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สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 

        ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมในปี 2560 เม่ือพิจารณาจากดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) ขยายตวัร้อยละ 
1.58 ใกล้เคียงกบัปี 2559 ท่ี  MPI ขยายตวัร้อยละ 1.6 โดย อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในปี  2560 อาทิ  

อิเล็กทรอนิกส์  (การ
ส่ งออกไปตลาดหลัก 
เพิ่มขึน้และแนวโน้มใน
เ ร่ื อ ง  The Internet of 
things (IoT))  รถยน ต์ 
(เป็นการขยายตัวของ
ต ล า ด ใ น ป ร ะ เท ศ 
เ น่ื อ ง จ า ก ส ภ า พ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ขยายตวั) อุตสาหกรรม

อาหาร (จากผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้อุตสาหกรรมอาหารยงัได้รับแรงขบัเคล่ือนส าคญัจากการส่งออกท่ีความ
ต้องการบริโภคขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง กอปรกบัการบริโภคในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้)  

 
แนวโน้ม ปี 2561 

ประมาณการอัตราการขยายตวัของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัในช่วง  
ร้อยละ 1.5 -2.5 โดยมีปัจจยับวกจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกซึง่จะสนบัสนนุให้การสง่ออกขยายตวัในเกณฑ์
ดีอย่างตอ่เน่ือง แรงขบัเคล่ือนในการลงทนุภาครัฐ ประกอบกบัการด าเนินโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (อีอีซี) 

  เหล็กและเหล็กกล้า ดชันีการผลิตเหล็กปี 61 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน โดยคาดว่าเป็นผลมาจากการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐทัง้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง รถไฟฟ้ารางคู่ รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการก่อสร้าง
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้   

 

 ยานยนต์ ประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 
2,000,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศประมาณ 900 ,000 คนั และ
เป็นการผลิตเพ่ือการสง่ออกประมาณ 1,100,000 คนั   
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↔  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปี 2561คาดว่า การผลิตและการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มทรงตัว โดยเพิ่มขึน้
เล็กน้อยร้อยละ 1.00 และ 3.00 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากตลาดในประเทศและตลาดหลกัท่ีเร่ิมฟืน้ตวั 
โดยสินค้าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ คือ เคร่ืองซกัผ้า เน่ืองจากค าสัง่ซือ้จากตลาดหลกัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ส่วนสินค้าท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัคือ เคร่ืองปรับอากาศจากการส่งออกไปในตลาดอาเซียนท่ีลดลง เน่ืองจากมีการ
แขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

 อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561คาดว่าการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 และคาดว่าจะมีมลูค่า
การสง่ออกไปตลาดหลกัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.00 เม่ือเทียบกบัปีก่อนสินค้าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ คือ ICเน่ืองจากความ
ต้องการ IC ซึ่งเป็นชิน้ส่วนส าคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้รวมถึงน าไปใช้เป็นชิน้ส่วนใน 
Smart phoneและ Tablet ซึง่มีความต้องการเพิ่มขึน้มาก 
 เคมีภัณฑ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 8 ,105 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 15,211 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 สอดคล้อง
ตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ประกอบกบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ จะชว่ยผลกัดนัให้การค้าเคมีภณัฑ์ขยายตวัมากขึน้  

↔  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์  ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2560 ตาม
ความต้องการของผู้บริโภคในอตุสาหกรรมหลกัอ่ืน ๆ โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์กระดาษ ในส่วนหนงัสือและสิ่งพิมพ์ 
อาจส่งผลให้การส่งออกและน าเข้าชะลอตัวจากการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย 
โดยเฉพาะในยุคท่ีส่ือโซเชียลเข้ามามีบทบาทต่อส่ือสิ่งพิมพ์มากขึน้ ทัง้ในแง่ของการขายโฆษณาและยอด
จ าหน่าย ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก แตอ่ย่างไรก็ตาม กลุ่มหนงัสือวรรณกรรม นวนิยาย และ
นิยายแปล รวมทัง้หนงัสือส าหรับเดก็และส่ือการเรียนการสอนยงัคงขยายตวัดีอยา่งตอ่เน่ือง 
 เซรามิค การผลิตและการจ าหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากการ
ผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และอาเซียน อีกทัง้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จะเป็นตัวกระตุ้ นการลงทุนภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชน ท าให้ฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจสูงขึน้ ประชาชนมีก าลงัในการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั สง่ผลให้ตลาดวสัดผุลิตภณัฑ์เซรามิกมีแนวโน้มขยายตวัตามไปด้วย 
 ปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในภาพรวมในปี 2561   การผลิตและการจ าหน่ายปนูซีเมนต์คาดว่าจะ
ปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการฟืน้ตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง    หากการเดินหน้าได้ตามแผน
ของการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐทัง้โครงการเดิมและโครงการใหม่จะมีผลต่อความต้องการใช้
ปนูซีเมนต์ในประเทศให้เพิ่มขึน้ 
 สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตวั
ตามทิศทางการส่งออกท่ีมีแนวโน้มขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจของคูค้่า เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม โดยเฉพาะ
การสง่ออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยงัตลาด CLMV ซึง่เป็นฐานการผลิตเคร่ืองนุง่หม่ท่ีส าคญัของโลก  ประกอบกบั
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มีการผลิตเพ่ือรองรับการจ าหน่ายในประเทศท่ีมีแนวโน้มขยายตวัจากการลงทนุภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นปัจจยั
เสริมท่ีจะท าให้ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ 
 ไม้และเคร่ืองเรือนไม้ การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไม้ปี 2561 เม่ือเทียบกับปี 2560 คาดว่าจะ

ขยายตวัเพิ่มขึน้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกท่ีคาดว่าจะเติบโตมากกว่าปี 2560 

ตลอดจนนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคัญภายในประเทศ 

สอดคล้องกบัการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ปี 2561 ท่ีคาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจในตลาด

ประเทศคูค้่าส าคญั เชน่ จีน ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ท่ีมีทิศทางปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ยา ส าหรับการผลิตยาในปี 2561คาดว่าจะยังขยายตวัได้ตามแนวโน้มการขยายตวัของตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมาซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัในสินค้ายาของไทย 
 ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 2561คาดว่าจะยัง
ขยายตวัได้ตามแนวโน้มการขยายตวัของตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัในสินค้ายาง
แปรรูปขัน้ต้น และสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัในสินค้ายางรถยนต์และถงุมือยางของไทย 

↔  รองเท้าและผลิตภณัฑ์หนงั การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนงัปี 2561คาดว่า การฟอกและตกแตง่หนงัฟอก
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์กลุ่มกระเป๋าเดนิทางและรองเท้า มี
แนวโน้มชะลอตวั อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยท่ีกระตุ้นการผลิต เช่น การขยายตัวเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศจีน มาเลเซีย  และเกาหลีใต้ การลงทนุจากภาครัฐ นโยบายกระตุ้นการจบัจา่ยของรัฐบาล บตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ประเทศดีขึน้  ส าหรับการส่งออก คาดว่า ทุกผลิตภัณฑ์ทัง้หนังและ
ผลิตภณัฑ์หนงัฟอกและหนงัอดัเคร่ืองใช้ส าหรับเดินทาง และรองเท้าและชิน้ส่วน มีทิศทางขยายตวั โดยมีความ
ต้องการของตลาด CLMV เป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญั 
 อัญมณีและเคร่ืองประดับ การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากความต้องการสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ท่ีคาดว่าจะเปล่ียนแปลงในทิศทางดีขึน้ ส่งผลต่อสถานการณ์ความเช่ือมั่นของผู้บริโภค   ส าหรับการส่งออก     
อญัมณีและเคร่ืองประดบั (ไม่รวมทองค า) คาดว่า จะอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างทรงตวั แม้ว่าความต้องการบริโภค
วตัถุดิบพลอยจะลดลง แต่ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการสินค้าเคร่ืองประดบัแท้ท่ีท าจากเพชร และเคร่ืองประดบั
เทียมท่ีมีดีไซน์เป็นเอกลกัษณ์เพิ่มมากขึน้   

 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี  2561 คาดว่าจะขยายตัว เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ตามสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม การฟื้นตวัของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลกัของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น และCLMV
รวมทัง้ต้นทนุการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ต ่าสง่ผลให้การสง่ออกขยายตวั
ได้ตอ่เน่ืองทัง้กลุม่ปศสุตัว์ ประมง ผกัผลไม้ น า้ตาล และข้าว ธัญพืชและแป้ง ประกอบกบัการบริโภคในประเทศ
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองเชน่กนั 
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ภำคบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9  

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 

GDP สามไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 3.8 
(%YoY) 

Quarterly Growth (Year on Year) 
 
 
 
 

 
 

      ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในสามไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.8 
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากสองไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่ง
ขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6 และขยายตวัจากสามไตรมาส
แรกของปี 2559 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.3 

ปัจจัยส าคัญของการเตบิโตของ GDP  
 

 

 

 

 

      ในสามไตรมาสแรกของปี 2560 การผลิตภาค
เกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.6 การผลิตภาคอตุสาหกรรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 ภาคบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9 การ
ใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.1 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 การ
สง่ออกสินค้าและบริการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 

GDP ภาคอุตสาหกรรมสามไตรมาสแรกขยายตัว
ร้อยละ 2.2 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
     GDP สาขาอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของปี 
2560 ขยายตวัร้อยละ 2.2 ปรับตวัขึน้อย่างชดัเจนจาก
สองไตรมาสแรกของปี 2560 ท่ีขยายตัวร้อยละ 1.2 
โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวเร่งขึ น้และมีการ
กระจายตวัมากขึน้ในอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ๆ เช่น ยาน
ยนต์ เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผลิต เหล็ กและผลิตภัณ ฑ์ เหล็ กก ล้าขั น้ มูลฐาน 
ผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูปและการถนอมสัตว์น า้และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น า้ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่น
น า้มนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  

 
 

 
 

 
 
 
 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
 

กำรผลิตภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 

กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 

กำรใช้จ่ำยอุปโภคและบริโภคภำคเอกชน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 

กำรลงทุนรวมขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 

กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.4 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
 

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของปี 
2560 เป็นผลมาจากการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมมีการฟื้น
ตัวอย่างชัดเจน และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกปรับตัวดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
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ดัชนีอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ธ.ค. 2560 ขยายตวัร้อยละ 1.58 

 (%YoY) 

 
 

ดัชนีการส่งสินค้า 
ม.ค. – ธ.ค. 2560 ขยายตวัร้อยละ 1.54 

(%YoY) 

 
 

 
     ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม–ธันวาคม) ของปี 
2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ ท่ีระดับ 112.31 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 (110.56) ร้อยละ 
1.58  
     อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 อาทิ การผลิต
ผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประกอบ และการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 
     ส าห รับแนวโน้มปี  2561 คาดว่า ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมจะขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 เน่ืองจาก
การขยายตวัในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัย
สนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แรง
ขับเคล่ือนการลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ 
และการปรับตวัดีขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน การ
จ้างงาน เป็นต้น 
 
 
 
 

 
     ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม–ธันวาคม) ของปี 
2560 ดชันีการส่งสินค้าอยูท่ี่ระดบั 108.23 เพิ่มขึน้จาก
ชว่งเดียวกนัของปี 2559 (106.58) ร้อยละ 1.54  
     อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพิ่มขึน้
จ า ก ช่ ว ง เดี ย ว กั น ข อ ง ปี  2559 อ าทิ  ก า รผ ลิ ต
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์
และเคร่ืองยนต์ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประกอบ และการผลิตน า้มันจากพืช น า้มันจาก
สตัว์และไขมนัจากสตัว์ เป็นต้น 
     ส าหรับแนวโน้มปี 2561 คาดว่า ดชันีการส่งสินค้า
จะขยายตัวเพิ่มขึน้จากปี 2560 สอดคล้องกับดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรม (มลูคา่เพิ่ม) ข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง 
   ม.ค. – ธ.ค. 2560 ขยายตวัร้อยละ 1.69  (%YoY) 

 
 
 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต อยู่ทีร้่อยละ 60.72 

 
 
 
 

     ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ของปี 
2560 ดชันีสินค้าส าเร็จรูปคงคลังอยู่ท่ีระดบั 107.21 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 (105.42) ร้อยละ 
1.69 
    อตุสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีสินค้าส าเร็จรูปคงคลงั
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 อาทิ การผลิต
เคร่ืองจักรท่ีใช้งานทั่วไปอ่ืน ๆ การผลิตเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขัน้มูลฐาน และการผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และสว่นประกอบ เป็นต้น 
     ส าห รับแนวโน้ม ปี  2561 คาดว่า  ดัช นีสิ น ค้ า
ส าเร็จรูปคงคลงัจะเพิ่มขึน้จากปี 2560 เน่ืองจากการ
ฟืน้ตวัท่ีชดัเจนขึน้ในอุตสาหกรรมการผลิต และมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึน้ในอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ส่งผลให้มี
การปรับปริมาณสินค้าคงคลังให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภาวะอุตสาหกรรมท่ีฟื้นตัวดีขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
 
 
 

 

     ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ของปี 
2560 อัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ ท่ีระดับร้อยละ 
60.72 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 (ร้อยละ 
60.05) 
     อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้อตัราการใช้ก าลังการผลิต
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2559 อาทิ การผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ การผลิต
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์
และเคร่ืองยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ เป็น
ต้น 
     ส าหรับแนวโน้มปี 2561 คาดว่า อตัราการใช้ก าลัง
การผลิตจะปรับตัวสูงขึน้จากปี 2560 เน่ืองจากการ
ขับเคล่ือนและการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ
ขยายตวัตามเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ตามการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ และการขับเคล่ือน
โครงการพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายฝ่ังทะเล
ตะวันออก (EEC) และพื น้ ท่ี เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
ชายแดน เป็นต้น 

  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ธ.ค. อยู่ทีร่ะดบั 86.26  

 
 

 
      

     ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. (12 เดือนแรก) ของปี 
2560 ดัช นี โดยเฉ ล่ียมีค่า 86.26 เพิ่ มขึ น้จากช่วง
เดียวกันของปี 2559 (85.85) และดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ ล่วงห น้า 3 เดือน  อยู่ ท่ี ระดับ  101.26 
เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2559 (100.38) 
     ส าหรับแนวโน้มในปี 2561 คาดว่า ดัชนีความ
เช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึน้จากปี 2560 
เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อ เน่ืองจากการขับ เค ล่ือนส าคัญ ในการลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ ด้านการ
คมนาคมมีการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.  
เพ่ือแก้ไขการจราจรในกรุงเทพมหานคร และการลงทนุ
ในเขตเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยให้ เป็น
ศนูย์กลางการผลิตในภมูิภาค เป็นต้น  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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การค้าต่างประเทศ 

“มูลค่าการค้าต่างประเทศในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการน าเข้าและ
มูลค่าการส่งออก ซ่ึงเป็นไปตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ ดลุการคา้ต่างประเทศเกินดลุ 13,930.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ” 

สถานการณ์การค้าตา่งประเทศในปี 2560 การค้าตา่งประเทศของไทยมีมลูคา่ทัง้สิน้ 459,457.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 236,694.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 
222,763.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน มลูคา่การส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 และมลูคา่การ
น าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 สง่ผลให้ปี 2560 ดลุการค้าเกินดลุ 13,930.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 โครงสร้างการส่งออก 

การส่งออกในปี 2560 มีมูลค่า 236,694.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 เม่ือพิจารณาแยกราย
หมวดสินค้า พบว่า การส่งออกสินค้ามีมลูค่าเพิ่มขึน้เกือบ
ทกุหมวดสินค้า โดยสินค้าเกษตรกรรมมีมูลคา่การส่งออก 
22,945.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.8 สินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 188,148.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 สินค้าแร่และเชือ้เพลิงมีมูลค่า
การส่งออก 8,681.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
29.5 ขณะท่ีสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าการ
สง่ออก 16,919.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.6 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมในปี 2560 มีมูลคา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 สินค้าอตุสาหกรรมท่ีมีมลูค่า
การส่งออกเพิ่มขึน้ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 27,045.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ (มลูคา่การส่งออก 18,497.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 10,255.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.8) เม็ด
พลาสติก (มูลคา่การส่งออก 8,651.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1) และแผงวงจรไฟฟ้า (มูลค่าการ
สง่ออก 8,267.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1)  

 

 

 

 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์ 
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 ตลาดส่งออก 

          การสง่ออกไปยงัตลาดหลกัในปี 2560 ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญ่ีปุ่ น มีสัดส่วนการส่งออกคิดรวมเป็นร้อยละ 
68.3 ของการสง่ออกทัง้หมด โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
พบว่า การส่งออกไปยงัตลาดหลกัมีมูลคา่เพิ่มขึน้ทกุตลาด 
โดยการส่งออกไปยงัจีนมีมลูคา่การสง่ออกเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ
อยู่ ท่ี ร้อยละ 23.7 รองลงมา ได้แก่  ญ่ีปุ่ น กลุ่มประเทศ
อาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป ซึ่งมีมลูคา่เพิ่มขึน้
ร้อยละ 8.9 8.9 8.3 และ 7.5 ตามล าดบั 

 

 โครงสร้างการน าเข้า 

การน าเข้าในปี  2560 มีมูลค่า 222,763.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.7 เมื่อพิจารณาแยกราย
หมวดสินค้า พบว่า การน าเข้ามีมูลค่าเพิ่มขึน้ในทุกหมวด
สินค้า โดย สินค้าเชือ้เพลิงมีมูลค่าการน าเข้า 31,317.3 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.4 สินค้าทุนมีมูลค่า
การน าเข้า 60,822.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.1 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปมีมูลค่าการน าเข้า 
91,320.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.7 สินค้า
อุปโภคบริโภค มีมูลค่าการน าเข้า 25,073.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์การ
ขนส่ง มีมูลค่าการน าเข้า 13,675.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจยัและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่าการน าเข้า 554.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 51.4  

 

 

 

 

     ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์ 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์ 
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 แหล่งน าเข้า 

ในปี 2560 แหล่งน าเข้าท่ีส าคญัของไทย ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญ่ีปุ่ น มีสัดส่วนน าเข้ารวมคิดเป็นร้อยละ 68.8 
ของการน าเข้าทัง้หมด โดยเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า 
แหล่งน าเข้าส าคญัสว่นใหญ่มีมลูคา่เพิ่มขึน้ โดย น าเข้าจาก
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้มากท่ีสดุอยู่ท่ีร้อยละ 23.5 รองลงมา ได้แก่ 
สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน จีน และญ่ีปุ่ น ซึ่งมี
มลูคา่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.9 13.6 10.8 และ 4.5  ตามล าดบั  

 
 
 

 แนวโน้มการส่งออก 

สถานการณ์การส่งออกในปี 2560 การส่งออกขยายตวัตอ่เน่ืองมาตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2560 ส่งผลให้
การสง่ออกในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 9.9 ขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี จากการฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจโลกและ
การค้าโลก สะท้อนได้จากตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัอย่างจีน สหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น ท่ีขยายตวัต่อเน่ือง 
ส่งผลให้อุปสงค์ในหลายสินค้าปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รวมถึงสถานการณ์ราคาน า้มันท่ีเร่ิมปรับตวัสูงขึน้ตามอุปสงค์ของตลาดโลก ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับน า้มัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ส าหรับแนวโน้มการส่งออกในปี 
2561 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกท่ียังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี โดย
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าการส่งออกจะขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 6 - 6.5 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของ
นโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองระหวา่งประเทศ ยงัเป็นปัจจยัท่ีต้องตดิตาม  

 
 

 
 
 
 
 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ปี 2560 

 “เศรษฐกิจโลกขยายตวัต่อเนื่อง การส่งออก ภาคการผลิต ยงัคงขยายตวั อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี้ย 
และ อตัราการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัต ่า”  

สรุปเคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศที่ส าคัญ ปี 2560 

Growth (%YoY) 
 

GDP  Inflation MPI   Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  2.2   2.1  1.3  6.6  7.1 At 4.4 At 1.25-1.5 

จีน  6.9  1.6  6.6  6.7  15.9 At 3.9 At  4.35 

ญ่ีปุ่ น  1.8 a  0.5  4.7  11.8  14.0 At 2.8 At  0.10 

เกาหลีใต้  3.1  2.0   0.6  15.8  17.8 At 3.7 At 1.50 

สิงคโปร์  3.5 a  0.6  10.1  10.4  12.2 At 2.2 At 5.28 

ไทย  3.9 a  0.7  1.6  9.9  14.7 At 1.0 At 1.50 

ที่มา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, www.imf.org, www.nesdb.go.th, www.singstat.gov.sg  
หมายเหต:ุ a เป็นตวัเลขคาดการณ์ 

 เศรษฐกิจโลกในปี 2560 IMF คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.7 เพิ่มขึน้ปี 2559 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.2 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัดีขึน้ เศรษฐกิจหลายประเทศขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ขยายตวัได้ค่อนข้างต ่าในช่วงแรกของปี 2560 แต่ค่อย ๆ ปรับตวัดีขึน้ตามการฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลก 
และการส่งออกท่ีขยายตวัตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตของแต่
ละประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน และอตัราการวา่งงานยงัคงอยู่ในระดบัต ่า 
 จากความเช่ือมัน่ตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ ส่งผลให้ในชว่งปลายปี 2560 
บางประเทศมีการปรับอัตราดอกเบีย้นโยบายขึน้ โดยธนาคารกลางของเกาหลีใต้มีมติปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
นโยบายสู่ระดบั 1.50% จากระดบั 1.25% (เป็นการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 6 ปี นับตัง้แต่เดือน
มิถุนายน 2554) และธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% จากระดับ 1.00-
1.25% เป็น  1.25-1.50% อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงรักษาอตัราดอกเบีย้นโยบายเพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดบัเป้าหมาย ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2561 
IMF คาดว่าจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.9 ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.6 – 4.6 และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 
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 สถานการณ์น า้มนัในตลาดโลก ราคาน า้มนัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยราคาน า้มนัดบิดไูบใน
เดือนธันวาคม  2560 อยู่ท่ี  61.6 ดอลล่าร์/บาร์เรล เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 อยู่ท่ี  52.1 ดอล
ลา่ร์/บาร์เรล ส าหรับปี 2560 ราคาน า้มนัดิบดไูบเฉล่ียอยูท่ี่ 53.2 ดอลล่าร์/บาร์เรล เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึ่ง
เฉล่ียอยู่ท่ี 41.3 ดอลล่าร์/บาร์เรล ราคาน า้มนัดิบดไูบในปี 2561 บมจ. ไทยออยล์ คาดการณ์ว่า จะปรับเพิ่มขึน้
จากปี 2560 และเคล่ือนไหวในกรอบ 55 - 60 ดอลลา่ร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนนุจากความต้องการใช้น า้มนัท่ีมี
แนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่งทัว่โลก และความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต
กลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกท่ีตัดสินใจขยายระยะเวลาการปรับลดก าลังการผลิต ส าหรับราคาน า้มันดิบ 
NYMEX สง่มอบเดือนมีนาคม อยู่ท่ี 64.5 ดอลล่าร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนนุจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งส่งผลตอ่อปุสงค์น า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้การปรับลดก าลงัการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปกไปจนถึงสิน้ปี 2561 
อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนการปรับลดก าลงัการผลิตในการประชมุโอเปกครัง้ต่อไปในเดือนมิถนุายน 2561
เพ่ือประเมินผลกระทบตอ่ราคาน า้มนัและปริมาณน า้มนัในตลาดจากการปรับลดก าลงัการผลิต  
 อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีปัจจยัท่ียงัต้องติดตาม เช่น การด าเนินนโยบายของประเทศสหรัฐฯ เช่น นโยบาย
ปฏิรูประบบภาษี การปรับอตัราดอกเบีย้ของเฟดในปี 2561 ผลกระทบของ  Brexit ซึ่งน่าจะเร่ิมชดัเจนขึน้ ความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจยั
ตา่ง ๆ อาจสง่ผลตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก  
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต  

 
ที่มา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 

มูลค่าการน าเข้าและปริมาณการจ าหน่าย 

 
ที่มา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 

 การผลิตปี 2560มีดชันีผลผลติ 123.84ลดลงร้อยละ 4.16เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน โดยเหลก็ทรงยาวมดีชันีผลผลติลดลงร้อยละ 8.55ผลติภณัฑ์
ที่มีการผลติลดลงคือเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 
17.10 และ 10.31 ตามล าดบัเนือ่งจากอตุสาหกรรมก่อสร้างที่ชะลอตวั
ส าหรับเหลก็ทรงแบน มีดชันีผลผลติลดลงร้อยละ 1.23ผลติภณัฑ์ที่มี
การผลติลดลงคือ เหลก็แผน่เคลอืบโครเมียม ลดลงร้อยละ 23.36 
เนื่องจากอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง คอื อตุสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องที่
มีการผลติลดลง ขณะทีเ่หลก็แผน่เคลอืบสงักะส ีเพิม่ขึน้ร้อยละ 14.50โดย
เป็นเหลก็แผน่เคลอืบสงักะสชีนิดกลัวาไนซ์เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ 

การจ าหน่ายปี 2560 มีปริมาณ16.54ล้านตนัลดลง
ร้อยละ 14.20เมื่อเทียบกบัปีก่อนโดยเหลก็ทรงยาวลดลง
ร้อยละ 25.7ผลติภณัฑ์ที่มีการจ าหนา่ยลดลงคือ
เหลก็เส้นและเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ลดลงร้อยละ34.4
เนื่องมาจากอตุสาหกรรมก่อสร้างที่ชะลอตวัขณะที่เหลก็
ทรงแบนลดลงร้อยละ 6.7ผลติภณัฑ์ที่มีการจ าหนา่ย
ลดลงคือ เหลก็แผน่เคลอืบโครเมยีม ลดลงร้อยละ 19.6 

 การน าเข้าปี 2560มมีลูคา่7.29พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ6.29เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
โดยเหลก็ทรงแบนเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.55ผลติภณัฑ์ที่มี
การน าเข้าเพิ่มขึน้ ดงันี ้เหลก็แผน่รีดเย็นชนดิ carbon 
steel เพิ่มขึน้ร้อยละ 57.46ซึง่เหลก็แผน่รีดเย็นชนดิ 
carbon steel ร้อยละ 55 ของการน าเข้าทัง้หมด มาจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อน ามาใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
รองลงมาคือเหลก็แผน่เคลอืบดีบกุเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.98 
โดยเป็นการน าไปใช้ในอตุสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
ส าหรับเหลก็ทรงยาว เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.96ผลติภณัฑ์ที่มี
การน าเข้าเพิ่มขึน้มากที่สดุคือเหลก็ลวด เพิ่มขึน้ร้อยละ 
21.29 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปี
2561 
 ดชันีการผลติเหลก็ปี 61 คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้
เลก็น้อย ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยคาดวา่เป็นผล
มาจากการลงทนุโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐทัง้ระบบ
ขนสง่มวลชนรถไฟฟ้าความเร็วสงู รถไฟฟ้ารางคู ่รวมถึง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) รวมถึง
การก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ การ
บริโภคปี2561 จะมีปริมาณ17.02 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 
3 

ดัชนีผลผลิตปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตลดลง
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัว ส าหรับเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตทรงตัวเนื่องจากอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น ขณะที่ดัชนีผลผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมลดลง  
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องที่มีการผลิตลดลง 

ดัชนีผลผลิตปี 2560ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559โดยเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตลดลงเนื่องจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัว ส าหรับเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตทรงตัวเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ขณะที่ดัชนีผลผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมลดลง  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องที่มีการผลิตลดลง 
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต ปริมาณจ าหน่ายในประเทศ มูลค่าการน าเข้า 
และมูลค่าการส่งออกของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

 

 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

การน าเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในปี 2560มีมูลค่า 15,094.57ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.77โดยสินค้าหลกัท่ีมีการน าเข้าลดลง 
ได้แก่ เคร่ืองคอมเพรสเซอร์และส่วนประกอบมีมลูคา่การน าเข้า 760.07
ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 5.51 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีมูลค่า 
659.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 39.02ในขณะท่ีเคร่ืองอุปกรณ์
ป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบปรับตัวมีมูลค่า 1,911.14 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปี 2560มีดัชนีผลผลิตอยู่ ท่ี 114.47
ลดลงร้อยละ 3.06ทัง้นีเ้คร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 
ได้แก่  เค ร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์พัดลม ตู้ เย็นเตา
ไมโครเวฟ กระติกน า้ร้อน และหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ12.47 , 
6.21, 15.40, 8.14, 6.91, 9.70และ 6.61ตามล าดบัเป็นผลจาก
ปริมาณความต้องการซือ้ท่ีลดลงในประเทศ ประกอบกบัค าสัง่ซือ้
จากต่างประเทศลดลงในขณะท่ีสินค้าท่ีมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ เคร่ืองซกัผ้า สายไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มขึน้ร้อยละ 
25.69, 7.59และ 9.01ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
การจ าหน่ายในประเทศในปี2560 ส่วนใหญ่มีการปรับตวัลดลง
เม่ือเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ 
ตู้ เย็น เตาไมโครเวฟ กระตกิน า้ร้อน และหม้อหงุข้าว ลดลงร้อยละ 
13.07, 0.76, 8.25, 7.88, 2.69 และ 0.08 ยกเว้นพดัลมตามบ้าน
และเคร่ืองซักผ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.33และ12.46 ตามล าดับเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน 

 การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในปี 2560 มีมลูค่า 23,703.55ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.20
จากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึ น้  ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ นและอาเซียน สินค้าท่ีมีการ
ส่งออกมูลค่าเพิ่มขึน้มาก3 อันดับแรก ได้แก่ 1.เคร่ืองอุปกรณ์
ป้องกันวงจรไฟ ฟ้าและส่ วนประกอบมีมูลค่าการส่ งออก 
1,673.17ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.882.แผงสวิตซ์
และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออก 1,656.81ล้าน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.48และ 3.ตู้ เย็นมีมูลค่าการ
ส่งออก 1 ,612.78ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 5.25
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มขึน้ในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 
285.96ในขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศมีมลูค่าการส่งออก 4,198.79
ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 2.35เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2561 
 “ส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าในปี 2561คาดวา่ การผลิตและการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มทรงตวั โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยร้อยละ 
1.00และ 3.00 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากตลาดในประเทศและตลาดหลกัท่ีเร่ิมฟืน้ตวั โดยสินค้าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ คือ เคร่ืองซกั
ผ้า เน่ืองจากค าสัง่ซือ้จากตลาดหลกัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาส่วนสินค้าท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัคือ เคร่ืองปรับอากาศจากการส่งออก
ไปในตลาดอาเซียนท่ีลดลง เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้” 
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มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี2560ลดลงร้อยละ 3.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559ทั้งเครื่องปรับอากาศ 
คอมเพรสเซอร์ พัดลม ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน้ าร้อน และหม้อหุงข้าว เป็นผลจากปริมาณความต้องการซื้อที่ลดลง
ในประเทศ ประกอบกับค าสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงในขณะที่เครื่องอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผง
สวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และตู้เย็นมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และ
อาเซียน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการน าเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

การน าเข้าสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2560มีมลูคา่34,828.11
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 12.86โดยสินค้า
หลกัที่มีการน าเข้าเพิ่มขึน้ ได้แก่ วงจรรวมมีมูลค่า 11,260.67 
ล้ าน เห รียญ สห รัฐฯป รับ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ร้อยละ  18.84และ
สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีมูลค่า
การน าเข้า 4,496.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.83
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560มีดชันีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ109.42เพิ่ มขึ น้ จากปีก่อน ร้อยละ 7.51โดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ได้แก่ Semiconductor, 
HDD, IC และPCBAเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.78, 16.24,8.84และ
1.95ตามล าดบั จากการขยายตวัของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ
โลกมีความต้องการใช้เพิ่มขึน้เนื่องจากIC เป็นชิน้สว่นส าคญัใน
การพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงรวมถึงน าไปใช้เป็น
ชิ น้ส่วนใน Smartphone และ  Tablet ซึ่ งมีความ ต้องการ
เพิ่มขึน้ส าหรับการผลิต HDD มีการพฒันาให้มีความจุมากขึน้
ส าหรับน าไปใช้ใน Cloud Storage 
 
การส่งออกสิน ค้าอิ เล็ กทรอนิก ส์ ในปี  2560 มีมูลค่า 
36,505.23ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.02โดยตลาด
ส่งออกหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึน้  ทัง้ญ่ีปุ่ น จีน อาเซียน 
สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา โดยสว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีมลูคา่การสง่ออก 14,358.12ล้าน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.01วงจรรวม (IC)มีมูลค่า
8,250.85 ล้านเห รียญสห รัฐฯ เพิ่ มขึ น้ ร้อยละ 7.66และ
เคร่ืองโทรศพัท์และอุปกรณ์ปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 120.71มี
มลูค่า 2,079.73ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มขึน้
ในตลาดญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ในปี 2561 
 “ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561คาดว่าการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00และ
คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.00เมื่อเทียบกับปีก่อนสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ IC
เนื่องจากความต้องการ IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสนิค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นรวมถึงน าไปใช้เป็นชิ้นส่วนใน 
Smart phoneและ Tablet ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาก” 
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มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ7.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้นในส่วนของ Semiconductor, IC, HDD และ PCBA เป็นผลจากการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมี
ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสำหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต ์

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

 การผลิตรถยนต์ 
 ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,988,823คัน เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซ่ึงมีปริมาณการผลิต  1,944,417 
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 42 
รถกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ร้อยละ 56 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
อื่น ๆ ร้อยละ 2 
การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 

 ในปี 2560(ม.ค.-ธ.ค.) มีจ านวน 871,650คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซ่ึงมีปริมาณการจ าหน่าย 768,788 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.38 โดยแบ่งเป็นการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตัน 
ร้อยละ 41 รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
อื่น ๆ ร้อยละ 5 

 การส่งออกรถยนต์ 
 ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการส่งออกรถยนต์จ านวน 1,139,696 

คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีปริมาณการส่งออก 
1,188,515คัน ลดลงร้อยละ4.11 โดยเป็นการลดลงเกือบทุกตลาด 
ยกเว้นในประเทศแถบโอเชียเนียและอเมริกาเหนือ 

 มู ลค่ าการส่ งออกของส่ วนประกอบและอุปกรณ์ รถยนต์ 
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 9,033.88ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีมูลค่า 8,233.54ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 ตลาดส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนตท์ี่ส าคัญ (3 อันดับแรก) ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 มูลค่าการน าเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ในปี 2560 
(ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 11,401.15ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีมูลค่า  10,603.56ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.52 แหล่งน าเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ที่
ส าคัญ (3 อันดับแรก) ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรถยนต์ ปี 2561 

 ส าหรับประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 จากการคาดการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่า การ

ผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 และเป็นการผลิตเพื่อการ

ส่งออกประมาณ 1,100,000 คัน ซ่ึงสอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP) ปี 

2561 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4 ส าหรับตลาดส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  

2,453,717 2,457,057 

1,880,007 1,912,237 1,944,417 1,988,823 

1,425,514 
1,326,055 

881,572 799,632 768,788 871,650 

1,026,671 1,128,152 
1,128,102 1,204,895 1,188,515 1,139,696 

2555 2556 2557 2558 2559 2560

กำรผลิต จ ำหน่ำย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจ าหน่าย การส่งออก

6,905.69 7,358.31 7,849.24 8,006.05 8,233.54 
9,033.88

12,578.30 
11,912.48 

9,061.60 
10,005.79 10,603.56 

11,401.15

2555 2556 2557 2558 2559 2560

มูลค่ำกำรส่งออกและน ำเข้ำสว่นประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
(ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2560 ปริมาณการผลติขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวของ

ตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวซึง่สอดคล้องกับทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.9 รวมทั้งมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดใน

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกากลางและใต้ 
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อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์ 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรม.ยาน

ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

 การผลิตรถจักรยานยนต ์
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์
2,055,193คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
การผลิตจ านวน1,820,358คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.90 

การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ใน ปี  2 560  (ม .ค .-ธ .ค .) มี ป ริ ม าณ การจ าห น่ าย
รถจักรยานยนต์1,810,771 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่ งมีการจ าหน่ายจ านวน 1,738,231คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 
การส่งออกรถจักรยานยนต์ 
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจ านวน 849,081คัน (เป็นการ
ส่งออก CBU จ านวน 368,358 คัน และ CKD จ านวน 
480,723ชุด)เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
การส่งออกจ านวน 926,277 คันลดลงร้อยละ 8.33 

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 736.64ล้านเหรียญสหรัฐ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 609.93
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.77 ตลาดส่งออก
ของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ที่ส าคัญ 
(3 อันดับแรก) ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุ่น 

 มูลค่าการน าเข้ าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

 ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 557.71ล้านเหรียญสหรัฐ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 537.16
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 แหล่งน าเข้าของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ที่ส าคัญ (3 
อันดับแรก)  ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ ปี 2561 

 ส าหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2561คาดว่า การผลิตจะขยายตัว ประมาณ
ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการส่งออก ร้อยละ 10-15 

2,606,161 
2,218,625 

1,842,708 1,801,590 1,820,358 
2,055,193 

2,130,067 
1,738,996 1,701,535 1,639,088 1,738,231 

1,810,771 

856,275 
935,747 887,980 935,829 926,277 849,081 

2555 2556 2557 2558 2559 2560

กำรผลิต จ ำหน่ำย และส่งออก รถจักรยำนยนต์ (คัน)

การผลิต การจ าหน่าย การส่งออก

767.31
826.23

715.29
592.69 609.93

736.64

549.3 590.37
524.49 534.59 537.16 557.71

2555 2556 2557 2558 2559 2560

มูลค่ำกำรส่งออกและน ำเข้ำ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยำนยนต์ (ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี 2560 การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

ความต้องการของตลาดในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกชะลอตัว  
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อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 

กำรตลำดและกำรจ ำหน่ำย 
 

 
 

 

  

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ในปี 2560มีมูลค่าประมาณ 7,474 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี  2559 ร้อยละ10.69 (%YoY)
แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานประมาณ4,136 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.59และเคมีภัณฑ์ขั้นปลายประมาณ3,338 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ2.22 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าคัญ
ที่ ส่ งผลให้ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคมีภัณ ฑ์อนิ นทรีย์ (25.43%) สี 
(23.94%) และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (23.28%) ตามล าดับมูลค่า
การส่งออกปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559จากการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น 
และกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การน าเข้าเคมีภัณฑ์ ในปี 2560มีมูลค่าประมาณ14,788 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ13.09(%YoY)
แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานประมาณ9,176 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.49และเคมีภัณฑ์ขั้นปลายประมาณ5,612
ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ7.94โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าคัญ
ที่ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเคมีภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นเช่นเคมีภัณฑ์
เบ็ดเตล็ด (29.43%) ปุ๋ยเคมี(14.59%) และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ 
(13.59%) ตามล าดับซึ่งมูลค่าการน าเข้าเคมีภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมสูงขึ้นสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น 

แนวโน้มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี2561 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 8,105 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 15,211 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3สอดคล้องตามทิศทางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องระหว่างร้อยละ 4โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกระตุ้นด้าน
เศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ จะช่วยผลักดันให้การค้าเคมีภัณฑ์
ขยายตัวมากขึ้น 

ในปี 2560 ภาพรวมการค้าเคมีภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.69เช่นเดียวกันกับมูลค่าการน าเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.09ตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ตัวเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปี 
2561 คาดว่าภาพรวมการค้าเคมีภัณฑ์จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3 ตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ ที่จะช่วยผลักดันให้การค้า
เคมีภัณฑ์ขยายตัวมากข้ึน 

มูลค่ำกำรส่งออกเคมภีัณฑ์ (ล้ำนเหรียญสหรัฐ)

สหรัฐ) 

มูลค่ำกำรน ำเข้ำเคมีภัณฑ์(ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์
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อุตสาหกรรมพลาสตกิ 

 
 
 

 
กำรตลำดและกำรจ ำหน่ำย 

 

 

 
 

  
  
  
  

  
 ดัชนีผลผลิตและดัชนีการส่งสินค้าปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.20

และ 0.58ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ท าให้ดัชนีท้ังสองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ประจ าโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ า คิดเป็นร้อยละ 18.02และ 
12.26 และผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น ร้อยละ9.70และ 9.56 
ตามล าดับ 
ปริมาณการส่งออก ปี 2560 มีปริมาณ1,121,447ตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 1.13จากการส่งออกกลุ่มของที่ใช้ล าเลียง
หรือบรรจุสินค้า(3923)และแผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และ
แถบอื่นๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) 

 ปริมาณการน าเข้าปี 2560 มีปริมาณ750,982 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ7.53จากการน าเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปู
พื้น (3918) ของใช้ในครัวเรือน (3924)ของที่ใช้ล าเลียงหรือ
บรรจุสินค้า(3923)และเครื่องสุขภัณฑ์ (3922) 
มูลค่าการส่งออกปี 2560 มีมูลค่า4,083 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.52 จากการส่งออกกลุ่มของอื่นๆ 
ที่ท าด้วยพลาสติก (3926) แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และ
แถบอื่นๆ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) และของที่ใช้ล าเลียง
หรือบรรจุสินค้า(3923) 
มูลค่าการน าเข้าปี 2560 มีมูลค่า4,393 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.48จากการน าเข้ากลุ่มพลาสติก 
ปูพ้ืน (3918)  และของที่ใช้ล าเลียงหรือบรรจุสินค้า(3923) 

ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
2. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

แนวโน้มอุตสำหกรรมพลำสติก ปี2561 

 อุตสาหกรรมพลาสติกปี 2561คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
และการค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าในภาพรวมปี 2561 ประเทศไทยจะมี  GDP ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 3.7-4.7 หรือเฉลี่ยร้อยละ 4.2  รวมถึงมีผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่ของโลกใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส าคัญ และมี
แนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของก าลังซื้อภายในประเทศส่งผลให้ปริมาณและมลูค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดี 
มูลค่าการส่งออกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีการปรับตัวใหม่ในปี 2561 
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อุตสาหกรรมพลาสติกปี 2560 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก
และประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะคู่ค้าในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน และจากราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นตามเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
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ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำ  
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อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
 
 
 

การตลาดและการจ าหน่าย 

 
 

 
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 มูลค่าการส่งออก  ปี  2560 มีมูลค่ารวม 
9,101.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี  2559 ร้อยละ 37.11 
(%YoY)  

 มูลค่าการน าเข้ า  ปี  2560 มีมู ลค่ ารวม 
4,257.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 57.96 
(%YoY)  

 สาเหตุส าคัญที่ท าให้มูลค่าการส่งออกและ
น าเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ ามันดิบ รวมถึงเสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆ 
และภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ 
โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียนและจีน
ปรับตัวดีขึ้น 

 ราคาสินค้า ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนใน
ตลาดเอเชีย ปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 37.04 และ 
28.16 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ ทั้งนี้  เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี  2559 พบว่า 
ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ราคา 36.95 และ 25.00 บาท /กิ โลกรั ม 
ตามล าดบั 

 ราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ปี  2560 
ราคาจ าหน่ายเม็ดพลาสติก (ราคาเฉลี่ย SE  

Asia CFR) ของ LDPE, HDPE และ PP มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 43.55, 39.83 และ 39.74 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559พบว่า ราคาเฉลี่ยของ LDPE และ PP ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับราคา 42.02 และ 37.31 บาท/กิโลกรัม 
ตามล าดับ ส่วน HDPE มีระดับราคาเฉลี่ยลดลงจากระดับราคา 40.16 บาท/กิโลกรัม  
แนวโน้มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ปี 2561 

“ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2561 คาดว่าจะมีการปรับตัวตามการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย
อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2561 ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ระหว่างร้อยละ 
3.7-4.7 เฉลี่ยร้อยละ 4.2  ปัจจัยส าคัญที่อุตสาหกรรมต้องตดิตาม คือ การปรับตัวของระดบัราคาน้ ามันดบิ ภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมภิาคเอเชีย และ
ภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะความมั่นคงทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ ” 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2560 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชียปรับตัวผันผวน ตามการปรับตัวของราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลก โดยภาพรวมปรับตัวในทิศทางขาขึ้น และคาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจการค้าใน
ภูมิภาคเอเชีย 
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 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 
  

 
 
 
 

ดัชนีผลผลติ 
อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษ และสิ่งพิมพ์ 

 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 
 

 
ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงพำณิชย์  
 

การผลิตกระดาษ ในปี 2560ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน จากกลุ่มเยื่อกระดาษกระดาษพิมพ์เขียน 
กระดาษแข็ง และกระดาษคร๊าฟท์ ร้อยละ 3.023.70 4.00และ 
5.40 ตามล าดับเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องด้วยปริมาณการบริโภคในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
และส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษมีกระแสตอบรับท่ี
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมหลัก
อื่น ๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ เครื่องส าอาง ยาและ
เวชภัณฑ์ มีความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษท่ีใช้กับสินค้ากลุ่มน้ี
เพิ่มขึ้นด้วย 

การส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ปี2560มีมูลค่า
ส่งออกรวม1,991.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75เมื่อ
เทียบกับปีก่อน จากการส่งออกเยื่อกระดาษท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.97 
ในชนิดเยื่อไม้เคมีละลายน้ าได้ไปยังประเทศคู่ค้าอย่างจีน และ
ฟิลิปปินส์ ในส่วนกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่งออกเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.65ไปเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย ส าหรับหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ ส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นเดียว ร้อยละ 1.01 ไปยังประเทศคู่ค้า
หลักอย่างฮ่องกงและอินโดนีเซีย ในประเภทสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หนังสือท่ี
พิมพ์เป็นเล่มรวมถึงรูปลอกต่าง ๆ  

การน าเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปี 2560มีมูลค่า
น า เข้ า ร ว ม 2 ,4 7 5 .9 0 ล้ า น เห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  เพิ่ ม ขึ้ น 
ร้อยละ 7.04เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการน าเข้าเยื่อกระดาษ
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดท่ีไม่สามารถผลิตได้ ใน
ประเทศโดยเฉพาะกระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีน ากลับมาใช้ซ้ าได้
อีกในขณะท่ีหนังสือและสิ่งพิมพ์ น าเข้าลดลง ร้อยละ 24.54จาก
ความนิยมส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ถูกแทนท่ีด้วยสื่อดิจิตอล 

แนวโน้มอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษและสิ่งพิมพ์ ปี 2561 
 ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2560 ตามความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
กระดาษ ในส่วนหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาจส่งผลให้การส่งออกและน าเข้าชะลอตัวจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคท่ีสื่อ
โซเชียลเข้ามามีบทบาทต่อสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น ท้ังในแง่ของการขายโฆษณาและยอดจ าหน่าย ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
หนังสือวรรณกรรม นวนิยาย และนิยายแปล รวมท้ังหนังสือส าหรับเด็กและสื่อการเรียนการสอนยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง  

นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษและสิ่งพิมพ์ 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซ่ึงมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้านโยบายดังกล่าวจึงเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง
(รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.nesdb.go.th) 

60

80

100

120

140

160

                         

                                     

                    

             

ปริมำณกำรผลิตอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษและสิ่งพิมพ์ในปี 2560ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากกลุ่มเยื่อ
กระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษแข็ง และกระดาษคร๊าฟท์ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือ
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วยปริมาณการบริโภคในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้ในอุตสาหกรรม
หลักอ่ืนๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ยาและเวชภัณฑ์ 

กำรส่งออก-น ำเข้ำเยื่อกระดำษ กระดำษและสิ่งพิมพ์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 

 

การผลิต จ าหน่าย และส่งออกเซรามิก 

 

 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

หมายเหต ุ: จากการส ารวจโรงงานกระเบือ้ง บุผนงั จ านวน 13 โรงงาน และ 

เคร่ืองสขุภณัฑ์ จ านวน 7 โรงงาน 

2. มลูค่าการสง่ออก : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดั 

กระทรวงพาณิชย์ 
           

 

 การผลิต ปี 2560 กระเบือ้งบุพืน้ บ ุผนงั มีปริมาณการผลิต 
140.37 ล้านตารางเมตร ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.95 (%YoY) 
เนื่ องจากยังคงมีสินค้าคงคลังเป็นจ านวนมาก ในขณะที่      
เคร่ืองสขุภณัฑ์ มีปริมาณการผลิต 7.30 ล้านชิน้ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
ร้อยละ 1.14  (%YoY)  ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อรองรับค าสั่งซื อ้
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 การจ าหน่าย ปี 2560 กระเบือ้งบุพืน้ บุผนัง มีปริมาณการ

จ าหนา่ย 155.89 ล้านตารางเมตร ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.25 
(%YoY) ในขณะที่เคร่ืองสขุภณัฑ์มีจ านวน 4.27 ล้านชิน้ ลดลง
จากปีก่อน ร้อยละ 5.55 (%YoY) 

 การส่งออก ปี 2560 การส่งออกกระเบือ้งปูพืน้ บผุนงัมีมูลค่า 
99.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน  ร้อยละ 3.95 
(%YoY) จากยอดค าสัง่ซือ้ที่ลดลงของสปป.ลาวและเมียนมา 
ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์มีมูลค่า 181.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 4.62 (%YoY) จากขยายตวัของการ
สง่ออกไปยงัประเทศจีนถึงร้อยละ 68.44 ซึ่งเป็นตลาดสง่ออกหลกั
รองจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น 
 

                    

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ปี 2561 
  การผลิตและการจ าหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จากการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่ขยายตวัได้ดีในตลาด
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และอาเซียน อีกทัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะเป็นตวักระตุ้ นการลงทนุภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชน ท าให้ฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจสงูขึน้ ประชาชน    มีก าลงัในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศยั ส่งผลให้ตลาดวสัดผุลิตภณัฑ์
เซรามิกมีแนวโน้มขยายตวัตามไปด้วย 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
การเข้าไปลงทุนพัฒนาในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ      สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ 

มาตรการสนับสนนุด้านภาษี การอ านวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีมลูค่าเพ่ิมสงูขึน้ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และ
ขยายชอ่งทางตลาดใหม ่ๆ ให้เพ่ิมขึน้ 
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การผลิต จ าหน่าย และส่งออกกระเบื้องปูพืน้ บุผนัง
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การผลิต จ าหน่าย และส่งออกเครือ่งสุขภัณฑ์
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ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเซรามิก ปี 2560 ยงัคงหดตวั จากการแข่งขนักบัสินค้าน าเข้าท่ีมีราคาถกู 
และมีคุณภาพให้เลือกหลากหลายระดบั ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกขยายตวัเพิ ่มขึน้เกือบ            
ทุกผลิตภัณฑ์ ในตลาดญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกาและอาเซียน โดยเคร่ืองสุขภัณฑ์ มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 
ในขณะท่ีเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร มีมลูคา่สงูสดุ ซึง่สง่ออกไปยงัสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั 
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ปริมาณการผลิตและจ าหน่าย 
มูลค่าส่งออกและน าเข้าปูนซีเมนต์

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ )

มูลค่าการน าเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ )

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่าย 
มูลค่าส่งออกและน าเข้าปูนซีเมนต์ 

  

 

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดชันีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) 

(ตวัเลขคาดการณ์) 

2. มลูค่าการสง่ออก-น าเข้า  : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย์   และคาดการณ์โดย สศอ. 

  
 การผลิตปนูซีเมนต์ (ไมร่วมปนูเม็ด) ในปี 2560   หดตวัลง 

เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ร้อยละ 6.58  เนื่องจากที่ผา่นมาการฟืน้ตวั
ของภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัลงไปถึงประชาชนในระดบั
ฐานรากน้อย    การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐซึง่เป็น
ปัจจยัส าคญัที่กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนีย้งัมีความก้าวหน้า            
ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงั  

 การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 
2560  หดตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 5.73  จากการที่
ประชาชนมีก าลงัซือ้น้อย   การแขง่ขนัของตลาดในประเทศมีสงู   
การปล่อยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารมีความเข้มงวด
มากขึน้   อสงัหาริมทรัพย์ยงัมีปริมาณล้นตลาด   การก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายหรือ
โครงการใหม่ๆ ยังไม่ถึงขัน้ตอนที่ใช้ปูนซีเมนต์    การจัดซือ้          
จดัจ้างโครงการภาครัฐที่ลา่ช้า 

 การส่งออก-น าเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2560  
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มลูคา่การสง่ออกหดตวัลง ร้อยละ 19.84 จากการ
ปรับลดค าสัง่ซือ้จากเมียนมาและลาวอยา่งตอ่เนื่อง  ตัง้แตต้่นปี   

2560  เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยออกไปตัง้ฐานการผลติปนูซีเมนต์ในสองประเทศและเร่ิมการผลติแล้ว   รวมถึง
สภาวะตลาดปูนซีเมนต์ในภมูิภาคเอเชียค่อนข้างชะลอตวัด้วยเช่นกัน   สว่นมูลค่าการน าเข้าเมื่อเทียบกับปีก่อนขยายตวัถึง 
ร้อยละ 619.59  จากการน าเข้าปนูซีเมนต์ราคาถกูจากลาว  

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ปี 2561 
 อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในภาพรวมในปี 2561   การผลิตและการจ าหน่ายปนูซีเมนต์คาดวา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟืน้ตวัดีขึน้อย่างตอ่เนื่อง    หากการเดินหน้าได้ตามแผนของการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ
ทัง้โครงการเดิมและโครงการใหมจ่ะมีผลตอ่ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศให้เพิ่มขึน้   

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมกะโปรเจ็คตา่งๆ   การเพิ่ม

เม็ดเงินลงทนุในโครงการพฒันาสาธารณปูโภค- คมนาคมขนสง่ในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก (EEC)  และการก าหนดกรอบเวลาที่ชดัเจนมากขึน้   
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ปริมาณการผลิตและจ าหน่าย 
มูลค่าส่งออกและน าเข้าปูนซีเมนต์
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ปริมาณการผลิตและจ าหน่าย 
มูลค่าส่งออกและน าเข้าปูนซีเมนต์

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ )

มูลค่าการน าเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ )

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในปี 2560 เม่ือเทียบกับกับปีก่อน  การผลิตและการจ าหน่ายหดตัวลงจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ยังส่งผลถงึผู้บริโภคระดับฐานรากไม่มากนักรวมถงึการแข่งขันสูง  การส่งออกมี
มูลค่าลดลงจากการท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยเข้าไปตัง้ฐานผลิตในเมียนมาและลาวและเร่ิม
การผลิตในประเทศแล้ว  การน าเข้ามีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึน้มากจากปูนซีเมนต์ราคาถูกจากลาว 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิต 

ผลิตภณัฑ์เสน้ใยส่ิงทอขยายตวั ร้อยละ 2.4เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการผลิตเส้นใยสงัเคราะห์สมบตัิพิเศษ อาทิ 
เส้นใยคอลาเจนเส้นใยคอมโพสิตเพื่อรองรับความต้องการของประเทศคู่ค้า ประกอบกบัBOI ได้อนมุตัิการส่งเสริมการลงทนุในกิจการ
เส้นใยท่ีมีสมบตัิพิเศษ ซึง่เป็น 1 ในอตุสาหกรรมศกัยภาพตามนโยบายรัฐบาล ได้รับอนมุตัิการลงทนุ ส่งผลให้การผลิตขยายตวั 

ผ้าผืนและ กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ลดลง ร้อยละ 0.6และ 0.8ตามล าดับโดยเป็นการลดลงในผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (ฝ้าย)ตามความ
ต้องการของตลาด ส่วนเคร่ืองนุ่งห่มลดลง จากการรับจ้างผลิตเสือ้ผ้าแบบ OEM ถูกย้ายไปกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้รับสิทธ์ิ GSP 
จากสหรัฐฯ และสหภาพยโุรป 

การจ าหน่ายในประเทศ 
กลุ่มเสน้ใยส่ิงทอ ผา้ผืนและเคร่ืองนุ่งห่มลดลง ร้อยละ3.94.2และ0.8 ตามล าดบั ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคในประเทศ

ยังไม่ขยายตัว จากภาระหนีภ้าคครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์สูง แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้ นการใช้จ่ายช่วงปลายปี ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคก็ยงัฟืน้ตวัไม่เต็มท่ีจากความกงัวลเกี่ยวกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจไทยท่ียงัมีสญัญาณการฟืน้ตวัไม่ชดัเจน 

การส่งออก 

กลุ่มเส้นใยส่ิงทอและผ้าผืน มีมูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ10.0และ 6.2ตามล าดับโดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องตัง้แต่ช่วง
ปลายปี2559 ซึง่สินค้าท่ีส่งออกเป็นเส้นใยสงัเคราะห์ท่ีมีสมบตัิพิเศษ และผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นใยสงัเคราะห์ท่ีมีสมบตัิพิเศษ ท่ีไทยมี
ศกัยภาพทัง้ในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดส าคญั ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ตรุกี และบงัคลาเทศ 

ในส่วนเคร่ืองนุ่งห่ม ลดลง ร้อยละ 4.6โดยเฉพาะในตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดท่ีไทย
เสียเปรียบจากการถกูตดัสิทธ์ิ GSP จากประเทศดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การส่งออกเสือ้ผ้าส าเร็จรูปไปยงัตลาดอาเซยีน ยงัคงขยายตวั
ได้ด ี

คาดการณ์แนวโน้ม ปี 2561 
ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออกท่ีมีแนวโน้มขยายตัว

ตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยงัตลาด CLMV ซึง่เป็นฐานการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีส าคญัของโลก  ประกอบกบัมีการผลิตเพื่อรองรับการจ าหน่ายในประเทศท่ีมีแนวโน้มขยายตวัจากการลงทนุภาครัฐและ
เอกชน ซึง่เป็นปัจจยัเสริมท่ีจะท าให้ความเชื่อมัน่ผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ 
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อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 

 
 
 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไม้ภายในประเทศ  
(ล้านชิน้) 
 

 
 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิตเคร่ืองเรือนไม้ปี 2560 มีจ านวน 6.61ล้านชิน้
เมื่อเทียบกับ ปี 2559ลดลงร้อยละ 0.90 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงก าลงัฟื้นตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมไม้
และเคร่ืองเรือนไมส่ามารถฟืน้ตวัได้เต็มที่ 

 การจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไม้ภายในประเทศปี 2560 มี
จ านวน 1.26 ล้านชิน้ เมื่อเทียบกับ ปี 2559 ลดลงร้อยละ 
2.33โดยชะลอตวัลงตามก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่มีภาระค่า
ครองชีพและหนีค้รัวเรือนท่ียงัคงอยู่ในระดบัสงูและตามการ
ชะลอตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา
ตลาดเคร่ืองเรือนไม้ภายในประเทศชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

 
มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ 
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

 

 การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปี 2560คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 3,806.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯเมื่อเทียบกบัปี2559เพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.99โดยการส่งออกแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย1)
กลุม่เคร่ืองเรือนและชิน้สว่น 2)กลุม่ผลิตภณัฑ์ไม้3)กลุม่ไม้และ
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้มีมูลค่าการส่งออก 938.92, 168.50และ 
2,698.65ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยการส่งออก
ขยายตัวได้ดีในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ ในประเทศจีน 
เกาหลใีต้ และซาอดุีอาระเบีย 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนปี 2561 
การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไม้ปี 2561 เมื่อเทียบกับปี2560 คาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้  โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการผลิตเพื่อ

รองรับการสง่ออกที่คาดวา่จะเติบโตมากกว่าปี 2560 ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐยงัคงเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคญั
ภายในประเทศ สอดคล้องกบัการสง่ออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ปี 2561 ท่ีคาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจในตลาดประเทศคู่ค้า
ส าคญั เช่น จีนญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ท่ีมีทิศทางปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 

กรมป่าไม้อยูร่ะหวา่งการผลกัดนัยทุธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ก ากบัดแูลไม้เศรษฐกิจทัง้ระบบและต่อยอดระบบการรับรองด้านป่าไม้ หรือ FSC เพื่อสง่ออกผลติภณัฑ์ไม้ไปยงัประเทศที่ให้ความส าคญักบัการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศแถบยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เป็นต้น  

การผลิตและจ าหน่ายเครื่องเรือนไม้ภายในประเทศปี 2560 ชะลอตัวลงจาก ปี 2559เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับภาระค่าครองชีพและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคยังคงซบเซา เป็นปัจจัยให้อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไม่สามารถขยายตัวได้ เท่าที่ควร ส าหรับมูลค่าการ
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในตลาดประเทศจีนญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ %YoY ล้านชิน้ 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออก-น าเข้ายา (ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตยาในปี 2560มีปริมาณ42,695.73ตัน เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนร้อยละ4.93โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของการผลิตยาเม็ด ยาน า้ 
ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม ตามค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ ส าหรับใน
สว่นของยาผงมีปริมาณการผลติลดลง เนื่องจากผู้ผลติยาผงราย
ใหญ่ของไทยบางรายยงัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงระบบการผลติ ท าให้
มีปริมาณการผลติที่ไมส่ม ่าเสมอในแตล่ะเดือน 

 การจ าหน่ายยาในปี 2560 มีปริมาณ41,898.81ตนั เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนร้อยละ 0.02ในภาพรวมการจ าหน่ายยาของผู้ ผลิตใน
ประเทศยังขยายตัวได้ในอัตราที่ค่อนข้างชะลอตัว โดยมีการ
จ าหน่ายยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีมและยาผงเพิ่มขึน้ 
ในขณะที่มีการจ าหน่ายยาน า้ลดลง เนื่องจากผู้ ผลิตรายใหญ่
บางรายมีค าสัง่ซือ้จากโรงพยาบาลของรัฐลดลง 

 การส่งออกยาในปี 2560มีมูลค่า375.24ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 13.39จากการขยายตวัของตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์  และอินโดนี เซีย  ส าห รับการน าเข้ายามีมูลค่า 
1,591.80ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.77โดย
ส่วนมากเป็นการน า เข้ายาต้นแบบจากฝร่ังเศส สหราช
อาณาจักร เปอร์โตริโก สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ส าหรับการ
น าเข้ายาราคาถูกจากอินเดียและจีนมีสดัส่วนรวมกันคิดเป็น 
ร้อยละ 10.45 ของมลูคา่การน าเข้ายาทัง้หมดของไทย  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ปี2561 
 ส าหรับการผลิตยาในปี 2561คาดว่าจะยังขยายตัวได้ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมาซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัในสินค้ายาของไทย 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงการคลงัประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดพสัดท่ีุรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนบัสนนุ

และก าหนดวิธีการจดัซือ้จดัจ้างพสัดโุดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ตัง้แตว่นัท่ี 
23 สิงหาคม 2560ในขณะท่ียงัไม่มีความชดัเจนในการด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว 
สง่ผลให้โรงพยาบาลรัฐต้องชะลอการจดัซือ้ยาลง 

 

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

2556 2557 2558 2559 2560

ผลิต จ าหน่าย

283.85 283.72 307.76 330.94 375.24 

1,445.28 1,456.71 1,551.27 1,534.01 1,591.80 

2556 2557 2558 2559 2560

การสง่ออก การน าเข้า

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายยาในประเทศ ปี 2560เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามการขยายตัวของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศส าหรับการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ 
และถุงมือยาง (ล้านตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิน้) 

 
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ 
และถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางในปี 
2560มีปริมาณ1.40ล้านตัน 34.90ล้านเส้นและ 17,362.03 
ล้านชิน้ ตามล าดบั ในส่วนของการผลิตยางแปรรูปขัน้ต้นและ
ยางรถยนต์เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ9.37และ 0.37 ตามล าดบั 
จากการขยายตวัของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะที่การ
ผลติถงุมือยางลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.05 

 การจ าหน่ายยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง
ใน ปี  2560 มี ป ริม าณ 1.47แสนตัน  23.76ล้ าน เส้น และ
3,047.66 ล้านชิน้ ตามล าดบัในส่วนของการจ าหน่ายยางแปร
รูปขัน้ต้นและยางรถยนต์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.54และ 1.37
ตามล าดับ  จากการที่ ยางสัง เค ราะห์มี ราคาต ่ าลงและ
สถานการณ์ยางรถยนต์ในตลาดทดแทนยงัชะลอตวัในขณะที่
การจ าหน่ายถุงมือยางเพิ่มขึน้ร้อยละ54.92ตามความต้องการ
ใช้ทางการแพทย์ที่สงูขึน้ 

 การส่งออกยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางใน
ปี 2560 มีมูลค่า6,033.394,586.10และ 1,055.69ล้านเหรียญ
สหรัฐฯตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อนมลูคา่การสง่ออกยางแปร
รูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ และถงุมือยางเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.7422.16
และ 10.61ตามล าดบั จากการขยายตวัของตลาดจีน มาเลเซีย 
ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ในสินค้ายางแปรรูปขัน้ต้น
และตลาดสหรัฐอเมริกาญ่ีปุ่ น เวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงจีน ใน
สนิค้ายางรถยนต์และถงุมือยาง 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี2561 
 การผลิตยางแปรรูปขัน้ต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 2561คาดว่าจะยงัขยายตวัได้ตามแนวโน้มการ
ขยายตวัของตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัในสินค้ายางแปรรูปขัน้ต้น และสหรัฐอเมริกา
ซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัในสินค้ายางรถยนต์และถงุมือยางของไทย 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
การยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยางและพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราทัง้ระบบ รวม 6 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี 
www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นและยางรถยนต์ ปี 2560เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามการขยายตัวของการ
ส่งออกโดยเฉพาะในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา ส าหรับปริมาณการผลิตถุงมือยางปรับตัวลดลงเล็กน้อย ถึงแม้ว่า
ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการขยายตัวที่ดี 
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง 
 
 
 

การผลิต การส่งออกการน าเข้า  
(ล้านเหรียญสหรัฐ )   

 

 
ท่ีมา: 1.ดชันีผลผลติ – ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
2. มลูคา่การสง่ออก การน าเข้า –ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
* รวมถึงกระเป๋าถอืและสิ่งที่คล้ายกันอานมา้และเครื่องเทียมลาก 

การผลิต 
การฟอกและตกแตง่หนงัฟอก ปี 2560มีดชันีผลผลติเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
22.70 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน จากการขยายก าลงัการผลติเพื่อการ
สง่ออกของผู้ประกอบการรายใหญ่ 
กระเป๋าเดินทาง*มีดชันีผลผลติลดลง ร้อยละ 10.03 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปีก่อนสว่นหนึง่เป็นผลจากการท่ีผู้ประกอบการลดก าลงัการผลติจากค า
สัง่ซือ้ทัง้ภายในและตา่งประเทศทีช่ะลอตวั 
รองเท้า มีดชันีผลผลติเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้เลก็น้อยร้อยละ 
0.38จากความตอ่เนื่องของค าสัง่ซือ้จากตา่งประเทศในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2560 
การส่งออก-น าเข้า 
การสง่ออก ปี2560มีมลูคา่รวม 1,660.81ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.10เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่เป็นผลจากมลูคา่การสง่ออกหนงั
และผลติภณัฑ์หนงัฟอกและหนงัอดั และเคร่ืองใช้ส าหรับเดินทางเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3.95และ 2.44ตามล าดบั จากความตอ่เนื่องของค าสัง่ซือ้ทัง้
ภายในและตา่งประเทศ 
 การน าเข้า ปี 2560มีมลูคา่รวม 1,699.98ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.93จากการน าเข้าหนงัดิบและหนงั
ฟอกเพื่อเป็นวตัถดุิบส าหรับการผลติร้อยละ22.35โดยมีตลาดน าเข้า
ส าคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และอาร์เจนตินา 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง ปี 2561 
 การผลติรองเท้าและเคร่ืองหนงัปี 2561คาดวา่ การฟอกและตกแตง่หนงัฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจโลก ส าหรับการผลติผลติภณัฑ์กลุม่กระเป๋าเดินทางและรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตวั อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัที่กระตุ้น
การผลติ เช่น การขยายตวัเพิม่ขึน้ของนกัทอ่งเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย  และเกาหลใีต้ การลงทนุจากภาครัฐ นโยบาย
กระตุ้นการจบัจา่ยของรัฐบาล บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ ซึง่จะสง่ผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ประเทศดขีึน้ส าหรับการสง่ออก คาดวา่ 
ทกุผลติภณัฑ์ทัง้หนงัและผลติภณัฑ์หนงัฟอกและหนงัอดัเคร่ืองใช้ส าหรับเดินทาง และรองเท้าและชิน้สว่น มีทิศทางขยายตวั 
โดยมีความต้องการของตลาด CLMV เป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญั 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง 

คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ (ท.ท.ช.) มมีติสนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว โดยสง่เสริมให้ปี 2561 เป็นปี
ทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ ภายใต้แคมเปญ “ปีทอ่งเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อยา่งยัง่ยืน 2561” มีเป้าหมายคือ การมุง่ท าให้เกิดการเป็น
เจ้าภาพท่ีดี การกระตุ้นและรักษาตลาดนกัทอ่งเที่ยวกลุม่คณุภาพ ซึง่คาดวา่รายได้จากการทอ่งเที่ยวในปี 2561 จะเพิ่มขึน้จากปี 
2560 ประมาณร้อยละ 10 หรือมีรายได้รวมประมาณ 3 ล้านล้านบาท ทัง้นี ้นโยบายดงักลา่วจะมสีว่นกระตุ้นภาพรวมของการ
บริโภคสนิค้าในกลุม่อตุสาหกรรมแฟชัน่ได้เป็นอยา่งดี 

ปี 2560การฟอกและตกแตง่หนงัฟอกมีการผลติเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 22.70 เป็นผลจากการขยายตวัของความต้องการใน
ภาคอตุสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายการลงทนุเพิม่เคร่ืองจกัรเพื่อขยายก าลงัการผลติโดยมีตลาดสง่ออก
ผลติภณัฑ์รองเท้าและเคร่ืองหนงัที่ส าคญั ได้แก่ เวียดนาม จีน ฮ่องกง และอินโดนีเซีย 
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อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรส่งออก 

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2560หดตัว ร้อยละ 25.81เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการส่งออก
สินค้าในสต็อกทดแทนการผลิตสินค้าใหม่ 

การจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2560ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
8.86เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะการจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อสินค้าเครื่องประดับที่ก าลังเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่  

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) ปี 2560 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจากมูลค่าการ
ส่งออกพลอยและเครื่องประดับแท้ท าด้วยเงินและท าด้วยทองเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออก 
อัญมณีและเครื่องประดับ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.87ตามทิศทางความผัน
ผวนของราคาทองค าในตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทองค ายังไม่ขึ้น
รูปปรับตัวลดลง 

แนวโน้มอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2561 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากความต้องการ

สินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีข้ึน ส่งผลต่อสถานการณ์ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค   ส าหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค า) คาดว่า จะอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างทรงตัว แม้ว่า
ความต้องการบริโภควัตถุดิบพลอยจะลดลง แต่ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการสินค้าเครื่องประดับแท้ที่ท าจากเพชร และ
เครื่องประดับเทียมที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เพ่ิมมากขึ้น   
นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเครื่องประดับอย่างเป็น
ทางการ ผ่านการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องประดับไทย 
โดยเฉพาะเครื่องประดับแท้ท าด้วยเงินและทอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทย 

ปี 2560 การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ หดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกสินค้าในสต็อก
ทดแทนการผลิตสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการ ขณะที่การจ าหน่าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความนิยมสั่งซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ในส่วนของการส่งออก (ไม่รวมทองค า)มีทิศทางขยายตัวสูงขึ้น 
จากมูลค่าการส่งออกพลอยและเครื่องประดับแท้ท าด้วยเงินและทองเพ่ิมข้ึน 

ที่มา:กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และเป็นดชันีที่ยังไม่ได้
ปรับผลกระทบของฤดกูาล 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอื 
        จากกรมศุลกากร 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิต จ าหน่าย ส่งออกและน าเข้า
อุตสาหกรรมอาหารปี 2560 

 
ท่ีมา : ข้อมลูเพ่ือจดัท าดชันีอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ จากการจดักลุม่ของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ* ข้อมลูเบือ้งต้น 
 

 การผลิตอาหาร ปี 2560มีปริมาณ34,975,148.03ตัน 
ขยายตัวเพิ่มขึน้จากปี 2559ร้อยละ 5.61(%YoY) จากการผลิต
สินค้าส าคญั เช่นน า้มนัปาล์มดิบสบัปะรดกระป๋องเนือ้ไก่แช่แข็ง
และแช่เย็นไก่กึ่งส าเร็จรูป/ปรุงรส น า้ตาลทรายดิบกุ้งแช่แข็งบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป และอาหารสตัว์เพื่อรองรับความต้องการบริโภคทัง้ใน
และตา่งประเทศที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 

 

 ก ารจ าห น่ าย อ าห าร ปี  2 5 6 0มี ป ริม าณ
20,695,424.37ตนัขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559ร้อยละ 3.99 
(%YoY) จากการจ าหนา่ยกลุม่ปศสุตัว์ (เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่
เย็น) ประมง(ปลาแช่แข็ง) น า้มนัพืช (น า้มนัปาล์มดิบ) ผัก
และผลไม้ (น า้ผลไม้ และกะทิ) ธัญพืชและแป้ง (แป้งมัน
ส าปะหลัง) และอาหารสตัว์ (อาหารส าเร็จรูปไก่ และหมู)
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การบริโภคเพิ่มขึน้ 

 
 การส่งออกปี 2560มีมลูคา่28,959.94ล้านเหรียญ

สหรัฐฯขยายตวัเพิ่มขึน้จาก ปี 2559 ร้อยละ 10.72(%YoY) 
จากการส่งออกที่ เพิ่ มขึ น้ในทุกกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสง่ออกที่เพิ่มขึน้ทัง้ในด้านปริมาณ
และมูลค่า อาทิข้าวขาวข้าวหอมมะลิแป้งข้าวเจ้าเส้นหมี่
ก๋วยเตี๋ยวขนมปังกรอบบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จ
เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น ไก่กึ่งส าเร็จรูป/ปรุงรส ผลไม้สดแช่
เย็นแช่แข็งและแห้ง(ทเุรียน และล าไย)สิ่งปรุงรสอาหาร(ซอส 
และผงปรุงรส)รวมทัง้สินค้าที่ปริมาณสง่ออกลดลงแต่มลูค่า
กลับเพิ่มขึน้ อาทิกุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็งทูน่ากระป๋องและ
น า้ตาลทรายเนื่องจากฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
หลกัอยา่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น รวมทัง้ 
CLMV 
 
 การน าเข้าปี 2560มีมลูค่า14,876.98ล้านเหรียญ

สหรัฐฯขยายตัวเพิ่มขึน้จาก ปี 2559 ร้อยล 6.22(%YoY) 
จากการปรับระดบัราคาปลาทนูา่สดแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มสงูขึน้
รวมทัง้การน าเข้ากากพืชน า้มันและนมและผลิตภัณฑ์นม 
เพื่ อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัต ว์
อตุสาหกรรมนมและอาหารอื่นๆที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 
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การผลติ (ตนั) การจ าหนา่ยในประเทศ (ตนั)

มูลค่าการน าเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการสง่ออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารปี 2560ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559เพื่อรองรับผลผลิต 
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคลื่อนส าคัญจากการส่งออกที่ความต้องการบริโภคขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารปี 2560ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559เพื่อรองรับผลผลิต 
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคลื่อนส าคัญจากการส่งออกที่ความต้องการบริโภคขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561 

 “การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561 คาดว่าจะขยายตวั เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ตามสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสม การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลกัของไทยอย่าง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น และCLMVรวมทัง้ต้นทนุการผลติมีแนวโน้มลดลงตามราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่อยูใ่นเกณฑ์
ต ่าสง่ผลให้การสง่ออกขยายตวัได้ตอ่เนื่องทัง้กลุม่ปศสุตัว์ ประมง ผกัผลไม้ น า้ตาล และข้าว ธญัพืชและแป้ง ประกอบกบัการบริโภคใน
ประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั” 
 

 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
 นโยบาย Super Cluster “การจัดตัง้เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis)”ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
ด้านนวตักรรมการแปรรูปอาหารอย่างครบวงจร และการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมทัง้มาตรการการเงินคลงัเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ มี รายได้น้อย ผู้ ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
มีแนวโน้มขยายตวั 
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การปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคดิประเทศไทย 4.0   

โลกในยุคปัจจุบันก าลังเคล่ือนเข้าสู่มิติใหม่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อตุสาหกรรมไทยจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนไปสู่
เศรษฐกิจท่ีส ร้างคุณค่า (Value-Based Economy) และมีการขับ เค ล่ือนด้วยนวัตกรรม  ( Innovation-driven 
Economy) ตามแนวคิดการพฒันา “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะสร้างความเติบโตและความ
เข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างสมดลุและยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ ท่ี
ครอบคลมุทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิตในกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วในประเทศ และการพฒันาสู่
อตุสาหกรรมใหม ่โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีตอ่ยอดจากอตุสาหกรรมเดมิ  

กระทรวงอตุสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการยกระดบัภาคอตุสาหกรรมไทยสู่
อตุสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคดิประเทศไทย 4.0 โดยมีการด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 การก าหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามมาตรการ  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะน าเสนอมาตรการ/แนวทางการ
พัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี และผลักดัน/ขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม
มาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งท่ีผ่านมา มีมาตรการฯ  ท่ีผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว 2 สาขา ได้แก่ 

1. มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
รถยนต์คณุสมบตัิ “สะอาด ประหยดั ปลอดภัย” และ รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยพลงังานไฟฟ้า (Motor Driven Vehicles : 
xEV) โดยมีศนูย์ทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดบัมาตรฐานไทยสูม่าตรฐานสากล” ตัง้เป้าหมายให้มีสดัสว่นการ
ผลิต xEV ร้อยละ 25 ของการผลิตรถยนต์ในประเทศ ภายในปี 2579  

2. มาตรการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม 2560 โดยก าหนดเป้าหมายในระยะ 1-2 ปี เพ่ือกระตุ้นตลาดหุ่นยนต์ในประเทศ ระยะ 5 ปี เพ่ือยกระดบั
เทคโนโลยีการผลิตหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิท่ีมีความซบัซ้อนและมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ และเป้าหมายระยะ 10 ปี ให้
ไทยเป็นผู้น าในการผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง โดยคาดว่า
ภายใน 5 ปี หลงัจากการขบัเคล่ือนมาตรการฯ จะท าให้อตุสาหกรรมตา่ง ๆ มีการใช้งานหุ่นยนต์เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ และอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดวา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 30 จากปัจจบุนั   

 ทัง้นี  ้การขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ จะด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นท่ีปรึกษาฯ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฯ ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ แทนกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และมี สศอ. 



35 
 

เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ โดยมีการประชมุครัง้แรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งท่ีประชมุจะพิจารณา (ร่าง) มาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561 – 2570 และ (ร่าง) กรอบมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
เพ่ือเตรียมน าเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะรัฐมนตรี ตอ่ไป  

 การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ได้บูรณาการกบัส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดชุดมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนนุและ
พัฒนาผู้ ประกอบการ SMEs ในปี 2561 ภายใต้ “มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคล่ือน SMEs สู่ยุค 4.0” ซึ่ง ครม. มีมติ
เห็นชอบในคราวการประชุมเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ มาตรการด้านการส่งเสริม
พฒันา และมาตรการด้านการเงินพร้อมทัง้อนมุตักิรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการตา่งๆ  

ทัง้นี  ้มาตรการด้านการส่งเสริมพัฒนาเป็นการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กรอบการด าเนินงานและโครงการท่ีส าคญัตา่งๆ เช่น 
การยกระดบัเศรษฐกิจฐานชมุชน (Local Economy) ซึ่งประกอบด้วยโครงการยกระดบัอตุสาหกรรมชมุชนเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียว (Creative Industry Village Plus) โครงการอุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชน และ 
โครงการปัน้นกัธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย การยกระดบัและขยายบริการศนูย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry 
Transformation Center) ทั่วประเทศ พร้อมทัง้ขยายบทบาทศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SME Support & 
Center) เพ่ือเช่ือมโยงศนูย์บริการ SMEs ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยกลไกและบริการทัง้หมดผ่านระบบดิจิทลั โครงการ SME 
BIG DATA เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงข้อมลูและบริการของหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs ต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ  โครงการ Train The Coach โดยการพัฒนาโค้ชท่ีมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โครงการ Big Brothers เป็น
การสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาช่วยยกระดับ SMEs โครงการ Digital Value Chain เพ่ือ
ผลักดัน SMEs สู่  Global Value Chain ผ่าน Digital Platform B2B โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน เพ่ือ
ผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้และเข้าสู่ระบบบญัชีเดียว โครงการ SME Standard Up เพ่ือยกระดบั SMEs 
สูม่าตรฐานท่ีเหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นต้น 

ส าหรับมาตรการด้านการเงิน เป็นชุดมาตรการท่ีช่วยสนบัสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยการปรับปรุงขยายช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน การเพิ่มวงเงิน การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการลดข้อจ ากัด 
หลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขบางประการเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทนุตามศกัยภาพ สามารถฟืน้ฟ ู
ปรับปรุงกิจการ ขยายธุรกิจ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs อยา่งครอบคลมุ
และทัว่ถึง โดยกองทนุกลุ่มแรกเน้นให้การสนบัสนุนวิสาหกิจรายย่อยประกอบด้วย โครงการฟืน้ฟูและเสริมศกัยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับ SMEs (คนตวัเล็ก) วงเงิน 8,000 ล้านบาท โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดบั
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft 
Loan เพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร ระยะท่ี 2) วงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีโครงการสินเช่ือเพ่ือ SMEs ของ
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สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ท่ีมีแผนการด าเนินโครงการสินเช่ือท่ีจะสนบัสนนุผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ 
ท่ีครอบคลมุทัง้ในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทนุเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจในปี 
2561 หรือเป็นโครงการตอ่เน่ือง เป็นวงเงินรวมอีก 165,000 ล้านบาท 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
กระทรวงอตุสาหกรรมให้ความส าคญักบัการพฒันาเชิงพืน้ท่ี ภายใต้แนวคดิท่ีวา่ การพฒันาเชิงพืน้ท่ี

จะต้องเช่ือมโยงเข้ากับการขบัเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเด็นอ่ืนๆ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน การ
ด าเนินงาน/โครงการตา่งๆ จะต้องเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนในพืน้ท่ี ไม่เฉพาะ
แตใ่นเมืองใหญ่ๆ เทา่นัน้ ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนในขณะนี ้คือ การพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาพืน้ท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือพฒันาเป็นพืน้ท่ีเชิงยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัและเป็นฐานการผลิต 10 อตุสาหกรรม
เป้าหมาย โดยก าหนดเป้าหมายตามแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาพืน้ท่ีดงักล่าว คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมจากทัง้
ภาครัฐและเอกชนประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก แบง่เป็นการลงทนุในเมืองใหม ่4 แสนล้านบาท การลงทนุ
ด้านอุตสาหกรรม 5 แสนล้านบาท และการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รองรับผู้ โดยสาร 3 
ล้านคน/ปี การลงทนุเพ่ือพฒันาท่าเรือมาบตาพดุและแหลมฉบงั รวมถึงการลงทนุรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู ่
เป็นต้น ทัง้นี ้จะมุ่งเน้นยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไปพร้อมๆ กบัส่งเสริมคณุภาพชีวิตและ
การพฒันาพืน้ท่ีอยา่งยัง่ยืน เพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาตติามแนวทางประเทศไทย 4.0 
  ทัง้นี ้หากเป็นไปตามแผนการพัฒนาพืน้ท่ี EEC ท่ีวางไว้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
รูปแบบคลสัเตอร์ในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ซึง่คาดว่าจะมีส่วนชว่ยผลกัดนัให้เศรษฐกิจโตร้อยละ 5 ตอ่
ปี เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 100,000 อตัรา/ปี ลดต้นทนุด้านโลจิสติกส์ 4 แสนล้านบาท/ปี มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ 10 
ล้านคน/ปี และได้ฐานภาษีใหม่ 1 แสนล้านบาท/ปี ซึ่งในการพัฒนาพืน้ท่ี EEC รัฐบาลจะผลักดนัผ่านการด าเนิน
โครงการเป้าหมาย ตามแผนการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เชน่  

1) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สนามบนิอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์สตั
หีบ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์สายใหม่ และท าให้เกิด  Digital 
Infrastructure  

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบิน หุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัิ Smart Electronics ปิโตรเคมีขัน้สงู และ Bio-economy อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการ
เป็น Innovation Hub  

3) การพัฒนาการท่องเที่ยว ท่ีใช้จุดเด่นของพืน้ท่ีในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และใช้ประโยชน์จาก
โครงขา่ยคมนาคมท่ีจะเกิดขึน้  

4) การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจระดับโลก Global Business Hub จะมีเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีและ
การพฒันาเมือง สาธารณปูโภคพืน้ฐานในทกุมิต ิทัง้ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโครงขา่ย Internet ความเร็วสงู    
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นอกจากนี ้กระทรวงอตุสาหกรรมอยูร่ะหวา่งการผลกัดนัร่างพระราชบัญญัตพิืน้ท่ีเขตพัฒนาพเิศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพ่ือให้เกิดการพฒันาพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองและเป็นระบบโดยสอดคล้องกบัหลกัการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนซึง่จะท าให้การใช้ท่ีดนิในภาคตะวนัออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพและศกัยภาพของพืน้ท่ีได้อย่าง
แท้จริง ทัง้ยงัจะชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสง่เสริมให้มีการ
ประกอบพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ทนัสมยั สร้างนวตักรรม และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมใน
พืน้ท่ีดงักลา่ว ซึง่ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) สญัจร เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ได้เห็นชอบร่างพระราชบญัญัตฯิ ท่ี
กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ และปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาของสภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติก่อนประกาศใช้เป็น
กฎหมายในปี 2561 ตอ่ไป                                                                                                          

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกในการออก

ใบอนุญาตต่างๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีมาตรการท่ีสามารถเร่ิมใช้ได้ในเดือนมกราคม 2561 ดงันี ้ 

- ส านั กงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จะเปิ ดให้ บ ริการออกใบอนุญ าตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยระบบการออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-license) เพ่ือลดระยะเวลาการ
อนุญาต จาก 46 วนั เหลือเพียง 10 วนัท าการ นอกจากนี ้ได้เพิ่มการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาน าเข้าสินค้า
ตามมาตรฐานบงัคบั ให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนด้วยระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ NSW (National 
Single Window) ท่ีใช้เวลาเพียง 1 วนัท าการ และการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะน าระบบการ
รับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) มาให้บริการ เพ่ือลดระยะเวลาการให้บริการจาก 73 วนัท าการ เหลือ
เพียง 33 วนัท าการ และใช้ QR Code แสดงบนใบรับรอง ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลการรับรองท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพิ่มความเช่ือมัน่ในสินค้า  

- ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) จะให้บริการฐานข้อมูลการจดทะเบียนชาวไร่
อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และ
อ านวยความสะดวกแก่ชาวไร่อ้อย สมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน า้ตาล ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และ
ถกูต้อง สามารถตรวจสอบข้อมลูการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และหวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยและบริการย้อนหลงัได้  

- กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) มีโครงการพฒันาระบบส่วนกลางข้อมลูโรงงานอุตสาหกรรม  (Factory 
Information Center System : FICs) ซึ่งจะท าให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลโรงงาน เพ่ือ
เป็นศนูย์กลางข้อมลูโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศ  

- การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีโครงการการอนุญาต อนุมัติ น าเข้า-ส่งออก ยุคดิจิทัล
ด้วย QR Code โดยน าระบบ QR Code แสดงบนหนงัสืออนุญาตน าเข้าส่งออก เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดย
อนญุาตให้ผู้ประกอบการพิมพ์หนงัสืออนญุาต น าเข้า-ส่งออกได้เอง แล้วไปด าเนินการตามพิธีทางการศลุกากรต่อไปได้ 
เบือ้งต้นได้เช่ือมโยงไปยงัฐานข้อมูลของกรมศุลกากรแล้ว โดยน าร่องเขตประกอบการเสรี 10 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรม 
ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรมบางปู 2) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 3) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 4) นิคมอุตสาหกรรม
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ภาคเหนือ 5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 6) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 7) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้8) นิคม
อตุสาหกรรมเหมราช ชลบรีุ 9) นิคมอตุสาหกรรมทีเอสดี และ 10) นิคมอตุสาหกรรมอญัธานี  

นอกจากนี ้สศอ. ยังมีโครงการพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม โดยในปี 2561 เป็นการพฒันาในด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับระบบ Big Data 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในปีนีคื้อ แบบจ าลองวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจอตุสาหกรรม ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมลู
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ข้อมูลเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง (Structure and Unstructured 
Data) 


