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สรุปประเดน็ส าคญั 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 หดตวัร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา 

และหดตัวร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมส าคัญท่ีหดตัว อาทิ รถยนต์ 
เคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ยางรถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับอตุสาหกรรมท่ี
ยงัขยายตวัได้ อาทิ น า้ตาล ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก ผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรม 

อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560  หดตัวจากสินค้ารถปิคอัพ เป็นหลัก โดยพบว่า
ปริมาณสง่ออกรถยนต์ลดลง เน่ืองจากลกูค้าในประเทศแถบตะวนัออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกั น าเข้า
ลดลงเน่ืองจากประสบปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ยางรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 หดตวัจากยางแผ่น 
และยางแท่ง เน่ืองจาก ปัญหาน า้ท่วมในภาคใต้ช่วงต้นปีท่ีส่งผลกระทบตอ่ปริมาณวตัถุดิบ (น า้ยาง) ออกสู่
ตลาดน้อย 

อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ กมุภาพนัธ์ 2560 หดตวั เน่ืองจากมีการเลิกผลิตสินค้ารุ่นเก่าซึ่งเป็น
สินค้าหลกัท่ีผลิตจ านวนมากมาผลิตสินค้ารุ่นใหมท่ี่มีคณุภาพและประหยดัพลงังาน (Invertor) 

อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรม กมุภาพนัธ์ 2560 ขยายตวั เน่ืองจากในปีก่อนผู้ผลิตรายใหญ่
ได้หยดุปรับปรุงระบบการผลิตใหมเ่ป็นเวลา 2 เดือนตัง้แตเ่ดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2559 รวมทัง้ในปีนีมี้การ
เปิดตลาดยาเม็ดได้ใหมใ่นประเทศฮอ่งกง เกาหลี และญ่ีปุ่ น ท าให้การผลิตมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ 

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนกุมภาพนัธ์ 2560  มีโรงงานท่ี
ได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 275 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 6.5 มี
ยอดเงินลงทนุรวมลดลงร้อยละ 25.5 และมีจ านวนการจ้างงานลดลงร้อยละ 8.5 โดยอุตสาหกรรมท่ีส าคญั 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวนเงินทุน  1,077 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการเพิ่มขึน้จากเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559  ร้อยละ 7.4 ส าหรับโรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมีจ านวน 82 ราย น้อยกว่าเดือน
มกราคม 2560 ร้อยละ 14.6 และน้อยกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 61.3 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลูคา่ 1,231.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
2.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งก าลงัและส่วนประกอบ 
เคร่ืองกงัหนัไอพน่และสว่นประกอบ และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง ท่ีหดตวั อย่างไร
ก็ตาม การน าเข้าเคร่ืองจักรสิ่งทอ เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเคร่ืองจักรใช้ในการ
ก่อสร้างและสว่นประกอบ ขยายตวั 

ด้านการน าเข้าสินค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูป (ไมร่วมทองค า) มีมลูคา่ 5,871.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้าด้ายและ
เส้นใย เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560            
มีปริมาณทัง้หมดจ านวน 9,500.3 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 2.3 ท่ีปริมาณ 
9,725 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง แต่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 1.7 ท่ีปริมาณ 9,341.3 
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากพิจารณาแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจาก
เดือนท่ีผา่นมาแตเ่พิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2559  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญใน
เอเชีย 

 
 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม *
(Manufacturing Production Index : MPI)เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัร้อย
ละ 1.5 อุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลด้านลบต่อดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ชิน้ส่วน
ส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ ผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ เคร่ืองปรับอากาศ และผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการ
กลัน่ปิโตรเลียม เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 14.0 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ขยายตวัร้อยละ 7.0 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2560 ยงัไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนมกราคม 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ 4.6 และ 4.5 ตามล าดบั 
 
*หมายเหต ุ: ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 มี
การปรับปรุงข้อมลูดชันีผลผลติอตุสาหกรรม โดยมีการลดจ านวนกลุม่อตุสาหกรรมจากเดิม  61 กลุม่อตุสาหกรรม 
เป็น 59 กลุม่อตุสาหกรรม 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม  2560 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 275 ราย ลดลงจากเดือนมกราคม 
2560 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  294 ราย หรือคิดเป็นจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 6.5 มียอดเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 13,719 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม  2560 ซึ่งมีการลงทนุ 18,410 ล้านบาท ร้อยละ 25.5 และมี
การจ้างงานจ านวน 8,856 คน ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,675 คน  ร้อยละ 8.5   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกวา่เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เร่ิมประกอบกิจการจ านวน 256 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 7.4 แต่มียอดเงินลงทุนรวมลดลงจาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีการลงทุน 21,589 ล้านบาท ร้อยละ 36.5 และมีการจ้างงานรวมลดลงจากเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 9,686 คน ร้อยละ 8.6 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จ านวน  27  โรงงาน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรมการซอ่มแซมยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวน 21 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์  2560 คือ 
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ จ านวนเงินทุน 1,077.74 ล้านบาท   
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนือ้สัตว์  จ านวนเงินทุน 926.15   
ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ 
อตุสาหกรรมการท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกัหรือผลไม้และบรรจใุนภาชนะท่ีผนึกและอากาศ
เข้าไม่ได้  จ านวนคนงาน 1,755 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม ท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป
จากเนือ้สตัว์  จ านวนคนงาน 750 คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัเดือนมกราคม 2560 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 82 ราย น้อยกว่าเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีโรงงานท่ี
ปิดด าเนินกิจการจ านวน 96 ราย คดิเป็นร้อยละ 14.6 มีเงินทนุของการเลิกกิจการรวม  861  ล้านบาท น้อยกว่าเดือน
มกราคม  2560 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทนุ 1,072 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จ านวน  1,174  คน น้อยกว่า
เดือนมกราคม  2560 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  2,967 คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการน้อยกว่าเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนิน
กิจการจ านวน 212 ราย คดิเป็นจ านวนน้อยกวา่ร้อยละ 61.3 มีเงินทนุของการเลิกกิจการน้อยกว่าเดือนกมุภาพนัธ์ 
2559 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 3,102 ล้านบาท  และมีการเลิกจ้างงานน้อยกว่าเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ท่ี
การเลิกจ้างงานมีจ านวน 5,022 คน  

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 คือ อุตสาหกรรม
การท าผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมผลิตภณัฑ์ยิบซมั จ านวน 8 โรงงาน รองลงมา
คือ อตุสาหกรรมการขดุหรือลอก กรวด ทราย หรือดนิ จ านวน 7 โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ 
อตุสาหกรรมการบรรจกุ๊าซ เงินทุน 281.1 ล้านบาท รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการท าผลิตภณัฑ์
คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมผลิตภณัฑ์ยิบซมั เงินทนุ 94.4 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์  2560  
คือ  อตุสาหกรรมการตดัหรือการเย็บเคร่ืองนุง่หม่  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ  จ านวนคนงาน  267 คน 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซมั
จ านวนคนงาน  158 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึน้จากเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัวและมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากความต้องการของตลาดส่งออกยังมีอย่าง
ต่อเน่ืองและระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

1. การผลิต 
ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารส าคัญ (ไม่รวมน า้ตาล)เดือน
กุมภาพนัธ์ 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อน   
ร้อยละ 0.6 แบง่เป็น 
    1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก เช่น สับปะรดกระป๋องและกุ้ ง       
แช่แข็ง ปรับตวัเพิ่มชึน้ร้อยละ 14.5 และ 5.6 และ ตามล าดบัเนื่องจาก
มีวตัถดุิบเพิ่มมากขึน้กวา่ปีก่อน 
2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ แบ่งเป็นสินค้าที่ใช้

วตัถุดิบจากในประเทศ เช่น น า้มนัปาล์มปรับตวัลดลงร้อยละ 9.1 
จากความต้องการบริโภคลดลง ส าหรับสินค้าที่ใช้วตัถดุิบน าเข้า คือ 
น า้มนัถัว่เหลืองการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคภายในปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากราคาที่
ปรับลดลงใกล้เคียงกบัราคาน า้มนัปาล์ม 
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารและ
เกษตรในประเทศเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน  ร้อยละ 2.3 จากเศรษฐกิจในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั
ฟืน้ตวั  
2) ตลาดตา่งประเทศ  ภาพรวมมลูค่าการสง่ออกสินค้าอาหาร

(ไม่รวมน า้ตาล) เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือน
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.8 ในกลุม่สินค้าที่ส าคญั เช่น กุ้ งสด
แช่เย็นแช่แข็ง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ผลติภณัฑ์ข้าว ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ไก่แปรรูป และปลาทูน่ากระป๋อง 
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 73.8, 38.1 ,32.7 ,12.0 ,8.4,  2.5 และ 
1.5 ตามล าดบั ส าหรับมลูคา่การสง่ออกน า้ตาลปรับตวัลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.0 จากปริมาณ
น า้ตาลที่ลดลง แม้ระดบัราคาสง่ออกปรับตวัตามราคาตลาดโลก
ก็ตาม 

 
 

 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มส่ิงทอเพ่ิมข้ึนในผลิตภัณฑ์เส้นด้ายจากการส่งออกใน
ตลาดเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น บังคลาเทศ และเวียดนาม ที่ขยายตัวสูงข้ึน ใน
ส่วนกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม ยังสามารถขยายตัวได้โดยเฉพาะการส่งออกใน
ตลาดอาเซียน” 
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ปริมา การผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูปพันชิน้
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1. การผลิต 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอ เ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน การผลิตกลุ่มเ ส้นใยสิ่ งทอในภาพรวมชะลอตัวลงเล็กน้อย  
ร้อยละ 0.2 ในสินค้าเส้นใยสงัเคราะห์ จากความต้องการใช้ภายใน ประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีการผลิตสะสมเพิ่มขึน้ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา 
ในส่วนการผลิตเส้นด้ายเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่สาม ร้อยละ 4.4 จาก
ค าสั่งซือ้ในตลาดอาเซียน ส าหรับการผลิตผ้าผืน เพื่อผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
และเคหะสิ่งทออ่ืน ๆ ลดลง ร้อยละ 3.5 ตามค าสัง่ซือ้ที่ชะลอตวัในชว่งนี ้ 

 ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปภาพรวมลดลง ร้อยละ 1.7 ลดลงตามค าสัง่ซือ้
ของตลาดหลักที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน และมีการย้ายฐานของผู้ ผลิตเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปรายใหญ่ไปประเทศเพื่อนบ้าน  

 

2. การจ าหน่าย 
          กลุม่เส้นใยสิ่งทอในภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน มีปริมาณการจ าหน่ายเพื่อผลิตสินค้าต่อเน่ือง อาทิ เคหะสิ่งทอ ผ้าผืน 
เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 3.2 ตามความต้องการของตลาดที่ลดลง  ใน
ส่วนเสือ้ผ้าส าเร็จรูปเพ่ิมขึน้ในกลุ่มเสือ้ผ้าถักร้อยละ 6.1 ทัง้เคร่ืองแต่งกาย
ชัน้นอกบรุุษ/สตรี และชัน้ในสตรีและเด็กหญิง ซึง่เป็นผลจากกลยทุธ์สง่เสริม
การขายของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและผู้บริโภคทัว่ไปในช่วง
ปลายปีตอ่เน่ืองต้นปี  
          การส่งออก เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม 
เส้นใยสิ่งทอเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 6.2 โดยเฉพาะด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึน้
ต่อเน่ืองกันเป็นเดือนที่สี่ ร้อยละ 9.7 จากความต้องการในตลาดเกาหลีใต้ 
ญ่ีปุ่ น บงัคลาเทศ และเวียดนาม  ในสว่นเส้นใยประดิษฐ์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2.8 
โดยเฉพาะในตลาดจีน เวียดนาม บงัคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้
ผ้าผืนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.6 ในตลาดอาเซียน เช่น เวียดนาม เมียนมา 
กัมพชูา และอินโดนีเซีย ส าหรับเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลง ร้อยละ 12.2 ซึ่งเป็น
การลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากค าสั่งซือ้ลดลงในตลาด
หลกั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป อยา่งไรก็ตาม การสง่ออก
ในตลาดอาเซียนยงัขยายตวัได้ดี ร้อยละ 17.8 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
 

1.การผลิต 
สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กใน 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560  เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 130.18 มี
อตัราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7.39 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อน  โดยเป็นการเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 7 เดือน  แต่การบริโภค
ในประเทศมีปริมาณ 1,336,503 ตนั ลดลง ร้อยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นการบริโภคลดลงใน
เดือนท่ีสอง  ส าหรับการน าเข้าและการส่งออก เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
6.00  และ 11.00 ตามล าดบั เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยแบ่งตามผลิตภณัฑ์ ดงันี ้

  ดชันีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
3.17 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเหล็กแผ่นรีด
เย็น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.30 เนื่องจากการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นเคลือบสงักะสี เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.06 และจากข้อมูล
ของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การ
บริโภคเหล็กทรงแบนในประเทศ ประมาณ 905,867  ตัน 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 11.7  โดยเหลก็แผ่นหนารีดร้อนเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
42.3 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 36.9 ส าหรับการ
น าเข้า มีปริมาณ 742,354 ตัน เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 12.9  การ
สง่ออก มีปริมาณ 49,684 ตนั เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 18.5 

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึน้     
ร้อยละ 16.72 โดยเหล็กลวด เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 42.51 เหล็กข้อ
อ้อย เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 18.34 โดยเป็นการผลิตเพ่ือรองรับกบั 

 

 
 
 
 
โครงการก่อสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น การ
ก่อสร้างถนน การพัฒนาท่าเรือ จากข้อมูลของสถาบันเหล็ก
และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย พบวา่ การบริโภคเหล็กทรงยาว
ในประเทศ ประมาณ 430,636 ตัน  ลดลง  ร้อยละ 18.2 
ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 202,321 ตัน ลดลง ร้อยละ 
13.62 การสง่ออก มีปริมาณ 64,420 ตนั เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 5.80 

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน
เหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย พบวา่ การเปลี่ยนแปลง
ของดชันีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยท่ีส าคญัในตลาด CIS 
ณ ท่าทะเลด า (Black Sea) ในเดือนมีนาคม 2560 เทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทุกตัวมีการ
ปรับตวัเพ่ิมขึน้ ดงันี  ้ เหล็กแผ่นรีดเย็น เพ่ิมขึน้ จาก 61.91 
เป็น 103.27 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 66.81 เหลก็แผ่นรีดร้อน เพ่ิมขึน้ 
จาก 62.56 เป็น 99.74 เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 59.43  เหล็กแท่ง
แบน เพ่ิมขึน้ จาก 63.25 เป็น 97.20 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 53.68 
เหลก็แท่งเลก็ (Billet) เพ่ิมขึน้จาก 72.70 เป็น 94.41 เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 29.86 และเหล็กเส้น เพ่ิมขึน้จาก 69.78 เป็น 88.56 
เพ่ิมขึน้  ร้อยละ 26.91  ซึ่งสาเหตุท่ีราคาเหล็กเพ่ิมสูงขึน้ 
เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน ได้มีการปรับตัวสูงขึน้ 
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ชะลอตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
255  โดยเป็นการลดลงของตลาดส่งออก เน่ืองจาก
การชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ตลาด
ในประเทศขยายตัวเน่ืองจากมีการเปิดตัวรถยนต์
น่ังรุ่นใหม่จากผู้ประกอบการหลายรายประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 154,496 คนั ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งมีการผลิต 166,412 คนั ร้อยละ 7.16 โดยเป็น
การปรับลดลงของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตันและ
อนพุนัธ์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 68,435 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ซึง่มีการจ าหนา่ย 57,093 คนั ร้อยละ 19.87 โดย 

เป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์
กระบะ 1 ตนัและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 98,237 คนั ลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ์ 2559
ซึ่งมีการส่งออก 104,712คนั ร้อยละ 6.18 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออก
กลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 255  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 156,288 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งมีการผลิต150,603 คนั ร้อยละ 3.77 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึ น้ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 150,525 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งมีการจ าหน่าย 131,748 คนั ร้อยละ 14.25 โดย
เป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด 101-125 ซีซี ขนาด 126-150 ซีซี และขนาด
มากกวา่หรือเทา่กบั 151 ซีซี 

3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 37,203 คนั เพิ่มขึน้จากเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งมีการส่งออก 30,028 คนั ร้อยละ 23.89 โดย
ตลาดส่งออกมีการขยายตวัในประเทศสหราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด์ และเมียนมา 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมหดตัวลงเม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายในประเทศ
ลดลงต่อเน่ืองจากเดือนมกราคมที่ผ่านมา เน่ืองจากภาคก่อสร้างใน
ประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ส าหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง
จากการปรับลดการส่ังซื้อปูนซีเมนต์ลงของเมียนมา 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวม
ปนูเม็ด) ลดลงร้อยละ 1.03 และร้อยละ 8.98 ตามล าดบั 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หดตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน
โดยมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ใน
ประเทศลดลงเนื่องจากภาคก่อสร้างของไทยยงัไม่ขยายตวัมากเท่าที่
ได้มีการคาดการณ์ไว้เมื่อช่วงปลายปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการที่ภาคเอกชนยังมีแนวโน้มชะลอการลงทุนในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดลงของ
ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังเมียนมา ท าให้บริษัทผู้ ผลิต
ปนูซีเมนต์มีแนวโน้มที่จะปรับลดปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์ลงและ
หนัไปสง่ออกปนูเม็ดให้กบับงัคลาเทศมากขึน้  

2. การส่งออก 

มลูคา่การสง่ออกรวมของปนูซีเมนต์ในเดือนกุมภาพนัธ์
2560เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลงร้อยละ 
12.99 เนื่องจากเมียนมาปรับลดการสัง่ซือ้ปนูซีเมนต์จากไทยลง
ค่อนข้างมากต่อเนื่องจากช่วงกลางปีก่อน ตามการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในประเทศ โดยตลาดส่งออกปนูซีเมนต์ที่
ส าคญั 3 อนัดบัแรกของไทยในเดือนนีย้งัคงเป็นกมัพชูา บงัคลา
เทศ และเมียนมา ตามล าดับ รวมมูลค่า 33.09 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.88 ของมูลค่าการส่งออก
ปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
 .34 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าลดลงร้อยละ  .0  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการผลิตเคร่ืองปรับ อากาศลดลง ส าหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 22.   เม่ือเทียบกับ
เ ดือนเ ดียวกันของ ปี ก่อน จากการผลิต Semiconductor, 
Monolithic IC, Other IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้น 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน ก.พ. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
 ล้านเหรียญสหรัฐ   

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,062.23 -3.16 

แผงวงจรไฟฟ้า 628.37 15.06 

เคร่ืองปรับอากาศ 428.51 7.54 

เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับ
ป้องกนัวงจรไฟฟ้าและ
สว่นประกอบ 

177.99 67.24 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4,5 2. 1 6.0  

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.การผลิต 

       ภ า พ ร ว มภ า ว ะ ก า ร ผลิ ต อุ ต ส า หก ร ร ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือน กุมภาพันธ์ 2560  มีดัชนีผลผลิต      

อยู่ที่ระดับ 118.81 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.34 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่

ระดบั 119.38 ลดลงร้อยละ 7.08 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ

ปีก่อน กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกือบทัง้หมดมีการปรับตวัลดลง คือ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ พัดลม ตู้ เย็น เตา

ไมโครเวฟ กระติกน า้ร้อน และหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ 14.86, 

10.45, 6.02, 25.53, 10.74, 14.57, 18.76 และ 14.19 ตามล าดบั 

เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศ

ได้ยกเลกิการผลติสนิค้ารุ่นเก่า และปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็น

สนิค้าที่มีเทคโนโลยีสงูขึน้ เช่น Inverter เป็นต้น ส าหรับตู้ เย็นและ

คอมเพรสเซอร์สง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัลดลง ได้แก่ 

อาเซียน สหภาพยโุรป และจีน  
       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่  118.45

ปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 22.99 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี

ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC 

และ HDD เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.38, 14.35, 30.25 และ 4.98 

ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก IC 

เป็นชิน้ส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่

สงูขึน้ โดยการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เนื่อง ได้แก่ สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.89, 

59.04 และ 22.51 ตามล าดบั เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ก่อน 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ต่อ  
 
2. การส่งออก 

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
กุมภาพนัธ์ 2560 มีมลูค่า 4,592.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 6.09 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

สินค้า เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้า  มีมูลค่าการส่งออก 1,463.09              
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.88 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่า 428.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 7.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก          
การสง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ อาเซียน และญ่ีปุ่ น 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.21 และ 18.24 ตามล าดบั เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน รองลงมาคือ เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้าและสว่นประกอบ มีมลูคา่สง่ออก 177.99 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 67.24 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอาเซียน เพิ่มขึน้                   
ถึงร้อยละ 334.6, 107.24, 29.47 และ 11.62 เมื่อเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 
   สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก 2,676.43          
ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.93 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัสว่นใหญ่ปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น และอาเซียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.89, 
17.17 และ 3.79 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั
โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุ คือ อปุกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีมูลค่าส่งออก 1,062.23         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัส่วนใหญ่ปรับตัว
ลดลง ได้แก่ สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ลดลงร้อยละ  

 
 
 
 
16.77, 13.65 และ 9.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามล าดบั รองลงมา คือ แผงวงจรไฟฟ้า มีมลูคา่สง่ออก 628.37 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.06 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่      
ปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป เพิ่มขึน้ร้อยละ 
59.04, 22.51 และ 1.89 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ตามล าดบั 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


