
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และแนวโนม้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2559 2560 2561 
%YoY Year ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. Q2(f) Year(f) 
MPI* 1.4 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.7 3.5 – 4.0 2.5 – 3.0 

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจ าปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจ านวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และ จัดท าดัชนี
อุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าผลผลิต ท่ีอ้างอิงจากการส ารวจส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรม
การผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ท้ังน้ี ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าเพิ่มท่ีสะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากข ้น 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 นับจาก
เดือนพฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลจากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 
2561 ที่เพ่ิมข ้นร้อยละ 11.5 นอกจากนี้ในด้านของก าลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน โดยดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน1ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการใช้จ่ายที่ขยายตัวในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายในหมวด
สินค้าคงทนขยายตัวดีโดยจะเห็นจากปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศท่ีเพ่ิมข ้นถ งร้อยละ 10.3  และปริมาณ
การน าเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวร้อยละ 25.1 ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าหมวด
บริการ (โรงแรมและภัตตาคาร และการขนส่ง) ขยายตัวเนื่องร้อยละ 8.6 

ส าหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม 2561) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI 
(%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนพฤศจิกายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.5 เดือน
ธันวาคม -3.2 และเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 5.0 ซ ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะเร่งตัวข ้นค่อนข้างมาก
ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเตรียมรองรับค าสั่งซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ย้อนหลัง 3 เดือน  MPI เดือนพฤศจิกายน 
ธันวาคม และมกราคม 2561 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
กล่าวคือ ในเดือนพฤศจิกายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.3 ธันวาคม 5.8 และมกราคม 2561 ร้อยละ 4.7 
สะท้อนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากข ้น 

อุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัว คือ  
 รถยนต์ ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มข ้นจากตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออก เนื่องจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริโภคทยอยสิ้นสุด
การถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก และเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยอดขายใน
ประเทศเพ่ิมข ้นร้อยละ 10.27 ประกอบกับตลาดส่งออกที่มีค าสั่งซื้อต่อเนื่องจากตลาดฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.0 

 การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ร้อยละ 33.9 จากน้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เป็นหลัก จากการ
หยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ารุงใหญ่ของโรงกลั่นบางโรงในปีก่อน และจากความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมข ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวและการท่องเที่ยวที่เติบโตสูง ท าให้มีปริมาณขนส่งสินค้าและการเดินทางเพ่ิมสูงข ้น 

                                                           
1 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 น้ ามันพืช จากน้ ามันปาล์มดิบเป็นหลัก โดยเพ่ิมข ้นร้อยละ 40.5 เนื่องจากช่วงต้นปี 2560 พื้นที่เพาะปลูก
ในภาคใต้ประสบปัญหาน้ าท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้ ประกอบกับพ้ืนที่ในการปลูกปาล์มเพ่ิมข ้นเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ส่งผลให้น้ ามันปาล์มดิบมีปริมาณเพ่ิมข ้น  

 Hard Disk Drive เพ่ิมข ้นร้อยละ 17.4 เนื่องจากผู้ผลิตได้รับค าสั่งซื้อจากบริษัทแม่เพ่ิมข ้นจากการปิดฐาน
การผลิตของประเทศจีนและสิงคโปร์ รวมถ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งาน IoT (Internet 
of Things) 

ในส่วนของการคาดการณ์ คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2561 จะขยายตัวเป็นบวกในช่วง
ร้อยละ 3.5 – 4.0  โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่คาดว่าจะขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 2/2560 MPI ในไตรมาสที่ 2/2560 ขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยมีปัจจัย
บวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซ ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง แรงขับเคลื่อนใน
การลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี )  ซ ่งร่าง 
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าให้นัก
ลงทุนมีความเชื่อมั่น 

นอกจากนี้ สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาคในประเทศยั งคงมีแนวโน้มที่ดี โดยการบริโภค
ภาคเอกชนภายในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนของการลงทุนภาคเอกชนปรับดีข ้นต่อเนื่องตามทิศทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับการส่งออก  
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เดือนกมุภาพันธ์ 2561 
 

 การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์                                                        
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 การน าเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า 

1,395.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองยนต์ 
เพลาส่งก าลงัและส่วนประกอบเคร่ืองจกัรใช้ในการก่อสร้างและสว่นประกอบ และเคร่ืองจกัรใช้ในการแปรรูปโลหะ 
ท่ีขยายตวั 
 การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่ งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า 

6,902.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 17.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้า
เคมีภณัฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ และอปุกรณ์ สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีขยายตวั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และแนวโนม้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

   
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 278 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 18.24 (%MoM) แต่เพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.09 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า
รวม 13,783 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 9.91 (%MoM) แต่เพ่ิมข ้นจากเดือน
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 0.47 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือ โรงงานส าหรับ
เลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง เพ่ือท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้แปรรูป (22 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม คัดแยกวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (20 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือ อุตสาหกรรมการท าน  าตาลทรายดิบ หรือ
น  าตาลทรายขาว โดยมีมูลค่าการลงทุน 4,207 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น
ปานกลาง มีมูลค่าการลงทุน 1,688 ล้านบาท” 
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 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จ านวนโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 96 ราย ลดลงจากเดือน
มกราคม 2561 ร้อยละ 30.43 (%MoM) แต่เพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.07 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม 904 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 75.44 
(%MoM) และเพ่ิมข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.02 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือ อุตสาหกรรม      
โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (12 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการท าวงกบ 
ขอบประตู หน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู (7 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือ อุตสาหกรรม
โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ มูลค่าเงินลงทุน 161 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการบรรจุก๊าซ มูลค่าเงินลงทุน 142 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เน้ือไกส่ดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

 

 ภ าวะการผลิ ต  แ ละมู ลค่ าก ารส่ งอ อกข อ ง
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ปรับตัวตามผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น อีกท้ังอุตสาหกรรมอาหาร
ยั ง ได้ รั บ แ ร ง ขั บ เค ลื่ อ น ส า คั ญ จ า ก ก า ร ส่ ง อ อ ก 
ท่ี ค ว าม ต้ อ งก ารบ ริ โภ ค ข ย าย ตั ว  แ ล ะก า รบ ริ โภ ค 
ในประเทศปรับตัว เพ่ิมขึ้ น  ด้ วยภาพรวมเศรษฐกิจ ท่ี 
มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ภาวะการผลิตกลุ่มสินค้าอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 ปรับตัวเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 0.7 แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ ทูน่ากระป๋อง

ปรับตัวเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 11.5 เน่ืองจากความกดดัน 

ด้านราคาวัตถุดิบคลายตัวท าให้ค าสั่ งซ้ือขยายตัวข ้นและ 

ก ารผลิ ต ไก่ แ ป ร รูป ป รับ ตั ว เพิ่ ม ข ้ น  (YoY) ร้ อ ยละ3 .4  

เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มข ้นอย่างต่อเน่ืองจาก

ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรม เป็นผลให้

ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะญี่ปุ่นเพิ่มค าสั่งซ้ืออย่างต่อเนื่อง  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ ามัน

ปาล์มดิบ และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ การผลิตปรับตัวเพิ่มข ้น 

(YoY) ร้อยละ 88.8 26.9 ตามล าดับ เน่ืองจากผลผลิตปาล์ม

น้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มข ้นจากการขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับการ

ผลิตไก่แช่แข็งปรับตัวเพิ่มข ้น(YoY) ร้อยละ 8.3 จากความ

ต้องการบริโภคปรับตัวเพิ่มข ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 กุ้งสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

 

ก า รต ล าด ใน ป ระ เท ศ ป ริม าณ ก ารจ าห น่ าย สิ น ค้ าอ าห าร 

ในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์2561ปรับตัวเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 3.0

เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข ้น อีกทั้งยังได้รับอานิสงค์จาก

เทศกาลตรุษจีนท าให้การบริโภคเพิ่มข ้น 

 ตลาดต่างประเทศภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 
เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ 2 5 6 1 ป รับ ตั ว เพิ่ ม ข ้ น  (YoY) ร้ อ ย ล ะ  7 .9 
ในกลุ่มสินค้าที่ส าคัญ เช่น ไก่สดแช่ เย็นแช่แข็งซาร์ดีนกระป๋อง 
ข้าวขาว  ไก่แปรรูป  ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และบะหมี่
ก ่งส าเร็จรูป ปรับตัวเพิ่มข ้น (YoY) ร้อยละ 37.4  35.9  20.8  15.9  
1 4 .7   1 4 .2   แ ล ะ  5 .6 ต า ม ล า ดั บ  เ น่ื อ ง จ า ก ก ารฟื้ น ตั ว 
ที่เข้มแข็งและต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ ซ ่งช่วยหนุนความ
ต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

 คาดว่าการผลิต และการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหารเดือนมีนาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากปัจจัยบวกที่ท าให้การผลิตสินค้าส าคัญเพิ่มขึ น เช่น กลุ่มปศุสัตว์ 
(ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป) ปรับตัวเพิ่มขึ นจากการส่งออก 
ที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการระบาดของไข้หวัดนก และเพื่อ
รองรับเทศกาลในประเทศคู่ค้าประกอบกับ สินค้าข้าว (ข้าวขาว และ
ข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการเพิ่มขึ น ผนวกกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั งเศรษฐกิจโลกฟื้น
ตัวอย่างต่อเน่ือง” 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
การผลิต 

ผลิตภัณฑ์ เส้นใยสิ่ งทอ และเครื่องนุ่ งห่มเพิ่มข ้น 
ร้อยละ 2.69และ 1.03 (YoY) โดยเป็นการขยายตัวในกลุ่ม 
เส้นใยสังเคราะห์ ซ ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ได้มีการพัฒนา 
เส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น เส้นใยกันยุง เส้นใยคอลาเจน  
เส้นใยคาร์บอน เส้นใยกันไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
บุรุษ เพื่อรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป และ
ญี่ปุ่น 

กลุ่มผ้าผืนลดลงร้อยละ 2.85(YoY) โดยเฉพาะกลุ่ม
ผ้าทอฝ้าย ลดลงตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

การจ าหน่ายในประเทศ 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน  และเครื่องนุ่ งห่มลดลง  

ร้อยละ 2.52   2.04 และ 2.25 ตามล าดับส่วนหน ่งเป็นผลมา
จากการบริโภคในประเทศยังไม่ขยายตัว เนื่องจากความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคฟื้นตัวไม่เต็มที่จากความกังวลเกี่ยวกับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ยังมีการ
ฟื้นตัวไม่ชัดเจน  

การส่งออก 

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 
เพิ่มข ้น ร้อยละ 17.92  5.15 และ 5.35 โดยเส้นใยสิ่งทอ
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2559  สินค้าส่งออกส าคัญ คือ เส้นใยประดิษฐ์ และผ้าผืนที่
ผลิตจากเส้นใยประดษิฐ์ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสน้ใยและผ้าผนืที่
มีสมบัติพิเศษซ ่งไทยมีศักยภาพทั้งในการผลิตและการส่งออก 

 

 

 

 

โดยตลาดส าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในส่วน
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ขยายตัวจากการส่งออกชุดชั้นใน และกลุ่ม
เสื้อผ้ากีฬา เช่น ชุดว่ายน้ า ชุดสกี ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุ่น 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนมีนาคม 2561 
แนวโน้มการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอและผ้าผืนคาดว่า 

จะขยายตัวจากการส่งออกเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนที่มี
สมบัติพิเศษในตลาดเอเชีย 

แนวโน้มการผลิตกลุ่มเครื่องนุ่ งห่ม คาดว่า จะ
ขยายตัวเนื่องจากการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูป และชุดช้ันใน
ไปยังตลาดญี่ปุ่น  เกาหลีใต้และสหภาพยุโรป ก าลังขยายตัว
จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางขยายตัว 

คาดการณ์แนวโน้มไตรมาสที่ 2/2561 
ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่ งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออกที่มี
แนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น 
เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาด 
CLMV ซ ่ งเป็นฐานการผลิตเครื่องนุ่ งห่มที่ส าคัญของโลก  
ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใย
สมบัติพิ เศษหลายชนิด เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาส
ทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561มีจ านวน 
178,237คัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี  2561ร้อยละ 7.25 
(%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 15.37 
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการผลิตรถยนต์น่ังรถยนต์กระบะ 1 
ตัน และอนุพันธ์และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 
 การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ  ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

2561 มีจ านวน 75,466 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561  
ร้อยละ 13.41 (%MoM)และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 10.27(%YoY)จากการปรับเพิ่มข ้นของการจ าหน่ายรถยนต์น่ัง 
รถยนต์กระบะ 1 ตัน และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เนื่องจาก
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีฟื้นตัวจากการขยายตัวของภาคการส่งออก 
ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มข ้น การถือครองรถยนต์คันแรกครบ 5 ปี 
การแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ รวมท้ังการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ  
 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มีจ านวน 

102,217 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561ร้อยละ 24.55 
(%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.05 
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 4 ซ ่ง
เป็นการเพิ่มข ้นในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และ
อเมริกากลางและใต้ 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมีนาคม 

ปี 2561จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2560 เน่ืองจาก

แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ น ประกอบกับการถือ

ครองรถยนต์คันแรกครบ 5 ป”ี 
ที่ ม า : ส านั ก ง าน เศ รษ ฐกิ จ อุ ต ส าห ก ร รม รว บ ร ว ม จาก ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก รร ม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม  

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต ์

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มี
จ านวน 182,910 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561ร้อยละ 
0.38 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
17.03 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข ้นของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์ 
 การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

มียอดจ าหน่ายจ านวน 145,429 คันลดลงจากเดือนมกราคม ปี 2561
ร้อยละ 6.23 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
3.39 (%YoY) 
 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 

มีจ านวน 36,872 คัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561ร้อยละ 
6.04 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.89 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน

เดือนมีนาคม ปี 2561จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2560” 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม  
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 
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ปริมา การ ลิต จ าหน่า ในประเท และสง่ออกปูน  เมนต รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มี
จ านวน 6.84 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมกราคม ปี 2561 ร้อยละ 
5.59 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.63 
(%YoY)  

 การจ าหน่ ายปูนซี เมนต์ รวมในประเทศ  ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561  มีปริมาณการจ าหน่าย 2.99 ล้านตัน เพิ่มข ้น
จากเดือนมกราคม ปี 2561 ร้อยละ 1.42 (%MoM) แต่ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.49 (%YoY)  

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 
มีจ านวน 1.20 ล้านตัน เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561 ร้อยละ 
24.42 (%MoM) และเพิ่มข ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
0.68 (%YoY)   

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
รวม ในเดือนมีนาคม ปี 2561 จะสามารถปรับตัวเพิ่มข ้นได้เล็กน้อย
เนื่องจากยังคงมีสต็อคในปริมาณสูงจากเดือนก่อนหน้า 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) 
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ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)ในเดือนกุมภาพันธ์     
ปี  2561 มีจ านวน 3.45 ล้านตัน  เพิ่ มข ้ นจากเดือนธันวาคม          
ปี 2561  ร้อยละ 5.63 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 9.09 (%YoY)  

 การจ าหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)ภายในประเทศ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มียอดจ าหน่ายจ านวน 2.96 ล้านตัน
เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 2561ร้อยละ 1.49 (%MoM)  แต่เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง ร้อยละ 2.68 (%YoY) จาก
ภาวะการแข่งขันในตลาดท่ีมีสูง และผลจากความผิดปกติของ
ฤดูกาลท่ียังมีความแปรปรวนอยู่เป็นระยะๆ 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)ในเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2561 มีจ านวน 0.54 ล้านตัน  เพิ่มข ้นจากเดือนมกราคม ปี 
2561 ร้อยละ 7.82 (%MoM)  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 0.56  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักปรับลด
ค าสั่งซ้ือลง  ได้แก่   เวียดนาม  กัมพูชา  และเมียนมา  ร้อยละ 
99.95   58.92  และ 27.59  ตามล าดับ 

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ (ไม่
รวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้เพ่ิมข ้น
ด้วยคาดหวังว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐต่างๆ ได้คืบหน้ามากข ้น   ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดู
แล้งท าให้การก่อสร้างต่างๆ สามารถด าเนินการได้สะดวกข ้น  
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มข ้นร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 129.25 สินค้า
ที่ปรับตัวเพิ่มข ้น ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน ตู้เย็น เครื่องซัก
ผ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ าร้อน หม้อหุงข้าว และสายไฟฟ้า โดยเพิ่มข ้น
ร้อยละ 3.85, 12.84 , 1.38 , 9.32, 25.71 , 12.80 , 22.26 และ 14.06 
ต ามล าดั บ  ใน ขณ ะที่ สิ น ค้ าที่ มี ก า รผลิ ตลดลงเล็ ก น้ อ ย  ได้ แ ก่ 
เครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยลดลงร้อยละ 0.50 และ 1.77 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิ
ที่ฟื้นตัวและก าลังซ้ือภาคครัวเรือนที่ปรับดีข ้น อสังหาริมทรัพย์ที่ทยอย
ฟื้นตัวท าให้มีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มข ้น และผู้บริโภคบางส่วนมี
ความต้องการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ตามระยะเวลาการใช้งาน 
(replacement cycle) 

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออก 2,047.22 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 6.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยปรับตัวเพิ่มข ้นในตลาดหลัก ได้แก่ จีน อาเซียน สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น จากการส่งออกเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก 464.55 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 8.41 เครื่องซักผ้ามีมูลค่าการส่งออก 
128.95 เพิ่มข ้นร้อยละ 32.92 และตู้เย็นมีมูลค่าส่ งออก 128.66 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

คาดการณ์การผลิตเดือนมีนาคม 2561อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากสินค้าเครื่องปรับอากาศ มีการจ าหน่ายในประเทศและค าสั่งซื อ
จากต่างประเทศยังชะลอตัว ในขณะที่สินค้าที่คาดว่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ น 
ได้แก่ เครื่องซักผ้า จากการส่งออกไปตลาดหลักจะยังคงขยายตัว 
โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา และสายไฟฟ้ายังคงใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานของประเทศตัว 

 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มข ้นโดยมีดัชนีผลผลิต
อยู่ที่ระดับ 98.05 ปรับตัวเพิ่มข ้นร้อยละ 5.38 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ 
Semiconductor, Monolithic IC, PCBA และ HDD เพิ่มข ้นร้อยละ 
9.17, 4.82, 13.93 และ 19.69 ตามล าดับ ตามการขยายตัวของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลก IC เป็นชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสูงข ้น รวมถ งน าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet 
และ HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากข ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage 

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออก 2,930.56 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 9.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการ
ส่ งออกสู งสุด คือ ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,184.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข ้นร้อยละ 
11.51 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC)  มีมูลค่าส่งออก 608.99 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

“คาดการณ์ ก ารผลิ ต เดือนมีนาคม2561ดั ชนี ผลผลิ ตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 1.22 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวมที่ เพิ่มขึ น
ต่อเนื่อง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561      
มีค่า 124.59 เพิ่มข ้นร้อยละ 4.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ เหล็ก
ทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
แบน เพิ่มข ้นร้อยละ 18.00 เป็นผลมาจากการเพิ่มข ้นของ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  ซ ่ งเพิ่ มข ้นร้อยละ 38.24 
เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่รายหน ่งมีสภาพคล่องทางการเงินที่
ดีข ้น  หลังจากผ่านแผนฟื้นฟูกิจการไปเรียบร้อยแล้ว 
รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และท่อเหล็กกล้า 
เพิ่มข ้นร้อยละ 22.07 และ 16.32 ตามล าดับ เนื่องจาก
ปัจจัยบวกด้านราคาสินค้าเหล็กที่เพิ่มข ้น และความต้องการ
ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพ่ิมข ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 10.29 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย 
ลดลงร้อยละ 24.51 ซ ่งลดลง 5 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 รองลงมา คือ เหล็กเส้นกลม
และลวดเหล็ก ลดลงร้อยละ 17.24 และ 11.59 ตามล าดับ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว 

 การจ าหน่ายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์       
ปี 2561 มีปริมาณ 1.44 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 6.6 ส าหรับ  
เหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.49 ล้านตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 11.2   
โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มข ้นร้อยละ 
14.5 ซ ่ งเพิ่มข ้นเป็นเดือนที่  2 หลังจากลดลง 4 เดือน 
เนื่องจากการน าเข้าเหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ชนิด Alloy ซ ่งเป็นเหล็กคุณภาพสูงเพิ่มข ้นร้อยละ 106.5  

 
และ 98.6 ตามล าดับ ส าหรับเหล็กทรงแบน มีปริมาณ 0.95 ล้าน
ตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 4.3 โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มข ้นร้อยละ 
27.5 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่น ๆ ซ ่งเพิ่มข ้นร้อย
ละ 16.5 

 การน าเข้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 การน าเข้า มี
ปริมาณ 0.91 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 0.69 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 7.5 เนื่องจากการน าเข้า Tin Plate เหล็กแผ่น
หนารีดร้อน และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง ซ ่งลดลงร้อยละ 53.4  
47.2 และ 36.9 ตามล าดับ ส่วนเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.23 ล้าน
ตัน เพิ่มข ้นร้อยละ 12.2  
 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงร้อยละ 8.12 โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 5.95 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อย
ละ 17.97 รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลดลงร้อยละ 7.01 
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในช่วงชะลอตัว ส าหรับเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ นร้อยละ 10.72 เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณชนิดรีดเย็น ลดลงร้อยละ 0.81 และท่อเหล็กกล้า ลดลง
ร้อยละ 14.98 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 
9.02 โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ลดลงร้อยละ 40.66 รองลงมา 
ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 12.52 เนื่องจากอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีดัชนีผลผลิตลดลง
ร้อยละ 4.20” 
 

 


