ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2560 ขยายตัวตัวร้ อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับ
เดื อ นที่ ผ่ า นมา และหดตั ว เล็ ก น้ อยร้ อยละ 0.5 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดย
อุต สาหกรรมสาคัญ ที่ หดตัว อาทิ รถยนต์ เครื่ องยนต์ สาหรับยานยนต์ เครื่ องประดับ สาหรั บ
อุตสาหกรรมที่ยงั ขยายตัวได้ อาทิ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก การกลัน่ น ้ามันปิ โตรเลียม การผลิต
เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนมีนาคม ปี 2560 หดตัวโดยเป็ นการลดลงของตลาดส่งออก
ซึ่งเป็ นการชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศขยายตัว เนื่ องจากมี การ
เปิ ดตัวรถยนต์นงั่ รุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลายราย
อุต สาหกรรมการผลิ ต เนื อ้ สัต ว์ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ เดื อ นมี น าคม ปี 2560 ขยายตัว จาก
ผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรู ปปรับตัวเพิ่มขึ ้น เนื่องจากวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาด
อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ มีนาคม 2560 ขยายตัว เนื่องจากมีผ้ ูผลิตบางรายขยาย
กาลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นอย่างมากและการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิม่ ขึ ้น
การแจ้ งประกอบกิจการและการจ าหน่ ายทะเบี ยนโรงงาน เดื อนมี น าคม 2560
มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจานวน 387 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนกุมภาพันธ์
2560 ร้ อยละ 40.7 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.6 และมีจานวนการจ้ างงานเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 8.1 โดยอุต สาหกรรมที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ อุต สาหกรรม ผลิ ต สารเมทิ ล เอสเทอร์ (น า้ มัน
ไบโอดี เซล) จ านวนเงิ น ทุ น 2,350 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
มีโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ร้ อยละ 2.4
สาหรับ โรงงานที่ จาหน่ายทะเบี ยนโรงงานมี จานวน 126 ราย มากกว่าเดื อนกุมภาพันธ์ 2560
ร้ อยละ 53.7 แต่น้อยกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 39.7
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การน าเข้ าของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นมี น าคม 2560 การน าเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,422.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
6.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนาเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกาลังและส่วนประกอบ
เครื่ องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครื่ องจักรใช้ ในการแปร
รูปโลหะ ที่ขยายตัว
ด้ านการนาเข้ าสินค้ าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมลู ค่า 7,076.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามการนาเข้ า ผ้ าผืน ด้ าย
และเส้ นใย เคมี ภัณ ฑ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ ท าจากพลาสติก เหล็ ก เหล็ ก กล้ าและผลิ ตภัณ ฑ์ และอุป กรณ์
ส่วนประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
การใช้ ไฟฟ้ าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม 2560 มีปริ มาณ
ทังหมดจ
้
านวน 11,128.0 ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง เพิ่มขึ ้นจากเดื อนที่ผ่านมาร้ อยละ 17.1 ที่ปริ มาณ
9,500.1 ล้ านกิโลวัตต์ -ชัว่ โมง และจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 2.9 ที่ปริ มาณ 10,809.6
ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมงหากพิ จ ารณาแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจ การของ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทังกิ
้ จการขนาดเล็ ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
จากเดือนที่ผา่ นมาและจากช่วงเดียวกันของปี 2559
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณ าจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหก รรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวร้ อย
ละ 0.5 อุตสาหกรรมส าคัญ ที่ ส่งผลด้ านลบต่อดัช นี ผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ชิ น้ ส่วน
สาหรับยานยนต์และเครื่ องยนต์ เครื่ องประดับเพชรพลอยและรูปพรรณ การผลิตสุรา และการผลิ ต
สตาร์ ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ ช เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 4.7
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ ขยายตัวร้ อยละ 3.2
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
มี นาคม 2560 ยังไม่มี การเผยแพร่ โดยในเดือนกุม ภาพัน ธ์ 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ 6.5 และ 3.3 ตามลาดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2560
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมี น าคม 2560 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2560 มี โรงงานที่ เริ่ ม ประกอบกิ จ การจ านวน 387 ราย เพิ่ ม ขึน้ จากเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 275 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 40.7 มี
ยอดเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 17,914 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมี การลงทุน 13,719 ล้ านบาท
ร้ อยละ 30.6 และมี การจ้ างงานจานวน 9,577 คน เพิ่มขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มี จานวนการจ้ างงาน
8,856 คน ร้ อยละ 8.1
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมในเดื อ น มี น าคม 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการมากกว่าเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เริ่ มประกอบกิจการจานวน 378 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 2.4 มีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือน
มีนาคม 2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,060 คน ร้ อยละ 5.7 แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจากเดือนมีนาคม 2559
ซึง่ มีการลงทุน 22,729 ล้ านบาท ร้ อยละ 21.2
- อุ ต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุ ด ในเดื อ นมี น าคม 2560 คื อ
อุ ต สาหกรรมการขุ ด หรื อ ลอกกรวด ทราย หรื อ ดิ น จ านวน 39 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุ ต สาหกรรม การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ คอนกรี ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คอนกรี ต ผสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ บ ซั ม
จานวน 28 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่ มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2560 คือ อุตสาหกรรม
ผลิตสารเมทิลเอสเทอร์ (นา้ มันไบโอดีเซล) จานวนเงินทุน 2,350.30 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวนเงินทุน 1,938.53 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ น มี น าคม 2560 คื อ
อุตสาหกรรมทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื ้อสัตว์ จานวนคนงาน 1,044 คน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ยางพาราและไม้ ที่ปลูกขึ ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด จานวนคนงาน 695 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 126 ราย มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีโรงงานที่
ปิ ดดาเนินกิจการจานวน 82 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 53.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 3,263 ล้ านบาท มากกว่า
เดื อนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ การเลิ กกิ จการคิดเป็ นเงินทุน 861 ล้ านบาท และมี การเลิ กจ้ างงาน จานวน 4,793 คน
มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 1,174 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ
จานวน 209 ราย คิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 39.7 มีเงินทุนของการเลิกกิจการน้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ที่
การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,371 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานน้ อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจานวน 5,891 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ขุดหรื อลอก กรวด ทราย หรื อดิน และอุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ ทัง้ 2 อุตสาหกรรม จานวน 9
โรงงาน เท่ากัน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมท าเครื่ อ งเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งในอาคารจากไม้
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จานวน 8 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการโดยที่มีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2560 คือ อุตสาหกรรม
การทากระดาษ กระดาษแข็ง เงินทุน 1,194 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ
เงินทุน 263 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ น มี น าคม 2560
คือ อุตสาหกรรมการถนอมสัตว์นา้ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ ง จานวนคนงาน
1,537 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื่ องนุ่ง ห่ม ผ้ าเช็ ดหน้ า ผ้ าพันคอ
จานวนคนงาน 874 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิ ต และการบริ โ ภคในประเทศปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ น้ จากเศรษฐกิจในประเทศฟื ้ น ตัวและมู ลค่ าการส่ งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรั บตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี
ก่ อน เนื่ องจากความต้ องการของตลาดส่ งออกยั ง มี อ ย่ าง
ต่ อเนื่องและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้ าอาหาร (ไม่รวมนา้ ตาล) เดือนมีนาคม
2560ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.4
แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดส่งออกคือ ไก่แปรรู ปปรับตัวเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 7.0 เนื่ องจากวัตถุ ดิ บที่ เพิ่ มขึ น้ สอดคล้ องกั บความ
ต้ องการของตลาด
2) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศคือ น ้ามันถัว่ เหลือง
(วัตถุดิบนาเข้ า) การผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.8 จากความ
ต้ อ งการบริ โภคภายในปรั บ ตัวเพิ่ ม ขึน้ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ย
ราคาที่ปรับลดลงใกล้ เคียงกับราคาน ้ามันปาล์ม รวมถึงความ
ต้ อ งการใช้ ก ากถั่ ว เหลื อ งเพื่ อ น าไปผลิ ต อาหารสัต ว์ (ไก่ )
เพิ่มขึ ้น
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ ายสิ นค้ าอาหาร
และเกษตร(ไม่รวมนา้ ตาล) ในประเทศเดือนมีนาคม 2560
ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ จากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 3.5 จาก
เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่ มฟื น้ ตัว
2) ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ น ค้ า
อาหาร (ไม่รวมน ้าตาล) เดือนมีนาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
เดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ1.0 ในกลุ่มสินค้ าที่สาคัญ เช่น
ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ข้าว กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
ปลาทูน่ากระป๋ อง และบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
21.2 13.7 7.9 2.2 1.3 และ 1.3 ตามลาดับ เนื่องจากการ
เพิ่มคาสัง่ ซื ้อและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึ ้นของประเทศผู้นาเข้ า
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2560
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตกลุ่มสิ่งทอชะลอตัวลงในผลิตภัณฑ์ เส้ นใยฯ ผ้ าผืน และเสื้อผ้ า
ส าเร็ จ รู ป ในส่ วนการส่ งออกขยายตั ว ทั้ ง 3กลุ่ มโดยเฉพาะเสื้ อ ผ้ า
สาเร็ จรู ป การส่ งออกขยายตั วเป็ นครั้ งแรกในรอบ 2-3 ปี ที่ผ่ านมา ใน
ตลาดอาเซียนและสหภาพยุโรป”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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1.การผลิต
 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของ
ปี ก่อนการผลิตกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมชะลอตัวลง ร้ อยละ 2.2 ใน
สินค้ าเส้ นใยสังเคราะห์ จากความต้ องการใช้ ภายในประเทศเป็ นส่วน
ใหญ่ ประกอบกับมีการผลิตสะสมในช่วงครึ่ งปี หลังที่ผ่านมา ในส่วน
การผลิตเส้ นด้ ายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.3 ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่สี่ ตามคาสั่ง
ซื ้อของตลาดในอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ และจีน ในขณะที่การผลิตผ้ า
ผืนเพื่อผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปและเคหะสิ่งทออื่น ๆ ลดลง ร้ อยละ5.5 ตาม
คาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัวในช่วงนี ้
 ผลิ ตภัณ ฑ์ กลุ่ม เครื่ อ งนุ่ง ห่ม เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ช่วงเดี ยวกัน
ของปี ก่อน การผลิตลดลงตามคาสั่งซือ้ ของตลาดหลักที่ยังฟื ้นตัวไม่
ชัด เจน และมี ก ารย้ ายฐานการผลิ ต ไปประเทศเพื่ อ นบ้ านส่ งผลให้
ภาพรวมการผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปลดลง ร้ อยละ 2.3
2.การจาหน่ าย
 การจาหน่ายในประเทศ เมื่อ เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน กลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวม ผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป ลดลง
ร้ อยละ 8.5 10.8 และ 8.0 ตามลาดับ สอดคล้ องกับการผลิตที่ปรับตัว
ลดลง ซึ่งเป็ นผลจากประชาชนชะลอการใช้ จ่าย ตามภาระหนี ภ้ าค
ครัวเรื อน
 การส่ ง ออกเมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ นใยสิ่ ง ทอเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5.7 โดยแบ่ ง เป็ นเส้ นใย
ประดิษฐ์ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.5 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริ กา และบังคลาเทศ
และด้ ายเส้ นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.9 ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ห้าจาก
ความต้ องการในตลาดอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น และจี น ในส่วนผ้ าผื น
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ5.7 ในตลาดอาเซี ย น เช่ น เวี ย ดนาม เมี ยนมา
อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนี ้การส่งออกเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.5 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นครัง้ แรกในช่วง 2-3 ปี ที่
ผ่านมา จากคาสั่งซื ้อในตลาดหลัก ได้ แก่ อาเซียน และสหภาพยุโรป
เพิ่มขึ ้น

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถ านก ารณ์ ก ารผลิ ต ข องอุ ต สาหก รรม เหล็ ก ใน
เดื อ น มี น าค ม 2560 เพิ่ มขึ น้ เมื่ อเที ยบกั บ ช่ ว งเดี ยวกั น
ของปี ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 143.43
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ ้น ร้ อยละ 9.01 แต่การบริ โภคใน
ประเทศซึ่งมีปริ มาณ 1.58 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน การนาเข้ ามีปริ มาณ 1.07 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่การส่งออกมี
ปริ มาณ 0.15 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.5 โดยผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออก
มากที่สดุ คือ เหล็กแผ่นรี ดเย็น (Alloy steel) โดยสามารถแบ่งตาม
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุม่ เหล็กทรงแบนมีค่า 138.44
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 10.28 เมื่ อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน โดย
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 38.75 เนื่องจากเหตุผล
ทางด้ านเทคนิค คือ เมื่อช่วงเดียวกันของปี ก่อนผู้ผลิตหลักได้ หยุด
การผลิตลงเพื่อซ่อมบารุ งเครื่ องจักร จึงทาให้ ฐานในการคานวณ
ต่ า รองลงมาคื อ เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 20.13
เนื่องจากเป็ นการผลิตเพื่อทดแทนการผลิตในเดือน มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ ปี 2560 หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยในพืน้ ที่ภาคใต้ ซึ่ง
เป็ นที่ตงโรงงาน
ั้
และจากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ า
แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า การบริ โภคเหล็ กทรงแบนในประเทศ
ประมาณ 1,059,789 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 9.7 โดยเหล็กแผ่นบางรี ด
เย็นเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 27.7 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบอื่นๆ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 18.4 สาหรั บการน าเข้ า มี ปริ มาณ 857,139 ตัน เพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 15.1 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน (Stainless steel) เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 66.8 และการส่งออกมีปริ มาณ 57,352 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
21
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 ดัช นี ผลผลิ ตในกลุ่ม เหล็ กทรงยาวมี ค่ า 152.45
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.37 โดยเหล็กลวด เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 28.37 ลวด
เหล็กแรงดึงสูง เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.07 โดยเป็ นการผลิตเพื่อรองรับ
การเติ บ โตของอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างทัง้ ในส่วนของภาครั ฐที่ มี
โครงการขนาดใหญ่รวมถึงโครงการบ้ านประชารัฐ และโครงการของ
ภาคเอกชน ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ เหล็กเส้ น
เพิ่ มมากขึน้ แต่ จากข้ อมูลของสถาบันเหล็ กและเหล็ กกล้ าแห่ ง
ประเทศไทย พบว่า การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ
521,691 ตัน ลดลง ร้ อยละ 20.6 โดยเหล็กลวด ลดลง ร้ อยละ 25.1
สาหรั บการน าเข้ า มี ปริ มาณ 209,691 ลดลง ร้ อยละ 26.9 โดย
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน (Alloy steel) ลดลง ร้ อยละ 98.4
การส่งออก มีปริ มาณ 93,489 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.1 โดยท่อเหล็ก
ไร้ ตะเข็บ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 171.8
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่าการเปลีย่ นแปลงของ
ดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลีย่ ที่สาคัญในตลาด CIS ณ ท่า
ทะเลดา (Black Sea) ในเดือนเมษายน 2560 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทุกตัวมีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้น ดังนี ้ เหล็กแท่งแบน เพิม่ ขึ ้น จาก 78.37 เป็ น 98.08
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 25.15 เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 83.17 เป็ น
101.51 เพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 22.05 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เพิ่มขึ ้น จาก
80.00 เป็ น 97.43 เพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 21.79 เหล็กเส้ น เพิ่มขึ ้นจาก
82.97 เป็ น 90.82 เพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 9.46 และเหล็กแท่งเล็ก
(Billet) เพิ่มขึ ้นจาก 89.41 เป็ น 91.17 เพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 1.97 ซึง่
สาเหตุที่ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ ้น เนือ่ งจากความต้ องการใช้ เหล็ก ใน
ประเทศจีนที่เพิม่ สูงขึ ้นประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายลดกาลัง
การผลิตที่มีมากเกินความต้ องการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2560
4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อ นมี น าคม 2560
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ วงเดี ย วกั น ของปี
โดยเป็ นการลดลงของตลาดส่ งออก ซึ่ งเป็ น
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่ างไรก็ตามตลาด
ในประเทศขยายตัว เนื่ องจากมีการเปิ ดตัวรถยนต์
นั่งรุ่ นใหม่ จากผู้ประกอบการหลายรายประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขนึ ้ อย่ างต่ อเนื่อง

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 178,798 คัน ลดลงจากเดือนมี นาคม 2559
ซึ่ง มี ก ารผลิ ต 192,811 คัน ร้ อยละ 7.27 โดยเป็ น การ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตันและอนุพนั ธ์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 84,801คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2559ซึ่ง
มี การจ าหน่าย 72,646 คัน ร้ อยละ 16.73 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการจาหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์กระบะ 1
ตันและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 105,967 คัน ลดลงจากเดือนมี นาคม 2559
ซึ่งมี ก ารส่งออก 109,334 คัน ร้ อยละ 3.08 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม 2560
รถจักรยานยนต์
อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต์ ในเดื อ นมี น าคม
60 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่ม ขึน้ ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จานวน 188,278 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2559
ซึ่งมี การผลิต 151,313 คัน ร้ อยละ 24.43 โดยเป็ นการ
ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ ข อ งก ารผ ลิ ต รถ จั ก รย าน ย น ต์ แ บ บ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ ต
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จานวน 164,034 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมีนาคม 2559
ซึง่ มีการจาหน่าย 161,993 คัน ร้ อยละ 1.26 โดยเป็ นการ
ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการจ าหน่ า ยรถจัก รยานยนต์ ข นาด
มากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 34,803 คัน เพิ่มขึน้ จากเดือนมี นาคม 2559
ซึ่ง มี ก ารส่ ง ออก 28,031คัน ร้ อยละ 24.16 โดยตลาด
ส่ ง ออกมี ก ารขยายตัว ในประเทศสหราชอาณาจั ก ร
สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์ แลนด์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

อุตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ในภาพรวมหดตั วลงเมื่ อเทียบกั บ
ช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ ายในประเทศ
ลดลงต่ อเนื่ องจากช่ วงต้ นปี ตามสถานการณ์ ของภาคก่ อสร้ างใน
ประเทศที่ยั งชะลอตั ว ในส่ วนของการส่ งออกมี มูลค่ าลดลงเนื่ องจาก
เมียนมาซึ่งเป็ นประเทศคู่ค้าที่สาคั ญที่สุดของไทยในสินค้ าปูนซีเมนต์
ปรั บลดการสั่งซื้อปูนซีเมนต์ จากไทยลงค่ อนข้ างมาก

ในเดือนมีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูน
เม็ด) ลดลงร้ อยละ 6.69 และร้ อยละ 10.52 ตามลาดับ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หดตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่ อน
โดยมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศลดลง เนื่องจากภาคก่อสร้ างของไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัว
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่ภาคเอกชนยังไม่มีความมั่นใจใน
การลงทุน และอีกส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มปริ มาณการนาเข้ า
ปู น ซี เมนต์ จ ากฐานการผลิ ต ในต่ างประเทศของบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ของไทยบางแห่งมาจาหน่ายในบริ เวณพรมแดนที่ติดกับ
ประเทศซึ่งบริ ษัทดังกล่าวมีฐานการผลิตตังอยู
้ ่ เพื่อลดต้ นทุนในการ
ขนส่ง
2. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกรวมของปูนซีเมนต์ ในเดือนมีนาคม
2560 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น หดตั วลงร้ อยละ
23.67 เนื่ อ งจากเมี ย นมามี ก ารขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ในประเทศจึงปรับลดปริ มาณการสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์จาก
ไทยลงค่อนข้ างมาก โดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ที่สาคัญ 3 อันดับ
แรกของไทยในเดื อ นนี ้ คื อ กั ม พู ช า บั ง คลาเทศ และเมี ย นมา
ตามลาดับ รวมมูลค่า 36.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 69.31 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเดื อ นมี น าคม 2560 ปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ
3.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าปรั บ ตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.50 เมื่ อเทียบกับ เดือนเดียวกั น
ของปี ก่ อน เนื่ องจากการผลิตเครื่ องปรั บ อากาศ เครื่ องซัก ผ้ า
ห ม้ อ หุ งข้ าว แ ล ะส าย ไฟ ฟ้ าข ย า ย ตั วเพิ่ ม ขึ ้ น ส าห รั บ
อุ ต สาหกรรมอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตัวเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 4.24 เมื่ อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน จากการผลิต Semiconductor,
Monolithic IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

ตารางที่1 สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน มี.ค. 2560
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรียญสหรัฐ )

1,240.65

15.22

695.62

9.80

เครื่ องปรับอากาศ
513.35
เครื่ องอุปกรณ์สาหรับ
170.96
ป้องกันวงจรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
, 1.1
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12.03
39.37

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.การผลิต
ภาพรวมภาวะการผลิ ต อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน มีนาคม 2560 มีดชั นีผลผลิตอยูท่ ี่ระดับ
130.82 เพิ่ม ขึ ้นร้ อยละ 3.49 เมื่อเทีย บกับ เดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิต อยู่ที่ ระดับ 146.88
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน กลุ่ม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น คือ เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต
เครื่ อ งซัก ผ้ า หม้ อหุงข้ าว และสายไฟฟ้ า เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 3.52,
4.44, 34.06, 4.01 และ 2.36 ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ มกลับมาฟื ้น
ตัวตังแต่
้ ต้นปี รวมถึงการจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปตลาด
หลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อุต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผ ลผลิ ต อยู่ ที่ 120.81
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC และ HDD เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 11.94, 12.34 และ 46.88 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ เดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการพัฒนา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น และการส่งออกไปตลาดหลัก
ทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น สาหรับ HDD มีผ้ ผู ลิตบางรายขยายกาลัง
การผลิต เพิ่ ม ขึน้ อย่า งมากและการส่ งออกไปตลาดหลัก เกื อ บ
ทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น

1.6
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มีนาคม 2560 มีมลู ค่า 5,291.18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 12.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,672.00 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ขอ งปี ก่ อ น โด ย สิ น ค้ า ที่ มี ก ารส่ ง อ อ ก ม าก ที่ สุ ด ได้ แ ก่
เครื่ องปรับอากาศ มีมูลค่า 513.35 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 12.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
การส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีน
ญี่ปนุ่ อาเซียน และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 137.13, 13.33,
9.02 และ 6.98 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
รองลงมาคื อ เครื่ อ งอุป กรณ์ ส าหรั บ ป้ อ งกั น วงจรไฟฟ้ า และ
ส่ ว นประกอบ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก 170.96 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 39.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
จากการส่ ง ออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมดปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่
สหรัฐอเมริ กา จี น อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น เพิ่มขึ ้นถึง
ร้ อยละ 123.44, 34.66, 21.98, 15.19, และ 0.79 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 3,105.87
ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 14.39 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัว
เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่ จี น อ าเซี ย น ญี่ ปุ่ น ส ห ภ าพ ยุ โ รป แ ล ะ
สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.14, 12.82, 12.16, 11.64 และ
6.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า การส่งออกสูงสุด คือ
อุ ป กรณ์ ประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
1,240.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.22 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบ
ทัง้ หมดปรั บตัว เพิ่ มขึน้ ได้ แก่ สหภาพยุโรป จี น สหรั ฐอเมริ ก า
และอาเซียน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.40, 24.76, 5.25 และ 4.31 เมื่อ
เที ย บกั บ เดื อนเดี ย วกั น ของปี ก่ อน ตามล าดั บ รองลงมา คื อ
แผงวงจรไฟฟ้ า มี มูลค่ า ส่ง ออก 695.62 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 9.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จาก
การส่ ง ออกไปตลาดหลัก ทัง้ หมดปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่ จี น
สหภาพยุโรป ญี่ ปนุ่ อาเซียน และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
58.55, 20.85, 18.22, 8.61 และ 2.99 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
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