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สรุปประเดน็ส าคญั 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมส าคญัท่ีขยายตวั อาทิ ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
ผลิตภณัฑ์ยาง (ยางแผ่น) ผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ การกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม อตุสาหกรรม
รถยนต์  

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ขยายตวัเน่ืองจาก IC 
เป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ ส าหรับ HDD การส่งออก
ไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ เดือนพฤษภาคม ปี 2560  ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับ       
ชว่งเดียวกนัของปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาดในประเทศ 

อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ขยายตวัจากไก่สด
แชเ่ย็นแชแ่ข็ง เน่ืองจากความต้องการบริโภคปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง   

การแจ้งประกอบกิจการและการจ าหน่ายทะเบียนโรงงาน เดือนพฤษภาคม 
2560  มีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการจ านวน 364 ราย เพิ่มขึน้จาก
เดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 31.9 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 186.8 และมีจ านวน
การจ้างงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 131.0 โดยอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิต 
ประกอบ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่งน า จ านวนเงินทุน   
14,380.62 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  มีโรงงานท่ีได้รับ
ใบอนญุาตและแจ้งประกอบกิจการเพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 2559  ร้อยละ 14.5 ส าหรับ
โรงงานท่ีจ าหน่ายทะเบียนโรงงานมีจ านวน 103 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 
94.3 และมากกวา่เดือนเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 49.3 
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การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤษภาคม 2560 การน าเข้า

เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมและสว่นประกอบ มีมลูคา่ 1,538.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 
10.5 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เคร่ือง
กงัหนัไอพน่และสว่นประกอบ และเคร่ืองจกัรใช้ในการก่อสร้างและสว่นประกอบ ท่ีขยายตวั 

ด้านการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 7,169.7  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการน าเข้า
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีขยายตวั 

การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนพฤษภาคม 2560 มี
ปริมาณทัง้หมดจ านวน 11,068.0 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 10.5 ท่ี
ปริมาณ 10,015.1 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง แต่ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 0.4 ท่ีปริมาณ 
11,111.6 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมงหากพิจารณาแยกการใช้ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
ขนาดเล็กและกลางมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาแตล่ดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 
2559 ส่วนกิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากเดือนท่ีผ่านมาและจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบกับประเทศส าคัญใน
เอเชีย 

 

 
 

 

การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยเ ม่ือพิจารณาจากดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวั
ร้อยละ 1.4 อุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลด้านบวกต่อดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ การผลิตเนือ้สตัว์และ
ผลิตภณัฑ์จากสตัว์ การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม เป็นต้น 

ขณะท่ีการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศไต้หวนัขยายตวัร้อยละ 2.0 
การผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้คงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ

ปีก่อน 
ส าหรับข้อมลูการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจ าเดือน

พฤษภาคม 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนเมษายน 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตวัร้อยละ 6.7 และ 6.4 ตามล าดบั 
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560 
 ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน  2560 มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 364 ราย เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 
2560 ซึ่งมีโรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน  276 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 31.9 มียอดเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 36,286 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน  2560 ซึ่งมีการลงทุน 12,653  ล้านบาท ร้อยละ 186.8 
และมีการจ้างงานจ านวน 12,575 คน เพิ่มขึน้จากเดือนเมษายน 2560 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 5,444 คน  ร้อยละ 
131.0   
  ภาวะการประกอบกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานท่ีเร่ิมประกอบกิจการมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมี
โรงงานเร่ิมประกอบกิจการจ านวน 318 ราย หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 14.5 มียอดเงินลงทนุรวมเพิ่มขึน้
จากเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 14,653 ล้านบาท ร้อยละ 147.6 และมีการจ้างงานรวมเพิ่มขึน้จาก
เดือนพฤษภาคม 2559 ท่ีมีจ านวนการจ้างงาน 7,858 คน ร้อยละ 60.0 

- อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จ านวน  28  โรงงาน รองลงมา คือ 
อตุสาหกรรมคดัแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว  จ านวน 20  โรงงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีเ ร่ิมประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรม ผลิต ประกอบ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่ งน า         
จ านวนเงินทุน   14,380.62 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจาก
เนือ้สตัว์  จ านวนเงินทนุ  2,954.28 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเร่ิมประกอบกิจการและมีการจ้างงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ 
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่งน า             
จ านวนคนงาน  3,611 คน รองลงมา คือ อตุสาหกรรมการเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูป
ไม้  จ านวนคนงาน  886  คน 
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัเดือนเมษายน 2560 มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการจ านวน 103 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีโรงงานท่ี
ปิดด าเนินกิจการจ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.3 มีเงินทนุของการเลิกกิจการรวม 10,021.2 ล้านบาท มากกว่า
เดือนเมษายน  2560 ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน 708.2 ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงาน จ านวน  2,595 คน 
มากกวา่เดือนเมษายน  2560 ซึง่มีการเลิกจ้างงานจ านวน  702 คน  
 ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน มีโรงงานท่ีปิดด าเนินกิจการมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานท่ีปิดด าเนิน
กิจการจ านวน 69 ราย คิดเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 49.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนพฤษภาคม 
2559 ท่ีการเลิกกิจการคดิเป็นเงินทนุ 8,237 ล้านบาท มีการเลิกจ้างงานมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ท่ีการเลิก
จ้างงานมีจ านวน 1,452 คน  

- อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานเลิกกิจการมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ อตุสาหกรรม
โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้  จ านวน 10 โรงงาน 
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมการสี ฝัด หรือขดัข้าว จ านวน 7 โรงงาน  

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการโดยท่ีมีเงินลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ 
อตุสาหกรรมการท าน า้ตาลทรายดิบ หรือน า้ตาลทรายขาว เงินทนุ 8,100 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อตุสาหกรรมการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน เงินทนุ 352.9 ล้านบาท 

- อุตสาหกรรมท่ีเลิกประกอบกิจการและจ านวนคนงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2560  
คือ  อุตสาหกรรมการท าน า้ตาลทรายดิบ หรือน า้ตาลทรายขาว จ านวนคนงาน  550 คน 
รองลงมาคือ อตุสาหกรรมโรงงานหมกั ช าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขดัและแตง่ส าเร็จ หนงัสตัว์
จ านวนคนงาน  266 คน 
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1.อุตสาหกรรมอาหาร 
         
           ภาวะการผลิต และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
ได้รับแรงขับเคล่ือนส าคัญจากการส่งออกที่ความต้องการ
บริโภคขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และการบริโภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มขึน้จากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้ 
 

ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
1. การผลิต 

ภาวการณ์ผลิตกลุม่สินค้าอาหารเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตวั
เพิ่มขึน้จากเดือนเดยีวกนัของปีกอ่นร้อยละ 8.4 แบง่เป็น 

 1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ สบัปะรดกระป๋อง  กุ้ งสด      
แช่เย็นแช่แข็ง และแป้งมนัส าปะหลงั ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดยีวกนั
ของปีก่อนร้อยละ 74.6  21.6 และ 20.9 ตามล าดับ เนื่องจาก
วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ 

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศคือ น า้มนัปาล์ม ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสตัว์ (ไก่) การผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้จาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.1  11.9 และ 3.8 ตามล าดับ 
เนื่องจากความต้องการบริโภคปรับตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
2. การตลาด 

1) ตลาดในประเทศ  ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าอาหารใน
ประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนั
ของปีก่อนร้อยละ  4.0 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้ท าให้
การบริโภคเพิ่มขึน้ 

2) ตลาดต่างประเทศ  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้า
อาหารเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 9.9 ในกลุม่สนิค้าที่ส าคญั เช่น น า้ตาล  ไก่แช่เย็นแช่แข็ง  
ไก่แปรรูป  ผลติภณัฑ์ข้าว ข้าวโพดหวานกระป๋องและปลาทนูา่กระป๋อง 
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 46.5  42.9  16.8  
14.2 11.6 และ 6.0 ตามล าดบั เนื่องจากการเพิ่มค าสัง่ซือ้ของประเทศ
ผู้น าเข้า ท าให้ระดบัราคาปรับเพิ่มขึน้ 

 
 

 
 
 
 
 

มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมอาหารที่ส าคญั 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

“การผลิตกลุ่มสิ่งทอหดตัวเล็กน้อยตามสัดส่วนการผลิตท่ีรองรับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ ในส่วนการ
ส่งออกสิ่งทอยังขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5” 
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ท่ีมา : ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ปริมา การผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูปพันชิน้
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มูลค่าการส่งออก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ล้านเหรียญ 

 
ท่ีมา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
1.การผลิต 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมหดตวัเล็กน้อย ร้อยละ 0.5
โดยลดลงในส่วนการผลิตเส้นใย และเส้นด้ายท่ีรองรับความต้องการ
ในประเทศท่ีลดลง ในขณะท่ีการผลิตผ้าผืนเพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
และเคหะสิ่งทออ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1 ตามความต้องการใช้
ภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออกท่ีขยายตวั 

ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองนุ่งหม่เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน การผลิต เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 เพ่ือรองรับการจ าหน่ายในประเทศ 
และ การส่งออก โดยเป็นการผลิตเสือ้ผ้าประเภทชุดนักศึกษาเพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศ และผลิตเสือ้ผ้าบรุุษและสตรีเพ่ือการส่งออก 

2.การจ าหน่าย 
การจ าหน่ายในประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นใยสิ่งทอในภาพรวมลดลง ร้อยละ 4.0 
เน่ืองจากเส้นใยสิ่งทอส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก ส าหรับผ้า
ผืน และเสือ้ผ้าส าเร็จรูปขยายตัว ร้อยละ 7.7 และ 16.0 ตามล าดับ 
โ ด ย สิ น ค้ า ท่ี มี ก า ร จ า ห น่ า ย เ พิ่ ม ขึ ้น เ ป็ น สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม 
ผ้าทอ เสือ้ผ้าประเภทชดุนกัศกึษา เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วง
เดือนกรกฎาคม 

การส่งออกเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์
เส้นใยสิ่งทอ  ผ้าผืน  และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ขยายตวั ร้อยละ 4.1 9.9   และ 
3.0 ตามล าดบั โดยสินค้าเส้นใยประดิษฐ์ในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ขยายตวั 
ร้อยละ 10.4 ซึง่ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5  ส าหรับผ้าผืน ขยายตวั
ในกลุ่มผ้าผืนท่ีท าจากฝ้าย และผ้าผืนท่ีท าจากเส้นใยประดิษฐ์ โดย
ตลาดหลักท่ีขยายตัว ได้แก่  เวียดนาม และ เมียนมา เน่ืองจาก
อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในตลาดดงักล่าวขยายตวั ส่วนเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
ขยายตัวจากการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น และอาเซียน 
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าท่ีฟืน้ตวั 
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
1.การผลิต 

สถานกา รณ์การผลิตของอุตสาหกรรม เหล็ก ใน 
เดือนพฤษภาคม 2560  ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในเดือนนีม้ีค่า 120.76 มีอตัราการ
เปลี่ยนแปลง ลดลงร้อยละ 17.15   โดยเป็นการลดลงเดือนแรก 
หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 9 เดือน ติดตอ่กนัในก่อนหน้านี ้(สิงหาคม 2559-
เมษายน 2560) เนื่องจากผู้จ าหน่ายในประเทศชะลอค าสัง่ซือ้จาก
โรงงาน ส่งผลให้ผู้ ผลิตในประเทศลดปริมาณการผลิตลง การ
บริโภคในประเทศมีปริมาณ 1.29 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 34.3 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลง 5 เดือน
ติดต่อกนั ตัง้แต่เดือนมกราคม 2560-พฤษภาคม 2560 การน าเข้า
มีปริมาณ 0.99 ล้านตนั ลดลงร้อยละ  22.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ขณะที่การสง่ออกมีปริมาณ 0.15 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 
32.5  โดยเป็นการเพิ่มขึน้ 6 เดือนติดต่อกัน ตัง้แต่เดือนธันวาคม 
2559-พฤษภาคม 2560 โดยสามารถแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ ดงันี ้

  ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีค่า 123.05 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.70 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยเหล็ก
แผน่เคลอืบสงักะส ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.12 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีด
เย็น เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.23 โดยเป็นการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ แตจ่ากข้อมลูของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย พบว่า การบริโภคเหล็กทรงแบนในประเทศ 
ประมาณ 898,919 ตนั ลดลง ร้อยละ  21.5  โดยเหล็กแผ่นหนารีดร้อน 
ลดลงร้อยละ  65.7  รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้อยละ 
21.9 ส าหรับการน าเข้า มีปริมาณ 757,145 ตนั ลดลงร้อยละ 22.4 โดย
เหล็กแผ่นรีดร้อน (Alloy steel) ลดลงร้อยละ 89.4 และการสง่ออกมี
ปริมาณ 53,085 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.6 โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Alloy 
steel) เพิ่มขึน้ร้อยละ 8,304.9  

 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีค่า 115.55 
ลดลงร้อยละ 35.20 โดยเหลก็เส้นกลม ลดลงร้อยละ 47.43 เนื่องจากใน 

 
 

 
ปีนีม้ีฝนตกชกุ และตกเร็วกวา่ปีก่อน ท าให้การก่อสร้างท าได้ลา่ช้ากวา่ปกต ิ
รองลงมาคือ เหลก็เส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 37.09 และจากข้อมลูของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริโภค
เหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 395,963 ตนั ลดลงร้อยละ 52.0 
โดยเหลก็เส้นและเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ลดลงร้อยละ 66.0 ส าหรับ
การน าเข้า มีปริมาณ 228,163 ตัน ลดลงร้อยละ 21.2 โดยเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Alloy steel) ลดลง ร้อยละ 99.6 การ
สง่ออก มีปริมาณ 96,243 ตนั เพิ่มขึน้  ร้อยละ 27.5 โดยท่อไร้ตะเข็บ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 357  

2. ราคาเหล็ก  

    จากข้อมูลดชันีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบนัเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคา
เหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่ส าคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลด า 
(Black Sea) ในเดือนมิถนุายน 2560 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ดงันี ้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึน้จาก 73.17 เป็น 93.52 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.81 เหล็กเส้น เพิ่มขึน้จาก 75.53 เป็น 87.36 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.66  เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึน้จาก 80.23 เป็น 
92.44 เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.22 เหล็กแผ่นรีดร้อน ลดลงจาก 80.00
เป็น 89.87 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.34 และเหล็กแผ่นรีดเย็น เพิ่มขึน้
จาก 85.04 เป็น 92.64 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.94  
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์ 

รถยนต์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2560
ขยายตัวเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยเป็นการเพิ่ มขึ น้ของตลาดใน
ประเทศ เ น่ืองจากเศรษฐกิจปรับตัวขึ น้อย่าง
ต่อเ น่ืองและการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่ มขึ ้น 
อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. การผลิตรถยนต์ 

จ านวน 169,495 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2559 ซึ่งมีการผลิต 168,394 คนั ร้อยละ 0.65 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการผลิตรถยนต์นัง่ และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์ 

2. การจ าหนา่ยรถยนต์ 

จ านวน 66,425 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2559 ซึง่มีการจ าหนา่ย 66,035 คนั ร้อยละ 0.59 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ รถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์และรถยนต์ PPV รวมกบั SUV 

3. การสง่ออกรถยนต์ 

จ านวน 90,092 คนั ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559
ซึ่งมีการส่งออก 99,547คัน ร้อยละ 9.50 โดยตลาด
สง่ออกมีการชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย  โอเชียเนีย และ
ยโุรป 
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รถจักรยานยนต์ 

 
อุ ต ส า ห ก ร รม รถ จั ก ร ย า น ยน ต์ ใ น เ ดื อ น

พฤษภาคม 2560 ขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของตลาด
ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 191,176 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2559 ซึ่งมีการผลิต 146,767 คนั ร้อยละ 30.26 โดยเป็น
การปรับเพิ่มขึ น้ของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
อเนกประสงค์  

2. การจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

จ านวน 188,881 คัน เพิ่มขึน้จากเดือนพฤษภาคม 
2559 ซึ่งมีการจ าหน่าย  165,644  คัน ร้อยละ 14.03 
โดยเป็นการปรับเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์
ขนาด101-125 ซี ซี  ขนาด 126-150 ซี ซี  และขนาด
มากกวา่หรือเทา่กบั 151 ซีซี 
3. การสง่ออกรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป(CBU)  

จ านวน 24,525 คนั ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559
ซึ่งมีการส่งออก  26,290 คัน ร้อยละ 6.71 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตวัในประเทศเนเธอร์แลนด์ญ่ีปุ่ นและ
เบลเยียม 
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวมของเดือนพฤษภาคม 
2560 ชะลอตัวลง เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
ปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการชะลอตัวของการลงทุนภาคก่อสร้าง
ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน  ส าหรับการส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ร่ิมฟ้ืนตัว 
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เดือน

ปริมา การผลิตปูนซีเมนต์

255 255 2559 2560
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านตัน

เดือน

ปริมา การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ

255 255 2559 2560
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ล้านเหรียญสหรัฐ 

เดือน

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์

255 255 2559 2560

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

1.การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศ 

การผลิตและการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือน
ท่ี 5 ร้อยละ 17.4 และ 16.1 ตามล าดบัเน่ืองจากเป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยงัฟืน้ตวัไม่มากนกัประกอบกบัการเข้า
สู่ช่วงฤดูฝนแล้วจึงท าให้การก่อสร้างหรือการซ่อมแซม
บ้านเรือนชะลอตวัลง 
 
2. การส่งออก 

ก า ร ส ่ง อ อ ก ร ว ม ข อ ง ป ูน ซ ีเ ม น ต ์ใ น เ ด ือ น
พฤษภาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน มูลค่าการส่งออกรวมปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ร้อยละ 
1.03  จากตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่   กัมพูชา  
บงัคลาเทศ  และเมียนมา  ตามล าดบั  รวมมลูค่า 33.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 60.8  ของมลูค่า
การสง่ออกปนูซีเมนต์ทัง้หมดของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                  

                        ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 เดือนพฤษภาคม 2560 

                    

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
5.00 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้อยละ 1. 5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน จากการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ พัดลม และกระติกน า้
ร้อน  ปรับตัวลดลง ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.   เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยมาจากการผลิต Semiconductor, IC และ HDD ที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหต ุ: ดชันีผลผลติมีการปรับปีฐานการผลติใหม่เป็นปี 2554  

ตารางท่ี1 สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์หลกัท่ีมีมลูค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในเดือน พ.ค. 2560 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่า  
(ล้านเหรียญสหรัฐ ) 

%YoY 

อปุกรณ์ประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1,148.93 9.04 

วงจรรวม (IC) 696.84 31.88 

เคร่ืองปรับอากาศ 420.47 -3.24 

กล้องถ่ายบนัทึกภาพและ
สว่นประกอบ 

153.44 75.66 

รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

5,153.36 1 .60 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
1.การผลิต 
ภาพร วมภา ว ะก า รผลิ ต อุ ต สาหก ร รม ไฟ ฟ้ า และ

อิเล็กทรอนิกส์ของเดือนพฤษภาคม 2560  มีดัชนีผลผลิต      
อยู่ที่ระดับ 125.68 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดบั 141.35 ลดลงร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปี ก่ อ น  ก ลุ่ ม เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า มี ก า ร ป รั บ ตั ว ล ดล ง   คื อ 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นคอนเดนซิ่ง เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต  พดัลม ตู้ เย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน า้
ร้อน และสายไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 6.48, 2.70, 21.09, 5.73, 
19.06, 26.78 และ 6.27 ตามล าดบั เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศบาง
รายลดปริมาณการผลติลง สง่ผลให้การจ าหนา่ยในประเทศลดลง
และสง่ออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตวัลดลง  
         อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 115.91
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC 
และ HDD เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.21, 1.43, 12.92 และ 14.69 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก IC 
เป็นชิน้ส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่
สงูขึน้ ส าหรับ HDD มีการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวั
เพิ่มขึน้ 
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 
2. การส่งออก 

  มูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 5,153.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.60 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีมลูคา่การสง่ออก 2,079.44  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และอาเซียนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 39.63, 35.20, 23.01, 13.85 และ 5.21 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั โดยสินค้าที่มีการสง่ออกมาก
ที่สุด ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ มีมูลค่าส่งออก 420.47 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.24 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลกัเกือบทัง้หมดปรับตัว
ลดลง ได้แก่ อาเซียน ญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป และจีน   ลดลงร้อยละ 
19.31, 6.25, 2.66 และ 2.37 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามล าดับ  รองลงมาคือ กล้องถ่ายบันทึกภาพและ
สว่นประกอบ มีมลูคา่สง่ออก 153.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ถึงร้อยละ 75.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการ
สง่ออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป อาเซียน จีน และญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 99.61, 
96.29, 86.46, 72.66 และ 60.99    เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ตามล าดบั 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  มีมูลค่าการส่งออก 3 ,073.93          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.44 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน จากการสง่ออกไปตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น อาเซียน จีน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 81.40, 16.90, 15.23, 14.38 และ 2.59 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามล าดบั โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก  1,148.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักทัง้หมดปรับตัวเพิ่มขึ น้      
ได้แก่  อาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา           
เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.73, 7.26, 5.66, 5.45 และ 1.38 เมื่อเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั รองลงมา  คือ วงจรรวม (IC) 
มีมูลค่าส่งออก 696.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 
31.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  จากการสง่ออกไป
ตลาดหลกัทัง้หมดปรับตวัเพิ่มขึน้ ได้แก่  ญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป จีน 
อาเซียน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.24, 32.49, 27.88, 
17.79 และ 7.81 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

 
 

 
 
 
 
 
 


