
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2560 และคาดการณ์เดือนกันยายน 2560 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 

            ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
 

 คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกันยายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 
2560 คาดวาจะอยูท่ีระดับ 112.2 โดยจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
จากเดือนสิงหาคมซึ่งอยู ท่ีระดับ 112.9 ขยายตัวรอยละ 3.7 โดยอุตสาหกรรมสําคัญท่ีคาดวาจะขยายตัว อาทิ 
เคร่ืองยนตสําหรับรถยนต(เคร่ืองยนตดีเซลจากคําส่ังซื้อบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสงออกท่ี
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากตลาด AEC อาทิ อินโดนีเซีย และฟลิปปนส) การกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม (มีโรงกล่ันปดซอมบํารุง
ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (จากความตองการสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง) 

 ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2560 

 ดัชนีอุตสาหกรรมภาพรวม การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 9 เดือน 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต การผลิตเพิ่มขึ้นจากสินคาเคร่ืองยนตดีเซลเน่ืองจากบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศมี
คําส่ังซื้อเขามาเพื่อตอบสนองการผลิตรถยนตท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการสงออกท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากตลาด AEC 
(อินโดนีเซีย และฟลิปปนส) 
 อุตสาหกรรมรถยนต การผลิตเพิ่มขึ้นจากรถปกอัพ และรถยนตน่ังความจุกระบอกสูบไมเกิน 1,800 cc.เปนหลัก 
เน่ืองจากผูผลิตบางรายมีเปดตัวรถยนตรุนใหม และมีงานมหกรรมรถยนต Big motor sale กระตุนตลาดในประเทศ
เพิ่มขึ้นทําใหปริมาณจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้น สวนการสงออกรถยนตปรับเพิ่มขึ้นจากรถปคอัพ ท่ีสงออกไปในตลาด
กลุมอาเซียน  
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอื่นท่ีมิใชยางรถยนต การผลิตเพิ่มขึ้นจากสินคายางแผน เปนหลัก โดยในปน้ีวัตถุดิบ 
(นํ้ายาง) ออกสูตลาดมากข้ึน เน่ืองจากมีฝนตกตอเน่ืองตลอดปสงผลใหตนยางสมบูรณเต็มท่ี ประกอบกับมีหลายบริษัท
ทําการขยายตลาดใหมไดมากขึ้น 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

เดือนสิงหาคม 2560 
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เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เดือนสิงหาคม 2560 
 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย                              ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 
 

 การนําเขาเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนสิงหาคม 2560 มีมูลคา 1,573.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขาเคร่ืองยนต เพลาสง
กําลังและสวนประกอบ เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ และเคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ ที่ขยายตัว 

 การนําเขา นําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนสิงหาคม 2560 มี
มูลคา 7,117.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขา
เคมีภัณฑ อุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑทําจากพลาสติก ที่ขยายตัว 

 

 การใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 การใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนสิงหาคม 2560 มีปริมาณทั้งหมดจํานวน 
11,102.8 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 3.9 ที่ปริมาณ 10,687.7 ลานกิโลวัตต-
ชั่วโมง และจากชวงเดียวกันของป 2559  รอยละ 3.7 ที่ปริมาณ 10,702.2 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง หากพิจารณาแยก
การใชไฟฟาตามขนาดของกิจการ พบวา ทุกกิจการของปริมาณการใชไฟฟาทั้งกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ มีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมาและจากชวงเดียวกันของป 2559 
 

กิโลวัตต 
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ที่มา : จากการรวบรวมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 อัตราการขยายตัวการผลติภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเทียบกับประเทศสาํคัญในเอเชีย 
 

  การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ในเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ขยายตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
ประเทศสําคัญในเอเชีย พบวา ขยายตัวมากกวาประเทศ
เกาหลีใตที่ขยายตัวอยูที่ รอยละ  2.9 แตชะลอตัว
มากกวาประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดย ญ่ีปุนขยายตัวรอยละ 
5.4 ไตหวันขยายตัวรอยละ 4.0 และเวียดนามขยายตัว
รอยละ 12.7 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ตาง ๆ ในเอเชียขยายตัว เนื่องจากการขยายตัวของการ
สงออก และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม  

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 372 โรงงาน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 15.89 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2.87 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการดังกลาวในเดือนสิงหาคม 2560 มีมูลคา
รวม 12,789.69 ลานบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 48.60 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของ 2559 รอยละ 58.02 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ (30 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการ
ซอมยานยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว (23 โรงงาน)” 
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“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนสิงหาคม  2560 คือ อุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน โดยมีมูลคาการลงทุน 2,054.00 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ มีมูลคาการลงทุน 704.82 ลานบาท” 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนสิงหาคม 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 148 ราย ลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2560 รอยละ 43.07 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.52 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลคารวม 3,521.46 ลานบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 
70.35 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 124.88 (%YoY) 

      “อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป (11 โรงงาน) และ
อุตสาหกรรมการขุดลอก กรวด ทรายหรือดิน (11โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําวงกบ 
ขอบประตู หนาตาง บานหนาตาง บานประตู (9โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนสิงหาคม2560 คือ 
อุตสาหกรรมการทํากระดาษ กระดาษแข็ง มูลคาเงินลงทุน 1,164.8ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน 438ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนสิงหาคม 2560 
  
 1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เน้ือไกสดแชเย็นแชแข็ง 

 
 

 

 ภาวะการผลิต และมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน เพื่อรองรับ
ผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น  อีกทั้ ง อุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรง
ขับเคลื่อนสําคัญจากการสงออกที่ความตองการบริโภคขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง และการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก
ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ภาวะการผลิตกลุมสินคาอาหารเดือนสิงหาคม  2560 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.5 แบงเปน 

1) กลุมสินคาที่อิงตลาดสงออก คือ สับปะรดกระปอง
ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 20.3 เพื่อรองรับ
วัตถุดิบที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับกุงแชแข็ง ปลาทูนากระปอง และไกปรุงรส
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.0  1.3  และ 1.0 
ตามลําดับ ไดรับผลดีจากการแกปญหา IUU ของภาครัฐอยางจริงจัง 
ประกอบกับนโยบายการสงเสริมการทําCompartment ในอุตสาหกรรม
สัตวปก ชวยสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณที่ดีตออุตสาหกรรม เปน
ผลใหตางประเทศเพิ่มคําส่ังซ้ืออยางตอเนื่อง  

2) กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ํามันปาลม  
ไกสดแชเย็นแชแข็ง และอาหารสัตว (ไก)การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน 
จากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.7  4.5 และ 2.0 ตามลําดับ 
เนื่องจากความตองการบริโภคปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 

 

 

 การตลาดในประเทศ  ปริมาณการจําหนายสินคาอาหารใน

ประเทศ เดือนสิงหาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอย

ละ 2.7 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมดีข้ึน ทําใหการบริโภคเพิ่มข้ึน 

 ตลาดตางประเทศ  ภาพรวมมูลคาการสงออกสินคาอาหาร 

เดือนสิงหาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 

24.5 ในกลุมสินคาที่สําคัญ เชน น้ําตาลทราย  กุงสดแชเย็นแชแข็ง  ไกแช

เย็นแชแข็ง  บะหม่ีกึ่งสําเร็จ  ไกแปรรูป  ทูนากระปอง  และผลิตภัณฑขาว 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 40.0  26.3  24.9  16.2  

12.8  7.3 และ 5.8 ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มคําส่ังซ้ือของประเทศผูนําเขา 

     “คาดวาการผลิต และการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือน
กันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน จากปจจัยบวกที่
ทําใหการผลิตสินคาสําคัญเพิ่มข้ึน เชน กลุมปศุสัตว (ไกสดแชเย็นแชแข็ง 
และไกแปรรูป) ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลจาก
การระบาดของไขหวัดนกในประเทศคูคา(ญี่ปุน ยุโรป และเกาหลีใต) อีกทั้ง 
ประเทศคูแขงหลักอยางบราซิลประสบปญหาดานความเช่ือมั่นในคุณภาพ
สินคา ประกอบกับกลุมประมง (กุงสดแชเย็นแชแข็ง) ที่ไดรับผลดีจากการ
แกปญหาโรคตายดวน และประเทศคูแขงประสบปญหาผลผลิตลดลง อีก
ทั้ง สินคาขาว (ขาวขาว และขาวหอมมะลิ) ที่ประเทศคูคามีความตองการ
เพิ่มข้ึน ผนวกกับเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพอยูในเกณฑดี และ
เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางตอเนื่อง” 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2560 และคาดการณ์เดือนกันยายน 2560 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

 

 

 
 
 
 
การผลิต 

 กลุม เสนใย ส่ิงทอ  ขยายตัว  รอยละ  2.8 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะเสนใย
สังเคราะหสมบัติพิเศษอาทิ เสนใยคอลาเจน เพื่อรองรับการ
สงออก ประกอบกับ BOI ไดอนุมัติการสงเสริมการลงทุนใน
กิจการเสนใยท่ีมีสมบัติพิเศษ ซึ่งเปน 1 ในอุตสาหกรรม
ศักยภาพตามนโยบายรัฐบาล ไดรับอนุมัติการลงทุน สงผล
ใหการผลิตขยายตัว 
 ผาผืน ลดลง รอยละ 5.3 จากความตองการผาผืน

ของผูผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปในประเทศลดลง ประกอบกับมี
การนําเขาผาผืนบางสวนจากตางประเทศ 
 กลุมเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น รอยละ 1.4 เม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนหนึ่งเปนผลมา
จากการรับจางผลิตเส้ือผาของแบรนดตางประเทศที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับการผลิตเส้ือผากีฬาตามกระแสนิยมดานกีฬา
และการออกกําลังกายของคนไทยที่มีแนวโนมสูงขึ้น 

การจําหนายในประเทศ 
 กลุมเสนใยส่ิงทอ อยูในภาวะทรงตัว  
 ผาผืน ลดลง รอยละ 7.2 เนื่องจากผาผืนที่ผลิต

สวนใหญเนนการสงออก ประกอบกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ในประเทศมีการนําเขาผาผืนบางสวนเขามาใชทดแทน 
 เส้ือผาสําเร็จรูป ขยายตัว รอยละ 10.3 ในกลุม

เส้ือผาบุรุษ สตรี และเส้ือผากีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงออก 
 เสนใยส่ิงทอ และผาผืน มีมูลคาเพิ่มขึ้น รอยละ 

12.2 และ 10.8 ตามลําดับ โดยเสนใยส่ิงทอขยายตัว
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 10 นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 
โดยเฉพาะการสงออกไปยังตลาดจีน เวียดนาม และ    
บังคลาเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมี
แนวโนมขยายตัว 

คาดการณแนวโนมเดือนกันยายน 
 แนวโนมการผลิตกลุมเสนใยส่ิงทอ มีแนวโนม
ขยายตัวจากการผลิตเสนใยที่มีสมบัติพิเศษ เพื่อรองรับ
ตลาดสงออก 
 การผลิตและจําหนายผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป  
คาดวา จะชะลอตัว โดยจะเนนการจําหนายสินคาใน  
สต อก  ประกอบ กับแนว โน มความต อ งกา รของ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน เส้ือผาสําเร็จรูป ยังเผชิญ
ความไมแนนอนในการสงออก โดยเฉพาะในตลาด
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2560 และคาดการณ์เดือนกันยายน 2560 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนตในเดือนสิงหาคม  ป  2560 มี
จํานวน 177,415 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 2560 
รอยละ 11.52 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของป
กอน รอยละ 13.48 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการผลิต
รถยนตนั่ง รถยนตกระบะ     1 ตัน และอนุพันธ และรถยนต
เพื่อการพาณิชย 
 การจําหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 

ป 2560 มีจํานวน 67,965 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 
2560 รอยละ 4.28 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 6.83 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการ
จําหนายรถยนตนั่ง และรถยนตกระบะ 1 ตัน 

 การสงออกรถยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2560 มี
จํานวน 102,907 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 2560 
รอยละ 14.32 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ 9.26 (%YoY) โดยเปนการเพิ่มขึ้นในประเทศแถบ
เอเชีย  โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและใต 

“ คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือน

กันยายน ป 2560 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกันยายน ป 

2559 เนื่องจากมีผูประกอบการบางรายเปดตัวรถยนตรุนใหม 

รวมถึงเศรษฐกิจไทยโดยรวมในชวงครึ่งปหลัง 2560 มี

แนวโนมปรับตัวดีขึ้น” 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2560
มีจํานวน 169,547 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2560    
รอยละ 1.15 (%MoM)แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 0.29 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการผลิต
รถจักรยานยนตแบบสปอรต 
 การจําหนายรถจักรยานยนต*ในเดือนสิงหาคม ป 

2560 มียอดจําหนายจํานวน 151,500คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม ป 2560 รอยละ 7.83 (%MoM) แตลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.88 (%YoY) (* ขอมูลการจําหนาย
รถจักรยานยนตในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2560 เปนการ
คาดการณเนื่องจากเว็บไซตแหลงขอมูลอยูระหวางการปรับปรุง
ระบบ) 
 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนสิงหาคม ป 

2560  มีจํานวน 29,407 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 
2560 รอยละ 0.36 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 37.26 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการขยายตัว
ในประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุนและจีน 

“ค า ด ก า รณ แ น ว โ น ม ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
รถจักรยานยนตในเดือนกันยายนป 2560 จะขยายตัว เล็กนอย
เม่ือเทียบกับเดือนกันยายนป 2559 เนื่องจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถจักรยานยนตมีการขยายตัว (YoY) อยางตอเนื่องต้ังแต
ตนป 2560” 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2560 และคาดการณ์เดือนกันยายน 2560 

4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 อุตสาหกรรมปูนเม็ด 
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ปริมาณการผลิต จําหนายและสงออกปูนเม็ด

การผลิต การจําหนายภายในประเทศ การสงออก

 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนเม็ด ในเดือนสิงหาคม ป 2560 มีจํานวน 
3,482,848 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 2560 รอยละ 6.84 
(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 8.69 
(%YoY) จากการปรับลดการผลิตซีเมนตชนิดอื่น ๆ 
 การจําหนายปูนเม็ดในประเทศ ในเดือนสิงหาคม  

ป 2560 มีปริมาณการจําหนาย 36,000 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม ป 2560 รอยละ 24.14 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 12.15 (%YoY) จากการเรง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ โครงการรถไฟฟา การกอสรางทาง
หลวง การเรงรัดกระบวนการลงทุนใน EEC 
 การสงออกปูนเม็ด  ในเดือนสิงหาคม  ป  2560  

มีจํานวน 527,172 ตัน  เ พ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม  
ป 2560 รอยละ 4.92 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 19.91 จากการชะลอการนําเขาของบังคลาเทศ 
และเวียดนาม อีกท้ัง ตลาดสงออกหลักท่ีผูประกอบการไทยเขา
ไปลงทุนมีการปรับลดคําสั่งซื้อลงอยางตอเน่ือง 
 “ คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมปูนเม็ดในเดือน

กันยายน ป 2560 จะทรงตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
แตอยางไรก็ดี หากมีการเรงดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลใน
ดานกอสราง และโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ จะเปนปจจัยบวก 
สงเสริมใหอุตสาหกรรมปูนซีเมนตขยายตัวได” 

 อุตสาหกรรมปูนซเีมนต 
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ปริมาณการผลิต จําหนายและสงออกปูนซีเมนต (ลานตัน)

การผลิต การจําหนายภายในประเทศ การสงออก

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : ศนูยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัด   

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนซีเมนต ในเดือนสิงหาคม ป 2560 มีจํานวน 
3,054,092 ตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2560 รอยละ 11.90 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน  รอยละ  8.56 
(%YoY) จากการปรับลดคําสั่งซื้อของประเทศเมียนมา และสปป.ลาว  
ท่ีมีผูประกอบการไทยไดไปลงทุนและมีการเดินเคร่ืองผลิตในประเทศ
ดังกลาวแลว 
 การจําหนายปูนซีเมนตภายในประเทศ ในเดือน

สิงหาคม ป 2560 มียอดจําหนายจํานวน 2,878,886 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนกรกฎาคม ป 2559 รอยละ 7.83 (%MoM) แตลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 3.88 (%YoY)  
 การสงออกปูนซี เมนต  ในเ ดือนสิงหาคม  ป  2560  

มีจํานวน 586,707 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 2560 รอยละ 
4.32 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 11.24 
(%YoY) จากการขยายตัวของการสงออกไปยังกัมพูชา และ 
บังคลาเทศ  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต ใน

เดือน กันยายน ป 2560 จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เม่ือเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการขยายตัวของการสงออกไปยัง

ประเทศคูคา” 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  การผลิตเครื่องใชไฟฟามีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 98.63 
ปรับตัวลดลงรอยละ 11.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
โดยกลุมเคร่ืองใชไฟฟาที่มีการปรับตัวลดลงคือ เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกสวนคอนเดนซ่ิงเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยล
ยูนิตคอมเพรสเซอร พัดลม ตูเย็น และหมอหุงขาว ลดลงรอยละ 
28.99, 29.28, 16.65, 4.27, 3.89และ14.96 ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนเนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงเปนสินคา
ที่สําคัญมีคําส่ังซ้ือจากตางประเทศลดลง สงผลใหผูประกอบการ
ตองลดปริมาณการผลิต 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคาการสงออก 2,027.75  
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข้ึน 
ไดแก สหภาพยุโรป ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เพิ่มข้ึน
รอยละ 15.30, 11.07, 6.19, 6.02 และ 5.88 ตามลําดับเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการสงออกมากท่ีสุด 
ไดแก แผงสวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา มีมูลคาการสงออก 
163.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 46.52 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาดหลักเกือบ
ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข้ึน แตเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงเปนสินคาหลักมี
มูลคาสงออก 259.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 18.49 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาดหลัก
ทั้งหมดปรับตัวลดลง 

“คาดการณการผลิตเดือนกันยายน 2560 อุตสาหกรรมไฟฟา
มีดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 2.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน โดยเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําคัญในการสงออกมี
การปรับตัวลดลง” 

 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 114.06 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.93เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมา
จากกลุมสินคาอิเล็กทรอนิกสหลัก ไดแก Semiconductor, Monolithic 
IC, Other IC, PCBA และ HDD เพิ่มข้ึนรอยละ 20.95, 3.59, 3.03, 8.60 
และ 9.31 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก IC 
เปนช้ินสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน 
 สงออกอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,224.45 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 8.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากการสงออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก ญี่ปุน อาเซียน 
สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มข้ึนรอยละ 18.19, 12.37, 11.35, 
11.03 และ 11.00 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดย
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ อุปกรณประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร  มีมูลคาสงออก 1,313.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
รอยละ 9.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  

“คาดการณการผลิตเดือนกันยายน 2560 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสจะมีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 5.46 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน จากการปรับตัวสงออกเพิ่ม ข้ึนของ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร และ IC 
ซ่ึงเปนช้ินสวนสําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน” 
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6. อุตสาหกรรมเหลก็และเหล็กกลา 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนสิงหาคมป  2560 มีคา 
121.96 ลดลงรอยละ 6.17 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนลดลงรอยละ 
14.81 (เหล็กแผนเคลือบโครเมียมลดลงรอยละ 40.40 เหล็ก
แผนเคลือบดีบุกลดลงรอยละ 34.79) เหล็กทรงยาวลดลงรอยละ 
1.62 (เหล็กเสนขอออย ลดลงรอยละ 4.82 ลวดเหล็กลดลง
รอยละ 1.7)  
 การจําหนายในประเทศ ในเดือนสิงหาคมป 2560 มี

ปริมาณ 1.52 ลานตัน เพ่ิมขึ้น รอยละ 3 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มี
ปริมาณ 981,255 ตัน ลดลงรอยละ 10.6 (เหล็กแผนเคลือบ
โครเมียมลดลงรอยละ 37.4) เหล็กทรงยาว มีปริมาณ 540,316 ตัน 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 42.2 (เหล็กลวดเพ่ิมขึ้นรอยละ 49.7 เหล็กเสน
และเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ิมขึ้นรอยละ 40)  
 การนําเขา ในเดือนสิงหาคมป 2560 มีปริมาณ 1.04 

ลานตันลดลงรอยละ 6.4 โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มี
ปริมาณ 778,746 ตัน (เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Stainless 
Steel ลดลงรอยละ 37.5) เหล็กทรงยาว มีปริมาณ 260,450 ตัน 
เพ่ิมขึ้น รอยละ 21.2 (เหล็กเพลาขาวเพ่ิมขึ้นรอยละ 97) 

“แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกันยายน 2560 
คาดการณวา การผลิตลดลงรอยละ 1.15 โดยเหล็กทรงแบน
ลดลงรอยละ 1.06 แตเหล็กทรงยาวเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.42 
เน่ืองจากสถานการณกอสรางท่ีเร่ิมฟนตัวขึ้น”  

 


