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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2559 2560 2561 

%YoY Year 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. เม.ย. พ.ค. Year(f) 

MPI* 1.4 -1.6 3.0 1.0 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 3.2 3.0 

* MPI ไดมีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําป 2561 โดยไดมีการแบงการจัดหมวดสินคาอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุมอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ และ จัดทําดัชนี

อุตสาหกรรมโดยใชสูตรลาสแปร (Laspeyres) ปฐาน 2554 ถวงนาหนัก (Fixed Weight) ดวยมูลคาเพิ่ม และมูลคาผลผลิต ท่ีอางอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อตุสาหกรรม

การผลิต ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ท้ังนี้ ไดมีการปรับปรุงคาถวงนาหนักดวยมูลคาเพิ่มท่ีสะทอนกับโครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบันมากขึ้น 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 ยังคงขยายตัวเปนบวกตอเน่ืองเปนเดือนที่ 13 นับจาก

เดือนพฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอยละ 3.2 จากชวงเดียวกันของปกอน เปน

ผลจากการสงออกที่ฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 

2561 ขยายตัวรอยละ 12.6  

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) จะเห็นไดวาแนวโนมการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด กลาวคือ ในเดือนกุมภาพันธ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 

4.6 เดือนมีนาคมรอยละ 3.2 และเดือนเมษายนรอยละ 3.1 สงผลให MPI ในชวง 5 เดือนแรกของป 2561 ขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 3.8 ซ่ึงเปนการปรับตัวดีขึ้นคอนขางมากเม่ือเทียบกับชวง 5 เดือนแรกของป 2560 ที่ MPI ขยายตัว

เฉลี่ยเพียงรอยละ 0.4 สะทอนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกรงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 

Indicators 2560 2561 

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

MPI -20.9 15.0 -3.1 -2.8 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 15.2 

สําหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กลาวคือ ในเดือนกุมภาพันธ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 

-0.1 เดือนมีนาคมรอยละ 10.5 และเดือนเมษายนรอยละ -20.9 ซึ่งเปนไปตามฤดูกาลในรอบป ที่ MPI จะชะลอตัว

ลงในเดือนกุมภาพันธเน่ืองจากมีจํานวนวันทํางานนอยกวาเดือนอ่ืนในรอบป และจะเรงตัวขึ้นอีกคร้ังในเดือนมีนาคม

เพ่ือรองรับคําสั่งซื้อกอนที่โรงงานสวนใหญจะปดทําการชวงเทศกาลสงกรานตในเดือนเมษายน  

อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัว คือ 

 รถยนต ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.94 (จํานวนคัน) เมื่อเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดย

เปนการเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศทยอยปรับตวัดี

ขึ้น รวมทั้งผูบริโภคสิ้นสุดการถือครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคันแรก ประกอบกับตลาดสงออกมีการขยายตวั

ในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด) แอฟริกา และยุโรป ทําใหยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้น

รอยละ 27.9 และการสงออกขยายตัวรอยละ 9.8 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นรอยละ 36.9 จากสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตทําใหมีวัตถุดิบออย  

เขาสูโรงงานเปนจํานวนมาก  

 การผลิตยา เพิ่มขึ้นรอยละ 36.4 จากการผลิตยาแคปซูลและยาเม็ดเปนหลักเพราะมีการติดตั้งเคร่ืองจักร

ใหมของผูผลิตรายใหญตั้งแตชวงตนป รวมถึงการเปดตลาดใหมในฮองกงและการรับจางผลิตยาเพ่ิมขึ้นของผูผลิต  

บางราย 

 ชิ้นสวนคอมพิวเตอร เพ่ิมขึ้นรอยละ 18.9 จาก Hard Disk Drive ที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังเติบโต  

ไดดีและมีความตองการใชงานในระดับสูงอยางตอเน่ือง 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จากสินคาแผนวงจรพิมพเปนหลักตามความตองการของตลาด

อิเล็กทรอนิกสโลก 

ทั้งนี้ คาดการณวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในป 2561 จะขยายตัวเปนบวกเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.0      

(ป 2560 ขยายตัวรอยละ 2.5) โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึน้ตอเน่ืองตาม

เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว และอุปสงคในประเทศที่มีแรงสงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนทีข่ยายตวัตอเนือ่ง 

สําหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองและไดรับแรงสนับสนุนเพ่ิมเติมจากโครงการภาครัฐที่ชัดเจน

มากขึ้น ดานการใชจายภาครัฐจะยังเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับ

ความเสี่ยงภายนอกที่ตองติดตามอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการคาของสหรัฐอเมริกา และมาตรการตอบโต

จากประเทศคูคา รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมอื่นๆ 

เดือนพฤษภาคม 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เดือนพฤษภาคม 2561 

 การนําเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                           ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนําเขาเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลคา 1,598.5      

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนาํเขาเคร่ืองยนต เพลาสงกาํลงั 

เคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ เคร่ืองจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง

หรือพลาสติกที่ขยายตัว 

การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลคา 7,710.2      

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขาเคมีภัณฑ อุปกรณ 

สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑที่ขยายตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 321 โรงงาน 

เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 รอยละ 3.2 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 11.8 

(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลคารวม 

18,825.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 รอยละ 26.7 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 48.1 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2561 คือ อุตสาหกรรม    

ขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เ พ่ือนําไปใชในการกอสราง และในการพาณิชย (34 โรงงาน) รองลงมาคือ 

อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑพลาสติก (14 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการซอมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย

เคร่ืองยนต (14 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล นํ้าตาล

ทรายดิบ จํานวนเงินทุน 5,553.9 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตอาหาร ผลิตเคร่ืองดื่มจากผลไมจํานวน

เงินทุน 1,607.9 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 228 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน

เมษายน 2561 รอยละ 235.3 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 121.4 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลคารวม 7,082.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน

เมษายน 2561 รอยละ 219 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 29.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมขุดตัก

ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อนําไปใชในการกอสราง และในการพานิชย (21 โรงงาน) และอุตสาหกรรมโรงงานทํา

เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตงในอาคารจากไม (16 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการ

ทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางนํ้า มูลคาเงินลงทุน 1,318 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม

การทําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน จากพลาสติก มูลคาเงินลงทุน 762 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤษภาคม 2561 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 การผลิต กลุมสินคาอาหารเดือนพฤษภาคม 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 29.2 (%YoY) แบงเปน 

1) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดสงออก คือ นํ้าตาลทราย

และสับปะรดกระปอง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 100 และ 9.5 

ตามลําดับ (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน

มาก โดยเฉพาะผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40-45 (%YoY) 

ประกอบกับการผลิตทูนากระปองปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 

(%YoY) จากความกดดันดานราคาวัตถุดิบและราคาสินคาคลาย

ตัว ทําใหประเทศคูคาเพิ่มคําสั่งซ้ือมากข้ึน 

2 )  กลุ มสิ นคา ที่ อิ งต ลาดภาย ในประเทศ  คือ        

นมพรอมด่ืมและนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน 

รอยละ 8.9 และ 0.6 ตามลําดับ (%YoY) เน่ืองจากความ

ตองการบริโภคเพิ่มขึ้น และผลผลิตปาลมนํ้ามันท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน

จากการขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับการผลิตไกแชแข็งปรับตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 (%YoY) จากความตองการบริโภคปรับตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และปจจัยบวกจากการสงออกไปตลาดจีน 

(ยูนนาน) เปนทางการครั้งแรกตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา 

 

 

 

 การจําหนายในประเทศ ปริมาณการจําหนายสินคาอาหาร   

ในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 1.6 (%YoY) 

เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้น 

 ตลาดสงออก  ภาพรวมมูลคาการสงออกสินคาอาหาร       

เดือนพฤษภาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.35 (%YoY) ในกลุม

สินคาที่สําคัญ เชน ขาวขาว  ขาวหอมมะลิ  ไกสดแชเย็นแชแข็ง  

ซารดีนกระปอง  ทูนากระปอง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป  ผลิตภัณฑขาวและ

ไกแปรรูป ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 243.5  28.4  26.5  10.7  10.3 

10.0  7.5 และ 1.9 ตามลําดับ (%YoY) เน่ืองจากความตองการสินคา

ของตลาดโลกที่ขยายตัวตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก และระดับรา

คามีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากการออนคาของเงินบาทท่ีเริ่มมีสัญญาณมา

ตั้งแตชวงตนเดือนเมษายนที่ผานมา 

 คาดการณแนวโนม คาดวาการผลิต ในภาพรวมอุตสาหกรรม

อาหารเดือนมิถุนายน 2561 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน จีน และสหภาพยุโรป รวมถึงกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

ประกอบกับปจจัยสนับสนุนจากคาเงินบาทที่มีแนวโนมออนคาตอเน่ือง

หลังจากธนาคารกลางของสหรัฐฯ ประกาศข้ึนดอกเบ้ีย  โดยเฉพาะ

สินคาสําคัญ เชน ไกสดแชเย็นแชแข็ง และไกแปรรูปท่ีขยายตัวอยาง

ตอเน่ืองดวยความมั่นใจในมาตรฐานสินคาไทย และสินคาประมงอยาง 

ทูนากระปอง และซารดีนกระปอง มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนหลังจาก

ความกังวลดานราคาวัตถุดิบและราคาสินคาเริ่มคลายตัว ประกอบกับ

สินคาขาว (ขาวขาว และขาวหอมมะลิ) ที่ประเทศคูคามีความตองการ

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

การผลิต 

ผลิตภัณฑ เสนใยสิ่ งทอ ขยายตัวรอยละ 11.48 

(%YoY) ในกลุมเสนใยสังเคราะห และเสนใยสมบัติพิเศษตาง ๆ 

เชน เสนใยคอลลาเจน เสนใยคารบอน เสนใยอาระมิด เพื่อ

รองรับการสงออกที่ขยายตัว 

ผาผืนและเสื้อผาสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 14.72 และ 

3.28 (%YoY) สอดคลองกับความตองการจับจายเส้ือผาใน

ประเทศที่ลดลงสวนหนึ่งเปนผลมาจากมีการนําเขาผาผืนจาก

จีนเขามาใชในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

การจําหนายในประเทศ 

 กลุมเสนใยสิ่งทอ ขยายตัวเล็กนอย รอยละ 0.03 

(%YoY) 

 ผาผืนและเสื้อผาสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 0.22 และ

10.17 (%YoY) ถึงแมวาจะเปนชวงเปดภาคการศึกษาแตการ

จับจายลดลง เน่ืองจากผูบริโภคบางสวนยังกังวลเรื่องคาครองชีพ

และราคาสินคาที่ยังทรงตัวในระดับสูง  

การสงออก 

กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และกลุมเสื้อผาสําเร็จรูป มี

มูลคาเพิ่มข้ึน รอยละ 24.89 4.61 และ 1.57 โดยเสนใยสิ่ง

ทอขยายตั วตอ เ น่ือง เ ป น เดื อนที่  19 นับตั้ ง แต เ ดือน

พฤศจิกายน 2559 สําหรับสินคาสงออกสําคัญ คือ เสนใย

ประดิษฐ และผาผืนที่ผลิตจากเสนใยประดิษฐ ซ่ึงสวนใหญ

เปนกลุมเสนใยและผาผืนที่มีสมบัติพิเศษ ซึ่งไทยมีศักยภาพ

ทั้ง ในการผลิตและการสงออก โดยตลาดสําคัญ ไดแก 

เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และญี่ปุน ในสวนเสื้อผา

สําเร็จรูป  มีมูลคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในตลาดสําคัญ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเบลเยียม 

  

 

 

 

คาดการณแนวโนมเดือนมิถุนายน 2561 

แนวโนมการผลิตกลุมเสนใยสิ่งทอผาผืน และกลุม

เสื้อผาสําเร็จรูป คาดวา จะขยายตัวจากการสงออกเสนใย

สังเคราะหและผาผืนที่มีสมบัติพิเศษและเสื้อผาสําเร็จรูป 

ประเภทชุดชั้นในไปยังตลาดญี่ปุน เกาหลีใตและสหภาพ

ยุโรป ที่กําลังขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทาง

ขยายตัว 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  การผลิตรถยนต  ในเดือนพฤษภาคม  ป  2561           

มีจํานวน 193,130 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561     

รอยละ 43.29 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของป

กอน รอยละ 13.94  (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการผลิต

รถยนตน่ัง รถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือ

การพาณิชย ทั้ ง น้ี การผลิตรถยนต ขยายตัวติดตอกันเปน

ระยะเวลา 11 เดือน เม่ือเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปที่

ผานมา 

 การจําหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม   

ป 2561 มี จํานวน 84,965 คัน เพ่ิม ข้ึนจากเดือนเมษายน          

ป 2561 รอยละ 7.27 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 27.91 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการ

จําหนายรถยนตน่ัง รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนตเพื่อการพาณิชย 

และรถยนต PPV รวมกับ SUV เน่ืองจาก มีการแนะนํารถยนต  

รุนใหม  เศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนขยายตัวอยางตอเน่ือง รวมทั้งผูบริโภคทยอยส้ินสุด

การถือครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคันแรก 

 การสงออกรถยนต  ในเดือนพฤษภาคม ป 2561       

มีจํานวน 98,875 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 

36.25 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 

9.75 (%YoY) โดยการสงออกรถยนตขยายตัวในประเทศแถบ

เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป ทั้งน้ี การสงออกรถยนต

ขยายตัวติดตอกันเปนระยะเวลา 7 เดือน เม่ือเปรียบเทียบจาก

ชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนมิถุนายน 

ป 2561 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน ป 2560 เน่ืองจาก

แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก 

รวมทั้งการทยอยส้ินสุดการถือครองรถยนตคันแรก” 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม      

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2561      

มีจํานวน 186,157 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 

45.63 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.63 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ

เอนกประสงค 

 การจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2561 

มียอดจําหนายจํานวน 168,482 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน         

ป 2561 รอยละ 38.55 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของป

กอน รอยละ 10.80 (%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2561   

มีจํานวน 32,050 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 

43.92 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

30.68 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการขยายตัวในประเทศญ่ีปุน 

สหรัฐอเมริกา และเมียนมา 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตใน

เดือนมิถุนายน ป 2561 จะชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน        

ป 2560” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 

4. อุตสาหกรรมปนูซีเมนต 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตรวม 
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ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนพฤษภาคม ป 2561

มีจํานวน 6.12 ลานตัน ลดลงจากเดือนเมษายนป 2561 รอยละ

5.43 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

12.18 (%YoY) เนื่องจากตลาดในประเทศยังอยูในลักษณะ  

ทรงตัว   

 การจําหนายปูน ซีเมนตรวมในประเทศ  ในเดือน

พฤษภาคมป 2561 มีปริมาณการจําหนาย 2.82 ลานตัน เพ่ิมข้ึน

จากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 17.12 (%MoM) แตเม่ือเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอนลดลงเพียงเล็กนอย รอยละ 1.83      

(%YoY) เน่ืองจากยังมีการแขงขันในตลาดสูง     

 การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนพฤษภาคมป 2561 มี

จํานวน 1.37 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายนป 2561 รอยละ

30.74 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนเพียง

เล็กนอย รอยละ 0.03 (%YoY) เปนผลจากตลาดศรีลังกาปรับเพ่ิม  

คําส่ังซื้อในสวนของปูนเม็ดเพิ่มข้ึนมากถึง รอยละ 119.14 

  คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตรวมใน

เดือนมิถุนายนป 2561 คาดวาจะขยายตัวดีข้ึนจากความม่ันใจในความ

คืบหนาของการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคตาง  ๆของภาครัฐ 

 อุตสาหกรรมซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) 
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ปริมาณการผลิต จาํหนา่ยในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคมป 2561

มีจํานวน 3.33 ลานตันเพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 5.61 

(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.75 (%YoY) 

 การจําหนายซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ   

ในเดือนพฤษภาคมป 2561 มียอดจําหนายจํานวน 2.82 ลานตัน

เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561 รอยละ 17.12 (%MoM) แต

เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 0.08 (%YoY)

เน่ืองจากยังคงมีการแขงขันในตลาดสูง อยางไรก็ดีการจําหนายก็

เร่ิมจะมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน 

 การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคม

ป 2561 มีจํานวน 0.56 ลานตันเพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2561

รอยละ 33.35 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน  

รอยละ 3.46 (%YoY) เปนผลจากตลาดสงออกหลักคือ กัมพูชา

และเมียนมา ป รับลดคํา ส่ัง ซ้ือลงรอยละ 13.89 และ 6.73 

ตามลําดับ 

  คาดก ารณแ นว โ น มขอ ง อุต สา หก ร รมก ารผ ลิ ต              

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมิถุนายนป 2561 คาดวา     

จะขยายตัวเพิ่มข้ึนตามความคืบหนาของโครงการกอสราง          

ดานสาธารณูปโภคภาครัฐที่ เขาสูชวงของกอสรางทําใหการ

กอสรางอสังหาริมทรัพยใหมๆ ตามแนวกอสรางเติบโตข้ึนตามมา  

รวมถึงความเช่ือม่ันภาคเอกชนเพิ่มข้ึนหลังจากที่พระราชบัญญัติ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (EEC) มีผลบังคับใช 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ปรับตัวลดลงรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 131.0 สินคาท่ี

ปรับตัวลดลง ไดแก มอเตอรไฟฟา เคร่ืองซักผา ตูเย็น คอมเพรสเซอร 

หมอหุงขาว และเคร่ืองปรับอากาศ โดยลดลงรอยละ 16.1, 15.6, 11.6, 

10.3, 9.7 และ 5.2 ตามลําดับ โดยตูเย็นมีการผลิตท่ีลดลงเนื่องจาก 

คําสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง เชน สหรัฐอเมริกา สวนหมอหุงขาว 

คอมเพรสเซอร เคร่ืองปรับอากาศ และมอเตอรไฟฟามีการผลิตลดลง

เนื่องจากความตองการในประเทศลดลง จึงมีการนําสินคาคงคลังออกมา

จําหนาย สวนเคร่ืองซักผามีการผลิตท่ีลดลงจากคําสั่งซ้ือจากตางประเทศ 

เชน สหรัฐอเมริกา เ น่ืองจากผูประกอบการขยายฐานการผลิตไปท่ี

สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีสินคาท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก กระติกนํ้ารอน 

เตาไมโครเวฟ พัดลมตามบาน และสายไฟฟา โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 48.1, 

19.1, 9.7 และ 8.3 ตามลําดับ โดยกระติกนํ้ารอน มีการผลิตเพิ่มขึ้นจาก

ความตองการใชในประเทศทําใหมีการจําหนายมากขึ้น และสายไฟฟามี

การใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศ 

 การสงออกเคร่ืองใชไฟฟา มีมูลคาการสงออก 2 ,094.8     

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ    

ปกอน โดยเคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบมีมูลคาสงออก 507.8     

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 7.6 ในขณะท่ีตูเย็นมีมูลคาสงออก 

133.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.5 และเคร่ืองซักผามีมูลคาการ

สงออก 116.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 12.1 

“คาดการณการผลิตเดือนมิถุนายน 2561 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวา

จะชะลอตัวปรับตัวลดลงเล็กนอยรอยละ 1.9 เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน จากเคร่ืองซักผามีคําสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลงในตลาด

สหรัฐอเมริกา สินคาเคร่ืองปรับอากาศมีการจําหนายในประเทศและ  

คําสั่งซื้อจากตางประเทศยังชะลอตัว ในขณะท่ีสายไฟฟายังคงมีการใชใน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ” 

 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.2 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 

106. 9  เ นื่ องจากกลุ มสินค า อิ เ ล็กทรอนิกสหลั ก  ไดแก  HDD, 

Monolithic IC, PCBA, เคร่ืองพิมพ และ Semiconductor devices 

transistor (อุปกรณก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร) เ พ่ิมขึ้นรอยละ 20.2 , 

19.5, 8.2, 4.6 และ 3.9 ตามลําดับ ตามการขยายตัวของสินคา

อิเล็กทรอนิกสโลก โดย IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากใชเปนชิ้นสวน

สําคัญในการพัฒนาสินคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใชเปน

ชิ้นสวน Smart phone, Tablet สวน HDD มีการพัฒนาใหมีความจุมาก

ขึ้นเพื่อใชใน Cloud Storage และในตลาดมีการพัฒนา Semiconductor 

มากขึ้น เพื่อใชเปนสวนประกอบของอุปกรณสมารทตาง ๆ เชน 

นาฬิกา จอ LED และโฟโตเซนเซอรท่ีใชในกลองถายรูป 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,178.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป

กอน จากตลาดหลักเกือบท้ังหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก จีน อาเซียน 

สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด คือ สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเคร่ือง

คอมพิวเตอร มีมูลคาสงออก 1,248.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 

8.7 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC) มีมูลคาสงออก 699.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 

“คา ดกา รณ การผลิต เ ดือนมิ ถุน า ยน  25 6 1 อุ ตสา หกร รม

อิเล็กทรอนิกสคาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน จากการสงออกสวนประกอบและอุปกรณ

ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอรและวงจรรวมท่ีเพิ่มข้ึนตอเนื่อง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนพฤษภาคมป 2561 มีค า 

117.6 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ เหล็กทรงแบนและ

เหล็กทรงยาว พบวาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้น

รอยละ 4.4 เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเหล็กแผนเคลือบ

สังกะสีซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 โดยเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ

เหล็กแผนเคลือบสังกะสีที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

สงผลใหการผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน รองลงมา ไดแก เหล็กแผน   

รีดเย็น และเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และ 

3.5 ตามลําดับ  สวนผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวลดลง    

รอยละ 0.4 โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็นลดลง   

รอยละ 14.9 รองลงมา คือ  เหล็กเสนขอออย และเหล็ก

โครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน ลดลงรอยละ 8.6 และ 7.4 

ตามลําดับ   ซ่ึงเหล็กเสนขอออยลดลง 8 เดือนติดตอกันตั้งแต

เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 เน่ืองจากงานกอสราง

ขนาดใหญในประเทศอยูในชวงทรงตัวสงผลใหผูผลิตบางราย

ชะลอการผลิต สําหรับเหล็กเสนกลมเพิ่ม ข้ึนรอยละ 36.1 

เน่ืองจากงานกอสรางขนาดเล็ก เชน การสรางที่อยูอาศัยไมเกิน 

2 ชั้น ในประเทศเริ่มมีแนวโนมเติบโต โดยเพิ่มขึ้น 2 เดือน

ติดตอกัน 

 การจําหนายในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม ป 2561 

มีปริมาณ 1.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน สําหรับเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 0.9 ลาน

ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 โดยเหล็กแผนรีดรอนชนิดหนา เพิ่มขึ้น

รอยละ 42.0 รองลงมา ไดแก เหล็กแผนเคลือบสังกะสี และ

เหล็กแผนรีดเย็น ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 29.0 และ 15.0 ตามลําดับ

สวนเหล็กทรงยาวมีการบริโภค 0.4 ลานตัน ลดลงรอยละ 1.1 

โดยเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ลดลงรอยละ 13.2 

ซ่ึงลดลงเปนเดือนที่ 3 ติดตอกัน 

 การ นํ า เ ข า  ใ น เ ดือ นพ ฤษ ภาคม  ป  2 56 1         

การนําเขามีปริมาณ 1.0 ลานตันเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว   

มีปริมาณ 0.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 เน่ืองจากการนําเขา

เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน ชนิด Alloy Steel และ

เหล็กเสน ชนิด Alloy Steel เพิ่มข้ึน ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 96.1 

และ 88.2 ตามลําดับ สวนผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน      

มีปริมาณ 0.8 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เน่ืองจากการนําเขา

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี (EG) ทอเหล็กมีตะเข็บ และเหล็กแผน

เคลือบสังกะสี (HDG) เพิ่มขึ้น ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 58.5  55.2 

และ 43.5 ตามลําดับ 

“แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมิถุนายน 2561

คาดการณวา การผลิตลดลงรอยละ 0.3 โดยผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาวเพิ่มข้ึนรอยละ 4.1 ขณะที่เหล็กทรงแบนลดลง

รอยละ 0.1 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาที่มีดัชนีการผลิตลดลง

รอยละ 1.9 สําหรับการจําหนายภายในประเทศ คาดวาลดลง

รอยละ 13.5 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่นาติดตามเกี่ยวกับ

มาตรการทางการคาของสหรัฐฯ ที่นาจะยังเปนอุปสรรค

สําหรับผูผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมตอเนื่องในดานการ

สงออกและมาตรการตอบโตทางการคากับสหรัฐฯ ของ

ประเทศตาง ๆ เชน จีน สหภาพยุโรป เปนตน” 

 

 


