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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 1/2562  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2562  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

หดตัวร้อยละ 1.1 โดยปัจจัยสําคัญส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัวใน
ไตรมาสที่ 1/2562 อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลดลงจากสินค้า Hard Disk Drive (HDD) จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการเติบโตของการใช้ SSD (Solid State Drive) ในการเก็บข้อมูลแทนการเกบ็
ข้อมูลใน HDD รวมถึงความจุ Hard Disk Drive ที่ผลิตได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทําให้สามารถผลิตได้ในปริมาณที่ลดลง
นอกจากน้ีภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเน่ืองทําให้ความต้องการในสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวลง เหล็ก
และเหล็กกล้า การผลิตลดลงจาก เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เป็นหลัก จากการหยุดผลิตช่ัวคราว
ของผู้ผลิตบางราย และผลกระทบจากเหล็กราคาถูกนําเข้าจากแหล่งต่าง ๆ ที่ทําให้ลูกค้าชะลอคําสั่งซื้อจากผู้ผลิตใน
ประเทศและรอสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งอ่ืนแทน ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ลดลงจากสินค้ายางแผ่น สาเหตุ
จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและร้อนจัด ส่งผลให้มีปริมาณนํ้ายางน้อยลง สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวดีใน
ไตรมาสที่ 1/2562  อาทิ  รถยนต์ ตามความต้องการของตลาดในประเทศหลังจากผ่านพ้นกําหนดเวลาตามเง่ือนไข
โครงการรถยนต์คันแรก และผู้ผลิตออกรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาดรวมถึงการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ในตลาดเอเชีย 
ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ น้ําตาล ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปีน้ีเปิดหีบการผลิตเร็ว และ
โรงงานนํ้าตาลทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมด้านการผลิตไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว 

แนวโน้มไตรมาสที่ 2/2562  
 เหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าการผลิตปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปรับลดลงทั้ง
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และ กลุ่มเหล็กทรงแบน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการทรงตัวของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 3.0 และ 0.2 ตามลําดับ 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อการ
ส่งออกของไทย  
 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลง     
ร้อยละ 1.4 และ 4.1 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการ HDD และ           
ความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ชะลอตัว 
 รถยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 520,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือส่งออกร้อยละ 50-55 

↔  รถจักรยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดย
แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 
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↔  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ คาดว่า จะมีแนวโน้มชะลอตัวจากไตรมาสที่ 1 ตามทิศทางการตลาดและ
ความต้องการใช้ของผู้มีคําสั่งซื้อในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สําหรับการส่งออก
เย่ือกระดาษไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คาดว่า จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.65 โดยเป็นการปรับเพ่ิมขึ้นจากการส่งออกไปยังประเทศจีน และตลาดอาเซียน  
 เซรามิก การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุน
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และจีน 
โดยเฉพาะการส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์ไปยังประเทศจีน ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และการส่งออก
กระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นในกลุ่มประเทศ CLMV  

↔  ปูนซีเมนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะ
ขยายตัวดีขึ้นเน่ืองจากยังคงได้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ของภาครัฐต่าง ๆ   แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนอาจจะชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อของกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ลดลงรวมถึงจากกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่ี
สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือกู้ซื้อบ้านมากข้ึน  การรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่กําลังจัดต้ังอยู่ 

↔  สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม การผลิตเส้นใยประดิษฐ์  ผ้าผืน และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย คาดว่า จะขยายตัวเล็กน้อย 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อ
สินค้าจากไทยมากขึ้น  ในส่วนการส่งออก คาดว่า เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะลดลงเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะ จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทั้งน้ี ใน
ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป จะยังขยายตัวได้จากความสามารถในการรับจ้างออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษและสตรีให้กับ   
แบรนด์ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

↔  ไม้และเครื่องเรือนไม้ การผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก
การผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วน
ของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง ตามแนวโน้มการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีนที่คาด
ว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง 

↔   ยา การผลิตยาคาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.59 ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่การจําหน่ายยาในประเทศปรับ
ลดลงร้อยละ 0.58 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดยาในประเทศ     

↔  ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยาง คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.05 และ 15.18 
ตามลําดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม  คาดว่าจะ
ปรับลดลงร้อยละ 2.17 ตามแนวโน้มคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะปรับลดลงของจีน 
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↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก จะมี
แนวโน้มลดลง เน่ืองจากฐานของไตรมาส  ที่ 2 ปี 2561 อยู่ในระดับสูง สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางและ
รองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของการท่องเที่ยว การผลิตเพ่ือสต๊อก
สินค้าไว้รองรับช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะกระเป๋าและรองเท้านักเรียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ผลิตในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ขยายตัว 

↔   อาหาร ดัชนีการผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คาดว่าจะหดตัวต่อเน่ืองจาก     
ไตรมาสก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวร้อยละ 3.5 ด้วยปัจจัยลบอย่างการปิดหีบอ้อย    
ที่เร็วกว่าปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีการผลิตนํ้าตาลทรายดิบลดลงมาก ประกอบกับราคากุ้งในประเทศตกตํ่า ทําให้การ
เพาะเลี้ยงกุ้งลดลง ส่งผลต่อดัชนีการผลิตกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งลดลง รวมทั้งดัชนีการผลิตสับปะรดกระป๋องที่ลดลง
อย่างต่อเน่ือง  

สําหรับมูลค่าการส่งออกภาพรวมคาดว่าจะปรับตัวกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.9 จากฐานที่
ค่อนข้างสูงในปีก่อน และจากปัจจัยบวกอย่างสหภาพยุโรปจัดสรรปริมาณโควตาใหม่ และยังได้รับผลดีจากการที่จีน
ได้นําเข้าไก่ไทยเพ่ิมขึ้นทดแทนการนําเข้าจากบราซิล ประกอบกับ EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุน
ภาพลักษณ์ประมงไทย ทําให้มูลค่าส่งออกสินค้าประมงกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัวต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการกดดันด้านราคาจากประเทศคู่แข่งของสินค้า
สําคัญอาทิ  ข้าว ซึ่งราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง (เวียดนาม) จึงยังไม่มีคําสั่งซื้อใหม่เข้ามาทั้งจากฟิลิปปินส์ที่ซื้อข้าว
ครบแล้ว และจีนที่ยังไม่มีข้อสรุปการส่งมอบข้าว  G-to-G ที่เหลือ  ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (มันเส้น)  สับปะรด
กระป๋อง  และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ที่โดนกดดันด้านราคาจากอินเดีย และยังมีปัจจัยในส่วนของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอลง รวมถึงประเด็น Brexit ที่
มีความเป็นไปได้จากการที่สหราชอาณาจักรอาจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการทาํข้อตกลง 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

ดัชนีอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ 
   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม

หดตัวร้อยละ 1.13 
 (%YoY) 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ระดับการจําหน่ายสินค้าหดตัวร้อยละ 0.52 

(%YoY) 

 

     ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู่ที่ระดับ 109.88 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(104.52) ร้อยละ 5.13 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2561 (111.13) ร้อยละ 1.13  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การ
ผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้งานทั่วไป การต้ม การกลั่น 
และการผสมสุรา เป็นต้น 
     สํ าหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส ่งผลให ้ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 
ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิต
เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 
105.37 คงที่จากไตรมาสท่ีผ่านมา แต่ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2561 (105.92) ร้อยละ 0.52 
      อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสท่ีผ่านมา ได้แก่ การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ 
ที่ใช้งานทั่วไป การผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรที่ส่งผล
ให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้า
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ได้แก่ การผลิต
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และการผลิตนํ้ามันปาล์ม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิค้าสําเร็จรูปคงคลัง
   ระดับการสํารองสินค้าเพ่ือจําหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.8 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 71.31 

 

 
 

     ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
อยู่ที่ระดับ 137.59 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(127.03) ร้อยละ 8.31 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2561 (118.79) ร้อยละ 15.83 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การ
ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการผลิตยาน
ยนต์ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูป
คงคลังเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ได้แก่ 
การผลิตยานยนต์ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และการผลิตช้ินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 อัตราการใช้กําลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 71.31 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(ร้อยละ 69.28) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2561 (ร้อยละ 72.92) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การ
ผลิตเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ที่ใช้งานทั่วไป การต้ม การกลั่น และ
การผสมสุรา เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ได้แก่ การ
ผลิตช้ินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 95.23 

 
 
     ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ดัชนีความเช่ือมั่น
ภาคอุตสาหกรรมมีค่า 95.23 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่าน
มา (93.23) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2561 (90.53) ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 
3 เดือน อยู่ที่ระดับ 104.57 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2561 (101.40)  
     ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ลบวก ต่ อค่ า ดั ช นี ค ว าม เ ช่ื อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นผล  
มาจากแรงหนุนการบริโภคภายในประเทศ และคําสั่งซื้อ
ที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน อาทิ กลุ่ม
อุ ตส าหกร รมยานยน ต์  อุ ต ส าหกร รม ก่ อส ร้ า ง 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ง
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ
กิจกรรมการหาเสียงเลือกต้ังส่งผลดีต่อการใช้จ่าย
ภายในประเทศ  

 
 
 

 

 

 

 
 
  

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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การค้าต่างประเทศ 
 

 “มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ในภาพรวมมีหดตัวลงจากช่วงเดียวกัน         
ของปีก่อน ตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น เช่น การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก 
สถานการณ์ทางการเมืองในกลุ่มประเทศยูโรโซน ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจีน อย่างไรก็ดี ดุลการค้า         
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เกินดุล 2,006.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ”  

 สถานการณ์การค้าต่างประเทศของไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 121,968.9       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออก 61,987.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนําเข้า 59,981.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออก หดตัวร้อยละ 1.6 และมูลค่าการนําเข้า หดตัว
ร้อยละ 1.2 ในขณะที่ดุลการค้าในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เกินดุล 2,006.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 
โครงสร้างการส่งออก 

  
 การส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 
61,987.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่ อ
พิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า สินค้า
เกษตรกรรมมีมูลค่าการส่ งออก 5,569.0       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.6 สินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก  
4,348.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในภาวะทรง
ตัวหรือปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.4 
สิ นค้ า อุ ตสาหกรรมมี มู ลค่ าการส่ ง ออก 
49,800.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 

1.5 สินค้าแร่และเช้ือเพลิงมีมูลค่าการส่งออก  
2,269.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.6 

 สําหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่หดตัวลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสินค้าที่มีการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 
4,241.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ  8.3) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 2,783.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ     
หดตัวร้อยละ 3.8) เม็ดพลาสติก (มูลค่าการส่งออก 2,305.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.6) อย่างไรก็ตาม 
สินค้าบางรายการยังคงขยายตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 7,102.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.3) อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่าการส่งออก 3,167.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 11.5)  

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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ตลาดส่งออก 
 
 

 สัดส่วนการส่งออกแยกตามตลาดส่งออกสําคัญ 
  

 ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 การส่งออกไปยังตลาดหลัก 
ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) และญี่ปุ่น มีสัดส่วนการส่งออก ร้อยละ 27.8 
12.4 11.7 9.5 และ 10.2 ตามลําดับ เมื่อรวมสัดส่วนการ
ส่งออกไปยังตลาดหลัก คิดเป็นร้อยละ 71.6 และการส่งออก
ไปยังตลาดอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของการส่งออก
ทั้งหมด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การ
ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดร้อยละ 32.2  ในขณะที่การส่งออกไปยังอาเซียน(9) 
จีน สหภาพยุโรป(27) และ ญี่ปุ่น หดตัวร้อยละ 4.3  9.2  5.7 
และ 1.6 ตามลําดับ  

                 
  

 โครงสร้างการนําเข้า 
 

 

การนําเข้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 59,981.1 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้า 
พบว่า  สินค้า เ ช้ือเพลิงมีมูลค่าการนําเข้ า  9 ,634.5        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.5  สินค้าทุนมีมูลค่า
การนําเข้า 14,835.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.9  
สินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้า 22,640.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.5 สินค้าอุปโภคบริโภค
มีมูลค่าการนําเข้า 6,913.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 0.5 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งมีมูลค่าการ

นําเข้า 3,760.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.2 
และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่า
การนําเข้า 2,196.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
815.8 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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แหล่งนาํเข้า 
สัดส่วนการนําเข้าแยกตามตลาดนําเข้าสําคัญ 

 

 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 แหล่งนําเข้าที่สําคัญของไทย ได้แก่ 
จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) มีสัดส่วนการนําเข้า ร้อยละ 18.5 17.5 
13.5 9.1 และ 7.8 ตามลําดับ เมื่อรวมสัดส่วนการนําเข้าไปยัง
ตลาดสําคัญ คิดเป็นร้อยละ 63.3 และการนําเข้าจากตลาดอื่น 
ๆ    คิดเป็นร้อยละ 33.7 ของการนําเข้าทั้งหมด เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 48.2 ในขณะที่การนําเข้าจาก
ตลาดอ่ืน ๆ ได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น และสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ)   หดตัวลงร้อยละ 1.2  2.5  0.7 และ 20.3 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

“เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ตามอุปสงค์การค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวจํากัด ด้านอัตรา
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ีย และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับตํ่า” 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 

 Quarterly Growth (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy
Rate 

สหรัฐฯ  3.2  1.6  3.2  1.4  0.1 At 3.6 At 2.25-2.50 
จีน  6.4  1.8  6.3b  1.0  1.1 At 3.7 At  2.55 
ญี่ปุ่น  0.3a  0.3  1.6b  5.7  3.6 At 2.5 At  -0.10 
เกาหลีใต้  3.2a  0.5  4.3a  8.5  6.8 At 3.8 At 1.75 

สิงคโปร์  1.3  0.5  0.5  2.7  1.8 At 2.0 At 2.92 

ไทย  3.7a  0.8a  1.2  2.0  1.9 At 0.9 At 1.75 
ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data, https://www.gtis.com, https://tradingeconomics.com 

หมายเหตุ: a เป็นข้อมูลของไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
                            b เปน็ตัวเลขคาดการณ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  

 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวลง ส่วนหน่ึงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไร
ก็ดี ในภาพรวมการผลิตยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้ง อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานปรับตัวตํ่าลง 
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ที่ระดับ 2.25-2.50% โดยคาดว่าอัตราดอกเบ้ียจะอยู่
ที่ระดับปัจจุบันอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2562 เน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
นโยบายในประเทศต่าง ๆ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
  สําหรับราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามอุปทานกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่ม
โอเปคท่ีมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี คาดว่าสหรัฐฯ จะขยายเวลาผ่อนผันมาตรการควํ่าบาตรการ
ส่งออกนํ้ามันดิบจากอิหร่าน เพ่ือป้องกันไม่ให้ราคานํ้ามันปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากเกินไป โดยราคาน้ํามันดิบดูไบไตรมาส 
1 ปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 63.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 
63.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ด้านราคานํ้ามันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนมีนาคม อยู่ที่ 58.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ /
บาร์เรล  
 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตาม เช่น สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มี
แนวโน้มยืดเย้ือ ความไม่แน่นอนของตลาดการเงินและราคานํ้ามันดิบ ซึ่งอาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ขยายตัวได้ไม่มากนัก 
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สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 

 (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy
Rate 

สหรัฐฯ  2.0b  2.2  3.0  8.2a  10.6a At 3.8b At 2.00-2.25 

จีน  6.2b  2.2  6.5b  11.6a  21.9a At 4.0b At  2.55 

ญี่ปุ่น  0.1a  0.9  2.2b  2.5a  12.2a At 2.4 At  -0.10 

เกาหลีใต้  3.2  1.8  3.8b  1.7a  8.0a At 3.7b At 1.50 

สิงคโปร์  2.6a  0.5  5.1  12.2a  16.2a At 2.2 At 1.90 

ไทย  3.3a  0.8  2.4  2.0  5.8 At 1.0 At 1.75 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data, https://tradingeconomics.com, http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx 

หมายเหตุ: a เป็นข้อมูลของไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
                            b เปน็ตัวเลขคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ปี 2561  

 ภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการผลิตและการส่งออกในหลาย
ประเทศที่ทยอยปรับตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ใน
ระดับตํ่า 
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ที่ระดับ 2.00-2.25% ตามพ้ืนฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้ง หลายประเทศส่วนใหญ่คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายและอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
เพ่ือกระตุ้นการลงทุนและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ   
 สถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปค  
ประกาศปรับลดปริมาณการผลิตลง นอกจากน้ี การที่สหรัฐฯ ควํ่าบาตรอุตสาหกรรมนํ้ามันของเวเนซุเอลา          
อาจส่งผลให้ตลาดนํ้ามันดิบตึงตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยราคาน้ํามันดิบดูไบไตรมาส 4 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 67.5 
ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 59.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล 
สําหรับราคาน้ํามันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนธันวาคม อยู่ที่ 49.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านต่างประเทศ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และเศรษฐกิจคู่ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบ ความไม่แน่นอนของ Brexit  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคานํ้ามัน อาจส่งผลให้เศรษฐกิจ
โลกขยายตัวได้ในกรอบที่จํากัด 
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ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 1/2562 และ
แนวโน้มไตรมาสที่ 2/2562 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 

 
ดัชนีการผลิต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการจําหน่ายและมูลค่าการนําเข้า 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 98.0 ลดลงจาก   

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.3 (%YoY) (ลดลง 2 ไตรมาสติดต่อกัน) และ

ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 0.44 (%QoQ) โดยเมื่อเทีบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน การผลิตเหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 19.6 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลง คือ 

เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง  ร้อยละ 43.4 ลดลง 4 ไตรมาสติดต่อกัน เนื่องจาก  

(1) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาถูก

เพ่ิมขึ้น  เช่น จีน และ (2) การบริโภคภายในประเทศที่ลดลงตามการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง  รองลงมา คือ 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 34.0 และ 13.2 

ตามลําดับ การผลิตเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 4.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลง คือ 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน ลดลงร้อยละ 9.7 รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย 

และเหล็กลวด ลดลงร้อยละ 6.3 และ 5.9 ตามลําดับ เนื่องจากการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

การจําหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีปริมาณ 4,156,683 ตัน ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0 (%YoY) และลดลงจากไตรมาสที่ 4

ปี 2561 ร้อยละ 1.0 (%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

การจําหน่ายเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 7.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายลดลง

คือ เหล็กแผ่นบาง รีดร้อน ลดลงร้อยละ 17.5 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบ

ชนิดอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 9.9  การจําหน่ายเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 0.6  

การนําเข้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.0 (%YoY) แต่ลดลงจาก  

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 9.6 (%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน การนําเข้า เหล็กทรงยาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 ผลิตภัณฑ์ที่มีการ

นําเข้าเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 130.6 (ประเทศหลักที่นําเข้า คือ จีน) รองลงมา คือ ท่อเหล็ก

ไร้ตะเข็บ และเหล็กเส้น ประเภท Alloy Steel เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.2 และ 

19.0 แต่การนําเข้าเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 2.5 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้า

ลดลง คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น ลดลงร้อยละ 42.8 (ประเทศหลัก

ที่นําเข้า คือ จีน) รองลงมา คือ   เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท  Alloy 

Steel  และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท  Carbon Steel  ลดลงร้อยละ 

25.1 และ 21.7 ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562

คาดการณ์ว่าการผลิตปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยปรับลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และ กลุ่มเหล็กทรงแบน 

จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์

กระป๋องโลหะ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมถึงการทรงตัวของ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ลดลง
ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว โดยการผลิตเหล็กทรงแบนที่ลดลง เช่น เหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบุก เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และการผลิตเหล็กทรงยาวที่ลดลง เช่น  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน 
เหล็กเส้นข้ออ้อย   
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 

 

 

 
ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก               
การจําหน่ายในประเทศ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   การนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า 3,874.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 2.8 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.0 (%YoY) โดย
สินค้าหลักท่ีมีการนําเข้าลดลง ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.8 เคร่ืองอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า
และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 1.2 

 

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 
103.9 เพ่ิมจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 23.5 (%QoQ) แต่
ลดลงร้อยละ 4.7 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศชะลอตัว 
สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า 
สายไฟฟ้ า  หม้อหุง ข้ าว  เตาไมโครเวฟ  มอเตอร์ ไฟฟ้า 
คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน และเคร่ืองซักผ้า ลดลงร้อยละ 
47.6, 39.9, 15.3, 14.1, 10.9, 7.9, 6.3 และ 4.1 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีสินค้าเคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น และกระติกน้ําร้อน 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.0, 3.4 และ 0.5 ตามลําดับ จากความ
ต้องการใช้ในประเทศเพิ่มข้ึน 

 การจําหน่ายในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2562 สินค้าท่ีมีการ
ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 
สายไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร์ หม้อหุงข้าว มอเตอร์
ไฟฟ้า พัดลมตามบ้าน เคร่ืองซักผ้า กระติกน้ําร้อน และตู้เย็น 
ลดลงร้อยละ 36.9, 28.6, 17.5, 17.1, 16.5, 13.8, 6.4, 4.8 
และ 3.3 ยกเว้นเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 

  การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 2562 มีมูลค่า  
การส่งออก 6,078.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส  
ท่ีแล้ว ร้อยละ 5.7 (%QoQ) ในขณะท่ีลดลงจากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน ร้อยละ 3.9 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาดจีน  
อาเซียนและสหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 21.6, 8.9 และ 7.3 โดย
สินค้าเคร่ืองปรับอากาศและตู้เย็นลดลงร้อยละ 4.1 และ 1.5 
ในขณะท่ีสินค้าแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าปรับตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกท่ีลดลงร้อยละ 3.0 และ 
0.2 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
ส่งผลต่อการส่งออกของไทย 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อ
หุงข้าว เตาไมโครเวฟ มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน และเครื่องซักผ้า ในขณะที่สินค้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และกระติกน้ําร้อน ส่วนการส่งออกมีมูลค่าลดลงในตลาดจีน  อาเซียน และสหภาพยุโรป 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

    การนําเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า
การนําเข้า 8,771.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 
10.8 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
4.0 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการปรับตัวลดลงคือ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงร้อยละ 4.0 และวงจร
รวม (IC) ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกับ    ไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน 

 
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีดัชนี
ผลผลิตอยู่ท่ี 89.7 ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 6.9 (%QoQ) 
และลดลงร้อยละ 17.2 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่ อน โดยกลุ่ มอิ เล็ กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง ไ ด้ แก่  HDD, 
Semiconductor devices transistors, PWB, Printer, PCBA
และ  IC ลดล ง ร้ อยละ  16.1, 12.7, 10.1, 2.9, 1.1 และ  1.1
ตามลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวความต้องการสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลกลดลง รวมถึงสงครามการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของ
ไทย 
    การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า
การส่งออก 8,473.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว
ร้อยละ 8.3 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 12.1 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาดหลักท้ังหมดปรับตัว
ลดลง ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน
ลดลงร้อยละ 21.5, 19.9, 12.6, 1.7 และ 1.4 ตามลําดับ เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อย
ละ 18.6 โดย HDD ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.0 เนื่องจากความ
ต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกลดลงและ supply ของ SSD 
ส่วนเกินทําให้ราคาลดลงและแย่งตลาด HDD มากข้ึน ส่วน IC 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 1.4 
และ 4.1 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการ HDD และตามความต้องการของสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ี
ชะลอตัว 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่ลดลงและผลกระทบมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อห่วงโซ่การส่งออกของไทย รวมถึงเทคโนโลยี SSD เข้ามาแทนที่ตลาด HDD มากขึ้น โดยสินค้าที่มีการ
ปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD, Semiconductor devices transistors, PWB, Printer, PCBA และ IC ซึ่งการส่งออกไปตลาดหลัก
ทั้งหมดปรับตัวลดลง  



19 
 

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต ์

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือของกรมศุลกากร 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 520,000 คัน โดย
แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือ
ส่งออกร้อยละ 50-55 

การผลิตรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 561,487 คัน ลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 0.37 (%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 4.04 (%YoY) โดย
แบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตันและ
อนุพันธ์ ร้อยละ 59 และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืน ๆ 
ร้อยละ 1 
การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 263,549 คัน ลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 10.71 (%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.16 (%YoY) 
แ บ่ ง เ ป็ น ก า ร จํ า ห น่ า ย ร ถ ย น ต์ นั่ ง  ร้ อ ย ล ะ  45 
รถกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ร้อยละ 50  และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 5 
การส่งออกรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 299,841 คัน เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 6.38  (%QoQ) และเพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.56 (%YoY) โดย
แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง ร้อยละ 35  รถกระบะ 1 ตัน 
ร้อยละ 56  และรถ PPV ร้อยละ 9 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า 2,393.11 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 3.17 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.66 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า 2,931.15  ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 3.98 (%QoQ) 
แ ล ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น จ า ก ไ ต ร ม า ส เ ดี ย ว กั น ข อ ง ปี ก่ อ น 
ร้อยละ 0.44 (%YoY) โดยตลาดนํ าเข้ า ท่ีสํ าคัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ
เยอรมนี 

539,690 516,879 
547,547 563,578 561,487 

237,093 252,025 257,466 
295,155 

263,549 

295,230 
266,730 

296,827 281,853 299,841 

1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 1Q 2562

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

2,433.57 2,455.09 
2,629.73 

2,471.57 2,393.11 

2,918.45 3,035.85 2,976.14 3,052.68 2,931.15 

1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 1Q 2562

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากตลาดในประเทศมีการขยายตัวอันเน่ืองมาจากมีรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และ
การส่งออกที่มีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 

 

 
ที่ มา  : สํ า นักงานเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม  รวบรวมก ลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
 จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน 
โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิต
เพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 
 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 511,825 คัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 1.19 
(%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน 
ร้อยละ 5.77 (%YoY)  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 462,049 คัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 9.43 
(%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน 
ร้อยละ 0.65 (%YoY) 
การส่งออกรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 275,198 คัน 
(เป็นการส่งออก CBU 112,441 คัน และ CKD 
162,757 ชุด) เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ร้อยละ 14.00 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.78 (%YoY)  
มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก ข อ ง ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ
รถจักรยานยนต์  

ใ น ไ ต ร ม า ส ท่ี  1 ปี  2562 มี มู ล ค่ า  2 0 4 . 9 9 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ร้อยละ  1.90(%QoQ) แต่เ พ่ิม ข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.94 (%YoY) โดยตลาด
ส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย และบราซิล 

มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
 ใ น ไ ต ร ม า ส ท่ี  1 ปี  2562 มี มู ล ค่ า  169.31
ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ร้อยละ 9.55 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.27 (%YoY)  โดย
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม 

 

543,178
503,819 510,284 505,795 511,825 

465,093 469,605
431,402 422,223 

462,049 

252,986
196,475 195,415

241,399 
275,198 

1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 1Q 2562

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

197.22
174.67 184.33

208.96 204.99

157.84
134.71 131.38

154.55
169.31

1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 1Q 2562

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์  (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกมีการขยายตัว ตลาดส่งออก
ที่สําคัญได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 
 

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 3.33 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตของ
กลุ่มเคมีขั้นปลายที่ส่งผลให้ลดลงในไตรมาสนี้  ซึ่งผลิตภัณฑ์
มีการผลิตลดลง ได้แก่ ปุ๋ย และเครื่องสําอาง 

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 
2,136.11 ล้านเหรียญสหรัฐ เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 4 
ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.55 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.45 (%YoY) จาก
เคมีภัณฑ์ขั้นปลายซึ่งมีมูลค่า 995.10 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.49 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่  
เครื่องสําอาง  

การนําเข้าเคมีภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่ารวม 
3,945.23 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
ร้อยละ 1.74 (%QoQ) และลดลงร้อยละ 2.48 (%YoY) เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้น
พ้ืนฐาน 2,465.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.77 
และเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 1,479.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.17 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดย
ผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปุ๋ย 
และสี ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คาดการณ์ตัวเลขการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก

ประมาณ 2,224 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1.50 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนําเข้า
คาดว่าจะมีมูลค่าการนําเข้า 4,250 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
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มลูคา่สง่ออก มลูคา่นําเขา้

การสง่ออกและนําเขา้เคมภีณัฑ์

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ
0.55 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.45 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่ม 
ได้แก่ เครื่องสําอาง ส่วนมูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ลดลงร้อยละ 2.48 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่มีมูลค่าการนําเข้าลดลง ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน ซึ่งมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย
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อุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 

 

 
การตลาดและการจําหน่าย 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.99 
(%QoQ) จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ 2.87 
(%YoY) เ ม่ื อ เ ที ยบกั บ ไต รมาส เ ดี ย วกั น ของปี ก่ อน 
ซ่ึงดัชนีผลผลิตท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.04 (%QoQ) จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ 
1.51 (%YoY)  เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง
ดัชนีการส่งสินค้าท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
แผ่น 

 
หน่วย: ตัน

ที่มา :  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 

ปริมาณการส่งออก ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีปริมาณ 
286,205 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ร้อยละ2.93 
(%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย 
ร้อยละ 0.07 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการ
ส่งออกเพ่ิมข้ึน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (3918) 
หลอดหรือท่อ (3917) แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแบบเซลลูลาร์(3921) และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
(3924) 
ปริมาณการนําเข้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีปริมาณ 
214,217 ตัน ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 2.03 
(%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
8.95 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการนําเข้า
เพ่ิมข้ึนสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง 
ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์(3920) 
และที่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3921และพลาสติกปูพ้ืน (3918)

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกและนําเข้าประมาณ  293,167 ตัน และ 222,204 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.94 และ 5.83 ตามลําดับ เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังมีความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  การเปล่ียนแปลงราคาน้ํามันในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยน 
รวมถงึปัญหาสงครามการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

283,808  280,191  283,985  285,993 
299,654 

286,205 

175,571  171,275 
193,608  198,925 

210,332  214,217 

การสง่ออก การนําเขา้ 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกและนําเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณส่งออกและนําเข้าเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ พลาสติกปูพ้ืน 
(3918) และพลาสติกแผ่นบาง ฟิล์ม ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) ตามลําดับ ทั้งน้ี ภาพรวมการส่งออกมีประเทศ
คู่ค้าที่มีคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ในขณะที่จีน อินโดนิเซีย มีคําสั่งซื้อลดลง 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า 

ปริมาณการส่งออก-ปริมาณการนําเข้า 

100.91

97.16

100.95

94.54
94.45 94.18

98.31

93.51
93.34 92.73

95.50

99.50

98.98 100.19

95.40 95.72
96.31

99.47

94.81 95.15

97.92 97.97

ดชันผีลผลติ ดชันกีารสง่สนิคา้
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

 
 

 
การตลาดและการจําหน่าย 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
       ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 
ดัชนีผลผลิต ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.59 เม่ือเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตท่ีส่งผลให้เพ่ิมข้ึนใน

ไตรมาสนี้ของปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ Ethylene Propylene 

Benzene เป็นต้น ส่วนปิโตรเคมีข้ันปลาย ได้แก่ PE resin PET 

resin เป็นต้น  

ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.31 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีการส่งสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ในไตรมาสนี้โดยเฉพาะปิโตรเคมีข้ันปลาย ได้แก่ PE resin PP resin 

และ PET resin เป็นต้น 

ปริมาณการส่งออก ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีปริมาณ 25.42 

ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.85 จากไตรมาส 4 ปี 2561 (%QoQ) 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.06 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

(%YoY) โดยภาพรวมส่งออกไปยังประเทศ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม 

และญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.85  11.07 7.93 และ 7.44 

ตามลําดับ ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค

เอเชีย และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากประเทศคู่ค้าท่ี

เพ่ิมข้ึน

- ปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการส่งออกเพิ่ม ได้แก่ Terephthalic Acid (28.98%) Benzene (25.93%) และ Toluene ( 10.34%)  

- ส่วนปิโตรเคมีข้ันปลายที่มีการส่งออกเพิ่ม ได้แก่ PVC resin (22.55%) PET resin (14.93%) PE resin (13.18%) และ PP resin (9.14%) 
ปริมาณการนําเข้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีปริมาณ 5.82 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 27.58 จากไตรมาส 4 ปี 2561 (%QoQ) หรือลดลง 

ร้อยละ 20.34 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยภาพรวมนําเข้าจากประเทศ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และ

จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.80 13.56 12.50 และ 12.22 ตามลําดับ 

- ปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการนําเข้าลดลง ได้แก่ Ethylene Glycol (40.58%) และ Acetic Acid (19.72%) 

- ปิโตรเคมีข้ันปลายที่มีการนําเข้าลดลง ได้แก่ PET resin (43.92%) Styrene Rubber (27.55%) และ Butadiene Rubber (0.46%) 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 2 ปี 2562 
ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 2 ปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกประมาณ  26.68 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.89 เนื่องจากมีการขยายความร่วมมือทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน และ CLMV และช่วงท่ีผ่านมามีการขยายตัว
ในตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น CLMV และอินเดีย เป็นต้น สําหรับปริมาณการนําเข้าคาดว่าจะมีประมาณ 5.63 ล้านตัน ลดลงจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.97 เนื่องจากคาดว่าจะมีการนําเข้าเม็ดพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลาสติกชนิดพิเศษทดแทน 
เพ่ือใช้สําหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชีย ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ประมาณ
ร้อยละ 15.26 ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์   
ปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึน ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   
จากประเทศคู่ค้าท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ญี่ปุ่น CLMV เอเชียใต้ และอินเดีย เป็นต้น
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การส่งออก-นําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 

   

 
        การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบ (%MOM) ลดลงในกลุ่มเย่ือ
กระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษพิมพ์เขียน ร้อยละ 1.25  
11.49 และ 1.98 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY)  ดัชนี
ผลผลิตลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเย่ือกระดาษ 
กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต์ กระดาษลูกฟูก และกระดาษ พิมพ์
เขียน ร้อยละ 0.44 12.67 0.39 0.95 และ 5.56 ตามลําดับ ส่วน
ใหญ่จากการหดตัวของตลาดภายในประเทศ ประกอบกับมีการ
นําเข้าเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากท้ังกลุ่มเย่ือกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ   

      การส่ งออกเยื่ อกระดาษ  กระดาษและสิ่ งพิมพ์ ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่ารวม 496.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง  ร้อยละ  12.94 (%QoQ) ลดลงท้ังกลุ่ม เ ย่ือกระดาษ 
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 
29.31 11.03 และ 7.42 ตามลําดับ จากการส่งออกเย่ือจาก
เส้นใยท่ีได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีนํากลับมาใช้ซํ้า 
กระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีนํากลับมาใช้ซํ้า และกลุ่มสิ่งพิมพ์ 
และเมื่อเทียบ (%YoY)  มูลค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 10.71 
ท้ังกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑก์ระดาษ และสิ่งพมิพ์ 
จากการชะลอจากผู้นําเข้าหลักอย่างจีน และตลาดในอาเซียน 
      การนําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ในไตรมาสท่ี 1 
ปี 2562 มีมูลค่า 725.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.05 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.01 (%YoY) จากการนําเข้าเย่ือ
กระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดท่ีไม่สามารถผลิตได้
ในประเทศ แต่สําหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์นําเข้าลดลง ท้ัง 
(%QoQ) และ (%YoY) ร้อยละ 5.77 และ 1.80 ตามลําดับ  ใน
ยุคท่ีสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและจะส่งผลต่อสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น 

นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
      เย่ือกระดาษเป็น 1 ใน 52 รายการสินค้าควบคุมท่ีถูกยกเลิก
ควบคุมราคาสินค้าในปี 2562 ตามมติ ค.ร.ม. เน่ืองจากราคา
ค่อนข้างทรงตัวและมีภาวะการค้าปกติ จึงให้เป็นไปตามกลไก
ราคาตลาดและมีการแข่งขัน ซึ่งภาคการผลิตและผู้ประกอบการ
ควรติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเน่ือง กํากับดูแลเพื่อให้การ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (%YoY) ดัชนีผลผลิตฯ ลดลงในกลุ่มเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และ
กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งมีทิศทางเดียวกับการส่งออก มีมูลค่าลดลงทั้งกลุ่มเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
หนังสือและส่ิงพิมพ์ โดยเฉพาะตลาดจีนและอาเซียนที่เป็นตลาดส่งออกหลัก  ประกอบกับมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทั้ง
กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แนวโน้มในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562  
      คาดว่า จะมีแนวโน้มชะลอตัวจากไตรมาสท่ี 1 ตามทิศทางการตลาด
และความต้องการใช้ของผู้มีคําสั่งซ้ือในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอื่น ๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ สําหรับการส่งออกเย่ือกระดาษไตรมาสที่ 2 
ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) คาดว่า จะมีมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 
18.65 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังประเทศจีน และ
ตลาดอาเซียน สําหรับการนําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ 
คาดว่า จะลดลงตามแนวโน้มการชะลอตัวของบรรจุภัณฑ์กระดาษใน
ประเทศ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 

การผลิต จําหน่าย และส่งออกเซรามิก

 
 

 
 
 
 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 13 โรงงาน 

และ เครือ่งสุขภณัฑ์ จํานวน 7 โรงงาน 

2. มูลค่าการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์
 

              
 

การผลิต ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 กระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 38.70 ล้านตารางเมตร เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 
30.66 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
6 .24  (%YoY) จากการผลิต เ พ่ือรอง รับคํ าสั่ ง ซ้ื อ ท้ั ง ในและ
ต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศ
เมียนมา ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 1.85 ล้านชิ้น 
ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 2.92 และลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 1.69  
การจําหน่าย ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 กระเบื้องบุ พ้ืน บุผนัง  
มีปริมาณการจําหน่าย 46.56 ล้านตารางเมตร เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 19.79 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.80 (%YoY) จากความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิม
มากข้ึน และการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ในขณะที่ เคร่ืองสุขภัณฑ์
มีจํานวน 1.04 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 0.92 และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.86 
การส่งออก ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 การส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน 
บุผนัง มีมูลค่า 23.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 2.11 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.13 
การส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากยอดคําสั่งซ้ือของเมียนมา กัมพูชา และ
ญี่ปุ่น ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์มีมูลค่า 48.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 10.98 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก ่อน ร้อยละ 7.57 แต่อย่างไรก็ด ี การส่งออก
สุขภัณฑ์มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องไปยังจีน  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 2 ของปี 2562 
  การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน จาก
การลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และจีน 
โดยเฉพาะการส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์ไปยังประเทศจีน ท่ีคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง ท่ี
คาดว่าจะขยายตัวได้ดีข้ึนในกลุ่มประเทศ CLMV  สําหรับมูลค่าการนําเข้า คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกจาก
จีน 
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การผลิต จาํหน่าย และส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์

ปริมาณการผลิตและการจําหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวจากการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และคําส่ังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ ด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น จีน และเมียนมา

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปริมาณการผลิต (ล้านชนิ)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านชิน)

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 
 

 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลค่าการส่งออก-นําเข้า : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

     สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
มีจํานวน 10.35 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ร้อยละ 9.72 (%QoQ)  แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อน  ร้อยละ 2.51(%YoY) เ พ่ือรองรับการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐต่างๆ ท่ีมีความคืบหน้าตามลําดับ 

การจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด )  
ไตรมาสท่ี 1  ปี 2562  มีจํานวน 9.13 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 11.09 แต่ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 1.21(%YoY) 

การส่งออก - นําเข้าปูนซีเมนต์ ( ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาส  
ท่ี   1  ปี 2562  มีมูลค่าจากการส่งออก 80.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 32.22 (%QoQ )  เม่ือเทียบกับ  
ไตรมาส ท่ี 4 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ14.14 (%YoY) จาก
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน   จากการท่ีผู้ประกอบการไทย
ออกไปลงทุนในประเทศที่เคยเป็นตลาดหลักสําคัญของไทย
มาก่อน   โดยมูลค่าส่งออกปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)  ลดลง

จาก สปป.ลาว  ร้อยละ 29.11   กัมพูชา ร้อยละ 11.08   และเมียนมา ร้อยละ 9.31   ส่วนการนําเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)  มี
มูลค่า 21.50  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4  ปี 2561  ร้อยละ 24.39  และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 2.77  โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจาก  สปป.ลาว  ร้อยละ 3.41 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562   เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณ
การผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึนเนื่องจากยังคงได้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐต่างๆ   แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนอาจจะชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจและกําลังซ้ือของกลุ่มลูกค้าต่างชาติท่ีลดลงรวมถึงจากกลุ่มลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีสถาบันการเงินเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อกู้ซ้ือบ้านมากขึ้น    การรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ท่ีกําลังจัดต้ังอยู่   ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่ายังจะสามารถขยายตัวได้ 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่าย 
มูลค่าส่งออกและนําเข้าปูนซีเมนต์

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) ปริมาณการจํ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน  การผลิตและการจําหน่าย
ปริมาณลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ  การส่งออกหดตัวจากการซ้ือในประเทศตลาดส่งออกหลักท่ีผู้ประกอบการ
ไทยขยายการลงทุนเข้าไปและตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  ส่งผลให้คําสั่งซ้ือจากตลาดดังกล่าวลดลง 

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 
 

การผลิตและจําหน่ายในประเทศ 
     เส้นใยประดิษฐ์  ผ้าผืน และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย มีดัชนีผลผลิต
ลดลง ร้อยละ 2.18  5.51 และ 1.97 (YoY) ในส่วนดัชนีการจําหน่าย
ในประเทศ ลดลงในส่วนของ เส้นใยประดิษฐ์ และผ้าผืน ร้อยละ 
2.77 และ 8.47 (YoY) ตามลําดับ เนื่องจากคําสั่งซ้ือวัตถุดิบจาก
ประเทศคู่ค้าสําคัญ ได้แก่ จีน ตุรกี และเวียดนาม เพื่อนําไปใช้ผลิต
เสื้อผ้าสําเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับมีการนําเข้าวัตถุดิบ
ราคาถูกบางส่วนจากต่างประเทศมาใช้ทดแทน ในส่วนเสื้อผ้าเคร่ือง
แต่งกาย ลดลงในกลุ่มเสื้อผ้าเด็ก และชุดชั้นในสตรี อย่างไรก็ตาม 
การผลิตเสื้อผ้าสตรีในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิต เพื่อ
ส่งออกให้แบรนด์ต่างประเทศยังขยายตัว สําหรับดัชนีการจําหน่าย
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายในประเทศ ขยายตัว ร้อยละ 1.56 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการจําหน่ายเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 ซ่ึงรัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อ
เหลืองในช่วงพระราชพิธีฯ 4 เดือนระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 
2562 

 
การส่งออก-นําเข้า 
   การส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,746.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 1.41 (YoY) ซ่ึงหากพิจารณา 
กลุ่มสิ่งทอ พบว่า ลดลง ร้อยละ 4.25 โดยตลาดส่งออกเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืนสําคัญที่หดตัว ได้แก่ จีน และเวียดนาม ซ่ึงสาเหตุที่ต้อง 
จับตาคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปส่งผลให้คําสั่งซ้ือวัตถุดิบของไทยไปยังจีนและผู้ประกอบการ 
รายใหญ่ของจีนในเวียดนามเพื่อนําไปผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปในจีนและเวียดนามชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ ไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 15 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2561 สําหรับกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม มีการส่งออกขยายตัว ร้อยละ 4.18 ในกลุ่ม
เสื้อผ้าสําเร็จรูปบุรุษและสตรี ที่ไทยได้รับพิจารณาจากแบรนด์ต่างประเทศให้เป็นแหล่งผลิตในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิต โดย
ตลาดส่งออกสําคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และเวียดนาม 

การนําเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,358.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.26 (YoY) โดยเป็นการนําเข้าด้าย
และเส้นใยคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา และผ้าผืนจากจีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก และมีการนําเข้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปทั้งเสื้อผ้า
ราคาถูกจากจีน และเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีสาขาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ชะลอตัวตามคําสั่งซื้อจาก
ประเทศผู้ผลิตที่ลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองและการค้าของประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ 

คาดการณ์แนวโน้มไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์  ผ้าผืน และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย คาด

ว่า จะขยายตัวเล็กน้อย เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศ และการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีแนวโน้มท่ี
จะสั่งซ้ือสินค้าจากไทยมากขึ้น  ในส่วนการส่งออก คาดว่า เส้นใย
สิ่งทอ และผ้าผืน จะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะ จีน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ท้ังนี้ ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป จะ
ยังขยายตัวได้จากความสามารถในการรับจ้างออกแบบและผลิต
เสื้อผ้าบุรุษและสตรีให้กับแบรนด์ต่างประเทศของผู้ประกอบการ
ไ

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย 

(S-curve) ซ่ึงผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มควรใช้โอกาส
นี้เร่งพัฒนาในส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ํา และกลางน้ํา โดยวิจัย
พัฒนาเส้นใยสมบัติพิเศษให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
ส ูง  เ พื ่อ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดสู่
อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ Meditech, Protech 
และ Mobitech เป็นต้น
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อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยเครื่องเรือนทําด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้านชิ้น)  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 
2.46 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.55 และ 1.20 ตามลําดับ จากการชะลอตัวของตลาดใน
ต่างประเทศ 
การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2562 มีจํานวน 0.42 ล้านชิ้น ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.00 และ 13.51 ตามลําดับ 
เป็นผลจากการขยายตัวของตลาดในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนต้ังแต่เดือน
มกราคม 
การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่ารวม 
848.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 6.51 
แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 14.31 
แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและชิ้นส่วน 
234.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.24 และ 6.29 ตามลําดับ มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 37.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.27 และ 3.57 
ตามลําดับ และมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 577.64 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 11.43 แต่เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 17.75 ใน
ภาพรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีการปรับลดลง โดยเฉพาะการ
ส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 การผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการผลิต
และจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้คาดว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง ตามแนวโน้มการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีนท่ีคาดว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง 
นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศกระทรวงฯ เพ่ือปรับลดอัตราอากรขาออกสําหรับ
สินค้าไม้และไม้แปรรูป โดยมีสาระสําคัญคือ การยกเว้นอากรขาออกของไม้แปรรูป และการปรับลดอัตราอากรขาออกของไม้ท่อน
อ่ืน ๆ ลง จากเดิมท่ีจัดเก็บในอัตราร้อยละ 40 ลดลงเหลือร้อยละ 10 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าไม้ของประเทศ 
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 เครือ่งเรอืนและชิน้สว่น  ผลติภัณฑไ์ม ้
 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูคา่รวม 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปรับลดลง  จากการ
ชะลอตัวของตลาดในต่างประเทศ ในขณะที่การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น สําหรับการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน     
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออก-นําเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยา ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน  17,331.14 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.25 โดยเป็นการ
ปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิตยาผง ยาเม็ด ยาครีม ยาน้ํา และยาฉีด 
เนื่องจากผู้ผลิตยารายใหญ่บางรายมีการขยายกําลังการผลิต และ
ตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดอาเซียนมีการขยายตัวท่ีดี  
การจําหน่ายยา ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 15,078.67 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.07 โดยเป็นการปรับลดลงของ
การจําหน่ายยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาผงท่ีขยายตัวตาม
คําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน  
การส่งออกยา ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า 100.54 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ  11.61 ใน
ภาพรวมการส่งออกยามีการขยายตัวท่ีดีจากการขยายตัวของ
ตลาดเวียดนาม เมียนมา และมาเลเซีย โดยในส่วนของเวียดนาม
นับเป็นการขยายตัวเป็นไตรมาสแรกหลังจากท่ีชะลอตัวต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลา 4 ไตรมาส สําหรับการนําเข้ายามีมูลค่า 430.91 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
8.29 โดยเป็นการนําเข้ายาจากสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และ
สเปน ลดลง ในขณะที่มีการนําเข้ายาชื่อสามัญจากอินเดียเพ่ิมข้ึน 
3.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นการนําเข้ายาจากอินเดียร้อย
ละ 10.06 ของมูลค่าการนําเข้ายาจากต่างประเทศของไทยท้ังหมด
ในไตรมาสนี้  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 สําหรับการผลิตยาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.59              
ตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะท่ีการจําหน่ายยาใน
ประเทศปรับลดลงร้อยละ 0.58 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดยาในประเทศ  
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ปริมาณการผลิตยาไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามการปรับเพ่ิมกําลัง
การผลิตและการขยายตัวที่ดีของตลาดยาต่างประเทศ ในขณะที่การจําหน่ายยาในประเทศปรับลดลงต่อเน่ือง
ตลอดทั้งไตรมาสตามคําสั่งซื้อที่ลดลง สําหรับการส่งออกขยายตัวได้ดีในตลาดเวียดนาม เมียนมา และมาเลเซีย 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และ
ถุงมือยาง  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และ
ถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 0.57 ล้านตัน 18.06 ล้านเส้น และ 
5,427.36 ล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมมีปริมาณลดลงร้อยละ 5.00 ตาม
การชะลอตัวของตลาดท้ังในและต่างประเทศ การผลิตยางรถยนต์
ลดลงร้อยละ 1.68 ตามการหดตัวของตลาด Replacement 
ในขณะท่ีการผลิตถุงมือยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.55 ตามการขยายตัว
ของตลาดส่งออก  
การจําหน่ายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีจํานวน 0.11 ล้านตัน 10.90 ล้านเส้น และ 
807.41 ล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน การจําหน่ายยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางใน
ประเทศมีปริมาณลดลงร้อยละ 8.33 4.80 และ 7.27 ตามลําดับ 
ตามความต้องการใช้ท่ีลดลง การหดตัวของตลาด Replacement 
และการปรับแผนการตลาดของผู้ผลิตบางราย 
การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 มีมูลค่า 1,071.61 1,342.25 และ 286.76 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
10.28 และ 0.91 ตามลําดับ จากการขยายตัวท่ีดีของตลาด
สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีการส่งออกยางแปรรูปข้ันต้นลดลงร้อยละ 
8.90 จากการปรับลดคําสั่งซ้ือลงของมาเลเซียและจีน  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 
 การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.05 และ 15.18 ตามลําดับ              
ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดท้ังในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม  คาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 2.17 ตาม
แนวโน้มคําสั่งซ้ือท่ีคาดว่าจะปรับลดลงของจีน  
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวของตลาดส่งออก การผลิตยางรถยนต์ลดลงตามการหดตัวของตลาด Replacement และการผลิต
ยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงตามการชะลอคําสั่งซื้อของตลาดมาเลเซียและจีน



31 
 

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การส่งออก การนําเข้า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลติ – สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
          2. มูลค่าการส่งออก การนําเข้า – กระทรวงพาณิชย ์
         * รวมถึงกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก   

การผลิต
 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.47 เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตเพ่ือการส่งออก 
และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับกระเป๋าเดินทาง* มี
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 18.54 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ได้รับคําสั่งให้ผลิตกระเป๋าชําร่วยจําหน่าย/แจก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 รองเท้า มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 12.09 เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนม
ขยายตัว ส่งผลให้มีการนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากต่างประเทศทดแทนการผลิต
เพ่ิมข้ึน 
การส่งออก-นําเข้า 

 การส่งออกมีมูลค่ารวม 440.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
5.82 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากมูลค่าการ
ส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สําหรับเดินทาง และ
รองเท้าและชิ้นส่วนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.87 12.80 และ 3.10 ตามลําดับ เนื่องจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของตลาด CLMV 

 การนําเข้ามีมูลค่ารวม 486.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.28 จากการนําเข้าสินค้า
สําเร็จรูปได้แก่ กระเป๋า และรองเท้า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20.21 และ 26.87 
ตามลําดับ จากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ขยายตัว ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาล
สําคัญ และผู้บริโภคปรับตัวตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรู ทําให้ความ
ต้องการสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 ปี 2562 

การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากฐานของไตรมาส  
ท่ี 2 ปี 2561 อยู่ในระดับสูง สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางและรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น 
การขยายตัวของการท่องเท่ียว การผลิตเพ่ือสต๊อกสินค้าไว้รองรับช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะกระเป๋าและรองเท้านักเรียน ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้การผลิตในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ขยายตัว 
 
 
 

ไตรมาส 1 ปี 2562 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.47 จากการผลิตเพ่ือการส่งออก ตาม
ความต้องการของกลุ่มประเทศ CLMV และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง* มี
การผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 18.54 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับคําสั่งให้ผลิตกระเป๋าชําร่วยจําหน่าย/แจก 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
การผลิต การจําหนา่ย และการส่งออก 

การผลิต อัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 1 ปี 2562 ในเชิงปริมาณ    
หดตัว  ร้อยละ  16.17 จากไตรมาสท่ีผ่ านมา  (%QoQ) เ น่ืองจาก
ผู้ประกอบการเน้นการนําสินค้าในสต็อกออกจําหน่ายแทนการผลิตสินค้า
ใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) พบว่า 
ดัชนีการผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.03 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยัง
ชะลอตัว ทําให้ปริมาณคําสั่งซื้อในตลาดหลักหลายแห่งลดลง 

การจําหน่าย อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัว ร้อยละ 
15.22 (%QoQ) และร้อยละ 5.08 (%YoY) ในเชิงปริมาณ ส่วนหน่ึงเป็นผล
จากพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมานิยม
สวมใส่สินค้าเคร่ืองประดับแบบน้อยช้ิน แต่มีมูลค่าสูง (minimal but high 
value) 

การส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) ไตรมาส 1  
ปี 2562 ขยายตัว ร้อยละ 13.22 (%QoQ) จากความต้องการบริโภคช่วง
เทศกาลต้นปีและช่วงวาเลนไทน์ แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY) พบว่า หดตัว ร้อยละ 6.49 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผู้บริโภค
บางส่วนยังไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลก และเมื่อ

พิจารณาในภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน คือ ขยายตัว 
ร้อยละ 11.47 (%QoQ) แต่หดตัว ร้อยละ 2.68 (%YoY) ตามการปรับตัวของระดับราคาทองคําเฉล่ียในตลาดโลกในแต่ละ
ช่วงเวลา 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ปี 2562 
การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สําหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) 
คาดว่า จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค 
และความต้องการสินค้าที่เพ่ิมขึ้น 
 

การผลิตและจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัว จากไตรมาสเดียวกัน   
ของปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
ขณะที่การส่งออก (ไม่รวมทองคํา) มีทิศทางหดตัวเช่นกัน เน่ืองจากผู้บริโภคบางส่วนไม่มั่นใจในสถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมืองโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น วันขึ้น
ปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ทําให้การส่งออกขยายตัว จากไตรมาสท่ีผ่านมา โดยเฉพาะเครื่องประดับทอง  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2559 และไม่ได้ปรับผลกระทบฤดูกาล 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลกากร 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 

 
ดัชนีการผลิต จําหน่าย ส่งออก และนาํเข้าอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
ที่มา : ข้อมูลเพ่ือจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
           กระทรวงพาณิชย์ จากการจัดกลุ่มของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
หมายเหตุ * ข้อมูลเบื้องต้น 
 
ดัชนีการผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  อยู่ที่ระดับ135.7 เพ่ิมขึ้นจาก  
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ร้อยละ 28.5 (%QoQ) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลออก
ผลผลิตสินค้าสําคัญ เช่น มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ประกอบกับการผลิต
น้ําตาลทรายดิบ เนื่องจากปีนี้เร่งปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนลดลงร้อยละ 0.3 (%YoY) เนื่องจากความต้องการ
บริโภคท้ังในชะลอตัวลง อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง น้ํามันปาล์มดิบ และกะทิ 
แม้ตลาดต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง 
ไก่แปรรูป และแป้งมันสําปะหลัง  
การจําหน่ายอาหาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีปริมาณ 65,738,974.71 พันตัน 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 3.3  (%QoQ) แต่ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.9 (%YoY) จากการจําหน่าย ไก่สดแช่
เย็นแช่แข็ง น้ําตาลทรายดิบ และน้ํามันปาล์มดิบ เนื่องจากดัชนีรายได้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 0.2 (%YoY) ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภค
ชะลอตัว 

การส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 7,447.2 ล้านเหรียญ ลดลงเล็กน้อย
จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 3.6 (%QoQ) จากการส่งออกสินค้าสําคัญที่
ลดลง อาทิ ข้าว ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง น้ําตาลทราย สับปะรดกระป๋อง 
และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 0.1 (%YoY) โดยเฉพาะตลาด สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และ
อาเซียน-5 จากการส่งออกที่ลดลงของสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า อาทิ ข้าว  มัน
เส้น น้ําตาลทราย กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และสับปะรด ด้วยปัจจัยลบอย่าง
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีน ที่ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอลง ประกอบ
กับสินค้าเกษตรที่ Over Supply ในปีก่อนอย่างสับปะรดกระป๋อง และน้ําตาล
ทราย 
การนําเข้า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 3,592.7ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ร้อยละ 1.9  (%QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
กับปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 (%YoY) จากการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึง อาทิ 
เมล็ดพืชน้ํามัน  กากพืชน้ํามัน นมและผลิตภัณฑ์นม เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศและต่างประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
ดัชนีการผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 คาดว่า

จะหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหดตัวร้อยละ 3.5 ด้วยปัจจัยลบอย่างการปิดหีบอ้อยที่เร็วกว่าปีก่อน ส่งผล
ให้ดัชนีการผลิตน้ําตาลทรายดิบลดลงมาก ประกอบกับราคากุ้งในประเทศตกตํ่า 
ทําให้การเพาะเล้ียงกุ้งลดลง ส่งผลโดยต่อดัชนีการผลิตกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งลดลง 
รวมท้ังดัชนีการผลิตสับปะรดกระป๋องที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สําหรับมูลค่าการ
ส่งออกภาพรวมคาดว่าจะปรับตัวกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.9 จาก
ฐานที่ค่อนข้างสูงในปีก่อน และจากปัจจัยบวกอย่างสหภาพยุโรปจัดสรรปริมาณ
โควตาใหม่ และยังได้รับผลดีจากการที่จีนได้นําเข้าไก่ไทยเพ่ิมขึ้นทดแทนการ
นําเข้าจากบราซิล ประกอบกับ EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุน
ภาพลักษณ์ประมงไทย ทําให้มูลค่าส่งออกสินค้าประมงกลับมาขยายตัวเป็นบวก
ได้ แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการกดดันด้านราคาจากประเทศคู่แข่งของสินค้าสําคัญ
อาทิ  ข้าว ซึ่งราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง (เวียดนาม) จึงยังไม่มีคําส่ังซื้อใหม่เข้ามา
ทั้งจากฟิลิปปินส์ที่ซื้อข้าวครบแล้ว และจีนที่ยังไม่มีข้อสรุปการส่งมอบข้าว  
G-to-G ที่เหลือ  ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (มันเส้น)  สับปะรดกระป๋อง  และกุ้ง
สดแช่เย็นแช่แข็ง ที่โดนกดดันด้านราคาจากอินเดีย และยังมีปัจจัยในส่วนของ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอลง รวมถึงประเด็น Brexit ที่มีความเป็นไปได้จากการท่ี  
สหราชอาณาจักรอาจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการทําข้อตกลง 

ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 หลังจากขยายตัว
อย่างต่อเนื่องต้ังปี 2560 เป็นผลจากความต้องการบริโภคท้ังในชะลอตัวลง อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง น้ํามันปาล์มดิบ และกะทิ อีกทั้งรายได้เกษตรกร
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคชะลอตัว ประกอบกับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะตลาด สหรัฐอเมริกา 
แอฟริกา และอาเซียน-5 จากการส่งออกท่ีลดลงของสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า อาทิ ข้าว  มันเส้น น้ําตาลทราย กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และสับปะรด ด้วย
ปัจจัยลบอย่างเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศคู่ค้า
ที่อ่อนแอลง ประกอบกับสินค้าเกษตรท่ี Over Supply ในปีก่อนอย่างสับปะรดกระป๋อง และน้ําตาลทราย
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