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1 ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2560 

        ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ขยายตัวรอยละ 3.96 ทําใหใน 3 ไตรมาสแรกของป 2560 MPI ขยายตัวรอยละ 1.4 และเมื่อพิจารณาแนวโนม
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 คาดวา MPI จะขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสท่ี 3/2560 ที่รอยละ 3.8 โดย
เปนผลมาจากหลายสาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมขยายตัวดีในไตรมาสท่ี 4/2560 อาทิ ไฟฟา (คาดวาจะมี

มูลคาการสงออกไปตลาดหลัก 
อาทิ  ญ่ีปุน  สหรัฐอเมริกา  จีน 
แล ะ สหภาพยุ โ ร ป เ พิ่ ม ข้ึ น )  
อิเล็กทรอนิกส (การสงออกไป
ตลาดหลัก เพิ่มข้ึนและแนวโนม
ในเร่ือง The Internet of things 
(IoT)) รถยนต (คาดการณการ
ผลิตรถยนตไตรมาสที่ 4/2560 
อยูที่ประมาณ  470,000 คัน ) 
ปโตรเคมี (ตามการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมตอเนื่อง) กระดาษ (จากเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑจากกระดาษ ไดแก กระดาษพิมพเขียน
กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ)  
เซรามิค (จากคําส่ังซื้อวัสดุกอสราง เพื่อไปปรับปรุงและตกแตงรานคา หลังเสร็จส้ินงานพระราชพิธีฯ ในชวงหลัง
เดือนตุลาคม ประกอบกับ มีการผลิตเพื่อรองรับ การสงออกไปยังตลาด อาเซียน ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา)       
สิ่งทอและเครื่องนุงหม (จากการผลิตเสนใยที่มีสมบัติพิเศษ เพื่อการสงออกโดยเฉพาะในตลาดญ่ีปุน จีน และ
เวียดนาม และเส้ือผาสําเร็จรูปที่คาดวาจะขยายตัวไดดีในกลุมประเทศอาเซียน) ยา (ตามแนวโนมการขยายตัว
ของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักในสินคายาของไทย) ยางและ
ผลิตภัณฑยาง (ขยายตัวไดตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออก
หลักในสินคายางแปรรูปข้ันตน และสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักในสินคายางรถยนตและถุงมือยางของ
ไทย) รองเทาและเครื่องหนัง (ผลิตภัณฑกลุมรองเทามีทิศทางเพิ่มข้ึนจากปจจัยกระตุนดานการผลิต เชน 
ผูประกอบการรองเทาและเคร่ืองหนังรายใหญในประเทศขยายกําลังการผลิต การขยายตัวของการทองเท่ียว 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนมีความนิยมผลิตภัณฑเคร่ืองหนังExotic อาทิ หนังงู หนังปลากระเบน ของไทย) 
อุตสาหกรรมอาหาร (เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุน และCLMVสงผลใหการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องทั้งกลุมปศุสัตว 
ประมง ผักผลไม น้ําตาล และธัญพืชและแปง ประกอบกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึนจากภาพรวม
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน) ทั้งนี้หากแนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปนไปตามการ
คาดการณดังกลาวขางตน คาดการณวา MPI ป 2560 จะขยายตัวรอยละ 2.0 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
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ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมป 2560 
 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลกที่ขยายตัวไดดีกวาที่คาดการณไวสอดคลองกับการปรับเพิ่มประมาณ
การการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลกโดย IMF ลาสุดในเดือนตุลาคม 2560 จากเดิมรอยละ 
3.5 และรอยละ 4.0 เปนรอยละ 3.6 และรอยละ 4.2 ตามลาดับ 
 ความเชื่อมั่นผูบริโภคทยอยปรับตัวดีข้ึน สะทอนกําลังซื้อในประเทศที่เพิ่มข้ึน โดยดัชนีความเช่ือมั่น
ผูบริโภคเดือน ก.ย.60 ที่สํารวจจากประชาชนตัวอยาง 2,259 คนทั่วประเทศ อยูที่ 75.0 เพิ่มจาก 74.5 ในเดือน 
ส.ค.60 ซึ่งปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุ มาจากผูบริโภคมีความหวังวาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดี
ข้ึน ตามการสงออกและการทองเที่ยวที่ฟนตัวดีข้ึน การลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป และ
ผูบริโภคสวนใหญเร่ิมคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองในปจจุบัน รวมถึงเห็นวาสถานการณทางการ
เมืองในอนาคตนาจะมีเสถียรภาพมากข้ึน 

 รายงาน Doing Business 2018 โดยธนาคารโลก ประเทศไทยไดรับการปรับข้ึนอันดับ Doing Business 
ข้ึน 20 อันดับ อยูที่อันดับ 26 จาก 46 ในปที่ผานมา และเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร (อันดับ 2) 
และมาเลเซีย  ( อันดับที่ 
24) หลังพบวาประเทศไทย
มีความกาวหนาอยางมาก 
โดยมีการปฏิรูป  8 ดาน 
จ า กทั้ ง ห ม ด  1 0  ด า น 
นับเปนจํานวนที่นาบันทึก
ไว สําหรับประเทศไทยที่
สามารถทําไดในเวลาเพียง 
1 ป เปนปรากฏการณคร้ัง
สําคัญของประเทศไทยใน
รอบ 14 ป นับต้ังแตมีการ
จัดทํารายงานของธนาคารโลก เปนสัญญาณที่ดีตอการลงทุนและขีดความสามารถในการแขงขันที่ประเทศไทย
ถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีความสะดวกในการทําธุรกิจ นอกจากนี้ ประเทศไทยจัดเปน 1 ใน 10 ประเทศที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในปที่ผานมา 
 การลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของภาครัฐ ความสนใจของตางชาติที่จะลงทุน
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แนวโนมของตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัลที่กําลังเติบโตอยาง
รวดเร็วในหลายประเทศในเอเชีย ไมวาจะเปน อินเดีย จีน และกลุมประเทศอาเซียนรวมทั้งไทยไดกอใหเกิด
โอกาสทางธุรกิจอยางมหาศาล จะนําไปสูความตองการการลงทุนในดานตางๆ ซึ่งทั้งหมดจะชวยสงเสริมการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ 
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ปจจัยเสี่ยงและขอจํากัดการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมป 2560 

 สถานการณอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยังเปนปจจัยเส่ียงตอการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร
ตอเนื่องถึงภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
 สถานการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาสินคาในตลาดโลก การเคลื่อนยายเงินทุน รวมทั้งอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราสกุลสําคัญๆ และคาเงินบาทยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
การเมืองที่สําคัญๆ ของโลก 
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2 

ภาคบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2560  

GDP ขยายตัวรอยละ 3.7 (%YoY) 
Quarterly Growth (Year on Year) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
      ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2560 ขยายตัวรอยละ 3.7 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ของป 2560 ซึ่ง
ขยายตัวที่รอยละ 3.3 และขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 
ของป 2559 ที่ขยายตัวรอยละ 3.6 
 

ปจจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP 
 

 

 

 

 

      ในไตรมาสที่ 2 ของป 2560 การผลิตภาคเกษตร
เพิ่มข้ึนรอยละ  15.8 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึนรอยละ 1.0 ภาคบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 5.3 การ
ใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 
3.0 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 0.4 การ
สงออกสินคาและบริการขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 6.0 

GDPภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 1.0 (%YoY) 
 
 
 
 
 
 
 
 

        GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ของป 
2560 ขยายตัวรอยละ 1.0 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 1 
ของป 2560 ที่ขยายตัวรอยละ 1.3 โดยเปนผลมาจาก
การหดตัวของสาขาอุตสาหกรรม เชน การผลิตเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน และเคร่ืองด่ืมที่ไม
มีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ําด่ืมบรรจุขวด 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 

การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 

การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 

การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 6.0 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 3 ป 2559 

“เศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเนื่อง การสงออก ภาคการผลิต ยังคงขยายตัว อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย 
และ อัตราการวางงานยังคงอยูในระดับตํ่า”  

สรุปเครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสที ่3 ป 2560 

Quarterly Growth (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  2.3  2.0  1.2  4.9  4.6 At 4.4 At 1-1.25 

จีน  6.8  1.6  6.3  6.0  14.6 At 4.0 At  4.35 

ญ่ีปุน  1.5a  0.6  4.6  15.1  14.5 At 2.8 At  -0.10 

เกาหลีใต  3.6  2.3  3.5  23.9  17.8 At 3.7 At 1.25 

สิงคโปร  4.6 b  0.4  18.4  9.5  12.9 At 2.1 At 5.28 

ไทย  3.7a  0.4  4.0  12.0  14.3 At 1.2 At 1.50 

ที่มา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com  
หมายเหตุ: a เปนขอมูลของไตรมาสที่ 2 ป 2560 
                           b เปนตัวเลขคาดการณ  

 ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวตอเนื่อง จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการสงออกที่
ขยายตัวตามความตองการสินคาในตลาดโลกที่เพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนที่
ขยายตัวสงผลใหภาคการผลิตปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปกอน และอัตราการวางงานของประเทศตาง ๆ ยังคง
อยูในระดับตํ่า 
 ประเทศตาง ๆ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟอใหอยู
ในระดับเปาหมาย  
 ดานสถานการณน้ํามันในตลาดโลก ราคาน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ํามันดิบดูไบ
ในไตรมาส 3 ป 2560 อยูที่  50.4  เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2559 อยูที่ 43.3 สําหรับราคาน้ํามันดิบ 
NYMEX สงมอบเดือนธันวาคม อยูที่ 54.15 ดอลลาร/บารเรล หลังจากซาอุดิอาระเบียและรัสเซียออกมาประกาศ
ใหการสนับสนุนการขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิตน้ํามัน ออกไปอีก 9 เดือนจนถึงส้ินป 2561จากเดิมที่มี
กําหนดส้ินสุดในไตรมาสแรก ป 2561 
 อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่ยังตองติดตาม เชน การปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในชวงปลายป ผลการ
แตงต้ังประธานเฟดคนใหมซึ่งจะสงผลตอนโยบายอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐฯ และสถานการณคาบสมุทรเกาหลี 
ซึ่งปจจัยตาง ๆ อาจสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก   

3 
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2560 

 

“การผลิตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของป 2559 นี้ ขยายตัวรอยละ 
3.96 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดี อาทิ ยานยนต ผลิตภัณฑยาง
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ”  

 

 ยานยนต ปริมาณการผลิตรถยนตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการเพิ่มข้ึน
ของตลาดสงออกในประเทศแถบโอเชียเนีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือประกอบกับ ตลาดในประเทศมีการ
ขยายตัว เนื่องจากการลงทุนจากภาคเอกชนเร่ิมฟนตัว และการเรงเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลเพื่อกระตุน
ตลาดในประเทศ 

 เคร่ืองใชไฟฟา การผลิตสินคาเคร่ืองใชไฟฟา ปรับตัวลดลง ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร พัดลม 
ตูเย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน และหมอหุงขาวเปนผลจากปริมาณความตองการซื้อที่ลดลงในประเทศ 
ในขณะที่มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนในตลาดญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป 

 อิเล็กทรอนิกส การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มข้ึน ทั้ง Semiconductor, IC, HDD และ PCBA 
เปนผลจากการขยายตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกสของโลกมีความตองการใชเพิ่มข้ึน และมีมูลคาการสงออก
เพิ่มข้ึนในตลาดญ่ีปุน อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
 พลาสติก ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึน ทั้งดานดัชนีการผลิต ดัชนีการสงสินคา การสงออก และการนําเขา โดย
เพิ่มข้ึนสูงที่สุดในรอบ 7 ไตรมาส (ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2559 ถึงไตรมาสที่ 3 ป  2560) ซึ่งเพิ่มข้ึนจากคําส่ังซื้อ
ของลูกคา ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม และการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาในภูมิภาคอาเซียน และการฟน
ตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก 
 เคมีภัณฑ ปรับตัวเพิ่มข้ึน จากการสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียน จีนและสหรัฐที่เศรษฐกิจมีการฟนตัว  
 เยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ ปรับตัวเพิ่มข้ึนในผลิตภัณฑกระดาษพิมพเขียน กระดาษแข็ง และ
กระดาษคราฟท ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อสําหรับใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องดวยปริมาณการบริโภคใน
ประเทศเพิ่มข้ึนตอเนื่องรวมถึงในอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆ เชน อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง ยาและเวชภัณฑ 
 เซรามิค ขยายตัวดีข้ึน จากกําลังซื้อของตลาดระดับบนที่เนนคุณภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ  
ดานการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกขยายตัวเพิ่มข้ึนเกือบทุกผลิตภัณฑ ในตลาดสหรัฐอเมริกาและอาเซียน โดย
ของชํารวยเคร่ืองประดับ มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ในขณะที่เคร่ืองใชบนโตะอาหาร มีมูลคาสูงสุด ซึ่งสงออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 
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 ปูนซีเมนต มีการผลิตและการจําหนายลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมมากนัก  การสงออกลดลง
จากการที่มีผูประกอบการรายใหญของไทยเขาไปต้ังฐานผลิตในเมียนมาและลาวโดยสามารถทําการผลิตใน
ประเทศไดแลว 

↔   ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ภาพรวมการผลิตและจําหนายส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมภายในประเทศชะลอตัว เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะในผลิตภัณฑเสนดาย ผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป สวนการ
สงออกสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ขยายตัวจากการสงออกเสนใยและผาผืนไปยังตลาดสําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม 
และญ่ีปุน 

↔  ไมและเคร่ืองเรือนไม การผลิตปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวคอนขางจํากัด สงผลใหการ
ผลิตชะลอตัวลง ประกอบกับภาระคาครองชีพและหน้ีครัวเรือนที่อยูในระดับสูง สงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภค
ยังคงซบเซา สําหรับมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมไตรมาส 3 ป 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
กอนขยายตัวเพิ่มข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญที่มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน ในตลาดจีน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เปนตน 

↔  ยา ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 3 ป 2560 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอนตามคําส่ังซื้อจากโรงพยาบาลของรัฐที่ลดลง ในสวนของการสงออกยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน 
โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และฟลิปปนส 

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ไตรมาสที่ 3 ป 
2560 เพิ่มข้ึนไตรมาสเดียวกันของปกอนตามการขยายตัวของการสงออกโดยเฉพาะในตลาดจีนและ
สหรัฐอเมริกา สําหรับตลาดในประเทศขยายตัวดีข้ึนในสินคาถุงมือยาง แตชะลอตัวลงในสินคายางแปรรูปข้ันตน
และยางรถยนต 
 รองเทาและผลิตภัณฑหนัง การผลิตรองเทามีการขยายตัวติดตอกันในชวงระยะ 5 เดือนที่ผานมา เปนผล
จากความตอเนื่องของคําส่ังซื้อทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะรองเทาหนังมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนถึง
รอยละ 79.57 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซ่ึงมีตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
เดนมารก และจีน 
 อัญมณีและเครื่องประดับ ขยายตัวเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จากการผลิตทดแทน    
สตอกสินคาเดิมของผูประกอบการ และการส่ังซื้อสินคาผานระบบออนไลน ซึ่งเปนชองทางการจําหนายที่ไดรับ
ความนิยมมากข้ึน ขณะเดียวกันการสงออก (ไมรวมทองคํา) ขยายตัวสูงข้ึน จากมูลคาการสงออกพลอยและ
เคร่ืองประดับแททําดวยเงินเพิ่มข้ึนก 
 อาหาร ปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559เพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มข้ึน อีกทั้ง
อุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการสงออกที่ความตองการบริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง 
กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สําคัญ 

   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 3.96 

 (Quarterly growth (%YoY)) 

 
 

ดัชนีการสงสนิคา 
ระดับการจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.93 

 (Quarterly growth (%YoY)) 
 
 
 
 

 
 

 

     ใน ไตรมาสที่  3  ของป  2 5 6 0  ดั ชนี ผลผ ลิต
อุตสาหกรรมอยูที่ระดับ 112.30 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา  (108.98) รอยละ 3.05 และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2559 (108.02) รอยละ 3.96  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเ ดียวกันของป  2559  ได แก  การผลิต
เคร่ืองยนตสําหรับรถยนต การผลิตยานยนต และการ
ผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
     ในช ว ง  9  เ ดือน  ของป  2560  ดั ชนี ผลผ ลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2559 
รอยละ 1.37 โดยอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัว ไดแก การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และ
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นพื้นฐาน 
เปนตน 
 
 

 
 

 

     ในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 ดัชนีการสงสินคาอยูที่
ระดับ 108.9 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ผานมา (105.21) 
รอยละ 3.51 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 
2559 (103.79) รอยละ 4.93 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา ไดแก การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับรถยนต การ
ผลิตยานยนต  และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ
เหล็กกลาข้ันมูลฐาน เปนตน 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเ ดียวกันของป  2559  ได แก  การผ ลิต
เคร่ืองยนตสําหรับรถยนต การผลิตน้ํามันจากพืช 
น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว การผลิตเหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน เปนตน 
     ในชวง 9 เดือน ของป 2560 ดัชนีการสงสินคา
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2559 รอยละ 0.96 
โดยอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาขยายตัว 
ไดแก การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ การผลิตยานยนต  
และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันพื้นฐาน 
เปนตน 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   



11 
 

ดัชนีสินคาสาํเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสํารองสินคาเพื่อจําหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 

Quarterly growth (%YoY) 
 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราการใชกําลงัการผลติ 
อัตราการใชกําลังการผลิต อยูที่รอยละ 62.01 

 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 ดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลังอยูที่ระดับ 109.10 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีผาน
มา (106.07) รอยละ 2.86 และเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป 2559 (104.06) รอยละ 4.85 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองยนต
สําหรับรถยนต และการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ เปนตน 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2559 ไดแก การผลิตหลอด
อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส แ ล ะส ว นป ร ะกอบ   กา รผ ลิ ต
เคร่ืองปรับอากาศ และการผลิตน้ํามันพืช น้ํามันจาก
สัตวและไขมันจากสัตว เปนตน 
     ในชวง 9 เดือน ของป 2560 ดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลังขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2559 รอยละ 
1.87 โดยอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลังขยายตัว ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ การผลิตยานยนต  และการผลิต
เคร่ืองแตงกายยกเวนเคร่ืองแตงกายที่ทําจากขนสัตว 
เปนตน 

 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 อัตราการใชกําลังการ
ผลิตอยูที่ระดับรอยละ 62.01 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา (รอยละ 59.10) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป 2559 (รอยละ 58.46) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิต
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับรถยนต และการกล่ันลําดับ
สวนและการผสมสุรา รวมทัง้การผลิตเอทลิแอลกอฮอล
ที่ไดจากการหมัก เปนตน 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลัง
การผลิตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2559 
ไดแก การผลิตเคร่ืองยนตสําหรับรถยนต การผลิตยานยนต 
และการกลั่นลําดับสวนและการผสมสุรา รวมทั้งการ
ผลิตเอทิลแอลกอฮอลที่ไดจากการหมัก เปนตน 
     ในชวง 9 เดือน ของป 2560 อัตราการใชกําลังการ
ผลิตอยูที่ระดับ 61.22 เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 
2559 (60.22) โดยอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใช
กําลังการผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส 
และสวนประกอบ  การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ
เหล็กกลาข้ันมูลฐาน  และการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
เปนตน 

  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชือ่ม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 อยูที่ระดับ 85.20  
Quarterly growth (%YoY) 

 

 

 

 
 

 
      

 
 
     ในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 ดัชนีโดยเฉล่ียมีคา 
85.20 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (85.53) แตเพิ่มข้ึน
จากไตรมาสเดียวกันของป 2559 (84.27) และดัชนี
ความเช่ือมั่นคาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 
102.13 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2559 
(101.57) 
     ปจจัยที่สงผลบวกตอคาดัชนี ไดแก คําส่ังซื้อที่
เพิ่มขึ้นจากตางประเทศ  เพื่อการสงมอบในชวง
ไตรมาสสุดทายของปและการบริโภคภายในประเทศมี
ยอดขายที่เพิ่มข้ึนในไตรมาสนี้ แตผูประกอบการยังคง
กังวลในดานกําลังซื้อของภาคเกษตรและปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ สงผลตอความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา   

 
 
 
 
 

ดัชนีการผลติ  

 
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

มูลคาการนําเขาและปริมาณการจําหนาย 

 
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีดัชนีการผลิต 125.69 เพิ่มขึ้น จาก 
ไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 5.07 (%MoM) แตลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 0.29 (%YoY) โดยเหล็กทรงแบนลดลง     
รอยละ 4.41 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตลดลงคือ เหล็กแผนเคลือบโครเมียม
และเหล็กแผนเคลือบดีบุก ลดลงรอยละ 43.70 และ 25.33 ตามลําดับ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑมีการผลิตลดลง และสวนหนึ่งมีการ
นําเขาจากตางประเทศ รองลงมาคือเหล็กแผนรีดเย็นลดลงรอยละ 4.75 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟามีการผลิตลดลง   
 
 

 

การจาํหนาย ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 4,157,817 
ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 0.6 (%MoM) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.75 (%YoY)
โดยเหล็กทรงยาวลดลงรอยละ 6.11 ผลิตภัณฑที่มีการผลิต
ลดลงคือ เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ลดลง       
รอยละ 14.32 เนื่องมาจากอุตสาหกรรมกอสรางที่ชะลอตัว 

การนาํเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา 1.7 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 
12.20 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 5.84 (%YoY) โดยเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้นรอยละ 
6.17 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ดังนี้ เหล็กแผนรีดเย็น
ชนิด carbon steel เพิ่มขึ้นรอยละ 32.19 รองลงมาคือ
เหล็กแผนหนารีดรอนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.43  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
ไตรมาสที่ 4 ของป2560 
 อุตสาหกรรมเหล็กในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
คาดวาดัชนีการผลิตเหล็กจะอยูที่ 128 ลดลงรอยละ 0.02 
โดยเหล็กทรงยาวมีดัชนีการผลิต 137 ลดลงรอยละ 8.39 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเรงการ
ผลิตในไตรมาสกอนหนานี้จึงทาํใหปริมาณสินคาคงคลังมี
ปริมาณสูง เหล็กทรงแบนมีดัชนีการผลิต 130 เพิ่มขึ้น    
รอยละ 6.36  เนื่องจากอุตสาหกรรมตอเนื่องที่คาดการณวา
จะผลิตเพิ่มขึ้นทัง้อุตสาหกรรมยานยนตและเคร่ืองใชไฟฟา 
เหล็กโครงสรางรูปพรรณมีดัชนีการผลิต 136.27 เพิ่มขึ้น
รอยละ 9.38 เนื่องจากการกอสรางโครงการรถไฟฟาสาย   
สีสม เหลือง และชมพู รวมถึงโครงสรางพื้นฐานตางๆ     
ของภาครัฐในชวงปลายป 
 

ดัชนีการผลิตเหล็กไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองกลุ่มที่ใช้เหล็กทรงแบน เช่น ยานยนต์มีการผลิตเพ่ิมขึ้นขณะเดียวกันอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมีการผลิตลดลง นอกจากน้ีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ใช้เหล็กทรงยาวคืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้การผลิตเหล็กในไตรมาสน้ีทรงตัว 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก  
เครื่องใชไฟฟา 

 

 
ที่มา : ขอมูลการผลิต : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนําเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การนําเขาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา การ
นําเขา 3,863.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทรงตัวจากไตรมาสท่ีแลว
โดยมีมูลคานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.57 (%QoQ)แตลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 3.77 (%YoY)จากการนําเขา
ในตลาดหลักส วนใหญปรับตัวลดลง ไดแก  สหภาพยุ โรป 
สหรัฐอเมริกา และจีน เนื่องจากแผงสวิตซและแผงควบคุม
กระแสไฟฟาลดลงรอยละ 6.74 เคร่ืองคอมเพรสเซอรและ
สวนประกอบลดลงรอยละ 9.82 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา  ในไตรมาสที่  3 ป  2560มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 102.81 ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 18.79 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 
8.71 (%YoY) โดยเคร่ืองใชไฟฟาสวนใหญปรับตัวลดลง ไดแก 
เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอรพัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ 
กระติกน้ํารอน และหมอหุงขาว ลดลงรอยละ 27.56, 14.14, 
5.75, 5.75, 0.88, 2.19 และ 18.05ตามลําดับเม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปกอน จากความตองการใชลดลงในประเทศ
และประกอบกับคําส่ังซ้ือจากตางประเทศลดลงในขณะที่การ
ผลิตเครื่องซักผาเพิ่มขึ้นรอยละ 25.66เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนเนื่องจากคําส่ังซื้อจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 

การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคาการ
สงออก 5,956.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทรงตัวจากไตรมาสท่ี 
แลวรอยละ 0.43(%QoQ)และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 6.55 (%YoY)จากการสงออกไปตลาดหลักเกือบ
ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และ
สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 9.54, 7.13, 4.60 และ 3.14 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเน่ืองจาก
เคร่ืองซักผามีการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.93โดยเพิ่มขึ้นใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาถึง รอยละ 74.35และแผงสวิตซและแผง
ควบคุมกระแสไฟฟาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 41.17 โดยเพิ่มจาก
ในตลาดจีนถึงรอยละ 147.50และสหรัฐอเมริการอยละ 55.06
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟา ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
 “สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 จากการคาดการณโดยสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสคาดวาในไตรมาสที่ 4 จะมีการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 2.40เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนและคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มข้ึนรอยละ 1.55 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน” 

การผลิตสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลม ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ กระติกนํ้าร้อน และหม้อหุงข้าว
เป็นผลจากปริมาณความต้องการซื้อที่ลดลงในประเทศ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป 



15 
 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
ที่มา : ขอมูลการผลิต : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนําเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การนําเขาสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มี
มูลคา การนําเขา 8,978.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่แลวรอยละ 7.82 (%QoQ)และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 14.30 (%YoY)จากการนําเขาใน
ตลาดหลักเกือบทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก อาเซียน สหภาพ
ยุโรปสหรัฐอเมริกา และจีน เนื่องจากสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรมีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.42วงจรรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.01เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน 

 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มี
ดัชนีผลผลิตอยูที่ 110.39เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว รอยละ 
5.69 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
รอยละ 2.85 (%YoY)โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ไดแก Semiconductor, HDD,PCBA และ ICเพิ่มขึ้นรอยละ 
17.81, 10.33, 8.71และ3.44 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตร
มาสเ ดียว กันของปก อน  จากการขยายตัวของ สินค า
อิเล็กทรอนิกสของโลกมีความตองการใชเพิ่มขึ้น 

การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไตรมาสที่ 3 ป 2560 มี
มูลคาการสงออก 9,456.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสท่ีแลวรอยละ 7.89 (%QoQ)และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 7.01 (%YoY)จากการสงออกไป
ตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน อาเซียน จีน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรอยละ19.28, 13.28, 
10.69, 8.34 และ 4.38 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนเนื่องจากสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.93วงจรรวม(IC) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.77และ
เคร่ืองโทรศัพทและอุปกรณปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 111.16 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุนและสหภาพยุโรปถึง
รอยละ 599.18 และ 82.29 ตามลําดับเม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
 “สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 จากการคาดการณโดยสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสคาดวาในไตรมาสที่ 4 จะมีการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึนรอยละ 5.00เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนและคาดวาจะมีมูลคาการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มข้ึนรอยละ 2.57 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน” 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.85 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 ทั้ง Semiconductor, IC, HDD และ PCBA เป็นผลจากการขยายตัวของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดญี่ปุ่น อาเซียน จีน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนรถยนต 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถยนต 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 526,778 คัน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 
2 ป 2560 รอยละ 13.19 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
กับปกอน รอยละ 8.98 (%YoY) โดยเปนการเพิ่มข้ึนจากการผลิตรถ
กระบะ 1 ตันและอนุพันธ และรถยนตเพื่อการพาณิชย 
การจําหนายรถยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 210,735 คัน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 
2 ป 2560 รอยละ 5.64  (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 12.16 (%YoY)โดยเปนการเพิ่มข้ึนจากการ
จําหนายรถยนตนั่ง รถกระบะ 1 ตันและรถยนตเพื่อการพาณิชย 
การสงออกรถยนต 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560มีจํานวน 313,576 คัน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 
2 ป 2560 รอยละ 24.38(%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 2.51 (%YoY) โดยเปนการเพิ่มข้ึนจากการสงออก
รถกระบะ 1 ตันและรถยนต PPV 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา 2,409.21 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 14.26 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันของปกอน รอยละ 12.55 (%YoY)โดยตลาดสงออกที่
สําคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

มูลคาการนําเขาของสวนประกอบและอุปกรณยานยนตในไตร
มาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา 3,218.79 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 15.44 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.58 (%YoY)โดยตลาดนําเขาที่
สําคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก จีน ญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 4 ของป2560 
 สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 คาดวาจะขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จากการ
คาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2560 จะมีการผลิตรถยนตกวา 470,000 คัน โดย
แ บ ง เ ป น ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ จํ า ห น า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ร อ ย ล ะ  4 0 -4 5  แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ ส ง อ อ ก ร อ ย ล ะ  5 5 -6 0

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของตลาดส่งออกในประเทศแถบโอเชียเนีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือ
ประกอบกับ ตลาดในประเทศมีการขยายตัว เน่ืองจากการลงทุนจากภาคเอกชนเริ่มฟ้ืนตัว และการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาลเพ่ือกระตุ้นตลาดในประเทศ 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต 
 
 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรม.ยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือของกรมศุลกากร 

 

การผลิตรถจักรยานยนต 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน  513,158 คัน ลดลงจากไตร
มาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 0.91 (%QoQ)แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 10.87 (%YoY) โดยเปนการเพิ่มข้ึน
จากการผลิตรถจักรยานยนตประเภทเอนกประสงคและสปอรต 
การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ* 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 444,353 คัน ลดลงจากไตร
มาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 8.90 (%QoQ)แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 0.97 (%YoY)  

การสงออกรถจักรยานยนต(CBU&CKD) 

ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 182,642 คัน ลดลงจากไตร
มาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 2.09 (%QoQ)และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 6.07 (%YoY) 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา180.98 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 7.84 (%QoQ) และ
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 23.41 (%YoY)
โดยตลาดสงออกที่สําคัญของสวนประกอบรถจักรยานยนต 
ไดแก กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุน  

มู ลค า ก า รนํ า เ ข า ขอ งส วนปร ะกอบและ อุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา 150.56 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ป 2560 รอยละ 16.41 (%QoQ) และ
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 14.90 (%YoY)
โดยตลาดนําเขาที่สํ า คัญของสวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุนจีน และเวียดนาม 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
 สํ าห รับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที่  4  ของป  2560 คาดว าจะทรงตัวเ ม่ื อ เป รียบเทียบกับ 
ไตรมาสท่ีผานมา จากการคาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2560 จะมีการผลิต
รถจักรยานยนตกวา 500,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณ
รอยละ 15-20 
หมายเหตุ : * ขอมูลการจําหนายรถจักรยานยนตในเดือนสิงหาคมและ กันยายน 2560 เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เน่ืองจากเว็บไซต
แหลงขอมูลอยูระหวางการปรับปรุงระบบ 

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกมีการชะลอตัว  
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 
 
 

การตลาดและการจาํหนาย 
 

 

การสงออกเคมีภัณฑ ไตรมาสท่ี 3 ป 2560มีมูลคา1,973.08 ลาน
เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2560รอยละ6.72(%QoQ) 
และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ13.59 (%YoY)
แบงเปนเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน 1,083.85 ลานเหรียญสหรัฐ และ
เคมีภัณฑขั้นปลาย 889.23 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.13 และ 10.05 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2560 ตามลําดับ โดย
สัดสวนของมูลคาการสงออกเคมีภัณฑสําคัญๆ  ไดแก เคมีภัณฑ
อินทรียรอยละ 32.76 เคมีภัณฑเคร่ืองสําอางรอยละ 24.15 และ
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ดรอยละ 13.31 นอกน้ันเปนกลุมเคมีภัณฑอื่นๆ 
รวมรอยละ 29.78 

การนําเขาเคมีภัณฑ ในไตรมาสท่ี 3 ป 2560 มีมูลคารวม 
3,789.68 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ป 2560 รอยละ  
2.90 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นรอยละ 3.07 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปกอน แบงเปนเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน 2,282.56 
ลานเหรียญสหรัฐ และเคมีภัณฑขั้นปลาย 1,507.12 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งลดลงรอยละ 1.42 และ 5.05 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 
2560 ตามลําดับ โดยสัดสวนของมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑสําคัญ
ฯ ไดแก เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด รอยละ 25.20 เคมีภัณฑอินทรียรอย
ละ 22.47และปุยเคมี รอยละ 13.10 นอกนั้นเปนกลุมเคมีภัณฑ
อื่นๆ รวมรอยละ 39.23 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสท่ี 4 ของป2560 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 4 ป 2560 คาดวาจะดีข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2560 
เนื่องจากผูประกอบการคาดวาเศรษฐกิจยังมีทิศทางที่ดีจากการฟนตัวของกําลังซื้อในประเทศ โดยภาครัฐใหความ
ชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อกระตุนการใชจายภาคประชาชนในสินคาที่เกี่ยวกับเคมีภัณฑเพื่อการอุปโภค
บริโภค ตลอดจนการสงออกของไทยขยายตัวไดดีในกลุมตลาดประเทศอาเซียน รวมทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา แตก็มี
ปจจัยเร่ืองที่สงผลกระทบตอการสงออกเคมีภัณฑ ไดแก การแขงขันดานราคาของเคมีภัณฑและความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนในชวงปลายป 2560 

มูลคาการสงออกเคมีภัณฑไตรมาสที่ 3 ป 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2560 และชวงเดียวกันของ
ป 2559 ทั้งนี้ เคมีภัณฑสวนมากสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียน จีนและสหรัฐที่เศรษฐกิจมีการฟนตัว ในขณะท่ีมูลคาการ
นําเขาเคมีภัณฑเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 แตลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2560 ซึ่งสาเหตุ
เนื่องจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีทรงตัวในชวงไตรมาสที่ 3 และจะเพ่ิมขึ้นตามกําลังซื้อใหมที่เพิ่มขึ้นในชวงปลายป 
2560 

มูลคาการสงออกเคมีภัณฑ  (ลานเหรียญสหรัฐ)

มูลคาการนําเขาเคมีภัณฑ(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

 
 
 
 
 

การตลาดและการจําหนาย 

 

 
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ 
          อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิตและการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 ดัชนี
ผลผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ 0.92 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 3  
ป  2559 ซึ่ ง เพิ่มขึ้นจากดัชนีผลผลิตของผลิตภัณฑ
แผนฟลมและกระสอบพลาสติก คิดเปนรอยละ 11.87 และ 
3.02 ตามลําดับ เนื่องจากสามารถสงออกสินคามากขึ้น
และครอบคลุมหลายกลุมผลิตภัณฑ สวนดัชนีการสงสินคา 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.42 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2559 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากดัชนีการสงสินคาผลิตภัณฑถุงพลาสติก  
คิดเปนรอยละ 7.48 เนื่องจากคําส่ังซื้อที่เพิ่มขึ้นและตองสง
มอบสินคา เพื่อรองรับเทศกาลในชวงปลายป 
ปริมาณการสงออก ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีปริมาณ 
283,984.72 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 
13.72 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ  
ปกอน รอยละ 0.06 (%YoY) จากการสงออกกลุม
ผลิตภัณฑใยยาวเด่ียว (3916) เคร่ืองประกอบอาคาร 
(3925) และของท่ีใชลําเลียงหรือบรรจุสินคา (3923) ซึ่ง
เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง 
ปริมาณการนําเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีปริมาณ 
193,607.94 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 
15.89 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ  
ปกอน รอยละ 10.27 (%YoY) จากการนําเขากลุม
ผลิตภัณฑพลาสติกปูพื้น (3918) ของใชในครัวเรือน 
(3924) และของท่ีใชลําเลียงหรือบรรจุสินคา (3923) 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 

 “สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 คาดวาจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะขยายตัวได
อยางตอเนื่อง จากความเช่ือม่ันวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้น และการฟนตัวของกําลังซื้อภายในประเทศจากการที่ภาครัฐให
ความชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และคาดการณวาภาวการณสงออกจะมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากความ
ตองการของประเทศคูคาและเศรษฐกิจโลกที่มีการฟนตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการคาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 4 คาดวาดัชนีผลผลิตและดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.22 และ 3.01 ตามลําดับ การสงออก
พลาสติกคาดวามีปริมาณ 276,413.23 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 42.77 จากไตรมาสกอน และการนําเขาคาดวามีปริมาณ 187,986.13 
ตัน ลดลงรอยละ 2.90 จากไตรมาสกอน” 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็นผลจาก
ปริมาณความต้องการซื้อที่ลดลงของกลุ่มลูกค้าในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ กลางและใต้ ในขณะที่ตลาด
ภายในประเทศขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจที่กําลังฟ้ืนตัว กอปรกับค่ายรถยนต์ต่างจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดจําหน่ายอย่างต่อเน่ือง 

อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 มีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งดานดัชนีการผลิต ดัชนีการสง
สินคา การสงออก และการนําเขา โดยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 7 ไตรมาส (ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2559 ถึงไตรมาสท่ี 3 ป  
2560) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคําส่ังซื้อของลูกคา ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม และการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาในภูมิภาค
อาเซียน และการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
 
 
 
 

การตลาดและการจําหนาย 

 

 
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

มูลคาการสงออก ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคารวม 
2,203.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ป 
2560 รอยละ 2.73 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 32.56 (%YoY)  

มูลคาการนําเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคารวม 
1,048.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 
2560 รอยละ 6.38 (%QoQ) แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 43.36 (%YoY)  
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมูลคาการสงออกและนําเขาปรับตัว
เพิ่มข้ึน เกิดจากการปรับเพิ่มข้ึนของราคาน้ํามันดิบ รวมถึง
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผลิตในภูมิภาคตางๆ 
และภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนและจีนปรับตัวดีข้ึน 

ราคาสินคา ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชีย
ไตรมาส 3 ป 2560 เฉล่ียอยูที่ 36.55 และ 26.55 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
2559 พบวาราคาเอทิลีนปรับตัวลดลงจากราคา 37.02 
บาท/กิโลกรัม สวนโพรพิลีนปรับตัวเพิ่มข้ึนจากราคา 25.50 
บาท/กิโลกรัม  

ราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ในไตรมาส 3 ป 2560 
ราคาจําหนายเม็ดพลาสติก (ราคาเฉล่ีย SE Asia CFR) 
ของ LDPE, HDPE และ PP มีราคาเฉล่ียอยูที่ 41.54, 
38.14 และ 38.55 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 พบวาราคาเฉล่ียของ 
LDPE, HDPE และ PP ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 
41.89, 39.91 และ 38.32 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
 “อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ของป 2560 คาดวาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณการขยายตัวของ GDP 
และอุตสาหกรรมตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การปรับตัวของระดับราคาน้ํามันดิบ ภาวะเศรษฐกิจการคาในภูมิภาค และภาวะเศรษฐกิจโลก 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมปลายทาง เปนปจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมตองติดตามอยางใกลชิด” 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที ่3 ป 2560 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชียปรับตัวในทิศทางขาข้ึน 
ตามการปรับเพิ่มข้ึนของราคาน้ํามันดิบ ในชวงปลายไตรมาสที ่3 ตอเนื่องไตรมาส 4 อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
จะอยูในชวงเพิ่มกาํลังการผลิตข้ึน เนื่องจากตองมกีารสต็อกวัตถุดิบไวเพื่อรองรับการผลิตสินคาในชวง
เทศกาล 
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 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การสงออก-นําเขา 
เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

 

 
 

Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60

469 490 447 495 492

596
545 564 611 676

ส่งออก นําเข้าล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออก-นําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ์

 
 

การผลิตกระดาษ ในไตรมาสท่ี 3 ป 2560 ดัชนีฯ เพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ
กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท และกระดาษลกูฟกู รอยละ 14.82 0.70 และ 1.87 
ตามลําดับเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2560 และเพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ
กระดาษพิมพเขียน กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท รอยละ 3.09 9.90 
และ 3.74 ตามลาํดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอนซ่ึงสวนใหญ
เปนการผลิตสาํหรับใชในอุตสาหกรรมตอเน่ืองดวยปริมาณการบริโภคใน
ประเทศเพิ่มข้ึนตอเน่ือง รวมถึงในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ เชน อาหารและ
เครือ่งด่ืม เครื่องสาํอาง ยาและเวชภัณฑ สงผลใหความตองการบรรจุภัณฑ
กระดาษท่ีใชกบัสินคากลุมน้ีเพิ่มข้ึนดวย 

การสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพในไตรมาสท่ี3 ป 
2560มีมูลคา 492.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ ชะลอตัวเล็กนอยรอยละ 0.47 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2560แตเพิ่มข้ึนรอยละ 4.88 เม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันกับปกอน จากการสงออกเยื่อกระดาษชนิดเยื่อไมเคมีละลาย
นํ้าไดเพิ่มข้ึนไปยังประเทศคูคาอยางจีน และฟลิปปนส ในสวนกระดาษและ
ผลิตภัณฑ สงออกเพิ่มข้ึนไปเกาหลีใตและอินโดนีเซีย ในขณะท่ีหนังสือและ
สิ่งพิมพ ลดลงจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในประเภทสิ่งพิมพอื่น 
ๆ รวมถึงภาพพิมพและภาพถาย 

การนําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพในไตรมาสท่ี 3 ป 
2560มีมูลคา 675.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 10.64 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 2 ป 2560และเพิ่มข้ึนรอยละ 13.47เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
กับปกอน จากการนําเขาเยื่อกระดาษกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษชนิดท่ี
ไมสามารถผลิตไดในประเทศเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีหนังสือและสิ่งพิมพ นําเขา
ลดลง รอยละ 32.56 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ป 2560จากความนิยมสื่อ
สิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ถูกแทนท่ีดวยสื่อดิจิตอล 

แนวโนมเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
  “สําหรับอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 การผลิตคาดวาจะขยายตัวไดจากเย่ือกระดาษ และ
ผลิตภัณฑจากกระดาษ ไดแก กระดาษพิมพเขียนกระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท ซ่ึงสวนใหญเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใช
ภายในประเทศ ในสวนการสงออก คาดวา จะทรงตัวถึงชะลอตัวเล็กนอย ยกเวนเยื่อกระดาษ คาดวา จะขยายตัวได” 

นโยบายภาครัฐทีเ่ก่ียวของกับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 
 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงมีเปาหมาย
ใหประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุงเนนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยดวยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ในการสรางมูลคาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคานโยบายดังกลาวจึงเปนโอกาสและความทาทายของผูประกอบการในการพัฒนาสินคาที่มี
มูลคาเพิ่มสูง(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nesdb.go.th) 

ปริมาณการผลิตสงออกเย่ือกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพในไตรมาสที่ 3 ป 2560ปรับตัวเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ
กระดาษพิมพเขียน กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป2559ซึ่งสวนใหญเปนการผลิต
เพื่อสําหรับใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องดวยปริมาณการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่องรวมถึงในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ เชน 
อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองสําอาง ยาและเวชภัณฑ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 

 

การผลิต จําหนาย และสงออกเซรามิก 
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การผลิต จําหนาย และสงออกเคร่ืองสุขภัณฑ

 
ปริมาณการผลิต (ลานตารางเมตร)

ปริมาณการจําหนาย (ลานตารางเมตร)  
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : ศนูยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 13 โรงงาน และ 

เคร่ืองสขุภัณฑ จํานวน 7 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

                
 

 

 

 การผลิต ในไตรมาสท่ี 3 ป 2560 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 34.99 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 9.17 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.78 
(%YoY) เนื่องจากยังคงมีสินคาคงคลังสูง ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ 
มีปริมาณการผลิต 1. 87 ลานช้ิน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอย
ละ 7.17 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 5.01  
ซึ่งเปนการผลิตเพื่อรองรับคําส่ังซื้อทั้งในและตางประเทศ 

 การจําหนาย ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง 
มีปริมาณการจําหนาย 36.58 ลานตารางเมตร ลดลงจาก  
ไตรมาสกอน รอยละ 11.09 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 7.91 ในขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑมีจํานวน 1.06 ลานช้ิน 
ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2560 รอยละ 9.94 (%QoQ) แตเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.25 (%YoY)   
 การสงออก ในไตรมาสที่ 3 ป 2560 การสงออกกระเบื้องปูพื้น 

บุผนังมีมูลคา 25.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาส
กอน รอยละ 5.16 แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
รอยละ 1.04 จากการขยายตัวของการสงออกไปยังประเทศลาว 
และกัมพูชา ในขณะที่ เคร่ืองสุขภัณฑมีมูลคา 45.97 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 7.78 และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 8.34 จากยอด
คําส่ังซ้ือที่เพิ่มขึ้นของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก
รองจากสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 4 ของป 2560 
  การผลิตและการจําหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของป 2560 คาดวา จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากคําส่ังซื้อวัสดุกอสราง 
เพื่อไปปรับปรุงและตกแตงรานคา หลังเสร็จส้ินงานพระราชพิธีฯ ในชวงหลังเดือนตุลาคม ประกอบกับ มีการผลิตเพื่อรองรับ การสงออกไปยัง
ตลาด อาเซียน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา  

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
การเขาไปลงทุนพัฒนาในพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสิทธิ

ประโยชนตางๆ อาทิ มาตรการสนับสนุนดานภาษี การอํานวยความสะดวกของหนวยงานตางๆ ใหเปนฐานการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และขยายชองทางตลาดใหม ๆ ใหเพิ่มขึ้น 

ปริมาณการผลิตและจําหนายเซรามิกในไตรมาสที่ 3 ป 2560 ขยายตัวดีข้ึน จากกําลังซื้อของตลาด
ระดับบนที่เนนคุณภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ  ดานการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกขยายตัวเพิ่มข้ึน
เกือบทุกผลิตภัณฑ ในตลาดสหรัฐอเมริกาและอาเซียน โดยของชํารวยเคร่ืองประดับ มีอัตราการขยายตัว
สูงสุด ในขณะที่เคร่ืองใชบนโตะอาหาร มีมูลคาสูงสุด ซึ่งสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนาย 
มูลคาสงออกและนําเขาปนูซีเมนต 

  
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : ศนูยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นําเขา  : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสท่ี 3 ป 2560  
มีจํานวน 9,806,757 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2560  
รอยละ 1.88 (%QoQ)  แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
รอยละ 2.71 (%YoY)  จากการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่
คาดหวังมาต้ังแตปลายป 2560 เปนตนมา 

การจําหนายปูนซีเมนต ในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาส
ที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 8,421,936.06 ตัน  เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่ 2 ป 2560  รอยละ 2.81 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ   
ปกอน รอยละ 2.70(%YoY)  จากการปลอยสินเช่ือเพื่อที่อยู
อาศัยของธนาคารมีความเขมงวดมากขึ้น   ผลกระทบในการ
อนุมัติจัดซื้อจัดจางจากการประกาศใช พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  การอยูในชวงฤดูฝน   
การสงออก-นําเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด)ในไตรมาสที่ 3 
ป 2560 มีมูลคาจากการสงออก 79.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงรอยละ 9.01(%QoQ)  เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2560   

และลดลงรอยละ 12.53 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันกับปกอน  เนื่องจากการปรับลดคําส่ังซ้ือของบังคลาเทศ  รวมถึงการ
ปรับลดคําส่ังซื้อจากเมียนมาและลาวอยางตอเนื่อง  เนื่องจากผูประกอบการรายใหญของไทยออกไปต้ังฐานผลิตปูนซีเมนตในสอง
ประเทศดังกลาว  สวนมูลคาการนําเขา 12.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2560  รอยละ 10.72  และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 728.68  

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2560 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ในไตรมาสที่ 4 ของป 2560  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2560   ปริมาณการผลิต  และการ
จําหนาย   คาดวาจะขยายตัวดีขึ้น รอยละ 5.70 และ 3.30  ตามลําดับ  จากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ที่นาจะมีความ
ชัดเจนขึ้นซ่ึงจะมีผลตอการกอสรางในภาคอสังหาริมทรัพย   การหมดชวงฤดูฝนและสถานการณน้ําทวมคล่ีคลายลง  สวนการ
มูลคาการสงออกขยายตัวดีขึ้น รอยละ 29.66  จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมฟนตัวมากขึ้น 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 

รัฐบาลมีนโยบายเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ   การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) และสนับสนุน “การจัดซื้อจัดจางสีเขียว (Green Procurement) ” ใน

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที ่3 ป 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนักับปกอนมีการผลิต
และการจําหนาย  ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงัฟนตัวไมมากนัก  การสงออกลดลงจากการที่มี
ผูประกอบการรายใหญของไทยเขาไปต้ังฐานผลิตในเมียนมาและลาวโดยสามารถทําการผลิตใน
ประเทศไดแลว    
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อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตและจําหน่ายในประเทศ 
 การผลิตเส้นใยประดิษฐข์ยายตัวโดยมีดัชนี

ผลผลิต 94.15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 และ 11.04 ดัชนีการ
ส่งสินค้า เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.83 และ 24.42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสที่
ผ่านมา ตามลําดับเน่ืองจากการขยายตัวของเส้นใย
สังเคราะห์สมบตัิพิเศษ อาทิ เส้นใยคอลาเจนเส้นใย
คาร์บอน เส้นใย PLA เพื่อรองรบัการส่งออก ประกอบกับ
BOI ได้อนุมัตกิารส่งเสริมการลงทุนในกิจการเส้นใยที่มี
สมบัติพิเศษ ซึ่งเป็น1ในอุตสาหกรรมศักยภาพตาม
นโยบายคลัสเตอร์ส่ิงทอและเครื่องนุง่ห่มของรฐับาล 
อย่างไรก็ตามภาพรวมการผลิตและจําหน่ายส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มภายในประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
ภายใน เมื่อเปรยีบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผ้าผืน และเส้ือผ้า
สําเร็จรูป 
การส่งออก-นําเข้า 

การส่งออกสิ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่มภาพรวม มี
มูลค่า 1,703.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 
2.93 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หาก
พิจารณากลุ่มส่ิงทอ พบว่า ผลจากการปรับโครงสร้างการ
ผล ิตที ่เน ้นการสร ้า งม ูลค ่า เพิ ่มด ้วยนว ัตกรรมและ
เทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 
ส ่งผลให ้ม ูลค ่าการส ่งออกขยายต ัว  ร ้อยละ  8 .05 

โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์ที่มีสมบัติพิเศษ และผ้าผืนที่
ผล ิตจากเส ้นใยสังเคราะห์ที ่ม ีสมบัต ิพ ิเศษ ซึ ่งส ินค ้า
ดังกล่าวไทยมีศักยภาพในการส่งออก โดยตลาดสําคัญ 
ได ้แก ่ จ ีน เว ียดนาม  และญี ่ปุ ่น ในส ่วนการส ่งออก
เครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 2.66 โดยเฉพาะใน
ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น
ตลาดที่ไทยเสียเปรียบจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP อย่างไรก็
ดี การส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปไปยังตลาดอาเซียน ยัง
ขยายตัวได้ 

การนําเข้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 
1,174.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.14 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้า
ด้าย เส้นใยและผ้าผืนจากสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เพื่อ
เตรียมใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตผ้าผืนและเส้ือผ้าสําเร็จรูป
ในไตรมาสสุดท้าย 
คาดการณ์แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2560 

การผลิตกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์คาดว่า จะขยายตัว
จากการผลิตเส้นใยที่มีสมบัติพิ เศษ เพื่อการส่งออก
โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม  

การผลิตผ้าผืน และเส้ือผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะ
ชะลอตัว เนื่องจากต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยเฉพาะ
ในตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งไทยถูกตัดสิทธ์ 
GSP ไปแล้วอย่างไรก็ตาม การผลิตและส่งออกชุดชั้นในสตรี
ยังคงขยายตัวได้ดี 

การส่งออกส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่า สามารถ
ขยายตัวได้ โดยสินค้าที่มีการส่งออกขยายตัว ได้แก่ เส้นใย
สังเคราะห์ ผ้าผืน และเคหะส่ิงทอ ไปยังตลาดญี่ปุ่น และจีน 
สําหรับเส้ือผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัวได้ดีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

รัฐบาลขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สามารถขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561 

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม โดย
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเคร่ืองนุ่ ง ห่ม เ ป็น 1 ใน 13 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก 
สระแก้ว สงขลาเชียงราย หนองคาย นครพนม และกาญจนบุรี 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ขยายตัว จากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ
เพื่อรองรับการส่งออก ประกอบกับ BOI อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนกิจการเส้นใยที่มีสมบัตพิิเศษ  
ตามนโยบายคลัสเตอร์ส่ิงทอและเครื่องนุง่ห่มของรฐับาล  ส่วนการส่งออกส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัว
จากการส่งออกเส้นใยและผ้าผืนไปยังตลาดสําคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น 
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อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปริมาณการผลิตและการจําหนายภายในประเทศ  
(ลานช้ิน) 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องเรือนไมไตรมาส 3 ป 2560 มีจํานวน 
1.63 ลานช้ินเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน ลดลงรอยละ 4.68 
(%QoQ) และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ลดลงรอยละ 8.43(%YoY)เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟน
ตัวคอนขางจํากัด สงผลใหการผลิตชะลอตัวลง 

 การจําหนายเครื่องเรือนไมภายในประเทศ ไตรมาส3ป 
2560 มีจํานวน 0.33 ลานช้ิน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.13 (%QoQ) แตเม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 2.94 (%YoY)เนื่องจาก
ภาระคาครองชีพและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยูในระดับสูง 
สงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดระดับลางยังคงซบเซา 

 

 
 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม 
(ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไมไตรมาส3 ป 2560 คิดเปน
มูลคารวมทั้งสิ้น 1,027.73 ลานเหรียญสหรัฐฯเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน ขยายตัวรอยละ 8.36(%QoQ) และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัวรอยละ 17.08(%YoY) โดย
การสงออกแบงเปน 3 กลุมประกอบดวย 1) กลุมเคร่ืองเรือนและ
ชิ้นสวน 2)กลุมผลิตภัณฑไม3)กลุมไมและผลิตภัณฑไมแผนมี
มูลคาการสงออก 249.10, 45.99และ 732.64ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาส 4 ของป 2560 
  การผลิตและการจําหนายเคร่ืองเรือนไมภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของป 2560 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คาดวา 
ขยายตัวรอยละ 15.97 และ 10.00(%YoY) ตามลําดับ สอดคลองกับการสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 4 ของป 2560 เม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปกอน คาดวา ขยายตัวรอยละ 1.99 (%YoY) ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 

 

การผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนไม้ภายในประเทศไตรมาส 3 ปี 2560เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวค่อนข้างจํากัด ส่งผลให้การผลิตชะลอตัวลง ประกอบกับภาระค่า
ครองชีพและหน้ีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กําลังซื้อของผู้บริโภคยังคงซบเซา สําหรับมูลค่าการส่งออกไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศคู่ค้าสําคัญที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลานเหรียญสหรัฐฯ %YoY ล้านชิ้น 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นําเขายา(ลานเหรยีญสหรฐัฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยาไตรมาสที่ 3 ป 2560มีจํานวน 10,452.69 ตัน ลดลง
จากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ0.14 
และ 4.05ตามลําดับ จากคําส่ังซื้อที่ลดลง 

การจําหนายยา ไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีจํานวน 10,535.17 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 4.52ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับ  ไตร
มาสเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 2.17ในภาพรวมการ
จําหนายยาของผูผลิตในประเทศปรับตัวลดลงจากการประกาศ
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและ
กําหนดวิธีการจัด ซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธี คัดเ ลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตเม่ือวันที่ 23
สิงหาคม 2560 ที่ผานมามีสาระสําคัญใหองคการเภสัชกรรม
เปนหน วยงานหลักในการ จัดหาและกระจายยาให แก
โรงพยาบาลของรัฐ ทําใหโรงพยาบาลรัฐตองชะลอการส่ังซื้อยา
ลง เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการขององคการ
เภสัชกรรม 

การสงออกยาไตรมาสที่ 3 ป 2560 มีมูลคา 102.16 ลาน
เหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 17.25 และ 17.87 ตามลําดับ จากการขยายตัว
ของตลาดเวียดนาม กัมพูชา และฟลิปปนสสําหรับการนําเขายา
มีมูลคา 410.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน
และไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.77 และ 7.62 ตามลําดับ
โดยสวนมากเปนการนําเขายาตนแบบจากยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุน 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 4 ของป2560 
 สําหรับการผลิตยาในไตรมาสที่ 4 ของป 2560คาดวาจะยังขยายตัวไดตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมาซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักในสินคายาของไทย 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงการคลังประกาศใชกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนด

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
ในขณะที่องคการเภสัชกรรมยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สงผลให
โรงพยาบาลรัฐตองชะลอการจัดซื้อยาลง 

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายยาในประเทศไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนตามคําสั่งซื้อจากโรงพยาบาลของรัฐที่ลดลง ในส่วนของการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาด
อาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต 
และถุงมือยาง (พันตัน/ลานเสน/ลานชิน้) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรฐัฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยางไตรมาสท่ี 
3 ป 2560 มีจํานวน 326.35 พันตัน 8.07 ลานเสนและ 4,562.12 
ลานชิ้น ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 6.83 7.60และ 
20.32 ตามลําดับ และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ
12.611.76และ 1.51 ตามลําดับ จากการขยายตัวของการสงออก 

การจําหนายยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยางไตร
มาสท่ี 3 ป 2560 มีจํานวน 35.09 พันตัน 5.34 ลานเสนและ 951.15 
ลานชิ้น ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 5.69 4.09 และ 
49.34 ตามลําดับและในสวนของถุงมือยางเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 105.84 ตามความตองการใชทางการ
แพทยท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ียางแปรรูปขั้นตนและยางรถยนตลดลงรอย
ละ 14.01 และ 2.19ตามลําดับ จากการที่ยางสังเคราะหมีราคาตํ่าลง
และสถานการณยางรถยนตในตลาดทดแทนยังชะลอตัว 

การสงออกยางแปรรูปขั้นตน  ยางรถยนต  และถุงมือยาง  
ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 มีมูลคา 1,305.14 1,192.06 และ 275.70 ลาน
เหรียญสหรัฐฯตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนยางรถยนตและ
ถุงมือยางมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.62 และ 9.47
ตามลําดับ ในขณะที่ยางแปรรูปขั้นตนมีมูลคาการสงออกลดลงรอย
ละ 9.88 และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนมีมูลคาการ
สงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.89 19.37 และ 7.58ตามลําดับ จากการ
ขยายตัวของตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑยาง ไตรมาสที ่4 ของป2560 
 การผลิตยางแปรรูปข้ันตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ในไตรมาสที่ 4 ของป 2560คาดวาจะยังขยายตัวไดตาม
แนวโนมการขยายตัวของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลักในสินคายางแปรรูปข้ันตน และ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักในสินคายางรถยนตและถุงมือยางของไทย 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
การยางแหงประเทศไทยอยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยางและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ รวม6 โครงการ วงเงินงบประมาณกวา 4 
หมื่นลานบาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามการขยายตัวของการส่งออกโดยเฉพาะในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 
สําหรับตลาดในประเทศขยายตัวดีขึ้นในสินค้าถุงมือยาง แต่ชะลอตัวลงในสินค้ายางแปรรูปขั้นต้นและยางรถยนต์ 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

 
 
 

 
การผลิต การสงออกการนําเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)   

 

 
 
ท่ีมา: 1.ดัชนีผลผลิต – สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. มูลคาการสงออก การนําเขา –ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 
การผลิต 

 การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.73 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนจากการขยายกําลังการ
ผลิตเพื่อการสงออกของผูประกอบการรายใหญ 

 รองเทามีดัชนีผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และ
ไตรมาสเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.45 และ 5.78 ตามลําดับจาก
ความตอเนื่องของคําส่ังซื้อทั้งภายในและตางประเทศ 
การสงออก-นําเขา 

 การสงออกมีมูลคารวม 415.35 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้น
เล็กนอย รอยละ 0.07 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่ง
เปนผลจากมูลคาการสงออกรองเทาและช้ินสวนและเคร่ืองใชสําหรับ
เดินทางเพิ่มขึ้นรอยละ 2.57 และ 1.08 ตามลําดับ จากความตอเนื่องของ
คําส่ังซื้อทั้งภายในและตางประเทศ 

 การนําเขามีมูลคารวม 451.82 ลานเหรียญสหรัฐฯเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.87และ 13.16 ตามลําดับ จากการนําเขาหนังดิบและหนังฟอก
เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตชวงปลายปเพิ่มขึ้นรอยละ28.43 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาส 4 ป 2560 
 การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาส 4 คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เชนเดียวกับผลิตภัณฑกลุม
รองเทาที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้นจากปจจัยกระตุนดานการผลิต เชน ผูประกอบการรองเทาและเครื่องหนังรายใหญในประเทศขยายกําลัง
การผลิต การขยายตัวของการทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนมีความนิยมผลิตภัณฑเครื่องหนังExotic อาทิ หนังงู หนังปลา
กระเบน ของไทย 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.) มีมติสนับสนุนการทองเที่ยว โดยจะสงเสริมใหป 2561 เปนป
ทองเที่ยวแหงชาติ ภายใตแคมเปญ “ปทองเที่ยว วิถีไทย เกไกอยางย่ังยืน 2561” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” มี
เปาหมายคือ การมุงทําใหเกิดการเปนเจาภาพที่ดี การกระตุนและรักษาตลาดนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ   โดยจะผลักดันรายไดของ
การทองเที่ยวของไทยใหสูงขึ้น ซึ่งคาดวารายไดจากการทองเที่ยวในป 2561 จะเพิ่มขึ้นจากป 2560 ประมาณรอยละ 10 หรือมีรายได
รวมประมาณ3 ลานลานบาท ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะมีสวนกระตุนภาพรวมของการบริโภคสินคาในกลุมอุตสาหกรรมแฟช่ันไดเปน
อยางดี 

ไตรมาส 3 ป 2560การผลิตรองเทามีการขยายตัวติดตอกันในชวงระยะ 5 เดือนท่ีผานมา เปนผลจากความ
ตอเน่ืองของคําส่ังซื้อท้ังภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะรองเทาหนังมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 79.57 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมีตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา เดนมารก และจีน 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ 

 

การผลิต การจําหนา่ย และการส่งออก 

การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 8.96 (%QoQ) ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการผลิตเพ่ือ
ทดแทนสต๊อกสินค้าเดิมที่นําออกจําหน่ายในช่วงก่อน แต่หากเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 30.44 (%YoY) 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว ทําให้ปริมาณคําสั่งซื้อในตลาด
หลักหลายแห่งลดลง 
การจําหน่ายอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14.14 (%QoQ) โดยเฉพาะการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการซื้อสินค้าเคร่ืองประดับที่กําลังเป็นที่นิยมมากข้ึนในกลุ่ม
ผู้บริโภคยุคใหม่   
การส่งออกอัญมณแีละเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) ไตรมาส 3  
ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 21.44 (%QoQ) และรอ้ยละ 3.51 (%YoY) 
จากมูลค่าการส่งออกพลอยและเคร่ืองประดับแท้ทําด้วยเงินเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี หาก
พิจารณาในภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณี และเคร่ืองประดับ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 70.20 (%QoQ) และร้อยละ 25.51 (%YoY) 
ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 4 ปี 2560 

ไตรมาส 4 ปี 2560 คาดว่า การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ จะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปริมาณคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการช่วงเทศกาล
สําคัญปลายปี  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่า จะขยายตัวสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสท่ีผา่นมา จากการฟ้ืนตัวของความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในหลายตลาด อาทิ จีน และญี่ปุ่น  ขณะที่แนวโน้มการ
ส่งออกในภาพรวม คาดว่า จะขยายตัวเช่นกัน จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเคร่ืองประดับอย่างเป็น
ทางการ ผ่านการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพ่ือยกระดับมาตรฐานเครื่องประดับไทย 
โดยเฉพาะเครื่องประดับแท้ทําด้วยเงินและทอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทย 
 

การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา จากการผลติทดแทนสต๊อกสินค้าเดิมของผู้ประกอบการ และการสั่งซือ้สินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการจําหน่ายที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะเดียวกันการส่งออก (ไม่รวมทองคํา) 
ขยายตัวสูงขึ้น จากมูลค่าการส่งออกพลอยและเคร่ืองประดับแท้ทําด้วยเงินเพ่ิมขึ้น 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
        สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ 

จากกรมศลกากร

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
       สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้   
ปรับผลกระทบของฤดูกาล 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิต จําหนาย สงออกและนําเขา
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ท่ีมา : ขอมูลเพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย จากการจัดกลุมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ * ขอมูลเบื้องตน 

 การผลิตอาหารไมรวมน้ําตาล ไตรมาสที่ 3 ป 2559 
มีปริมาณ4,609,395.07ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 

ป 2559 รอยละ 3.33 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันกับปกอน รอยละ 17.17 (%YoY) จากการเพิ่มการผลิต
กลุมปศุสัตว ประมง ผลิตภัณฑนม บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป และ
อาหารสัตวเพื่อรองรับความตองการบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศที่ขยายตัวอยางตอเน่ือง 

 การ จําหน ายอาหารไม รวมน้ํ าตาลในประเทศ 
ไตรมาสที่ 3 ป 2559มีปริมาณ3,386,485.90 ตันเพ่ิมขึ้นจากไตร
มาสที่ 2 ป 2559 รอยละ 7.03(%QoQ)และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 8.64(%YoY) จากการจําหนายกลุม
ปศุสัตว ประมง น้ํามันพืช ธัญพืชและแปง และอาหารสัตว
เ นื่ อ ง จ า กภ าพ ร ว ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี แ น ว โ น ม ดี ขึ้ น  ทํ า ใ ห 
การบริโภคเพ่ิมขึ้น 
 การสงออกไตรมาสที่ 3 ป 2559 มีมูลคา7,492.45 
ลานเหรียญสหรัฐฯเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2559 รอยละ 3.11 
(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน  
รอยละ 19.74(%YoY) จากการสงออกที่เพ่ิมขึ้นในทุกกลุม
ผลิตภัณฑสําคัญอาทิกลุมปศุสัตว ประมง ผักผลไม ขาวและ
ธั ญ พื ช แ ล ะ น้ํ า ต า ล  เ นื่ อ ง จ า ก ฟ น ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ของประเทศคูคาหลักอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ
ญี่ปุน รวมทั้ง CLMV 
 การนําเขาในไตรมาสที่ 3 ป 2559 มีมูลคา3,594.69 
ลานเหรียญสหรัฐฯลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2559 รอยละ 
6.12(%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน  
รอยละ 2.18(%YoY) จากการปรับระดับราคาปลาทูนาสด 
แชเย็นแชแข็งเพ่ิมสูงขึ้นรวมทั้งการนําเขากากพืชน้ํามันและนม
และผลิตภัณฑนม เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อาหาร สัตวอุ ตสาหกรรมนมและอาหารอื่ นๆที่ ขยายตั ว 
อยางตอเนื่อง 

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 4 ของป2560 

 “การผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 4 ป 2560 คาดวาจะขยายตัว เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปกอน เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุน และ
CLMVสงผลใหการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องทั้งกลุมปศุสัตว  ประมง  ผักผลไม  น้ําตาล  และธัญพืชและแปง  ประกอบกับ 
การบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน” 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 
 นโยบาย Super Cluster “การจัดต้ังเมืองนวัตกรรมดานอาหาร (Food Innopolis)”ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา 
ดานนวัตกรรมการแปรรูปอาหารอยางครบวงจร และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีแนวโนมขยายตัว 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ปี 2560ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2559เพื่อรองรับผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคล่ือนสําคัญจากการส่งออกที่
ความต้องการบริโภคขยายตัวอย่างต่อเน่ือง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


