
 

ภาวะเศรษฐกิ

สร
เดือนกรก
และมีแน

เมื
2557 ที่ห
เปนบวก
ป 2560 

       

ท่ีมา : สํ
* f = คา

  

 

 

2

4

6

8

10

12

14

ดั

-6

-4

-2

0

2

4
%Y

กิจอุตสาหกรรม

รุปสถานการ
กฏาคม ป 25
นวโนมขยายตั

มื่อพิจารณาเป
หดตัวหรือติด
กที่รอยละ 1.6
 จะขยายตัวร
  

สาํนักงานเศรษฐ
าดการณโดยสําน

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

00.00 

20.00 

40.00 

ก.ย.

ดัชนี

6.00

4.00

2.00

0.00

2.00

4.00
YOY

ม เดือนกันยายน

รณการผลิตภ
560 ดังปราก
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กิจอุตสาหกรรม

ลผลิตอุตสาห

ชนีอุตสาหกร
จากเดือนสิงห
ตสาหกรรมชิ้
ว และตามคว
ตสาหกรรมรถ
บางสวนจาก
ตสาหกรรมผลิ
ณน้ํายางออก

ตสาหกรรมชิ้
อนิกสในตลา
ตสาหกรรมผ
ที่ขยายตัวได 
ากบราซิลเป
ตองตัดแตงพิ
ตสาหกรรมผ
ของตลาดใน
น ตมสุกและแ

รณภาวะเศร

าดการณภาว
าดวาจะอยูที่
อน ขยายตัว
ว อาทิ ผลิตภั
และถุงมือยาง
รุนใหม จํานว
อบในชวงไตร
อบความตอง
รถยนตเพิ่มข้ึน

ม เดือนกันยายน

หกรรมเดือน

รรมภาพรวม
หาคมที่ขยาย
ชิ้นสวนรถยน
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กการปลดล็อค
ลิตภัณฑยาง
กสูตลาดจํานว

ชิ้นสวนอิเล็ก
าดโลกที่เพิ่มข้ึ
ลิตภัณฑจาก
 โดยมีญ่ีปุนเ
นหลัก สําหรั
เศษเพิ่มมาก
ลิตภัณฑจาก
นประเทศเพิ่ม
แชแข็ง แลวจํา

รษฐกิจอุตส

วะเศรษฐกิจอุ
ที่ระดับ 114.6
ตอเนื่องจาก
ภัณฑยางอ่ืน

งผลิตเพิ่มไว
น 2 รุน เปนร
รมาสสุดทาย
งการของตล
นไปยังประเท

น 2560 และคา

นกันยายน 25

ม การผลิตเพิ
ยตัว   รอยละ 
นต การผลิต
อเนื่องของลูก
ลิตเพิ่มข้ึนจา
คโครงการรถค
อ่ืนที่มิใชยาง
วนมากและส

กทรอนิกส ก
ข้ึนอยางตอเนื่
กเนื้อสัตว กา
เปนตลาดสง
รับตลาดในป
ข้ึน เพื่อสนอง
กสัตวน้ํา การ
ม จากการนําไ
าหนายแกผูบ

สาหกรรมเดือ

ตสาหกรรมข
6 โดยจะขยา
กเดือนกันยา
นที่มิใชยางร

เปนสินคาคง
รถยนตนั่ง สง
ของป และกา
าด จึงสงผล
ทศฟลิปปนสแ

าดการณ์เดือนต
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เพิ่มข้ึนจากเ
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กสินคารถปก
คันแรก สงผล
งรถยนต การผ
สามารถขยาย

ารผลิตเพิ่มขึ
นอง และแนวโ
รผลิตเพิ่มข้ึน
งออกหลักที่มี
ระเทศเพิ่มข้ึ
งความตองกา
รผลิตเพิ่มข้ึน
ไปเปนวัตถุดิ
บริโภคโดยตร

อนตุลาคม 2

ของไทยเดือน
ยตัวอยูในชว
ยนซึ่งขยาย
รถยนต (ราค
งคลัง) รถยน
งผลใหมีคําส่ั
ารบริโภคภาย
บวกตอดัชนี
และอินโดนีเซี

ตุลาคม 2560 

ะ 4.2 เมื่อเทีย
และขยายตัว
เคร่ืองยนตดี
AEC โดยเฉพ
กอัพ จากการ
ลใหการจําหน
ผลิตเพิ่มข้ึนจ
ยตลาดไดมาก

ข้ึนในทุกราย
โนมในเร่ือง T
นจากสินคาเนื้
มีความตองก
นจากขยายต
ารของลูกคาแ
นจากจากการ
บเพื่อผลิตปล
ง  

2560  

ตุลาคม 2560
วงรอยละ 4.5
ตัวรอยละ 4
คาน้ํายางดิบต
นต (เนื่องจา
ส่ังซื้อเพิ่มข้ึน น
ยในประเทศมี
นการผลิตยาน
ย) 

 

ยบกับชวงเดี
เปนบวกตอเนื
ดีเซล ตามกา
พาะอินโดนีเซยี
รทํา Minor 
นายในประเท
จากสินคายาง
กข้ึน รวมถึงก

ยการสินคา ต
The Internet 
นื้อไกแชแข็งแ
ารสินคาอยา
ตลาดฟูดสเซ
แตละประเภท
รเพิ่มข้ึนของป
ลากระปอง แ

0 ดัชนีผลผลิ
5 – 5.0 เมื่อเ
.2 โดยอุตสา
ตกตํ่า ผูประก
ากเมื่อ 2-3 เดื
นอกจากนี้ยัง
มีทิศทางขยา
นยนต) ชิ้นส

ดียวกันของป
นื่องกันเปนเดื
ารผลิตรถยน
ย และฟลิปป
Change ขอ
ศเพิ่มข้ึน 
งแผนและยาง
การเรงสงออก

ตามความตอ
 of things (Io
และแชเย็นเปน
างตอเนื่อง ห
ซอรวิสอยางต
ท 
ปลาแชแข็ง เ
และผลิตเปนสิ

ตอุตสาหกรร
ปรียบเทียบกั
าหกรรมสําคั
กอบการจึงซื้
ดือนที่ผานม
งมีคําส่ังซื้อจา
ยตัวตอเนื่อง
สวนรถยนต

ปกอน ขยายต
ดือนที่ 3 

นตในประเทศ
ปนส  
องผูผลิต และ

งแทง เนื่องจา
กไปประเทศจี

องการชิ้นสว
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นหลัก จากก
หลังจากลดก
ตอเนื่อง รวมถึ

เนื่องจากควา
สินคาสําเร็จรู

รมเดือนตุลาค
กับชวงเดียวกั
คัญที่คาดวาจ
อไวเพื่อแปรรู
า มีการเปดต
ากตางประเท
 มีการผลิตเพื
 (มีการสงออ

ตัว

ศที่

ะมี

าก
จีน

วน
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ถึง

าม
รูป
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กัน
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ตัว
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งที่เหลือของป
ออกสินคาที่ดี
กข้ึน อีกทั้งแร
รสงออกสินค
รสงออกดีข้ึน
ายตัวที่รอยล
มวัฎจักรเทคโ
รบริโภคภาคเ
กรายไดภาคเ
กมาตรการภ
ลังซื้อในระยะ
ดีอยางเต็มที่จ
ธุรกิจที่ใชแรง
างไรก็ตาม ก
งชาติที่จะลงท
ทัลที่กําลังเติ
เซียนรวมทั้งไ
งๆ ซึ่งทั้งหมด
2560 หากสถ
นีผลผลิตอุตส
ายตัวรอยละ 

ม เดือนกันยายน

รษฐกจิอุตสา

ป 2560 คาด
ดีข้ึนตอเนื่อง 
รงกระตุนจาก
คาขยายตัวตอ
นในผูประกอบ
ะ 8.0 ตามเศ
โนโลยี 
เอกชนในระย
เกษตรและกา
าครัฐ เชน โค
ะขางหนายังไ
จากการสงออ
งงานนอยลง ร
การลงทุนกอส
ทุนในโครงกา
บโตอยางรว
ไทยไดกอใหเกิ
ดจะชวยสงเสริ
ถานการณเป
สาหกรรม หรื
 1.6  

น 2560 และคา

าหกรรมท้ังป

วาภาคอุตสา
 การใชจายภ
กภาครัฐที่ยังมี
อเนื่องและทั่
บการขนาดตา
ศรษฐกิจโลกที

ยะขางหนามีแ
ารจางงานในภ
ครงการบัตรส
ไมเขมแข็งมา
อกที่ปรับดีข้ึน
รวมทั้งภาระห
สรางโครงสรา
ารระเบียงเศร
ดเร็วในหลาย
กิดโอกาสทาง
ริมการขยายต
นไปตามการ
รือ MPI ป 25

าดการณ์เดือนต

ป ป2560 

าหกรรมนาจะ
ภาคเอกชนที่ข
มีอยูตอเนื่อง 
ัวถึงมากข้ึนทั้
างๆ มากข้ึน 
ที่ขยายตัวชัดเ

แนวโนมขยา
ภาคการผลิต
สวัสดิการแหง
ากนัก เนื่องจ
น สวนหนึ่งเพ
หนี้ของครัวเรื
างพื้นฐานดา
รษฐกิจภาคต
ยประเทศใน
งธุรกิจอยางม
ตัวของการลง
รคาดการณดั
560 จะขยาย

ตุลาคม 2560 

ะทยอยปรับตั
ขยายตัวอยา

ทั้งในมิติของสิ
 โดยมูลคากา
เจน สวนสินค

ยตัวอยางคอ
เพื่อการสงออ
งรัฐ โครงการ
จากการจางงา
ราะการเปล่ีย
อนที่ยังอยูใน
านการคมนา
ตะวันออก (E
เอเชีย ไมวาจ
มหาศาล จะนํ
งทุนภาคเอกช
ดังกลาวขางต
ยตัวอยูในชว

 

ตัวดีข้ึน โดยแ
งคอยเปนคอ

สินคาและตล
ารสงออกสิน
คาอิเล็กทรอนิ

อยเปนคอยไป
อกและบริกา
ร 9101 ตาม
านและรายได
ยนแปลงเชิงโค
นระดับสูง 
คมขนสงของ
EC) แนวโน
จะเปน อินเดี
นาํไปสูความต
ชนในประเทศ
ตน กระทรวง
วงรอย 1.5- 

แรงขับเคลื่อน
อยไปและเร่ิม

ลาดสงออก แ
คาในป 2560
นิกสมีแนวโนม

ป โดยไดรับแร
รที่ปรับดีข้ึน 
รอยเทาพอฯ
ดของแรงงาน
ครงสรางและ

งภาครัฐ ควา
นมของตลาด
ดีย จีน และก
ตองการการล
ศ  
อุตสาหกรรม
 2.0 จากป 2

นมาจากการ
มกระจายตัว

และเร่ิมเห็น
0 คาดวาจะ
มขยายตัวดี

รงสนับสนุน
รวมทั้งผลดี
 อยางไรก็ดี 
นยังไมไดรับ
ะรูปแบบการ

มสนใจของ
ผูบริโภคยุค
ลุมประเทศ
งทุนในดาน

มคาดการณ
2559 ที่ MPI 
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เคมีภัณฑ

 
 

 

ที่มา : จาก

กิจอุตสาหกรรม

เครื

การนาํเขาขอ

ะทรวงพาณิชย

การนําเขา

 ลานเหรียญส
งกําลังและส
ะกอบ ที่ขยาย
การนําเขา

2 ลานเหรียญ
ฑ เหล็ก เหล็ก

อัตราการขย
เอเชีย 

กการรวบรวมขอ

ม เดือนกันยายน

รื่องช้ีภาวะ

องภาคอุตสา

                     

าเครื่องจักร

สหรัฐฯ ขยาย
วนประกอบ
ยตัว 
า นําเขาสินค

ญสหรัฐฯ ขย
กกลาและผลิ

ยายตัวของก

องสํานักงานเศ

น 2560 และคา

ะเศรษฐกิจอ

าหกรรมไทย

                      

รใชในอุตส

ยตัวรอยละ 0
 เคร่ืองจักรใ

คาวัตถุดิบแล

ยายตัวรอยล
ตภัณฑ และอ

การผลิตภาค

รษฐกิจอุตสาห

าดการณ์เดือนต

อุตสาหกรร

ย  

                ที่มา

าหกรรมแล

.1 เมื่อเทียบก
ในอุตสาหกร

ละกึ่งสําเร็จรู

ะ 10.5 เมื่อ
อุปกรณ สวน

คอุตสาหกรร

 
 

หกรรม 
 

ตุลาคม 2560 

รมอ่ืนๆ เดื

า : กระทรวงพา

ละสวนประ

กับเดือนเดียว
รรมการพิมพ

รูป (ไมรวมท

เทียบกับเดือ
นประกอบเคร่ื

รมของประเ

   ก
ไทยในเดือ
เดือนเดียวกั
เทียบกับปร
อัตราท่ีชะล
ขยายตัวรอ
เวียดนาม
ภาคอุตสา
ขยายตัว เนื่
การฟนตัวข

 

ดือนกันยาย

าณิชย 
กอบ ในเดือ
วกันของปกอน
พ และเคร่ือง

ทองคํา) ในเดื
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2. อุตสา

การผลิต 

ก
โดยเปนก
สังเคราะห
พิเศษ อา
การสงออ
ลงทุนใน
อุตสาหก
เคร่ืองนุงห

ผ
และการใ
เดือนถัดไ

ก
เปรียบเที
ทางการจํ
สําคัญ ทีย่

การจําหน
ก

รอยละ 6.
จากชวงนี้
เปนการถ
การจับจา

การสงออ
ก

ละ 9.8
ตอเนื่องเป
ซึ ่งสินคา
และผาผืน
สินคาดังก
สําคัญ ได

กิจอุตสาหกรรม
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กลุมเคร่ืองนุงห
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ที่สงออกเปนเ
นที่ผลิตจากเส
กลาวไทยยังคง
ดแก จีน เวียดน

ม เดือนกันยายน

ทอและเครื่อ

ภัณฑกลุมส่ิงท
ผลิตภัณฑเสน
ากการผลิตเสน
าเจน เสนใยคอ
บ BOI ไดอน
ยที่ มีสมบั ติพิ
ตามนโยบายค

รอยละ 0.6 เพื
เส้ือผาสําเร็จรู

หมลดลง รอย
ดียวกันของปก
ระเทศและการ

ทศ 
อ ผาผืน และเส้ื
4.6 ตามลําดับ
ายที่ประชาชนยั
ลวงรัชกาลที่9ท
งเวลาน้ี 

ทอ และผาผืน 
ามลําดับโดยเ
 นับตั้งแตเดือน
เสนใยสังเครา
สนใยสังเคราะห
มีศักยภาพในก
าม และญี่ปุน 

น 2560 และคา

องนุงหม 

อลดลง รอยล
นดาย ในสวนเ
นใยสังเคราะหส
อมโพสิต เพื่อร
นุมัติการสงเสริ
พิ เศษ  ซึ่ ง เปน  
คลัสเตอรส่ิงท

พื่อรองรับการส
รูปในประเทศใ

ละ 10.29 
กอน เปนไปตา
รสงออกไปยัง

ส้ือผาสําเร็จรูป 
บ สวนหน่ึงเปน
ยังใสเส้ือผาสีดํ
ทําใหประชาชน

มีมูลคาเพิ่มขึ้น
สนใยส่ิงทอขย
นพฤศจิกายน
าะหที ่มีสมบัติ
หที่มีสมบัติพิเศ
การสงออก โดย

าดการณ์เดือนต

ละ 1.2 
เสนใย
สมบัติ
รองรับ
ริมการ
 1  ใน
อและ

สงออก 
ในชวง

เม่ือ
ามทิศ
ตลาด

 ลดลง 
นผลมา
า เพื่อ
นชะลอ

น รอย
ยายตัว
 2559 
พิเศษ 
ศษ ซึ่ง
ยตลาด

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 2560 

 กลุมเ
ละ 2.5 เม่ือเ
การชะลอตัวข
และสหภาพยุ
ถูกตัดสิทธิ์ GS

คาดการณแน
แนวโน

ขยายตัวจากก
การสงออกซึ่ง
ญี่ปุน จีน และ

การผลิ
ชะลอตัว เนื่อ
ความไมแนน
สหรัฐอเมริกา
การถูกตัดสิทธ
ชุดชั้นในสตรียั

 

คร่ืองนุงหมมีมู
ปรียบเทียบกับ
ของการสงออ
โรป ซึ่งเปนตล

SP จากประเทศ

นวโนมเดือนตุ
นมการผลิตกล
การผลิตเสนใย
งมีแนวโนมขย
ะเวียดนาม 
ลิตผาผืน และ
งจากการสงอ
นอนในการสง
า และสหภาพย
ธ GSP อยางไ
ยังคงขยายตัวได

มูลคาการสงออ
บชวงเดียวกันข
กไปยังตลาดส
ลาดที่ไทยเสียเป
ศดังกลาว 

ตุลาคม 
ลุมเสนใยสิ่งท
ยที่มีสมบัติพิเศ
ยายตัว โดยเฉ

เส้ือผาสําเร็จรู
อกสินคาดังกล
งออก โดยเฉพ
ยุโรป ซึ่งไทยเสี
ไรก็ตาม การผลิ
ดดี 

อก ลดลง รอย
องปกอน จาก
สหรัฐอเมริกา 
ปรียบจากการ

ทอ มีแนวโนม
ศษ เพื่อรองรับ
พาะในตลาด

รป คาดวา จะ
ลาว ยังเผชิญ
พาะในตลาด
สียเปรียบจาก
ลิตและสงออก
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3. อุตสา

 อุต

ที่มา : สาํ

อุตสาหกรรมย

 กา

จํานวน  19
ป 2560 
เดียวกันขอ
เพิ่มขึ้นของ
รถยนตเพื่อก
 กา

กันยายน ป
สิงหาคม ป 
เดือนเดียวกั
การลงทุน
งบประมาณ
 กา

จํานวน 120
ละ 17.25 (%
รอยละ 7.19
ในตลาดโอ
อเมริกาเหนื

“ คาดกา

2560 จะทรง

ชะลอการซ้ือ

รถยนตชวงป

ในชวงไตรมา

0 
20,000 
40,000 
60,000 
80,000 

100,000 
120,000 
140,000 
160,000 
180,000 
200,000 

ก.ย
59

คั
น

กิจอุตสาหกรรม

าหกรรมยาน

ตสาหกรรมก

านักงานเศรษฐกจิ

ยานยนต สภาอุต

ารผลิตรถยน

90,272 
รอยละ 7.25 
งปกอน รอยล
งการผลิตรถยน
การพาณิชย 
ารจําหนาย

 2560 มีจําน
 2560 รอยละ 
กันของปกอน ร
ภาคเอกชนเ ิ

ณของรัฐบาลเพื่
ารสงออกรถย

0,654คัน เพิ่มขึ้
%MoM) และเพิ
9 (%YoY) เนื่อง
อเชียเนีย ตะวัน
นอื 

รณแนวโนมของอ

ตัวเมื่อเทียบกับเด

รถยนตเพื่อรอรถ

ปลายปแตทั้งนี้ยั

ส 3 

ย. 
9

ต.ค. 
59

พ.ย. 
59

ธ.ค. 
59

ม
6

ขอมูลรา

ปริมาณการจําหนา
ปริมาณการผลิต

ม เดือนกันยายน

นยนต 

ารผลิตรถยน

จอุตสาหกรรม รวบ

สาหกรรมแหงปร

ตในเดือนกันย
คัน  เพิ่มขึ้นจ

(%MoM) แล
ะ 9.94  (%Y
นตกระบะ 1 ตัน

รถยนตในป

วน 77,592 คั
14.16 (%MoM
รอยละ 21.92 
ร่ิมฟนตัว  แล
อกระตุนตลาด
ยนต ในเดือนกั
ขึ้นจากเดือนสิง
พิ่มขึ้นจากเดือน
งจากการสงออ
นออกกลาง แ

อุตสาหกรรมยาน

ดือนตุลาคม ป 2

ถยนตรุนใหมที่จะ

ยังมีการซ้ือรถยน

ม.ค. 
60

ก.พ. 
60

มี.ค. 
60

เม.ย. 
60

ยเดือนอุตสาหก

าย ปริมาณ

น 2560 และคา

นต 

บรวมจากกลุม

ะเทศไทย 

ยายน ป 2560 
จากเดือนสิงห
ละเพิ่มขึ้นจาก
YoY) จากการ
น และอนุพันธ

ประเทศ  ในเ
คัน เพิ่มขึ้นจาก
M) และเพิ่มขึ้น
(%YoY) เนื่อง
ะการเรง เบิก
ในประเทศ 

กันยายน ป 256
งหาคม ป 2560
นเดียวกันของป
อกรถกระบะ เพิ
แอฟริกา ยุโรป

ยนตในเดือนตุลา

559 เนื่องจากผูบ

ะเปดตัวในงานมห

นตรุนใหมที่เพิ่งเป

พ.ค. 
60

มิ.ย. 
60

ก.ค. 
60

ส.ค. 
60

กรรมรถยนต

ณการสงออก

าดการณ์เดือนต

 

 มี
หาคม 
เดือน
รปรับ
ธ และ

ดือน
เดือน
นจาก
งจาก
กจาย

60 มี
0 รอย
ปกอน
พิ่มขึ้น
 และ

าคม ป 

บริโภค

หกรรม

ปดตัว

อุตส

ป 2

256

ของ

การ

ป 2

เดือ

เดือ

256

256

ของ

ขยา

รถจ

เทยี

2560

สํานั

ปรับป

ก.ย. 
60

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200ค
ัน

ตุลาคม 2560 

 อุตสาห

ที่มา : สํานักงาน

สาหกรรมยานยนต

 การผลิ

2560 มีจํานวน 

60 รอยละ 1.50

งปกอน รอยละ

รผลิตรถจักรยา

 การจําห

2560 มียอดจํา

อนสิงหาคม ป 2

อนเดียวกันของป

 การสงอ

60 มีจํานวน

60 รอยละ 1.72

งปกอน รอยละ

ายตัวในประเท

“คาดการณ

จักรยานยนตใน

ยบกับเดือนตุลา

หมายเหตุ : * ขอมูล

0 เปนขอมูลที่รวบ

ักงานเศรษฐกิจอุตส

ปรุงระบบ 

0 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.

ขอม

ปริม
ปริม

 

กรรมการผลิต

นเศรษฐกิจอุตสาห

ต สภาอุตสาหกรร

ตรถจักรยา

 172,085 คัน เ

0 (%MoM) แล

ะ 13.74 (%Yo

นยนตแบบอเน

หนายรถจักรย

าหนายจํานวน

2560 รอยละ 0

ปกอนรอยละ3.4

ออกรถจักรยา

น 29,914คัน เพิ

2 (%MoM) แล

ะ 55.41 (%Yo

ศสหรัฐอเมริกา

 แ นว โน มของ

นเดือนตุลาคม

าคมป 2559” 

ลการจําหนายรถจักรย

บรวมจากกองสารส

สาหกรรม เนื่องจา

ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค.60 ก.พ.60

มูลรายเดือนอุตส

มาณการจําหนาย
มาณการผลิต

ตรถจักรยานย

หกรรม รวบรวมจา

รมแหงประเทศไท

นยนตในเดือ

เพิ่มขึ้นจากเดือ

ละเพิ่มขึ้นจากเ

Y) จากการปรั

นกประสงค และ

ยานยนต*ในเดื

น 151,353 คัน

0.18 (%MoM)

44 (%YoY) 

านยนต ในเดือ

พิ่มขึ้นจากเดือ

ละเพิ่มขึ้นจากเ

oY) โดยตลาด

า ญี่ปุนและเนเธ

งอุ ตสาหกรร

มป 2560 จะ

ยานยนตในเดือนสิงห

นเทศและดัชนีเศรษ

กเว็บไซตแหลงขอมู

มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.6

สาหกรรมรถจักร

ปริมาณการส

ยนต 

 

ากกลุม

ทย 

อนกันยายน 

อนสิงหาคม ป 

เดือนเดียวกัน

รับเพิ่มขึ้นของ

ะแบบสปอรต 

ดือนกันยายน 

น เพิ่มขึ้นจาก

 แตลดลงจาก

อนกันยายน ป 

นสิงหาคม ป 

เดือนเดียวกัน

ดสงออกมีการ

ธอรแลนด 

รมการผลิ ต

ะชะลอตัวเม่ือ

หาคมและกันยายน 

ษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลอยูระหวางการ

60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

รยานยนต

สงออก
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4. อุตสา

 อตุ

ที่มา :   1. ปริมา

อุตสา

2. ปริมา

กระท

 กา

3,654,994 ต
(%MoM) แล
(%YoY)  

 กา

ป 2560  มีป
สิงหาคม ป 2
เดียวกันของ

 กา

มีจํานวน 24
53.21 (%M
56.75 จากก
และลาว    
ผูประกอบก
ต้ังแตตนป 2
เดือนน้ี ไดแ
ปริมาณซ้ือค
 คา

ตุลาคม ป 2
ของปกอน  

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

ลา
นต

ัน

กิจอุตสาหกรรม

าหกรรมปูน

ตสาหกรรมปูนเม็

าณการผลิตและจําหน

าหกรรม สํานักงานเศ

าณการสงออก : ศูนยเท

ทรวงพาณชิย 

ารผลิตปูนเม็ด

ตัน เพ่ิมขึ้นจากเ
ละเพ่ิมขึ้นจากเดื

ารจําหนายปูน

ปริมาณการจําห
2560 รอยละ 1
ปกอน รอยละ 6

ารสงออกปูน

46,686 ตัน ลดล
MoM) และลดล
การชะลอการนํา
ซึ่ งตลาดเมียน
การไทยเขาไปต้ั
2560 แลว   สว
ก  ฟลิปปนส แล
คอนขางมาก 
าดการณแนวโน
560 คาดวาจะ

ปริมาณการผลิต จ

ม เดือนกันยายน

ซีเมนต 

ม็ด 

นายภายในประเทศ 

ศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ทคโนโลยสีารสนเทศแล

 ในเดือนกันยาย
เดือนสิงหาคม ป
ดือนเดียวกันของ

นเม็ดในประเท

หนาย 40,000 
1.11 (%MoM)

65.29 (%YoY)  

นเม็ด  ในเ ดือน
ลงจากเดือนสิง
งจากเดือนเดียว
าเขาของบังคลา
นมาและลาวเ
ั้งฐานการผลิต
นตลาดสงออก
ละเวียดนาม 

นมของอุตสาหก
ะฟนตัวไดดีเม่ือเ

จําหนายในประเทศแ

น 2560 และคา

: ศูนยสารสนเทศเศร

ม 

ละการสือ่สาร สาํนักงา

ยน ป 2560 มีจํ
ป 2560 รอยละ
งปกอน รอยละ 

ทศ ในเดือนกัน
ตัน เพิ่มขึ้นจาก
 และเพ่ิมขึ้นจาก

นกันยายน  ป  
หาคมป 2560 ร
วกันของปกอนร
เทศ กัมพูชา  เมี
ปนผลมาจาก
และมีผลผลิตอ
ท่ีมีปริมาณเพ่ิม
 โดยฟลิปปน

กรรมปูนเม็ดใน
เทียบกับเดือนเดี

และสงออกปูนเม็ด

าดการณ์เดือนต

 

รษฐกิจ

านปลัด 

จํานวน 
ะ 5.23 
 14.39 

นยายน  
กเดือน
กเดือน

 2560  
รอยละ 
รอยละ 
มียนมา 
การท่ี
ออกมา
มขึ้นใน
นสเพ่ิม

นเดือน
ดียวกัน

ที่มา

มีจํ

รอ

รอย

กัน
ลด
เม่ื
(%

มีจํ
26
14.
เมีย
ลด
ลงท

ปูน
เน่ือ
ราน
แล
นโ
ภา
อตุ

ตุลาคม 2560 

 อุตสาหก

า : 1. ปริมาณการผลิ

อุตสาหกรรม สํ

2. ปริมาณการสงอ

กระทรวงพาณิ

 

 การผลิ

จํานวน 3,287,2

ยละ 7.34 (%M

ยละ 2.63  (%Y

 การจําห

นยาน ป 2560 มี
ดลงจากเดือนสิง
อเทียบกับเดือ

%YoY)  ตามสภา

 การสงอ

านวน 428,642
.94 (%MoM) แล
.11  (%YoY) จา
ยนมา  ลาว  เวีย
คําสั่งซื้อตอเน่ือ
ทุนต้ังฐานผลิตแ

 คาดกา
นซีเมนต ในเดือ
องจากประชาช
นคาใหมในชวง
ละหากการเรงด
ยบายรัฐบาลมีค
าคเอกชนให เกิ
ตสาหกรรมปูนซีเ

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

ลา
นต

ัน

ปริมาณ

 

กรรมปูนซเีมนต 

ลิตและจาํหนายภายใ

สํานักงานเศรษฐกิจอุ

ออก : ศูนยเทคโนโลยสี

ชย 

ิตปูนซีเมนต 

244 ตัน เพ่ิมขึ้

oM) และเพ่ิมขึ้น

oY)  

หนายปูนซีเมน

มียอดจําหนายจ
หาคม ป 2560 
นเดียวกันของ 
าพตลาดที่เร่ิมฟน

ออกปูนซีเมนต

2 ตัน ลดลงจากเ
ละลดลงจากเดือ
ากการขยายตัวข
ยดนาม  และกัม
องจากการท่ีมีผู
และเร่ิมการผลิต

รณแนวโนมข
อนตุลาคม ป 2
ชนเร่ิมมีการซอม
งปลายฤดูฝนเพ่ื
ดําเนินการในโ
ความกาวหนาม
กิดขึ้น   และจะ
เมนตขยายตัวตา

ณการผลิต จําหนายใน

ในประเทศ : ศนูยสาร

ตสาหกรรม 

สารสนเทศและการสือ่ส

 ในเดือนกันย

ขึ้นจากเดือนสิงห

นจากเดือนเดียว

นตภายในประเ

จํานวน 2,807,7
 รอยละ 4.39 
ปกอน เพ่ิมขึ้น
นตัว 

ต ในเดือนกันย
เดือนสิงหาคม ป
อนเดียวกันของ
ของการสงออกไป
มพูชา ซึ่งเมียนม
ผูประกอบการขอ
แลวต้ังแตตนป 

ของอุตสาหกร
2560 จะขย
มแซมที่อยูอาศัย
อใหทันกับชวงเ
ครงสรางพ้ืนฐา
มากขึ้นจะกระตุ
ะเปนปจจัยบว
ามได 

นประเทศและสงออ

รสนเทศเศรษฐกิจ

สาร สาํนักงานปลัด 

ายน  ป  2560  

หาคม ป 2560  

วกันของปกอน 

เทศ  ในเดือน  
759 ตัน แมจะ
 (%MoM) แต
น รอยละ 2.32 

ยายน ป 2560  
ป 2560 รอยละ 
ปกอน รอยละ 
ปยังบังคลาเทศ  
าและลาวปรับ
องไทยออกไป
2560 

รรมการผลิต
ยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ยและปรับปรุง
เทศกาลปใหม  
านตางๆ ตาม
นการกอสราง
วกสงเสริมให

กปูนซีเมนต
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5. อุตสา

 

ท่ีมา : สํานัก

ปลัดกระทรวงพ

 ก

ผลผลิตอยูที
กับเดือนเดี
ปรับตัวลด
เคร่ืองปรับอ
พัดลม ตูเย็น
12.17, 6
ตองการใช
ตางประเท
มอเตอรไฟ
เดียวกันของ

 ก

การสงออก 
ละ 2.78 เม่ื
ปรับตัวเพ่ิม
สินคาตูเย็น
เพ่ิมขึ้น ในข
ปรับตัวลดล
ในตลาดอา
26.50, 25.4
ของปกอน 

“คาดก
ไฟฟามีดัชนี
เดือนเดียวกั
เปนชิ้นสวน
สายไฟฟาเพื

กิจอุตสาหกรรม

าหกรรมไฟฟ

อุตสาหกรร

กงานเศรษฐกิจอ

าณิชย 

การผลิตเครื่อง

ท่ีระดับ 108.41
ยวกันของปกอ
ลงท้ังเคร่ืองปรั
อากาศแบบแยก
น และหมอหุงข

6.17, 4.22 แล
ชลดลงในประ
ศลดลง ในขณ
ฟฟา โดยเพ่ิมขึ้น
งปกอน 

การสงออกเครื่

 2,037.30 ลาน
ม่ือเทียบกับเดือน
มขึ้น ไดแก จีน 
น และแผงสวิทซ
ขณะท่ีเคร่ืองปรับ
ลงรอยละ 12.32
าเซียน สหภาพย
41 และ 13.37 

การณการผลิตเดื
นีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
กนัของปกอน เนื
นของอุปกรณไ
พ่ือใชในโครงสรา

ม เดือนกันยายน

ฟาและอิเลก็

รมไฟฟา 

อุตสาหกรรมและ

งใชไฟฟา ปรั
 ปรับตัวลดลงร
น  เน่ืองจากเค ื
รับอากาศแบบ
กสวนแฟนคอย
าว โดยลดลงรอ
ละ 23.86 ตามล
เทศและประก

ณะท่ีสินคาท่ีมีก
นรอยละ 35.3

รื่องใชไฟฟา ยัง
เหรียญสหรัฐฯ โ
นเดียวกันของป
 ญี่ปุน และสห
ซและแผงควบคุ
บอากาศซึ่งเปนสิ
 เม่ือเทียบกับเดื
ยุโรป และสหรัฐ
ตามลําดับ เม่ือเ

ดือนตุลาคม 25
นเล็กนอยรอยล
น่ืองจากการผลิต
ฟฟากําลังและ
างพ้ืนฐานในประ

น 2560 และคา

กทรอนกิส 

ะสํานักงาน

ับตัวลดลงโดย
อยละ 5.13 เม่ือ
ร่ืองใชไฟฟาสว
แยกสวนคอนเ
ลยูนิต คอมเพร
อยละ 31.89, 2
ลําดับ เน่ืองจาก
กอบกับคําสั่งซื้
ารผลิตเพ่ิมขึ้น
7 เม่ือเทียบกับ

งคงทรงตัวโดยมี
โดยปรับตัวเพ่ิมขึ
กอน จากตลาด
รัฐอเมริกา เน่ือ
มกระแสไฟฟาป
สินคาหลักท่ีมีมูล
ดือนเดียวกันของ
ฐอเมริกา ลดลงร
เทียบกับเดือนเดี

60 คงตัวอุตสาห
ละ 0.83 เม่ือเที
ตของมอเตอรไฟฟ
ะการผลิตเพ่ิมขึ
ะเทศ” 

าดการณ์เดือนต

 

มีดัชนี
อเทียบ
นใหญ
เดนซิ่ง 
รสเซอร 
25.66, 
กความ
ซื้อจาก
 ไดแก 
บเดือน

มีมูลคา
ขึ้นรอย
ดหลักท่ี
องจาก
ปรับตัว
ลคาสูง
งปกอน 
รอยละ 
ดียวกัน

หกรรม
ทียบกับ
ฟาท่ีใช
ขึ้นของ



ท่ีม

ปลัดกร


ผลผลิ
เดือน
ไดแก
เพ่ิมขึ้
เทียบ
อิเล็ก


ลานเ
ของป
จีน อ
สงออ
คอม
รอยล
รวม 
1.53 

“ค
อิเล็กท
เดือนเด
คอมพิว
ในการพ
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ตุลาคม 2560 

อุตสาหก

มา : สํานักงานเศ

ระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสิน

ลิตอยูท่ีระดับ 1
นเดียวกันของป
ก Semiconduct
ขึ้นรอยละ 11.79
บกับเดือนเดียว
กทรอนิกสโลก 
 การสงออก

เหรียญสหรัฐฯ 
ปกอน เน่ืองจาก
อาเซียน และสห
อกสูงสุด คือ ส
พิวเตอร มีมูลค
ละ 4.22 เม่ือเทีย
(IC) มีมูลคาสง
 เม่ือเทียบกับเดื
คาดการณกา
ทรอนิกสจะมีดัช
ดียวกันของปก
วเตอร อุปกรณแ
พัฒนาสินคาท่ีมี

0

500

000

500

000

500

000

500

000

A
u
g‐
5
9

Se
p
‐5
9

O
ct
‐5
9

ขอมูล

 

รรมอิเล็กทร

ศรษฐกิจอุตสาห

 

นคาอิเล็กทรอ

12.11 ปรับตัวเ
ปกอน เน่ืองจาก
tor, Monolithic 
9, 8.92, 1.20, 1
วกันของ  ปกอ

กอิเล็กทรอนิก

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
กการสงออกไปต
ภาพยุโรป โดยสิ
สวนประกอบแ
าสงออก 1,302
ยบกับเดือนเดียว
งออก 772.74 ล
อนเดียวกันของป
ารผลิ ต เ ดือน ตุ
ชนีผลผลิตเพ่ิมขึ
กอน จากการป
และสวนประกอ
มีการใชเทคโนโล

N
o
v‐
5
9

D
e
c‐
5
9

Ja
n
‐6
0

Fe
b
‐6
0

M
6
0

รายเดือนอุตสาห

มูลคาการสงออก

รอนกิส 

กรรมและสํานัก

อนิกส ปรับตัวเ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 5
กกลุมสินคาอิเ
 IC, Other IC, 
12.76 และ 10.8
อน จากการขย

กส มีมูลคาการส
7.22 เม่ือเทียบ
ตลาดหลักสวนใ
สินคาอิเล็กทรอนิ
ละอุปกรณประ
2.55 ลานเหรียญ
วกันของปกอน 
ลานเหรียญสหรัฐ
ปกอน  
ตุ ลาคม  2560
ขึ้น รอยละ 10.
ปรับตัวสงออกเพ
บ และ IC ซึ่งเ
ยีท่ีสูงขึ้น” 

M
ar
‐6
0

A
p
r‐
6
0

M
ay
‐6
0

Ju
n
‐6
0

Ju
l‐
6
0

หกรรมอิเล็กทรอนิ

ดัชนีผลผลิต

งาน

เพ่ิมขึ้นโดยมีดัช
5.47 เม่ือเทียบกั
ล็กทรอนิกสหลั
HDD และ PCB

81 ตามลําดับ เมื
ายตัวของสินค

สงออก 3,385.0
กับเดือนเดียวกั
ใหญ ไดแก ญี่ป
นิกสท่ีมีมูลคาก
ะกอบของเคร่ือ
ญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้
รองลงมาคือวงจ
ัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยล

0  อุ ตสาหกรร
.18 เม่ือเทียบกั
พ่ิมขึ้นของเคร่ือ
เปนชิ้นสวนสําคั
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6. อุตสา

ที่มา : สํานกั
เหล็กกลาแหงปร

 ดั
เพ่ิมขึ้นรอย
ผลิตภัณฑใ
เพ่ิมขึ้นรอย
เหล็กทรงแ
เพ่ิมขึ้นรอย
เพ่ือใชในอุต
ลดลงรอยล
16.65) 
 

มีปริมาณ 
เดียวกันขอ
427,350 ตัน
รูปพรรณ ล
965,416 ตัน
รอยละ 23.4
 

976,599 ตัน
มีปริมาณ 7
ชนิด Carbo
ปริมาณ 21
ชนิด Stainle
81.4 ตามลาํ

“แ
คาดการณ
โครงสรางรู
ลดลง รอย
เน่ืองจากสถ

 

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเหลก็

กงานเศรษฐกิจอุต
ะเทศไทย 

ดัชนีการผลิต ใ
ละ 2.28 เม่ือ
ในกลุมเหล็กทรง
ละ 67.72 ลวด
บน เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 50.36โดยเป
ตสาหกรรมยาน
ะ 9.16 (เหล็กโค

การจําหนายใน

1.39 ลานตัน 
งปกอน โดยผลิ
น ลดลงรอยละ
ลดลง รอยละ 1
น เพ่ิมขึ้นรอยละ
4เหล็กแผนรีดเย็
การนําเขา ในเ
น เพ่ิมขึ้นรอยละ 0
757,236 ตันเพ่ิม
on Steelเพ่ิมขึ้น
9,363 ตัน ลดล

ess Steel และ 
าดับ) 
แนวโนมอุตสา

ณวา การผลิตเพิ
รปพรรณเพ่ิมขึ้น
ยละ 1.29 และ
ถานการณกอสร

 เดือนกันยายน

กและเหล็กก

ตสาหกรรมและส

นเดือนกันยายน
อเทียบกับชวงเดี
งยาว เพ่ิมขึ้น รอ
เหล็กแรงดึงสูง 
ยละ 3.89 (เหล็
ปนเหล็กเคลือบ
นยนต)ขณะท่ีเหล
ครงสรางรูปพรรณ

นประเทศ ในเดื
ลดลงรอยละ 1
ตภัณฑในกลุมเ
ะ 6.3 (เหล็กเสน
6.1) ขณะท่ีเหล็
ะ 0.4 (เหล็กแผ
ยน็ เพ่ิมขึ้นรอยล
เดือนกันยายนป 
0.4 โดยผลิตภัณ
มขึ้นรอยละ 2.5 
นรอยละ 54.3) ข
ลงรอยละ 6.1(เห
Carbon Steel 

หกรรมเหล็กใน
พ่ิมขึ้นเพียงรอย
นรอยละ 11.41 
ะเหล็กทรงยาว
รางท่ีทรงตัว” 

 2560 และคา

กลา 

ถาบันเหล็กและ

นป 2560 มีคา 1
ดียวกันของปกอ
อยละ 3.43 (เหล็
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4
ล็กแผนเคลือบสั
บสังกะสีชนิดกัล
ล็กโครงสรางรูป
ณรีดรอน ลดลงร

ดือนกันยายนป 2
1.7 เม่ือเทียบกั
เหล็กทรงยาวมีป
นและเหล็กโคร
ล็กทรงแบน มีป
ผนหนารีดรอน เ
ะ 10.9)  
 2560 มีปริมาณ

ณฑในกลุมเหล็กท
(เหล็กแผนหนา ี
ขณะท่ีเหล็กทรง
หล็กโครงสรางรูป
ลดลงรอยละ 86

นเดือนตุลาคม 
ยละ 0.05 โดย
 ขณะท่ีเหล็กทร
วลดลง รอยละ

ดการณ์เดือนตุ

 

128.88 
อน โดย
ล็กลวด 
44.04) 
สังกะสี  
วาไนซ
ปพรรณ 
รอยละ 

2560  
กับชวง
ปริมาณ 
งสราง
ปริมาณ 
เพ่ิมขึ้น

ณ  
ทรงแบน 
รีดรอน 
งยาว มี
ปพรรณ
6.6 และ 

 2560 
ยเหล็ก
รงแบน
ะ 0.92 

ลาคม 2560 


