ เคร่ืองประดบัเพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิตสรุา และการผลิ ต
สตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 4.7 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 3.2 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน 

มีนาคม 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ 6.5 และ 3.3 ตามล าดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือน มีนาคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  2560 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 387 ราย เพิ่มขึน้จากเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  275 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 40.7 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 17,914 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์  2560 ซึ่งมีการลงทุน 13,719 ล้านบาท 
ร้อยละ 30.6  และมีการจ้างงานจ านวน 9,577 คน เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 
8,856 คน  ร้อยละ 8.1   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือน มีนาคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจ านวน 378 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 2.4 มีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จากเดือน
มีนาคม 2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,060 คน ร้อยละ 5.7 แตมี่ยอดเงินลงทนุรวมลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 
ซึง่มีการลงทนุ 22,729 ล้านบาท ร้อยละ 21.2 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมีนาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จ านวน  39  โรงงาน รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรม  การท าผลิตภัณ ฑ์คอนกรีต ผลิตภัณ ฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณ ฑ์ยิบซัม            
จ านวน  28 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสดุในเดือนมีนาคม 2560 คือ อตุสาหกรรม 
ผลิตสารเมทิลเอสเทอร์ (น า้มันไบโอดีเซล) จ านวนเงินทุน  2,350.30 ล้านบาท    รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมการซอ่มแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์   จ านวนเงินทนุ 1,938.53  ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ี เร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือน มีนาคม 2560 คือ 
อตุสาหกรรมท าผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนือ้สตัว์ จ านวนคนงาน  1,044  คน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ท่ีปลกูขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด  จ านวนคนงาน  695 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบั

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 126 ราย มากกวา่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มีโรงงานท่ี
ปิดด าเนินกิจการจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม  3,263  ล้านบาท มากกว่า
เดือนกุมภาพันธ์  2560 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 861 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จ านวน  4,793 คน 
มากกวา่เดือนกมุภาพนัธ์  2560 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  1,174  คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการ
จ านวน 209 ราย คิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 39.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ท่ี
การเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 3,371 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ท่ีการเลิกจ้าง
งานมีจ านวน 5,891 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสุดในเดือนมีนาคม 2560 คือ อตุสาหกรรมการ
ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน และอุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ ทัง้ 2 อุตสาหกรรม จ านวน 9 
โรงงาน เท่ากัน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ จ านวน 8 โรงงาน 

- อตุสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทนุสงูสดุในเดือนมีนาคม 2560 คือ อตุสาหกรรม
การท ากระดาษ กระดาษแข็ง เงินทุน 1,194 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ 
เงินทนุ 263 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรม ท่ี เลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดใน เดือน มีนาคม  2560  
คือ  อุตสาหกรรมการถนอมสัตว์น า้ โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง  จ านวนคนงาน  
1,537 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการตัดหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ 
จ านวนคนงาน  874 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึน้จากเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัวและมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากความต้องการของตลาดส่งออกยังมีอย่าง
ต่อเน่ืองและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหาร (ไม่รวมน า้ตาล) เดือนมีนาคม 
2560ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 
แบ่งเป็น 
    1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออกคือ ไก่แปรรูปปรับตวัเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 7.0 เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
2) กลุม่สินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศคือ น า้มนัถัว่เหลือง 

(วตัถุดิบน าเข้า) การผลิตปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.8 จากความ
ต้องการบริโภคภายในปรับตัวเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ด้วย
ราคาท่ีปรับลดลงใกล้เคียงกบัราคาน า้มนัปาล์ม รวมถงึความ
ต้องการใช้กากถั่วเหลืองเพ่ือน าไปผลิตอาหารสัตว์ (ไก่) 
เพ่ิมขึน้ 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหาร
และเกษตร(ไม่รวมน า้ตาล) ในประเทศเดือนมีนาคม 2560
ปรับตัวเพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.5 จาก
เศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมฟืน้ตวั 
2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้า

อาหาร (ไม่รวมน า้ตาล) เดือนมีนาคม 2560 ปรับตวัเพ่ิมขึน้จาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ1.0 ในกลุ่มสินค้าท่ีส าคญั เช่น
ไก่แช่เย็นแช่แข็ง  ไก่แปรรูป ผลิตภณัฑ์ข้าว  กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง 
ปลาทูน่ากระป๋อง และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ
21.2  13.7  7.9  2.2  1.3  และ 1.3 ตามล าดบั เน่ืองจากการ
เพ่ิมค าสัง่ซือ้และระดบัราคาท่ีปรับเพ่ิมขึน้ของประเทศผู้น าเข้า 

 
 

 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มส่ิงทอชะลอตัวลงในผลิตภัณฑ์เส้นใยฯ ผ้าผืน และเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป ในส่วนการส่งออกขยายตัวท้ัง 3กลุ่มโดยเฉพาะเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป การส่งออกขยายตัวเป็นคร้ังแรกในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ใน
ตลาดอาเซียนและสหภาพยุโรป” 
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ปริมา การผลติเส้นใยสิ่งทอตัน

ท่ีมา : ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ปริมา การผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูปพันชิน้

 
ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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มูลค่าการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1.การผลิต 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมชะลอตวัลง ร้อยละ 2.2 ใน
สินค้าเส้นใยสังเคราะห์ จากความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ประกอบกับมีการผลิตสะสมในช่วงคร่ึงปีหลังท่ีผ่านมา ในส่วน
การผลิตเส้นด้ายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.3 ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีส่ี ตามค าสั่ง
ซือ้ของตลาดในอาเซียน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และจีน ในขณะที่การผลิตผ้า
ผืนเพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคหะสิ่งทออ่ืน ๆ ลดลง ร้อยละ5.5 ตาม
ค าสัง่ซือ้ท่ีชะลอตวัในช่วงนี ้

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน การผลิตลดลงตามค าสั่งซือ้ของตลาดหลักท่ียังฟื้นตัวไม่
ชัดเจน และมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลให้
ภาพรวมการผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลง ร้อยละ 2.3 

2.การจ าหน่าย 
 การจ าหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของ 

ปีก่อน กลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวม ผ้าผืน และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ลดลง 
ร้อยละ 8.5  10.8 และ 8.0 ตามล าดบั สอดคล้องกบัการผลิตท่ีปรับตวั
ลดลง ซึ่งเป็นผลจากประชาชนชะลอการใช้จ่าย ตามภาระหนีภ้าค
ครัวเรือน 

 การส่ งออกเม่ื อเปรียบเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปีก่ อน
ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่ งทอเพิ่มขึน้  ร้อยละ 5.7 โดยแบ่งเป็นเส้นใย
ประดิษฐ์เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.5 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และบงัคลาเทศ 
และด้ายเส้นใยประดิษฐ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.9 ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีห้าจาก
ความต้องการในตลาดอาเซียน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และจีน ในส่วนผ้าผืน
เพิ่ มขึ น้  ร้อยละ5.7 ในตลาดอาเซียน เช่น  เวียดนาม เมียนมา 
อินโดนีเซีย กมัพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ นอกจากนีก้ารส่งออกเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.5 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในช่วง 2-3 ปีท่ี
ผ่านมา จากค าสั่งซือ้ในตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน และสหภาพยุโรป 
เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
  
 

 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนมีนาคม 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
1.การผลิต 

สถานการณ์ การผลิ ต ของอุตสาหกรรม เหล็ ก ใน 
เดื อนมี น าคม  2560  เพิ่ มขึ น้ เมื่ อ เที ยบกับช่ วงเดี ยวกั น 
ของปีก่อน  โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 143.43 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.01  แต่การบริโภคใน
ประเทศซึ่งมีปริมาณ 1.58 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน การน าเข้ามีปริมาณ 1.07 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกมี
ปริมาณ 0.15  ล้านตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.5 โดยผลติภณัฑ์ที่สง่ออก
มากที่สดุคือ เหล็กแผ่นรีดเย็น (Alloy steel) โดยสามารถแบ่งตาม
กลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 ดชันีผลผลิตในกลุม่เหล็กทรงแบนมีค่า 138.44 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดย 
เหล็กแผ่นเคลือบสงักะสีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 38.75 เนื่องจากเหตผุล
ทางด้านเทคนิค คือ เมื่อช่วงเดียวกนัของปีก่อนผู้ผลติหลกัได้หยดุ
การผลติลงเพื่อซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร  จึงท าให้ฐานในการค านวณ
ต ่ า  รองลงมาคือ  เหล็กแผ่น รีดเย็นเพิ่ มขึ น้  ร้อยละ 20.13 
เนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการผลิตในเดือน มกราคม ถึง 
กุมภาพันธ์ ปี 2560 หลงัจากเกิดเหตุอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้ซึ่ง
เป็นที่ตัง้โรงงาน และจากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงแบนในประเทศ 
ประมาณ 1,059,789 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.7 โดยเหล็กแผ่นบางรีด
เย็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือเหลก็แผน่เคลอืบอื่นๆ เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 18.4 ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 857,139 ตัน เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 15.1 โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน (Stainless steel) เพิ่มขึน้
ร้อยละ 66.8 และการสง่ออกมีปริมาณ 57,352 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
21  

 
 

 

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีค่า 152.45 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.37 โดยเหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.37 ลวด
เหล็กแรงดึงสงู เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.07 โดยเป็นการผลิตเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างทัง้ในส่วนของภาครัฐที่มี
โครงการขนาดใหญ่รวมถึงโครงการบ้านประชารัฐ และโครงการของ
ภาคเอกชน  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีความต้องการใช้เหล็กเส้น
เพิ่มมากขึน้ แต่จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 
521,691 ตัน ลดลง ร้อยละ 20.6 โดยเหล็กลวด ลดลง ร้อยละ 25.1 
ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 209,691 ลดลง ร้อยละ 26.9 โดย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Alloy steel) ลดลง ร้อยละ 98.4 
การสง่ออก มีปริมาณ 93,489 ตนั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.1 โดยทอ่เหล็ก
ไร้ตะเข็บ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 171.8  

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมลูดชันีราคาเหลก็ตา่งประเทศของสถาบนั
เหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย พบวา่การเปลีย่นแปลงของ
ดชันีราคาเหลก็ (FOB) โดยเฉลีย่ที่ส าคญัในตลาด CIS ณ ทา่
ทะเลด า (Black Sea) ในเดือนเมษายน 2560 เทยีบกบัชว่ง
เดียวกนัของปีก่อน โดยผลติภณัฑ์เหลก็ทกุตวัมกีารปรับตวั
เพิ่มขึน้ ดงันี ้เหลก็แทง่แบน เพิม่ขึน้ จาก 78.37 เป็น 98.08 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.15 เหลก็แผน่รีดเย็น เพิ่มขึน้จาก 83.17 เป็น 
101.51 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 22.05 เหลก็แผน่รีดร้อน เพิ่มขึน้ จาก 
80.00 เป็น 97.43 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 21.79 เหลก็เส้น เพิ่มขึน้จาก 
82.97 เป็น 90.82 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 9.46 และเหลก็แทง่เลก็ 
(Billet) เพิ่มขึน้จาก 89.41 เป็น 91.17 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 1.97 ซึง่
สาเหตทุี่ราคาเหลก็เพิ่มสงูขึน้ เนือ่งจากความต้องการใช้เหลก็ ใน
ประเทศจีนท่ีเพิม่สงูขึน้ประกอบกบัรัฐบาลจีนมีนโยบายลดก าลงั
การผลติที่มีมากเกินความต้องการ 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2560 
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
     โดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก ซึ่ งเป็น
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามตลาด
ในประเทศขยายตัว เน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์
น่ังรุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลายรายประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 178,798 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 
ซึ่งมีการผลิต 192,811 คัน ร้อยละ 7.27 โดยเป็นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตนัและอนพุนัธ์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 84,801คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2559ซึ่ง
มีการจ าหน่าย 72,646 คัน ร้อยละ 16.73 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์กระบะ 1 
ตนัและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 105,967 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559
ซึ่งมีการส่งออก 109,334 คัน ร้อยละ 3.08 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออกกลาง 
และแอฟริกา 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 

  60 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 188,278 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2559 
ซึ่งมีการผลิต 151,313 คัน ร้อยละ 24.43 โดยเป็นการ
ป รับ เพิ่ ม ขึ น้ ข อ งการผลิ ต รถจัก รย านยน ต์ แบบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 164,034 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2559
ซึง่มีการจ าหน่าย 161,993 คนั ร้อยละ 1.26 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด
มากกวา่หรือเทา่กบั 151 ซีซี 

 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 34,803 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนมีนาคม 2559
ซึ่งมีการส่งออก 28,031คัน ร้อยละ 24.16 โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์  
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมหดตัวลงเม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายในประเทศ
ลดลงต่อเน่ืองจากช่วงต้นปีตามสถานการณ์ของภาคก่อสร้างใน
ประเทศที่ยังชะลอตัว ในส่วนของการส่งออกมีมูลค่าลดลงเน่ืองจาก
เมียนมาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญที่สุดของไทยในสินค้าปูนซีเมนต์
ปรับลดการส่ังซื้อปูนซีเมนต์จากไทยลงค่อนข้างมาก 

 

ที่มา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

ในเดือนมีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ปริมาณการผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไมร่วมปนู
เม็ด) ลดลงร้อยละ 6.69 และร้อยละ 10.52 ตามล าดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หดตวัลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
โดยมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศลดลง เนื่องจากภาคก่อสร้างของไทยยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาคเอกชนยังไม่มีความมั่นใจใน
การลงทนุ และอีกสว่นหนึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณการน าเข้า
ปูนซี เมนต์จากฐานการผลิตในต่างประเทศของบริษัทผู้ ผลิต
ปนูซีเมนต์ของไทยบางแห่งมาจ าหน่ายในบริเวณพรมแดนที่ติดกับ
ประเทศซึ่งบริษัทดงักลา่วมีฐานการผลิตตัง้อยู ่เพื่อลดต้นทนุในการ
ขนสง่ 

2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ในเดือนมีนาคม
2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลงร้อยละ 
23.67 เนื่องจากเมียนมามีการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ปนูซีเมนต์ในประเทศจึงปรับลดปริมาณการสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จาก
ไทยลงค่อนข้างมาก โดยตลาดสง่ออกปนูซีเมนต์ท่ีส าคญั 3 อนัดบั
แรกของไทยในเดือนนี  ้คือ กัมพูชา บังคลาเทศ  และเมียนมา 
ตามล าดบั รวมมลูคา่ 36.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 69.31 ของมลูคา่การสง่ออกปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมีนาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.49 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.50 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผ้า 
ห ม้ อ หุ ง ข้ าว  แล ะส าย ไฟ ฟ้ าขยาย ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น  ส าห รับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.24 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการผลิต Semiconductor, 
Monolithic IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ม.ีค. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,240.65 15.22 

แผงวงจรไฟฟา้ 695.62 9.80 

เคร่ืองปรับอากาศ 513.35 12.03 

เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับ
ปอ้งกนัวงจรไฟฟา้และ
สว่นประกอบ 

170.96 39.37 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

 ,  1.1  1 . 6 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.การผลิต 

              ภาพรวมภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ของเดือน มีนาคม 2560  มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั 

130.82 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 146.88 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ คือ เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นแฟนคอยล์ยนูิต 

เคร่ืองซักผ้า หม้อหุงข้าว และสายไฟฟ้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.52, 

4.44, 34.06, 4.01 และ 2.36 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมกลบัมาฟื้น

ตวัตัง้แตต้่นปี รวมถึงการจ าหนา่ยในประเทศและสง่ออกไปตลาด

หลกัสว่นใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้  
       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่  120.81

ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC และ HDD เพิ่มขึน้

ร้อยละ 11.94, 12.34 และ 46.88 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือน

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันา

สินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ และการสง่ออกไปตลาดหลกั

ทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ส าหรับ HDD มีผู้ผลิตบางรายขยายก าลงั

การผลิตเพิ่มขึน้อย่างมากและการส่งออกไปตลาดหลักเกือบ

ทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
 . การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มีนาคม 2560 มีมลูคา่ 5,291.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 12.96 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
        สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,672.00  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ขอ ง ปี ก่ อ น  โด ยสิ น ค้ าที่ มี ก า รส่ งออกม ากที่ สุ ด  ไ ด้ แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่า 513.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก  
การสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน 
ญ่ีปุ่ น อาเซียน และสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 137.13, 13.33, 
9.02 และ 6.98 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
รองลงมาคือ เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออก 170.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 39.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จีน อาเซียน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ถึง
ร้อยละ 123.44, 34.66, 21.98, 15.19, และ 0.79 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 
   สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก 3 ,105.87          
ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.39  เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวั
เพิ่ ม ขึ น้  ไ ด้ แก่  จี น  อ า เซี ย น  ญ่ี ปุ่ น  สหภ าพยุ โรป  และ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.14, 12.82, 12.16, 11.64 และ 
6.35 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั  
 
 
 

 
 
 

โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการสง่ออกสงูสดุ คือ 
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่ งออก 
1,240.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.22 เมื่อเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบ
ทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา 
และอาเซียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.40, 24.76, 5.25 และ 4.31 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ รองลงมา คือ 
แผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าส่งออก 695.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้  ได้แก่ จีน 
สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น อาเซียน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 
58.55, 20.85 , 18.22, 8.61 และ 2.99 เมื่ อ เทียบกับ เดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


