
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2560 และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2560 และแนวโนม ป 2561 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2560 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 10 เดือน
แรกของป ขยายตัวรอยละ 1.38 คาดวาทั้งป 2560 MPI จะขยายตัวรอยละ 1.5 ใกลเคียงกับป 2559 ที่  MPI 
ขยายตัวรอยละ 1.6 โดย อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในป  2560 อาทิ  อิเล็กทรอนิกส (การสงออกไป

ตล า ดห ลั ก  เ พิ่ ม ข้ึ น แ ล ะ
แนวโนมในเร่ือง The Internet 
of things (IoT)) รถยนต 
(เปนการขยายตัวของตลาด
ในประเทศ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัว) กระดาษ (เพิ่มข้ึน
จ า ก ก ลุ ม เ ยื่ อ ก ร ะ ด า ษ 
กระดาษพิมพเขียน กระดาษ

แข็ง และกระดาษคราฟทเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อสําหรับใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง)  
ยา (เพิ่มข้ึนจากปกอนตามการขยายตัวของตลาดทั้งในและตางประเทศ สําหรับการสงออกยังขยายตัวไดดีใน
ตลาดอาเซียน) อุตสาหกรรมอาหาร (จากผลผลิตที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรงขับเคลื่อน
สําคัญจากการสงออกที่ความตองการบริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัว
เพิ่มข้ึน)  

แนวโนมภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไทย ป 2561 

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2561 คาดวาจะขยายตัวในชวง  
รอยละ 1.5 -2.5 โดยมีปจจัยบวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกซ่ึงจะสนับสนุนใหการสงออกขยายตัวใน
เกณฑดีอยางตอเนื่อง แรงขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)  

 ยานยนต ประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนตในป 2561 คาดวาจะมีการผลิตรถยนตประมาณ 
2,000,000 คัน เพิ่มข้ึนรอยละ 2.56 โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศประมาณ 880,000 คัน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.52 และเปนการผลิตเพื่อการสงออกประมาณ 1,120,000 คัน  อยางไรก็ตาม ยังคงตอง
ติดตามมาตรการการควบคุมการนําเขาของเวียดนามอยางใกลชิดเพื่อไมใหกระทบกับปริมาณการสงออก
ของไทย 
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 เคร่ืองใชไฟฟา ป 2561คาดวา การผลิตและการสงออกเคร่ืองใชไฟฟามีแนวโนมทรงตัว โดยเพิ่มข้ึน
เล็กนอยรอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน จากการฟนตัวของตลาดในประเทศ โดยสินคาที่มี
แนวโนมสงออกเพิ่มข้ึน คือ เคร่ืองซักผาโดยเฉพาะในตลาดหลักที่เพิ่มข้ึน  เชน สหรัฐฯ เวียดนาม และเกาหลี
ใต  

 อิเล็กทรอนิกส ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.00 เมื่อเทียบกับปกอน และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไป
ตลาดหลักเพิ่มข้ึนรอยละ 4.00เมื่อเทียบกับปกอน สินคาที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ IC เนื่องจากความตองการ 
IC ซึ่งเปนชิ้นสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีที่ข้ันสูงรวมถึงนําไปใชเปนชิ้นสวน Smart 
phoneและ Tablet  ซึ่งมีความตองการเพิ่มข้ึนมาก 

 ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ภาพรวมการผลิตเสนใยส่ิงทอ ผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป คาดวา จะขยายตัว
ตามทิศทางการสงออกที่มีแนวโนมขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคูคา เชน จีน ญ่ีปุน เวียดนาม ที่มีความ
ตองการเสนใย และผาผืน เพื่อนําไปผลิตเคร่ืองนุงหมเพื่อสงออกไปยังตลาดโลก ประกอบกับมีการผลิตเพื่อ
รองรับการจําหนายในประเทศที่มีแนวโนมขยายตัวจากการลงทุนที่เปนปจจัยเสริมใหโครงสรางภาคการผลิต
โดยเฉพาะ SME ปรับตัวดีข้ึน 

 อาหาร การผลิตและการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ป 2561 คาดวาจะขยายตัว เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุน และCLMV ที่ยังคงมีความตองการอาหารพรอมบริโภค (Ready to 
eat) รวมทั้งตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตามราคาวัตถุดิบที่อยูในเกณฑตํ่าสงผลใหการสงออกขยายตัวได
ตอเนื่องทั้งกลุมแปรรูปปศุสัตว ประมง ผักผลไม น้ําตาล และขาว ธัญพืชและแปง ประกอบกับการบริโภคใน
ประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึนจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน 
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โดยสรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในปจจุบันยังคงมีแนวโนมการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป 2560 ดังปรากฏในภาพที่ 1 ทั้งนี้ขอมูลลาสุดเดือนตุลาคม 2560 MPI ขยายตัวตอเนื่องที่   
รอยละ 0.5 และมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องไปถึงส้ินป 2560 

 

        
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
* f = คาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2560 

 ดัชนีอุตสาหกรรมภาพรวม การผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัว
ตอเนื่องจากเดือนกันยายนที่ขยายตัวรอยละ 4.9  และขยายตัวเปนบวกตอเนื่องกันเปนเดือนที่ 4 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอ่ืนที่มิใชยางรถยนต การผลิตเพิ่มข้ึนจากสินคายางแผนและยางแทง เนื่องจาก
ปกอนภาคใตประสบปญหาน้ําทวมทําใหไมสามารถกรีดยางไดปริมาณน้ํายางจึงมีนอยกวา และปนี้มีการขยาย
ตลาดรวมถึงลูกคาจีนยังคงมีความตองการนําเขาสินคาจากไทยอยางตอเนื่อง 
 อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต การผลิตเพิ่มข้ึนจากสินคาเคร่ืองยนตดีเซลเปนหลัก โดยขยายตัวทั้งปริมาณ
การจําหนายในประเทศและปริมาณการสงออก 
 อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันจากพืช การผลิตเพิ่มข้ึนเนื่องจากสินคาน้ํามันปาลมดิบ เนื่องจากปนี้มีฝนตก
อยางตอเนื่องทําใหไดผลผลิตปาลมสูง ในขณะที่ปกอนภาคใตประสบปญหาน้ําทวมไมสามารถเก็บเกี่ยวผล
ปาลมได รวมถึงภาครัฐมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมน้ํามันโดยการปรับสัดสวนการใชไบโอดีเซล จาก
น้ํามันบี 5 เปนน้ํามันบี 7 สงผลใหระดับการใชน้ํามันปาลมดิบเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนประมาณเดือนละ 
12,000 ตัน โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
 อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม การผลิตเพิ่มข้ึนจากสินคาสับปะรดกระปองเปนหลัก เนื่องจากปนี้มีฝน
ตกตอเนื่องตลอดป ทําใหไดผลผลิตสับปะรดออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ประกอบกับไตรมาส 3 ของปกอน พื้นที่
เพาะปลูกบางแหงประสบปญหาน้ําทวมทําใหผลผลิตออกสูตลาดนอยกวาปกติ 
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คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560  

 

 คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน
พฤศจิกายน 2560 คาดวาจะอยูที่ระดับ 113.6 โดยจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.0 – 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนตุลาคมซึ่งขยายตัวรอยละ 0.5 โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่คาด
วาจะขยายตัว อาทิ ผลิตภัณฑยางอ่ืนที่มิใชยางรถยนต (ราคาน้ํายางดิบตกตํ่า ผูประกอบการจึงซื้อไวเพื่อแปร
รูปข้ันตน และถุงมือยางผลิตเพิ่มไวเปนสินคาคงคลัง) รถยนต (เนื่องจากเมื่อ 2-3 เดือนที่ผานมา มีการเปดตัว
รถยนตรุนใหม จํานวน 2 รุน เปนรถยนตนั่ง สงผลใหมีคําส่ังซื้อเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังมีคําส่ังซื้อจากตางประเทศ 
เพื่อสงมอบในชวงไตรมาสสุดทายของป และการบริโภคภายในประเทศมีทิศทางขยายตัวตอเนื่อง มีการผลิตเพื่อ
สนองตอบความตองการของตลาด จึงสงผลบวกตอดัชนีการผลิตยานยนต) ชิ้นสวนรถยนต (มีการสงออก
ชิ้นสวนรถยนตเพิ่มข้ึนไปยังประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย) 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

เดือนตลุาคม 2560 
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เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เดือนตุลาคม 2560 
 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                          ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 การนําเขาเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนตุลาคม 2560 มีมูลคา 
1,601.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขา
เคร่ืองยนต เพลาสงกําลังและสวนประกอบ เคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ และเคร่ืองจักรใชในการกอสราง
และสวนประกอบ ที่ขยายตัว 
 การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนตุลาคม 2560 มีมูลคา 6,926.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขาเคมีภัณฑ เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และอุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่ขยายตัว 

 
 อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเทียบกับประเทศสําคัญใน

เอเชีย 
 

   การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยในเดือนตุลาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ขยายตัวรอยละ 0.5 ชะลอตัวลง
เมื่อเทียบกับเดือนกอน เชนเดียวกับประเทศจีน และ
ไตหวันที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอน โดยในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัว
รอยละ 6.2 และ 3.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต     หดตัวลงรอยละ 6.2 
ขณะที่ญ่ีปุนขยายตัวรอยละ 5.9 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ

เดือนกอน 
 
 

ที่มา : จากการรวบรวมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม  

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 289 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 รอยละ 37.31 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 8.83 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการดังกลาวในเดือนตุลาคม 2560 มีมูลคา
รวม 83,292 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 2560 รอยละ 247.81 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของ 2559 รอยละ 346.41 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนตุลาคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ซอมยานยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว (28 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ
คอนกรีต  คอนกรีตผสมเสร็จ (22 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานความรอน โดยมีมูลคาการลงทุน 74,689 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําเคร่ืองด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล  มีมูลคาการลงทุน 1,938 ลานบาท” 
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 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 95 ราย เพิ่มข้ึนจากเดือน
กันยายน 2560 รอยละ 30.14 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 15.85 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลคารวม 3,384 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 2560 รอยละ 109.5 
(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 102.12 (%YoY) 

      “อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2560 คือ อุตสาหกรรมการทํา 
วงกบ ขอบประตู หนาตาง บานหนาตาง บานประตู (5 โรงงาน) และอุตสาหกรรมโรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือ
เคร่ืองตบแตงในอาคารจากไม เฟอรนิเจอรไม (5 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2560 คือ อุตสาหกรรม  
การผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน มูลคาเงินลงทุน 668 ลานบาท 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน 593 ลาน
บาท” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2560 และคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน 2560 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนตุลาคม 2560 
 1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เน้ือไกสดแชเย็นแชแข็ง 

 

 ภาวะการผลิต และมูลคาการสงออกไม
รวมน้ําตาลของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน ปรับตัวตามผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรง
ขับเคล่ือนสําคัญจากการสงออกที่ความตองการ
บริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง และการบริโภคใน
ประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มี
แนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ภาวะการผลิตกลุมสินคาอาหาร (ไมรวม
น้ําตาล)เดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.8 แบงเปน 

1) กลุมสินคาที่อิงตลาดสงออก คือ สับปะรด
กระปองปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 53.4 เพื่อรองรับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และคําส่ังซื้อ
จากตางประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากการ
ปรับลดระดับราคาของผลิตภัณฑสับปะรดตามราคา
วัตถุดิบสับปะรดโรงงาน 

2) กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ 

น้ํามันปาลม และอาหารสัตว (ไก)การผลิตปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 21.1และ 

4.0 ตามลําดับ เนื่องจากความตองการบริโภคปรับตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

 

 

 

 

 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 

 

 การตลาดในประเทศปริมาณการจําหนายสินคา
อาหารในประเทศ (ไมรวมนํ้าตาล) เดือนตุลาคม 2560 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 10.7 เนื่องจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้น ทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้น 
 ตลาดตางประเทศภาพรวมมูลคาการสงออกสินคา

อาหาร (ไมรวมน้ําตาล) เดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 8.1 ในกลุมสินคาที่สําคัญ เชน 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ไกแปรรูป  ไกแชเย็นแชแข็งบะหม่ีก่ึง
สําเร็จรูป  และผลิตภัณฑขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 15.6  10.9  8.7  7.3และ 5.6 ตามลําดับ 
เนื่องจากการเพิ่มคําส่ังซื้อของประเทศผูนําเขา 

คาดวาการผลิต และการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหารเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จากปจจัยบวกท่ีทําใหการผลิตสินคาสําคัญเพิ่มขึ้น 
เชน กลุมปศุสัตว (ไกสดแชเย็นแชแข็ง และไกแปรรูป) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากการสงออกท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลจากการ
ระบาดของไขหวัดนกในประเทศคูคา(ญี่ปุน ยุโรป และเกาหลีใต) 
อีกทั้ง ประเทศคูแขงหลักอยางบราซิลประสบปญหาดานความ
เช่ือม่ันในคุณภาพสินคา ประกอบกับความตองการสับปะรด
กระปองปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องหลังที่ผลิตภัณฑสับปะรดมี
ราคาออนตัวลงมากตามราคาวัตถุดิบ อีกทั้ง สินคาขาว (ขาวขาว 
และขาวหอมมะลิ) ที่ประเทศคูคามีความตองการเพิ่มขึ้น ผนวก
กับเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพอยูในเกณฑดี และ
เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางตอเนื่อง 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

การผลิต 

การผลิตผลิตภัณฑเสนใยส่ิงทอ และผาผืนลดลง  
รอยละ 4.6 และ 5.0ตามลําดับโดยเปนการลดลงของ
ผลิตภัณฑเสนดายและผาทอ (ฝาย)อยางไรก็ตาม เสนใย
สังเคราะห และผาทอใยสังเคราะห ยังขยายตัวจากการผลิต
เสนใยสังเคราะหสมบัติพิเศษ อาทิ เสนใยคอลาเจน เสนใย
คอมโพสิต เพื่อรองรับการสงออก  

กลุม เค ร่ืองนุ งหมขยายตัว  ร อยละ  2.6 เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งขยายตัวจากการ
ผลิตผลิตภัณฑชุดช้ันในสตรี เพื่อรองรับการสงออกไปยัง
ตลาดสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และฝร่ังเศส 

การจําหนายในประเทศ 
กลุมเสนใยส่ิงทอ ผาผืน และเคร่ืองนุงหมลดลง  

รอยละ 10.7 15.0 และ 2.9 ตามลําดับ สวนหน่ึงเปนผลมา
จากชวงนี้เปนชวงสุดทายที่ประชาชนยังใสเส้ือผาสีดํา เพื่อ
เปนการถวายอาลัยในหลวงรัชกาลท่ี9ทําใหประชาชนชะลอ
การจับจายเส้ือผาในชวงเวลาน้ี 

การสงออก 
กลุม เสนใยสิ่ งทอ และผาผืน  มีมูลคาเพิ่มขึ้น      

รอยละ 16.1 และ 8.2 โดยเสนใยส่ิงทอขยายตัวตอเนื่องเปน
เดือนที่ 12 นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสินคาที่
สงออกเปนเสนใยสังเคราะหที่มีสมบัติพิเศษ และผาผืนที่
ผลิตจากเสนใยสังเคราะหที่มีสมบัติพิเศษ ที่ไทยมีศักยภาพ
ทั้งในการผลิตและการสงออก โดยตลาดสําคัญ ไดแก 
เวียดนาม และ ญี่ปุน 

 

 

 
คาดการณแนวโนมเดือนพฤศจิกายน 

แนวโนมการผลิตกลุมเสนใยสิ่งทอผาผืน และ
กลุมเคร่ืองนุงหม คาดวา จะชะลอตัวเน่ืองจากการ
สงออกสินคาดังกลาว ยังเผชิญความไมแนนอนในการ
สงออก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป ซึ่งไทยเสียเปรียบจากการถูกตัดสิทธ GSP อยางไร
ก็ตาม การผลิตและสงออกชุดชั้นในสตรียังคงขยายตัวได
ดี 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี
จํ า น วน  163,487คั น  ลดลงจ าก เ ดื อน กันยายน 
ปี 2560 ร้อยละ 14.08 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.48 (%YoY)จากการปรับ
เพ่ิมขึ้นของการผลิตรถยนต์น่ัง 
 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือน

ตุลาคม ปี 2560 มีจํานวน 68,551คัน ลดลงจากเดือน
กันยายน ปี 2560 ร้อยละ 11.65 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.06 (%YoY)
เน่ืองจากการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ นักท่องเท่ียวยังคง
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน ราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเร่ิมฟ้ืนตัว 
 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี

จํานวน 90,838 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2560
ร้อยละ 24.71 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 11.97(%YoY) เน่ืองจากการส่งออก
ลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และ
แอฟริกา 

“ คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 เน่ืองจากผู้ประกอบการเร่ง
ผลิตรถยนต์ก่อนช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคม 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเบื้องต้น 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม 
ปี  2560 มีจํ านวน  164 ,175คัน  ลดลงจากเ ดือน
กันยายน ปี 2560 ร้อยละ 4.60 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.59 (%YoY) 
จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์  
 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม 

ปี 2560 มียอดจําหน่ายจํานวน 135,575 คัน ลดลงจาก
เดือนกันยายน ปี 2560 ร้อยละ 12.83 (%MoM) แต่
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.44 (%
YoY) 
 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 

2560 มีจํานวน 29,839 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 
2560 ร้อยละ 0.25 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 31.55 (%YoY) โดยตลาด
ส่งออกมีการขยายตัวในประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
และพม่า 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
รถจักรยานยนต์ในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 จะชะลอตัว
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปี 2559” 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม 
ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเบ้ืองต้น 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 อุตสาหกรรมปูนเม็ด 
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ปริมาณการผลิต จําหนายในประเทศและสงออกปูนเม็ด

 

 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนเม็ด ในเดือนตุลาคม ป 2560 มีจํานวน 
3,514,694 ตัน แมจะลดลงจากเดือนกันยายน ป 2560 รอยละ 
3.14 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
7.26 (%YoY)  

 การจําหนายปูนเม็ดในประเทศ ในเดือนตุลาคม  
ป 2560  มีปริมาณการจําหนาย 74,203 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
กันยายน ป 2560 รอยละ 85.51 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 209.18 (%YoY)  

 การสงออกปูนเม็ด ในเดือนตุลาคม ป 2560  มีจํานวน 
327,187 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายนป 2560 รอยละ 32.63 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 17.92 
(%YoY) จากภาวะตลาดสงออกในภูมิภาคเอเซียท่ีเปนตลาดหลัก
ยังคงซบเซา   การเปดการผลิตของผูประกอบการไทยท่ีเขาไปต้ัง
ฐานการผลิตในเมียนมา และลาว   ยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
การสงออกจากไทยไปตลาดเหลาน้ีลดลง    

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมปูนเม็ดในเดือน
พฤศจิกายน ป 2560 คาดวาจะฟนตัวไดดีเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  

 

 อุตสาหกรรมปูนซเีมนต 
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ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : ศนูยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนซีเมนต ในเดือนกันยายน ป  2560      
มีจํานวน 3,139,513 ตัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป 2560   
รอยละ 5.16 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 4.11  (%YoY)  

 การจําหนายปูนซีเมนตภายในประเทศ  ในเดือน      
ตุลาคม ป 2560 มียอดจําหนายจํานวน 2,564,249 ตัน ลดลง
จากเดือนกันยายน ป 2560  รอยละ 6.14 (%MoM) และเม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ลดลง รอยละ 6.98 (%YoY)  

 การสงออกปูนซีเมนต ในเดือนตุลาคม ป 2560 มี
จํานวน 557,796 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2560 รอยละ 
30.13 (%MoM)  และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน      
รอยละ 33.50  (%YoY)  เน่ืองจากแมตลาดสงออกในประเทศ
เมียนมา และลาว จะลดลงแตในขณะเดียวกันก็ มีการขยายตัว
ของตลาดสงออกในบางประเทศเพ่ิมขึ้นมาชดเชยกัน  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560 จะเริ่มสามารถ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดเล็กนอยจากตลาดสงออกท่ีเร่ิมมีสัญญาณดี
ขึ้นและจากการลงทุนของภาครัฐเปนตัวกระตุนท่ีสําคัญ 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา ปรับตัวลดลงรอยละ 6.98
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนโดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 
100.84 จาก เค ร่ื อ ง ใช ไฟฟ า ส วน ใหญป รับตั ว ท่ี ลดลง ท้ั ง
เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร พัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ และ
มอเตอรไฟฟา โดยลดลงรอยละ 23.02, 1.58, 21.10, 10.68, 12.59 
และ 3.88 ตามลําดับ เน่ืองจากความตองการใชในประเทศลดลงและ
ประกอบกับคําสั่งซื้อจากตางประเทศชะลอตัว ในขณะท่ีสินคาท่ีมี
การผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก เคร่ืองซักผา กระติกนํ้ารอน หมอหุงขาว และ
สายไฟฟา โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.94, 17.60 และ 17.58 
ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

การสงออกเครื่องใชไฟฟาปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.91 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนโดยมีมูลคาการสงออก 
1,945.81ลานเหรียญสหรัฐฯและปรับตัวเพ่ิมขึ้นในตลาดหลัก 
ไดแก จีน ญี่ปุน อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้นไดแก เคร่ืองปรับอากาศ
มูลคาการสงออก 277.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 
10.00 รองลงมาคือเคร่ืองซักผา มีมูลคาสงออก 157.34 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 67.21 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

“คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2560 จะยังคงทรง
ตัวอุตสาหกรรมไฟฟาจะมีดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเล็กนอยรอยละ 
0.84 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการผลิตของ
เคร่ืองซักผาท่ีสงออกไปตลาดหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
เพ่ิมขึ้นและสายไฟฟาเพ่ือใชในโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศที่มี
การผลิตเพ่ิมขึ้น” 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กนอยรอยละ 0.32 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 110.38 เนื่องจากกลุม
สิ นค า อิ เ ล็ กท รอนิ กส ห ลั ก  ไ ด แ ก  Semiconductor, 
Monolithic IC และ HDD เพิ่มขึ้นรอยละ 10.94, 17.60 
และ 17.58 ตามลําดับ    ตามการขยายตัวของสินคา
อิเล็กทรอนิกสโลก

การสงออกอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.28 โดยมีมูลคาการสงออก 3,161.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ญี่ปุน 
อาเซียน  สหภาพยุ โรป  และสหรัฐอเมริกา ซ่ึง สินคา
อิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ สวนประกอบ
และอุปกรณประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีมูลคา
สงออก 1,310.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
13.63 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน รองลงมาคือ 
วงจรรวม (IC) มีมูลคาสงออก 693.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.83 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

“คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมีดัชนี
ผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้นได
อยางตอเนื่องรอยละ 1.28 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน จากการสงออกปรับตัวเพิ่มขึ้นของสวนประกอบและ
อุปกรณประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก” 
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6. อุตสาหกรรมเหลก็และเหล็กกลา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา 
แหงประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต  ในเดือนตุลาคมป  2560 มีคา 
113.69 ลดลงรอยละ 7.79เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ลดลงรอยละ 15.98 
(เหล็กเสนกลม ลดลงรอยละ 19.15เหล็กเสนขอออย ลดลงรอย
ละ18.97) เนื่องจากลูกคาที่อยูในพื้นท่ีน้ําทวมชะลอคําส่ังซื้อ 
จากการที่ประสบปญหาการขนสง ประกอบกับการกอสราง
ของภาครัฐที่ลาชา เหล็กทรงแบนลดลงรอยละ 0.41 (เหล็ก
แผนเคลือบโครเมียมลดลงรอยละ 21.54 เนื่องจากอุตสาหกรรม
ตอเนื่องคือ อาหารทะเลกระปองมีดัชนีผลผลิตลดลง สําหรับ
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ลดลงรอยละ6.61 โดยเหล็กโครงสราง
รูปพรรณรีดเย็น ลดลงรอยละ 26.13 

การจําหนายในประเทศ ในเดือนตุลาคมป 
2560 มีปริมาณ 1.32 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.8 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว
มีปริมาณ  434,528 ตัน ลดลงรอยละ 24.7 ขณะท่ีเหล็กทรง
แบนมีปริมาณ 889,296 ตันลดลงรอยละ 0.2 

การนําเขา ในเดือนตุลาคมป 2560 มีปริมาณ  
939,273 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรง
ยาวมีปริมาณ 234,914 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ขณะท่ี
ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 704,359 ตันลดลง
รอยละ 1.1 

“แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน
2560 คาดการณวา การผลิตลดลงรอยละ 10.49 โดยเหล็ก
ทรงยาวลดลงรอยละ 17.49 เนื่องจากการกอสรางของ
ภาครัฐที่ลาชาและเหล็กทรงแบนลดลง รอยละ 5.79 ขณะที่
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.47” 
*จากการคาดการณของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


