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ที่มา : สํานั

ยานยนต สภาอุ
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 การจ

จําหนายจํานวน
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สาหกรรมการ

ักงานเศรษฐกิจอุ

อตุสาหกรรมแหงป

ร ผ ลิ ต ร ถ จั ก

วน 152,315 คัน ล
MoM) แตเพิ่มข้ึนจ
ารปรับเพิ่มข้ึนของ

จําหนายรถจักร

น 131,523 คัน ล
 แตเพิ่มข้ึนจากเดื
สงออกรถจักรย

มข้ึนจากเดือนพฤ
กเดือนเดียวกันขอ
ยายตัวในประเท

รณแนวโนมของ

คม ป 2561จะข

านเศรษฐกิจอุตส

ส ภ า อุ ต ส า ห ก
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จากเดือนเดียวกั
งการผลิตรถจักรย

รยานยนต ในเดือ
ลดลงจากเดือนพฤ
ดือนเดียวกันของป
ยานยนต ในเดือน
ศจิกายน ป 2560
องปกอน รอยละ 
ทศสหรัฐอเมริก

งอุตสาหกรรมก

ขยายตัวเม่ือเทีย
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ร ร ม  ซ่ึ ง ไ ด มี ก
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รวมจากกลุมอุตส
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นธันวาคมป 2560
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การผลิตรถจักร
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สารสนเทศแ
อุตสาหกรรม

2. ปริมา
สื่อสาร สํานัก

 กา
3.22 ลานตัน
(%MoM) แล
(%YoY)  

 กา
ป 2560  มีป
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เดือนเดียวกัน
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61.33 (%M
25.44 (%Yo
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าหกรรมปูน

ตสาหกรรมปูนเม็

1. ปริมาณการผ
และดัชนีเศรษฐกิ
ม 
าณการสงออก : 
ักงานปลัด กระท

ารผลิตปูนเม็ด 
น ลดลงจากเดือ
ละลดลงจากเดือ

ารจําหนายปูน
ปริมาณการจําหน
น ป 2560 รอยล
ันของปกอนรอย

ารสงออกปูนเม็ด
ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
MoM) และเพ่ิมขึ้
oY)   

าดการณแนวโน
2561 คาดวาชะ
จากสต็อคยังคงมี

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-6

ปริมาณการผลิต 

 เดือนธันวาคม 

ซีเมนต 
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ผลิตและจาํหนาย
กจิอุตสาหกรรม ส

 ศูนยเทคโนโลยีส
ทรวงพาณิชย 

ในเดือนธันวาค
นพฤศจิกายน ป
อนเดียวกันของ

นเม็ดในประเท
นาย 0.03 ลาน
ละ 50.00 (%M
ยละ 44.57 (%Yo

ด ในเดือนธันวา
กเดือนพฤศจิกา
้นจากเดือนเดีย

นมของอุตสาหก
ะลอตัวเม่ือเทียบ
มีปริมาณคอนขา

60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค

จําหนายในประเทศและส

 2560 และคาด

ยภายในประเทศ
สํานักงานเศรษฐ

สารสนเทศและก

คม ป 2560 มีจํ
ป 2560 รอยละ
งปกอน รอยละ 

ศ ในเดือนธัน
นตัน เพ่ิมขึ้นจาก
MoM) และเพ่ิมขึ้
oY)  

าคม ป 2560 มีจํ
ายน ป 2560 ร
วกันของปกอนร

กรรมปูนเม็ดใน
บกับเดือนเดียวกั
างสูง  

.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ

สงออกปูนเม็ด

ดการณ์เดือนม
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รอย
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 อุตสาหก
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สาหกรรม 
2. ปริมาณการ
สาร สํานักงานป

 การผลิต
นวน 3.40 ลา
ยละ 13.31 (%M
ยละ 6.99 (%Yo
สรางโครงสรางพ
นักเปนชวง ๆ ซึ่ง ิ

 การจําห
นวาคม ป 2560 
กเดือนพฤศจิกา
ยบกับเดือนเดีย
กภาวะการแขงข

 การสงอ
นวน 0.53 ลาน
ยละ 17.71 (%M
ยละ 1.32  (%Y
มการฟนตัวของ

 คาดกา
นซีเมนต ในเดือน
มขึ้นไดเล็กนอย
นฐานโดยเฉพาะ
ละตลาดสงออกที
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กรรมปูนซเีมนต 

าณการผลิตและ
นีเศรษฐกิจอุตส

รสงออก : ศูนยเท
ปลัด กระทรวงพ

ตปูนซีเมนต ในเดื
านตัน เพ่ิมขึ้นจ
MoM) แตลดลง
oY) เน่ืองจากคว
พ้ืนฐาน ภาครัฐย
ผิดฤดูกาลทําให
หนายปูนซีเมน
 มียอดจําหนาย
ายน ป 2560 รอ
ยวกันของปกอน
ขันในตลาดที่สูงขึ

ออกปูนซีเมนต 
นตัน  เพ่ิมขึ้นจา
MoM)  แตลดลง
YoY)  เปนผลจา
เศรษฐกิจโลก 

รณแนวโนมข
นมกราคม ป 25
ยจากความคาด
ะเม็กกะโปรเจ็ค
ท่ีมีการขยายตัวดี

ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.

ปริมาณการผลิต จําหนายใ

ะจําหนายภายใน
าหกรรม สํานักง

ทคโนโลยีสารสน
าณิชย 

ดือนธันวาคม ป 
ากเดือนพฤศจิก
งจากเดือนเดียว
วามม่ันใจในควา
ยังมีไมมากพอ แ
หเปนอุปสรรคตอ
นตภายในประ
จํานวน 2.87 ล
อยละ 5.72 (%
นลดลง รอยละ 
ขึ้น 

ในเดือนธันวาค
ากเดือนพฤศจิก
งจากเดือนเดียว
ากตลาดสงออก

ของอุตสาหกร
561 จะเร่ิมสา
หวังวาการกอส
คตางๆ จะเดินห
ดีขึ้น 

ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-

ในประเทศและสงออกปูนซเีม

 

นประเทศ : กอง
งานเศรษฐกิจ

นเทศและการ

 2560         มี
กายน ป 2560 
วกันของปกอน 
ามคืบหนาการ
และยังมีฝนตก
อการกอสราง 
เทศ ในเดือน  
านตัน เพ่ิมขึ้น
MoM)  แตเม่ือ
 7.75 (%YoY) 

คม ป 2560 มี
กายน ป 2560 
วกันของปกอน  
เร่ิมฟนตัวดีขึ้น

รรมการผลิต
มารถขยายตัว
สรางโครงสราง
หนาไดมากขึ้น 

-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60

มนต
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รอยละ 0.25
สินคาที่ปรับ
รอยละ 47.6
ประเทศเพิ่มข้ึ
ที่สินคาที่มีกา
ตูเย็น เตาไมโ
ลดลงรอยละ
ตามลําดับเมื่
�การสง

เทียบกับเดือ
สงออก 1,904
จีน  อาเซียน
เคร่ืองปรับอ
เหรียญสหรัฐ
และแผงควบ
เพิ่มข้ึนรอยล
เหรียญสหรัฐ
ปกอน 

“คาดก
จะมีดัชนีผล
กอน เนื่องจา
หลักมีคําสั่งซื
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ผลิตเครื่องใชไฟ

5เมื่อเทียบกับเดือน
ตัวเพิ่มข้ึน ไดแก

69 และ 11.04 ตา
ข้ึนและประกอบกับ
ารผลิตลดลง ไดแก
โครเวฟ กระติกน้ํา
 5.20, 3.65, 5.0
อเทียบกับเดือนเดี
งออกเครื่องใช

อนเดียวกันของป
4.02 ลานเหรียญส
น  สหภาพยุ โรป
ากาศซ่ึงเปนสินค
ฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน
คุมกระแสไฟฟามี
ละ 19.45และเค ื
ฐฯ เพิ่มข้ึนรอยล

ารณดัชนีผลผลิต
ผลิตลดลงรอยละ
ากการผลิตเคร่ือง
ซ้ือจากตางประเท
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-60

Ma
r-6

0
ข้อมูลรายเดื

มู

 เดือนธันวาคม 

ฟาและอิเลก็

มไฟฟา 

รรม 

ฟฟายังคงทรงตัว
นเดียวกันของปก
 เคร่ืองซักผา แล
ามลําดับ เนื่องจ
ับคําสั่งซ้ือจากตา
ก เคร่ืองปรับอากา
ารอน หมอหุงขาว

03, 19.36, 2.74,
ดียวกันของปกอน 
ชไฟฟาเพิ่มข้ึนเล็
กอน โดยอุตสาห
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ
ป  และ  สหรัฐอเ
คาหลักมีมูลคาก
นรอยละ 0.50 รอง
มีมูลคาสงออก 14
ร่ืองซักผา มีมูลค
ะ 29.47 เมื่อเทีย

ตเดือนมกราคม 2
ะ 8.71 เมื่อเทียบ
งใชไฟฟายังคงชะ
ทศลดลง ไดแก เค
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y-6
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Ju
l-6
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อนอุตสาหกรรม
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วโดยดัชนีผลผลิต
อนโดยอยูที่ระดับ
ะสายไฟฟา โดย
จากความตองกา
งประเทศเพิ่มข้ึน ใ
าศ คอมเพรสเซอร
ว และมอเตอรไฟฟ
, 1.78, 10.73 แล
 
็กนอยรอยละ 2.
หกรรมไฟฟามีมูล
พิ่มข้ึนในตลาดหลัก
มริกาจากการส
ารสงออก 301.8
งลงมาคือแผงวงจ
45.81 ลานเหรียญ
คาสงออก 114.4
ยบกับเดือนเดียว

2561 อุตสาหกรร
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ข้ึนเล็กนอยรอยล
มี ดัชนีผลผลิตอ
ทรอนิกสหลัก ได
 เพิ่มข้ึนรอยละ 9
ยตัวของสินคาอิเล็
ดลงรอยละ 1.4
ประเทศลดลง 

การสงออกอิเล

บกับเดือนเดียวกัน
หรียญสหรัฐฯ โด
น  อาเซียน  สหภ
ทรอนิกสที่มีมูลคา
อบของเครื่องคอม
ฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ
อก 709.09 ลานเห
เดียวกันของปกอน
คาดการณการผ
าหกรรมอิเล็กทรอ
ดือนเดียวกันขอ
รณประกอบของ
ื่อง” 
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าอิเล็กทรอนิกส

ะ 1.39 เมื่อเทียบ
อยู ที่ ระ ดับ  104
ดแก Semicondu

9.44, 21.99 แล
ล็กทรอนิกสโลก ใ
46 และ 3.58 ต

ล็กทรอนิกสปรับ
นของปกอนโดยมี
ดยตลาดหลักทั้งห
ภาพยุ โรป  และ
าการสงออกสูงสดุ
มพิวเตอร มีมูลคา
ะ 22.99 รองลงมา
หรียญสหรัฐฯ เพิ่ม
น 
ผลิตเดือนมกรา
อนิกสจะปรับตัวเพิ
งปกอน จากกา
งเคร่ืองคอมพิวเ
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รส่งออก
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ส ยังคงทรงตัวมีด
บกับเดือนเดียวกั
4.72 เนื่ อ งจาก
uctor,Monolithic
ละ 23.23 ตามลํา
ในขณะที่ PCBA 
ามลําดับจากคํ

บตัวเพิ่มข้ึนรอยล
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