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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2559 2560 2561 
%YoY Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. Year(f) 

MPI* 1.4 1.0 -1.6 0.9 -1.6 3.0 1.0 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 2.6 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 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 นับจากเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
จากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 
ขยายตัวร้อยละ 7.7 นอกจากนี้ ในด้านของก าลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน1

ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการใช้จ่ายที่ขยายตัวในหลายหมวด โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
คงทนขยายตัวดีโดยจะเห็นจากปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศท่ีเพ่ิมข ้นถ งร้อยละ 12.1  และการจ าหน่าย
สินค้าหมวดบริการ (โรงแรมและภัตตาคาร และการขนส่ง) ที่ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ MPI ในไตรมาสที่ 
1/2561 ขยายตัวร้อยละ 3.93 

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  (%YoY) ย้อนหลัง 3 เดือน  MPI เดือนธันวาคม 2560 เดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ 2561 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.8 มกราคมร้อยละ 4.7 และกุมภาพันธ์ร้อยละ 
4.6 ประกอบกับอัตราการใช้ก าลังการผลิต (Capacity Utilization Rate : CAP-U) เดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 76.06  สูงสุดในรอบ 60 เดือน  นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 สะท้อนทิศทางการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากข ้น 

Indicators 2560 2561 
%MoM ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

MPI 6.1 0.0 12.0 -20.9 15.0 -3.1 -2.8 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 9.9 

ส าหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2560 เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561) ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม 2560 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ  -3.2 เดือนมกราคม 5.0 และเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ -0.1 ซ ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ 
MPI จะชะลอตัวลงในเดือนธันวาคมหลังจากเร่งผลิตในเดือนพฤศจิกายนเพ่ือรองรับค าสั่งซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และจะชะลอตัวลงอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากมีจ านวนวันท างานที่น้อยกว่าเดือนอ่ืนในรอบปี 

                                                           
1 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัว คือ  
 รถยนต์ ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มข ้นจากตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับตลาดส่งออกมีการ
ขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ท าให้ยอดขายในประเทศเพ่ิมข ้นร้อยละ 
12.1 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.7 

 น้ าตาลทราย เพ่ิมข ้นร้อยละ 25.59 จากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตท าให้มีวัตถุดิบอ้อยเข้าสู่โรงงานเป็นจ านวนมาก 

 การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม เพ่ิมข ้นร้อยละ 21.98 จาก น้ ามันแก๊สโซฮอล 91 และ 95 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
และน้ ามันเครื่องบินเป็นหลัก ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมสูงข ้น รวมถ งการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง 

 น้ ามันพืช จากน้ ามันปาล์มดิบ เป็นหลัก เนื่องจากช่วงต้นปีก่อนพ้ืนที่เพาะปลูกหลายจังหวัดทางภาคใต้
ประสบปัญหาน้ าท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้ และปีนี้มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมข ้นรวมถ งสภาพอากาศ
เอ้ืออ านวยส่งผลให้มีผลผลิตปาล์มเพิ่มมากข ้น 

ในส่วนของการคาดการณ์ คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกในช่วงร้อยละ 
2.5 – 3.0 (ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ ซ ่ง
สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยัง คง
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐที่ส าคัญ และการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและ
กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากข ้น ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีข ้นตามการจ้างงานที่เพ่ิมข ้นในธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่องกับการส่งออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

 
 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เดือนมีนาคม 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เดือนมนีาคม 2561 
 

 การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์                                                          ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การน าเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ  ในเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 1,380.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการน าเข้า เคร่ืองจกัรสิ่งทอ เคร่ือง
สบูลม เคร่ืองสูบของเหลว  เคร่ืองกังหนัไอพ่นและส่วนประกอบ  เคร่ืองจกัรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ  
เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ และสว่นประกอบ ท่ีหดตวั 

การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ในเดือนมีนาคม 2561 มีมลูคา่ 7,496.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ 
สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ ท่ีขยายตวั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

   
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 346 โรงงาน เพ่ิมข ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 24.5 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.6 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่ารวม 
11,904 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 13.6 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปี 2560 ร้อยละ 33.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ใน เดือนมีนาคม 2561 คือ การซ่อมแซม
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (30 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพ่ือ
น าไปปใ้้ในการก่อสร้าง และในการพาณิ้ย์ (25 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือ
วัสดุเคมี ซึ่งมิใ้่ปุ๋ยจ านวนเงินทุน 1,439.00 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไปม่
ใ้้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ จ านวนเงินทุน 917.20 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 127 ราย เพ่ิมข ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 32.3 (%MoM) และเพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม 1,946 ล้านบาท เพ่ิมข ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 115.2 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2561 คือ อุตสาหกรรม      
โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไปม้ เฟอร์นิเจอร์ไปม้ (15 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการขุดหรือ
ลอก กรวด ทราย หรือดิน (13 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการ
หมัก คาร์บอไปนซ์ สาง หวี รีด ปั่น เอม หรือย้อมสีเส้นใย มูลค่าเงินลงทุน 537 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ มูลค่าเงินลงทุน 238 ล้านบาท” 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

7 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมีนาคม 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เน้ือไกส่ดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

 

 การผลิตกลุ่มสินค้าอาหารเดือนมีนาคม 2561 ปรับตัว

เพิ่มข ้น (%YoY)  ร้อยละ 23.6 แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ ทูน่ากระป๋อง

ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 7.1 เน่ืองจากความกดดัน 

ด้านราคาวัตถุดิบคลายตัวท าให้ค าสั่งซ้ือขยายตัวข ้น  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ ามัน

ปาล์มดิบ และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ การผลิตปรับตัวเพิ่มข ้น 

(%YoY) ร้อยละ 54.7  และ  24.4 ตามล าดับ เน่ืองจากผลผลิต

ปาล์มน้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มข ้นจากการขยายพื้นที่ปลูก ประกอบ

กับการผลิตไก่แช่แข็งปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 15.9 จาก

ความต้องการบริโภคปรับตัวเพิ่มข ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 กุ้งสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

 

การจ าหน่ายในประเทศปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนมีนาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 3.7

เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข ้น 

ตลาดส่งออกภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

มีนาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 7.9 ในกลุ่มสินค้าที่

ส า คัญ  เช่น ไก่สดแช่ เย็นแช่แข็ ง ซาร์ดีนกระป๋อง  ผลิตภัณ ฑ์ 

มันส าปะหลัง  ข้าวหอมมะลิ บะหมี่ก ่งส าเร็จรูป  ผลิตภัณฑ์ข้าว  

ทูน่ากระป๋องและไก่แปรรูป ปรับตัวเพิ่มข ้น (%YoY) ร้อยละ 37.6  

28.6  24.5  21.0  16.8  9.5  8.5 และ 1.6 ตามล าดับ เน่ืองจากการ

ฟื้นตัวที่เข้มแข็งและต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ ซ ่งช่วย

หนุนความต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 คาดการณ์แนวโน้มเดือนเมษายน 2561 คาดว่าการผลิต ใน

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2561 มีแนวโน้มปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากการส่งออกขยายตัวไปปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่าง ญี่ ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ CLMV โดยเฉพาะสินค้าส าคัญ เ้่น 

ไปก่สดแ้่เย็นแ้่แข็ง และไปก่แปรรูปที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจาก

การระบาดของไปข้หวัดนกทั้งในประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่งและ

ความมั่นใจในมาตรฐานสินค้าไปทย และสินค้าประมงอย่าง ทูน่ากระป๋อง 

และซาร์ดีนกระป๋อง มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากความกังวลด้าน

ราคาวัตถุดิบเร่ิมคลายตัว ประกอบกับสินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าว

หอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผนวกกับ

เศรษฐกจิภายในประเทศมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งเศรษฐกิจโลก

ฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโนม้ปี 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
การผลิต 

ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ลดลง ร้อยละ 1.51  (%YoY) 
จากการผลิตด้ายฝ้ายซ ่งไทยมีแนวโน้มการส่งออกลดลง อย่างไร
ก็ตาม การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ยังขยายตัวได้ดี ในส่วนผ้าผืน 
และเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีการผลิตลดลง ร้อยละ 13.90 และ 5.68 
ตามล าดับ ส่วนหน ่งเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศ
ลดลง ประกอบกับมีสินค้าคงคลังจากการผลิตในช่วงต้นปี
เพียงพอต่อการจ าหน่ายในประเทศและส่งออก 

การจ าหน่ายในประเทศ 
กลุ่มเส้นใยสิ่ งทอ ผ้าผืน  และเครื่องนุ่ งห่มลดลง  

ร้อยละ 1.23 13.00 และ 3.86 ตามล าดับส่วนหน ่งเป็นผลมา
จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ 

การส่งออก 

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 
เพิ่มข ้น ร้อยละ18.62  2.89 และ 4.94 ตามล าดับ โดยเส้นใย
สิ่ งทอขยายตัวต่อ เนื่ องเป็น เดือนที่  17 นับตั้ งแต่ เดือน
พฤศจิกายน 2559 โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ คือ เส้นใย
ประดิษฐ์ และผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นใยประดิษฐ์ ซ ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนที่มีสมบัติพิเศษ ซ ่งไทยมีศักยภาพ
ทั้งในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดส าคัญ ได้แก่  จีน 
ตุรกี  อินโดนีเซีย เวียดนาม และบังคลาเทศ ในส่วนเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป มีตลาดส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เบลเยียม 

 

 

 

 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนเมษายน 2561 

แนวโน้มการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอและผ้าผืนคาดว่า 
จะขยายตัวจากการส่งออกเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนที่มี
สมบัติพิเศษในตลาดเอเชีย 

แนวโน้มการผลิตกลุ่มเครื่องนุ่ งห่ม  คาดว่า จะ
ขยายตัวเนื่องจากการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป และชุดช้ันใน
ไปยังตลาดญี่ปุ่น  เกาหลีใต้และสหภาพยุโรป  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโนม้ปี 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์

 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มีจ านวน 
195,257 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ร้อยละ 9.55 
(%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.21 
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์
กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ ์

 การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ  ในเดือนมีนาคม ปี 
2561 มีจ านวน 95,082 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
ร้อยละ 25.99 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 12.12 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการจ าหน่ายรถยนต์
นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตันและรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เนื่องจาก
มียอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ 
ครั้งที่ 39 จ านวนมาก มีการแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่และการลงทุน
จากภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มีจ านวน 
110,946 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ร้อยละ 8.54 
(%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.70 
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ทั้งนี้ 
เป็นการเพิ่มข ้นในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

เมษายน ปี 2561จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ปี 2560

เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ

เศรษฐกิจโลกรวมทั้งการถือครองรถยนต์คันแรกครบ 5 ป”ี 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรม ซ ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเบื้องต้น 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มี
จ านวน 178,047 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ร้อยละ 
2.66 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
5.43 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
สปอร์ต 

 การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มี
ยอดจ าหน่ายจ านวน 164,576 คันเพิ่มข ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2561 ร้อยละ 13.17 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 0.33 (%YoY) 

การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2561 มี
จ านวน 28,901 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ร้อยละ 
21.62 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
16.96 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหราช
อาณาจักร เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์

ในเดือนเมษายน ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ปี 

2560 เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรม ซ ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเบื้องต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโนม้ปี 2561 

4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์รวม 
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ปริมา การ ลิต จ าหน่า ในประเท และสง่ออกปูน  เมนต รวม

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดชันี

เศรษฐกิจอตุสาหกรรมส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสง่ออก : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การ ลิตปูน  เมนต รวมในเดือนมีนาคม ปี 2561 มี
จ านวน 7.86 ล้านตัน เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ร้อยละ
17.72 (%MoM) และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 
4.25 (%YoY) เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่คาดว่าจะขยายตวั
เพิ่มขึน้   

 การจ าหน่า ปูน  เมนต รวมในประเท  ในเดือน
มีนาคมปี 2561 มีปริมาณการจ าหน่าย 3.32 ล้านตนั เพิ ่มขึน้
จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561ร้อยละ 11.37 (%MoM )แต่ลดลง
จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.16 (%YoY) เน่ืองจากยังคง
มีการแข่งขนัในตลาดสงู 

 การส่งออกปูน  เมนต รวม ในเดือนมีนาคมปี 2561มี
จ านวน 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ร้อยละ
10.29 (%MoM) และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
8.41 (%YoY) เป็นผลจากตลาดส่งออกหลกัปรับเพิ่มค าสั่งซือ้ ได้แก่   
ฟิลิปปินส์  และบังคลาเทศ ร้อยละ 3,457.83  และ 49.87 
ตามล าดบั 

 คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิ ต
ปูนซีเมนต์รวมในเดือนเมษายนปี 2561จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เน่ืองจากในเดือนมีนาคมได้เพิ่มการผลิตเพ่ือเตรียมรองรับความ
ต้องการใช้ท่ีคาดวา่จะสงูขึน้แล้ว 

 อตุสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปนูเม็ด) 
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ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดชันี

เศรษฐกิจอตุสาหกรรมส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสง่ออก : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การ ลิต  เมนต  (ไม่รวมปนูเม็ด) ในเดือนมีนาคม ปี 2561
มีจ านวน 3.83 ล้านตันเพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี  2561 
ร้อยละ 11.75 (%MoM) และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ร้อยละ 4.87 (%YoY)  

 ก า ร จ า ห น่ า    เ ม น ต  ( ไ ม่ ร ว ม ปู น เม็ ด ) 
ภา ในประเท ในเดือนมีนาคมปี 2561 มียอดจ าหน่ายจ านวน 
3.29 ล้านตนัเพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ร้อยละ 11.35 
(%MoM ) แต่เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 
2.81 (%YoY) จากภาวะการแข่งขนัในตลาดท่ีมีสงู 

 การส่งออก  เมนต (ไม่รวมปนูเม็ด)ในเดือนมีนาคมปี 
2561 มีจ านวน 0.57 ล้านตนัเพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561
ร้อยละ 6.01 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 8.28 (%YoY) เป็นผลจากตลาดส่งออกหลกัปรับลดค าสัง่
ซือ้ลง  ได้แก่   ศรีลังกา  เวียดนาม  สปป.ลาว และกัมพูชา      
ร้อยละ 100  100   24.24  และ 13.59 ตามล าดบั 

 คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมกา รผลิ ต              
ปนูซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายนปี 2561 คาดว่าจะ
ขยายตวัได้อีกเล็กน้อย 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้อยละ 2.12 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 143.14 สินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ กระติกน้ าร้อน มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว 
เครื่องซักผ้า และคอมเพรสเซอร์ โดยลดลงร้อยละ 32.87, 19.45, 11.29, 

10.05, 4.58 และ 1.72 ตามล าดับ เนื่องจากเครื่องซักผ้าและตู้เย็นมีการ
น าสินค้าในสต๊อกมาจ าหน่ายในขณะที่สินค้าที่มีการผลิตเพิ่มข ้น ได้แก่ 
สายไฟฟ้า พัดลมตามบ้าน ไมโครเวฟ และเครื่องปรับอากาศ โดยเพิ่มข ้น
ร้อยละ  24 .72 , 18.36 , 8.26 และ 0 .81 ตามล าดับ  เนื่ อ งจาก
เครื่องปรับอากาศมีการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกเพิ่มข ้น และ
สายไฟฟ้ามีการใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออก 2,304.77 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยปรับตัวเพิ่มข ้นในตลาดหลัก ได้แก่ จีน อาเซียน สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น จากการส่งออกเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก 591.29 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 15.18 ตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 150.95 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 8.51 และเครื่องซักผ้ามีมูลค่าการส่งออก 
132.10 เพิ่มข ้นร้อยละ 10.26  

 

“คาดการณ์การผลิตเดือนเมษายน 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากสินค้าเครื่องปรับอากาศมีการจ าหน่ายในประเทศและค าสั่งซ้ือ
จากต่างประเทศยังชะลอตัว และเครื่องซักผ้ามีค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศ
ลดลง ในขณะที่สินค้าที่คาดว่าจะยังปรับตัวเพิ่มข ้น ได้แก่ สายไฟฟ้าที่ใช้
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มข ้นโดยมีดัชนี
ผลผลิตอยู่ที่ระดับ 109.78 ปรับตัวเพิ่มข ้นร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก 
ได้แก่ Semiconductor, HDD, PCBA และ Monolithic IC เพิ่มข ้นร้อยละ 
13.80, 10.02 , 6.90 และ 6.03 ตามล าดับ ตามการขยายตัวของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดย IC ปรับตัวเพิ่มข ้นเนื่องจากใช้เป็น
ชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถ ง
น าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มี
ความจุมากข ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage  

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออก 3,603.21 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 16.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,568.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อย
ละ 11.51 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC) มีมูลค่าส่งออก 830.93 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

 
“คาดการณ์การผลิตเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มข ้นร้อยละ 5.15 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวมที่เพิ่มข ้นต่อเนื่อง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนมีนาคมปี 2561 มีค่า 133.79
เพิ่มข ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ เหล็กทรงแบนและเหล็ก
ทรงยาว พบว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มข ้นร้อยละ 
3.99 เป็นผลมาจากการเพิ่มข ้นของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกซ ่ง
เพิ่มข ้นร้อยละ 16.54 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน และท่อ เหล็กกล้ า เพิ่ มข ้ น ร้อยละ 9.71 และ 7.56
ตามล าดับ เน่ืองจากปัจจัยบวกด้านราคาสินค้าเหล็กที่เพิ่มข ้น 
และความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เพิ่มข ้น ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว ลดลงร้อยละ 4.09 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 
15.61 ซ ่งลดลง 6 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
รองลงมา คือ เหล็กเส้นกลม ลดลงร้อยละ 2.29 เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอยู่ในช่วง
ชะลอตัว 

 การจ าหน่ายในประเทศ ในเดือนมีนาคมปี 2561 มี
ปริมาณ 1.46 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส าหรับเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.52 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 6.05 โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ลดลงร้อยละ 20.84 ซ ่งลดลงเป็นเดือนแรก หลังจาก
เพิ่มข ้นต่อเน่ือง 2 เดือน เน่ืองจากการน าเข้าเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณและเหล็กเส้น ชนิด Carbon ที่ลดลงร้อยละ 35.98
และ 15.47 ตามล าดับ ส าหรับเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 0.95 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 10.88 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา
ลดลงร้อยละ 65.86 รองลงมา ได้แก่  เหล็กแผ่นเคลือบ       

ชนิดอื่น ๆ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบุก ซ ่งลดลงร้อยละ 14.99  11.42 และ 10.95 ตามล าดับ 

 การน าเข้า ในเดือนมีนาคม 2561 การน าเข้ามีปริมาณ 
0.97 ล้านตันลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 0.74 ล้านตัน ลดลงร้อย
ละ 13.93 เน่ืองจากปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา 
(Stainless Steel) เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (EG) เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดหนา (Carbon Steel) ลดลง ซ ่งลดลงร้อยละ 75.18 47.94 และ 
37.63 ตามล าดับ ส่วนเหล็กทรงยาวมีปริมาณ 0.23 ล้านตัน เพิ่มข ้น
ร้อยละ 10.58 เน่ืองจากการน าเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
ชนิด Alloy Steel และ Stainless Steel เพิ่มข ้น ซ ่งเพิ่มข ้นร้อยละ 
242.02 และ 227.69 ตามล าดับ 

 
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน  2561 

คาดการณ์ว่า การผลิตเพิ่มข ้นร้อยละ 4.74 โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวเพิ่มข ้นร้อยละ 8.31 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบนเพิ่มข ้นร้อยละ 2.58 เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดมีแนวโน้ม
เพิ่มข ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็เริ่มฟื้นตัว แต่ยังมีประเด็น
ที่น่าติดตามเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ท่ีน่าจะเป็น
อุปสรรคส าหรับผู้ผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในด้านการ
ส่งออก” 
 

 


