
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดการณ์เดือนธันวาคม 2560 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในปจจุบันยังคงมีแนวโนมการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแต     
เดือนกรกฏาคม ป 2560 ดังปรากฏในภาพที่ 1 ทั้งนี้ขอมูลลาสุดเดือนพฤศจิกายน 2560 MPI ขยายตัวที่รอยละ 
4.23 และมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องไปถึงส้ินป 2560 

 

        
 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
* f = คาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560 

 ดัชนีอุตสาหกรรมภาพรวม การผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 4.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
 อุตสาหกรรมรถยนต การผลิตเพิ่มข้ึนจากรถยนตนั่งขนาดเล็ก โดยเพิ่มข้ึนจากการจําหนายในประเทศ 
และรถปคอัพที่เพิ่มข้ึนจากทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่เร่ิมฟนตัว ทําใหการจําหนายในประเทศเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ดีข้ึนโดยเฉพาะอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อิตาลี ทําใหการสงออกรถปคอัพ
เพิ่มข้ึน 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอ่ืนๆที่มิใชยางรถยนต  การผลิตเพิ่มข้ึนจากสินคายางแผนและยางแทง จาก
การขยายตลาดใหมๆเพิ่มข้ึน รวมถึงลูกคาจีนมีปริมาณยางในสต็อกลดลง จึงมีความตองการนําเขาสินคาเพิ่มข้ึน 
 อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต การผลิตเพิ่มข้ึนจากจากสินคาเคร่ืองยนตดีเซล โดยเพิ่มข้ึนจากการ
จําหนายในประเทศ ตามคําส่ังซื้อของผูผลิตรถยนตเพื่อรองรับงาน Motor Expo สวนการสงออกเพิ่มข้ึนตามคํา
ส่ังซื้อตอเนื่องจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงคําส่ังซื้อเพิ่มข้ึนจากลูกคาในกลุมอาเซียน 
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คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2560  

 
 

 คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน
ธันวาคม 2560 คาดวาจะอยูที่ระดับ 110.03 โดยจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนซ่ึงขยายตัวรอยละ 4.56 โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่คาด
วาจะขยายตัว อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (เนื่องจากความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของโลกที่เพิ่มมาก
ข้ึนจากความตองการใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงผลใหผลิตและสงออกไดมากข้ึน) การผลิตน้ํามันจากพืช (การผลิต
เพิ่มข้ึนเนื่องจากมีการขยายพื้นที่การปลูกปาลมเมื่อ 2-3 ปกอน และชวงนี้ผลผลิตเร่ิมออกสูตลาดทําใหมีวัตถุดิบ
เพิ่มข้ึน จึงมีการผลิตเพิ่มข้ึน) 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

เดือนพฤศจิกายน 2560 
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เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                        ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
 การนําเขาเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลคา 

1,539.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยล ะ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขา
เคร่ืองยนต เพลาสงกําลังและสวนประกอบ เคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ และเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม
การพิมพ ที่ขยายตัว 
 การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลคา 

6,863.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ตามการนําเขา
เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และอุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่ขยายตัว 

 
 อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเทียบกับประเทศสําคัญใน

เอเชีย 
 

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยในเดือนพฤศจิกายน2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวรอยละ 4.2ปรับตัว
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป ร ะ เ ท ศ สํ า คั ญ ใ น เ อ เ ชี ย  พ บ ว า  ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีน และไตหวันเมื่อ
เปรียบเทยีบกับเดือนเดียวกันของปกอนขยายตัวรอยละ
6.1และ 1.2 ตามลําดับ ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับเดือน
กอน 

 
 

 

ที่มา : จากการรวบรวมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม  

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 345 โรงงาน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 19.38 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2.07 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายน 2560 มี
มูลคารวม 21,122 ลานบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 74.64 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของ 2559 รอยละ 2.04 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ อุตสาหกรรม
การซอมยานยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว (22 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก
กรวด ทรายหรือดิน (20 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน2560 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานความรอน โดยมีมูลคาการลงทุน 3,547 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรุงรส
หรือเคร่ืองประกอบอาหาร มีมูลคาการลงทนุ 2,614 ลานบาท” 
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 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 112 ราย เพิ่มข้ึนจาก
เดือนตุลาคม 2560 รอยละ 17.90 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 17.90 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลคารวม 43,220 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม2560 รอยละ 1,177 
(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 2,640 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน2560คือ อุตสาหกรรมการบรรจุ
กาซ (16โรงงาน) และการทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซัม หรือผลิตภัณฑปูน
ปลาสเตอร (8โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน2560 คือ อุตสาหกรรม
การผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย มูลคาเงินลงทุน 36,300ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการบรรจุสินคาทั่วไป ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน 5,253ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤศจิกายน 2560 
 1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 เน้ือไกสดแชเย็นแชแข็ง 

 

 ภาวะการผลิตปรับตัวตามผลผลิตที่เพิ่มข้ึน
อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรงขับเคลื่อน
สําคัญจากการสงออกที่ความตองการบริโภคขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ภา ว ะก า ร ผ ลิ ตก ลุ ม สิ น ค า อ าห า ร เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น(YoY) รอยละ 14.6 
แบงเปน 

1) กลุมสินคาที่อิงตลาดสงออก คือ มันสําปะหลัง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น (YoY) รอยละ 19.2 เนื่องจากจีนเริ่มกลับมา
เพ่ิมคําส่ังซื้อมากขึ้นและไกปรุงรส ปรับตัวเพ่ิมขึ้น(YoY) รอย
ละ 3.8 เนื่องจากความตองการบริโภคในตลาดสงออกยังคง
มีอยูอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับเทศการทองเที่ยวชวงปลายป 
อีกทั้งปญหาไขหวัดนกที่ยังคงระบาดในเกาหลีใต ญี่ปุน 
สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ทําใหประเทศผู
นําเขาเพ่ิมคําส่ังซื้อเนื้อไกแปรรูปมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
ผูนําเขาหลักอยางญี่ปุน อังกฤษ และเนเธอรแลนด 

2) กลุมสินคาที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ํามัน
ปาลมดิบ น้ําตาลทราย อาหารสัตว (ไก)และไกสดแชเย็น 
แชแข็ง การผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น (YoY) รอยละ119.0 43.0  
11.9 และ 7.6 ตามลําดับ เพ่ือรองรับผลผลิตที่มีมากในตลาด
โดยเฉพาะอยางย่ิงผลปาลมน้ํามัน อีกทั้งความตองการ
บริโภคสินคาอาหารปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 

 

 การตลาดในประเทศปริมาณการจําหนาย
สินคาอาหารในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น (YoY) รอยละ 11.8 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมี
แนวโนมดีขึ้น อีกทั้งยังไดรับอานิสงคจาก  มาตรการช็อป
ชวยชาติป 60ชวยกระตุนการบริโภคประเทศเพ่ิมขึ้น 
 ตลาดตางประเทศภาพรวมมูลคาการสงออก

สินคาอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
(YoY) รอยละ 20.1 ในกลุมสินคาที่สําคัญ เชน ผลิตภัณฑ
ขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ น้ําตาล ทูนากระปอง 
ไกปรุงรส ไกแชเย็นและแชแข็ง ผลิตภัณฑขาว ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น (YoY) รอยละ 40.7 28.4 19.6 14.6  9.7 และ 9.3
ตามลําดับ เนื่องจากการเพ่ิมคําส่ังซื้อของประเทศผูนําเขา 

คาดว าการผลิต  และการส งออกในภาพรวม
อุตสาหกรรมอาหารเดือนธันวาคม 2560 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน จากปจจัยบวกที่ทําใหการ
ผลิตสินคาสําคัญเพ่ิมขึ้น เชน กลุมปศุสัตว (ไกสดแชเย็น
แชแข็ง และไกปรุงรส) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการสงออกที่
ขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลจากการระบาดของไขหวัด
นก และเพ่ือรองรับเทศกาลทองเที่ยวในประเทศคูคา
(ญี่ปุน และเกาหลีใต) ประกอบกับความตองการสับปะรด
กระปองปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องหลังที่ผลิตภัณฑ
สับปะรดมีราคาออนตัวลงมากตามราคาวัตถุดิบ อีกทั้ง 
สินคาขาว (ขาวขาว และขาวหอมมะลิ) ที่ประเทศคูคามี
ความตองการเพ่ิมขึ้น ผนวกกับเศรษฐกิจภายในประเทศมี
เสถียรภาพอยูในเกณฑดี และยังไดรับอานิสงคจาก
มาตรการช็อปชวยชาติป 60อีกทั้งเศรษฐกิจโลกฟน
ตัวอยางตอเนื่อง” 

 



 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดการณ์เดือนธันวาคม 2560 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 
การผลิต 

ผลิตภัณฑเสนใยส่ิงทอขยายตัว รอยละ 2.1(YoY) 
โดยเฉพาะกลุมเสนใยสังเคราะห และเสนใยสังเคราะห
สมบัติพิเศษ อาทิ เสนใยคอลาเจน เสนใยคอมโพสิต ซึ่งเปน
การผลิตเพื่อรองรับการสงออกที่มีแนวโนมขยายตัว 

ผาผืน และกลุมเครื่องนุงหมลดลง รอยละ 10.9 
และ0.6ตามลําดับ(YoY) สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานตัวเลข
ในปกอนคอนขางสูงจากความตองการเส้ือผาสีดํา และผา
ผืนสีดํา เพื่อใชประดับสถานท่ี และสวมใสในชวงถวาย
ความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ประกอบกับการสงออก
เส้ือผาสําเร็จรูปไปตลาดสําคัญ เชน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ชะลอตัวตอเนื่อง 

การจําหนายในประเทศ 
กลุมเสนใยส่ิงทอ ผาผืน และเคร่ืองนุงหมลดลง  

รอยละ 10.2 15.7และ 0.5ตามลําดับสวนหน่ึงเปนผลมา
จากฐานตัวเลขในปกอนคอนขางสูงจากวิกฤตความ
ตองการผาผืนสีดํา และเส้ือผาสีดํา เพื่อใชในการประดับ
สถานที่ และสวมใส ไวทุกขเพื่อถวายความอาลัยในหลวง
รัชกาลที่ 9 

การสงออก 
กลุมเสนใยส่ิงทอ และผาผืน มีมูลคาเพิ่มขึ้น รอย

ละ24.4และ 15.2โดยเสนใยสิ่งทอขยายตัวตอเนื่องเปน
เดือนที่ 13 นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสินคาที่
สงออกเปนเสนใยสังเคราะหที่มีสมบัติพิเศษ และผาผืนที่
ผลิตจากเสนใยสังเคราะหที่มีสมบัติพิเศษ ที่ไทยมีศักยภาพ
ทั้งในการผลิตและการสงออก โดยตลาดสําคัญ ไดแก 
อินโดนีเซีย เวียดนาม ตุรกี และบังคลาเทศ 

 

 

  

  กลุมเครื่องนุงหมลดลง รอยละ 3.9 โดยเฉพาะใน
ตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเปน
ตลาดท่ีไทยเสียเปรียบจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP จาก
ประเทศดังกลาว อยางไรก็ตาม การสงออกชุดชั้นในสตรี 
ไปยังญี่ปุน และยุโรป และการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปไป
ยังตลาดอาเซียน ยังคงขยายตัวไดดี 
คาดการณแนวโนมเดือนธันวาคม2560 

แนวโนมการผลิตกลุมเสนใยส่ิงทอ คาดวา จะ
ขยายตัวจากการสงออกเสนใยสังเคราะห และเสนใย
สังเคราะหสมบัติพิเศษ โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย 

แนวโนมการผลิตผาผืน และกลุมเคร่ืองนุงหม 
คาดวา จะชะลอตัวเน่ืองจากการสงออกสินคาดังกลาว 
ยังเผชิญความไมแนนอนในการสงออก โดยเฉพาะใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งไทยเสียเปรียบ
จากการถูกตัดสิทธ GSP  
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3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนตในเดือนพฤศจิกายน ป  2560มี
จํานวน 190,385คัน ซึ่งสูงสุดในรอบ 20 เดือนโดยเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนตุลาคม ป 2560รอยละ 16.45(%MoM)และเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ11.48 (%YoY)จากการปรับ
เพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนตนั่งรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 
และรถยนตเพื่อการพาณิชย 
 การจํ าหน า ยรถยนต ในประ เทศ  ใ น เ ดื อ น

พฤศจิกายน ป 2560 มีจํานวน 78,082คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม ป 2560 รอยละ 13.90 (%MoM)และเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 20.55(%YoY)จากการปรับเพิ่มขึ้น
ของการจําหนายรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตันรถยนตเพื่อการ
พาณิชย และรถยนต PPV รวมกับ SUVเนื่องจากความนิยม
อยางตอเน่ืองในรถยนตรุนใหม ซึ่งคายรถยนตตางๆ ไดทยอย
แนะนําเขาสูตลาด นักทองเที่ยวตางประเทศยังคงมาเท่ียวมาก
ขึ้น การสงออกขยายตัวการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟนตัว รวมทั้ง
การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนของรัฐบาลที่เรงตัวขึ้น 

 การสงออกรถยนต ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560มี
จํานวน 103,042คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2560 รอยละ 
13.43 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอย
ละ 4.64(%YoY) เนื่องจากการสงออกรถกระบะเพ่ิมขึ้นเกือบทุก
ตลาด ยกเวนตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ 

“ คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือน
ธันวาคม ป 2560 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม ป 
2559 เนื่องจากมีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และ
เศรษฐกิจโลก 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนพฤศจิกายน 
ป 2560มีจํานวน 192,451คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2560
รอยละ 17.22 (%MoM)และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของป
กอน รอยละ 17.78 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการผลิต
รถจักรยานยนตแบบอเนกประสงค และแบบสปอรต 
 การจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือนพฤศจิกายน 

ป 2560 มียอดจําหนายจํานวน 153,058คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม ป 2560รอยละ 12.90 (%MoM)และเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ11.48 (%YoY) 
 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนพฤศจิกายนป 

2560 มีจํานวน 33,822คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2560 
รอยละ 13.35 (%MoM)และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของป
กอน รอยละ 12.99 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการขยายตัวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมียนมา และแคนาดา 

“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

รถจักรยานยนตในเดือนธันวาคมป 2560 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับ

เดือนธันวาคมป 2559” 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวบรวมจากกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม ซึ่งไดมีการ
รวบรวมขอมูลไวในเบื้องตน 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 อุตสาหกรรมปูนเม็ด 
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ปริมาณการผลิต จําหนายในประเทศและสงออกปูนเม็ด

 

 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนเม็ด  ในเ ดือนพฤศจิกายน  ป  2560      
มีจํานวน 3.46 ลานตัน แมจะลดลงจากเดือนตุลาคม ป 2560 
รอยละ 3.16 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 2.79 (%YoY)  

 การจําหนายปูนเม็ดในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน  
ป 2560  มีปริมาณการจําหนาย 0.02 ลานตัน ลดลงจากเดือน
ตุลาคม ป 2560 รอยละ 73.05 (%MoM) แตเทากันกับเดือน
เดียวกันของปกอน (%YoY)  

 การสงออกปูนเม็ด ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560      
มีจํานวน 0.50 ลานตัน ลดลงจากเดือนตุลาคมป 2560 รอยละ 2.24 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 15.16 
(%YoY)  จากแนวโนมคําสั่งซื้อท่ีลดลง 

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมปูนเม็ดในเดือน
ธันวาคม ป 2560 คาดวาปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน  

 อุตสาหกรรมปูนซเีมนต 
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ปริมาณการผลิต จําหนายในประเทศและสงออกปูนซเีมนต

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจาํหนายภายในประเทศ : ศนูยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาํนักงานปลัด 

กระทรวงพาณชิย 

 การผลิตปูนซีเมนต ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560      
มีจํานวน 3.04 ลานตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ป 2560 รอยละ 
0.73 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
5.83 (%YoY)  

 การจําหนายปูนซีเมนตภายในประเทศ ในเดือน      
พฤศจิกายน ป 2560 มียอดจําหนายจํานวน 2.65 ลานตัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2560  รอยละ 3.10 (%MoM) 
เน่ืองจากหลังเร่ิมปงบประมาณใหมการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานภาครัฐสามารถดําเนินการตอไดและการกอสราง
ภาคเอกชนก็เร่ิมดําเนินการไดบางเน่ืองจากฝนเร่ิมตกลดนอยลง   
แตเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนลดลง รอยละ 3.11 
(%YoY) จากภาวะการแขงขันในตลาดที่สูงขึ้นกวาปท่ีผานมา 

 การสงออกปูนซีเมนต ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560 
มีจํานวน 0.61 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2560 รอยละ 
26.80 (%MoM)  และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน      
รอยละ 4.54  (%YoY)  เปนผลจากตลาดสงออกเร่ิมฟนตัวดีขึ้น  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต ในเดือนธันวาคม ป 2560 จะเร่ิมสามารถขยายตัว
เพ่ิมขึ้นไดเล็กนอยจากการกอสรางในประเทศเร่ิมมีการขยายตัว
เปนผลจากการลงทุนของภาครัฐ  และตลาดสงออกท่ีมีการ
ขยายตัวดีขึ้น 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเครื่องใชไฟฟายังคงทรงตัวมีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน
รอยละ 2.66เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนโดยมีดัชนีผลผลิตอยู
ที่ระดับ 108.53โดยเพิ่มข้ึนทั้งเครื่องซักผา คอมเพรสเซอร กระติกน้ํารอน 
หมอหุงขาว และสายไฟฟา เพิ่มข้ึนรอยละ 43.57, 4.06, 1.21, 3.14 และ 
13.56 ตามลําดับ เนื่องจากความตองการใชในประเทศเพิ่มข้ึนและ
ประกอบกับคําส่ังซ้ือจากตางประเทศเพิ่มข้ึน ในขณะที่สินคาที่มีการผลิต
ลดลง ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม ตูเย็น เตาไมโครเวฟ และมอเตอร
ไฟฟา โดยลดลงรอยละ 4.71, 2.50, 3.73, 3.45 และ 0.90 ตามลําดับเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
การสงออกเครื่องใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 16.41 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟามีมูลคาการสงออก 
2,097.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 11.45 โดย
ปรับตัวเพิ่มข้ึนในตลาดหลัก ไดแก จีน ญี่ปุน อาเซียน สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการสงออกเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงเปนสินคา
หลักมีมูลคาการสงออก 305.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอย
ละ 13.06 รองลงมาคือเคร่ืองซักผา มีมูลคาสงออก 150.77 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 72.64 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน 

“คาดการณการผลิตเดือนธันวาคม 2560 จะยังคงทรงตัว
อุตสาหกรรมไฟฟาจะมีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนเล็กนอยรอยละ 0.85เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการผลิตของเคร่ืองซักผาที่
สงออกไปตลาดหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนและสายไฟฟาเพื่อ
ใชในโครงสรางพื้นฐานในประเทศที่มีการผลิตเพิ่มข้ึน” 

 
 
 

 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสยังคงทรงตัวมีดัชนีผลผลิต
เพิ่มข้ึนเล็กนอยรอยละ 1.14เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
โดยมี ดัชนีผลผลิตอยู ที่ ระ ดับ  110 .34 เนื่ อ งจากกลุมสินค า
อิเล็กทรอนิกสหลัก ไดแก Semiconductor, HDD และ PCBA 
เพิ่มข้ึนรอยละ 6.57, 22.03 และ 7.77 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนตามการขยายตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลก

การสงออกอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 19.62โดย
มีมูลคาการสงออก 3,478.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลัก
ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก จีน ญี่ปุน อาเซียน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด คือ 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร มีมูลคา
สงออก 1,396.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 20.03 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน รองลงมาคือ วงจรรวม (IC) มี
มูลคาสงออก 715.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 5.69 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

“คาดการณการผลิตเดือนธันวาคม 2560 จะมีดัชนีผลผลิตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มข้ึนไดอยางตอเนื่องรอยละ 
7.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการสงออกปรับตัว
เพิ่ ม ข้ึนของส วนประกอบและอุปกรณประกอบของ เค ร่ือง
คอมพิวเตอรเปนหลักและวงจรรวม” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนพฤศจิกายนป  2560 มีคา 
126.35 ลดลงรอยละ 9.36เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ลดลงรอยละ 
14.28โดยเหล็กเสนขอออย ลดลงรอยละ 17.85เนื่องจาก
เคร่ืองจักรของผูผลิตรายใหญรายหน่ึงมีปญหาสงผลให
การผลิตลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นทําให
ผูผลิตบางรายชะลอการผลิต เหล็กทรงแบน ลดลงรอย
ละ 7.26 โดยเหล็กแผนเคลือบโครเมียมลดลงรอยละ 32.56
เนื่องจากอุตสาหกรรมตอเนื่องคือ อาหารทะเลกระปองมี
ดัชนีผลผลิตลดลง สําหรับเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
เพิ่มขึ้นรอยละ4.88 โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดเย็น 
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.59 เนื่องจากเปนการผลิตเพื่อชดเชย
คลังสินคาที่มีปริมาณลดลง 

 การจําหนายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560 
มีปริมาณ1.34 ลานตัน ลดลงรอยละ  24.60สําหรับ
เหล็กทรงยาว มีการบริโภค 0.52 ลานตัน ลดลงรอยละ 
33.8 โดยเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณลดลง
รอยละ 47.6 ซึ่งลดลง 3 เดือนติดตอกันต้ังแตเดือน
กันยายน-พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากอุตสาหกรรม
กอสรางคอนขางซบเซา สําหรับเหล็กทรงแบนมีการ
บริโภค  0.83 ลานตัน ลดลงรอยละ 16โดยเหล็กแผน
เคลือบโครเมียม ลดลงรอยละ 41.4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การนําเขา การนําเขามีปริมาณ0.93ลานตันลดลงรอย

ละ 9.60 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนโดยลิตภัณฑ
ในกลุมเหล็กทรงยาวมีปริมาณ 0.23 ลานตัน ลดลงรอยละ 
1.70 และเหล็หทรงแบนมีปริมาณ 0.70 ลานตัน ลดลงรอยละ 
11.90 

“แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนธันวาคม2560 
คาดการณวา การผลิตลดลงรอยละ11.48ผลิตภัณฑในกลุม
เหล็กทรงยาวลดลงรอยละ 24.97โดยเหล็กเสนขอออยลดลง
รอยละ 28.78 รองลงมาคือ เหล็กเสนกลมลดลงรอยละ 
11.26เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางอยูในชวงชะลอตัว 
และเหล็กทรงแบนลดลงรอยละ 0.47 โดยเหล็กแผนเคลือบ
โครเมียมลดลงรอยละ 22.69 เนื่องจากการแขงขันทางดาน
ราคาของสินคาที่นําเขาจากจีนและเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ลดลงรอยละ 15.72 ขณะที่เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เพิ่มขึ้น
รอยละ 11.65 โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.83” 

 
 


