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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4/2561  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2561  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวร้อยละ 2.43 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา ทําให้ปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 2.80 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.52 โดย อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในไตรมาส            
ที่ 4/2561  อาทิ  ยานยนต์ การผลิตเพ่ิมขึ้นจากในเกือบทุกรายการสินค้า (ยกเว้นรถยนต์น่ังขนาดใหญ่ และรถยนต์
น่ังตรวจการณ์) เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับค่ายรถยนต์ต่างมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่น
ใหม่เพ่ือกระตุ้นตลาดอย่างต่อเน่ือง น้ําตาล เน่ืองจากปีน้ีเปิดหีบการผลิตเร็ว และโรงงานส่วนใหญ่ปรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการหีบอ้อยที่สามารถรองรับผลผลิตได้สูงขึ้น การกลั่นปิโตรเลียม ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นตามความ
ต้องการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและนํ้ามันเครื่องบินที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการใช้ที่
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการขนส่งเดินทาง เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพ่ิมขึ้นจากนํ้าอัดลม และน้ําด่ืมให้กําลังงาน โดย
เป็นผลจากปลายปีก่อน ผู้ผลิตรายหน่ึงเพ่ิงเร่ิมเปิดสายการผลิต และอยู่ในช่วงทดสอบเคร่ืองจักร ทําให้ยังผลิตสินค้า
ได้ไม่มาก มาในปีน้ีสามารถทําการผลิตสินค้าได้เต็มความสามารถ รวมถึงมีการขยายกําลังการผลิตของผู้ผลิตบางราย
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเครื่องปรับอากาศ จากปริมาณการจําหน่ายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองรวมถึง
ปริมาณการส่งออกที่ได้รับคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจากตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

 

แนวโน้มไตรมาสที่ 1/2562  
 เหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าการผลิตและการจําหน่ายในประเทศจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ        
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจะผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างจากการขยายตัวของโครงการก่อสร้างของภาครัฐ อาทิ โครงการที่เก่ียวเน่ืองกับ
พ้ืนที่  EEC และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีม่วง 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตและการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 และ 4.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น มาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของ
ภาครัฐในช่วงปลายปี 2561 การจัดเลือกต้ังในปี 2562 ซึ่งคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดทําให้เศรษฐกิจฟ้ืน
ตัว ประกอบกับแนวโน้มความตึงเครียดสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีท่าทีที่ผ่อนคลายลง  

 อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า จะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ IC ตามความต้องการของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลก 

 รถยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 530,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือส่งออกร้อยละ 50-55 
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 รถจักรยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดย
แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

↔  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ กลุ่มเย่ือกระดาษ คาดว่า จะขยายตัวต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตรมาส        ที่
ผ่านมา ตามทิศทางการตลาดจากประเทศคู่ค้าหลักทั้งจากจีนและตลาดอาเซียน ประกอบกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษเพ่ือการบรรจุและโลจิสติกส์     
ค่อนข้างสูง สําหรับกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะชะลอตัวตามผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น 
 เซรามิก การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุน
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และจีน 
โดยเฉพาะการส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์ไปยังประเทศจีน ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และการส่งออก
กระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นในกลุ่มประเทศ CLMV  สําหรับมูลค่าการนําเข้า คาดว่าจะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกจากจีน 
 ปูนซีเมนต์ ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเน่ืองจากยังคงได้ปัจจัยบวก          
จากความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐต่าง ๆ   ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่ายัง
จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้น 

↔  สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่า การผลิตเส้นใย     
สิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการส่งออกที่คาดว่าจะลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของ
สหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจส่งผลให้การค้า การลงทุนในตลาดดังกล่าว
ชะลอตัว ซึ่งจะมีผลต่อกลุ่มประเทศผู้ผลิตสินค้าที่มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้า
สําเร็จรูป คาดว่าจะ ขยายตัวต่อเน่ืองในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่สามารถรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างประเทศได้ 

↔  ไม้และเคร่ืองเรือนไม้ การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในประเทศไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 คาดว่า
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์   
แผ่นไม้คาดว่าจะมีปริมาณลดลง ตามแนวโน้มการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีนที่คาดว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง 
 ยา การผลิตและจําหน่ายยาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   
ร้อยละ 2.12 และ 0.26 ตามลําดับ โดยเป็นการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิดตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาด
ยาในประเทศ และตลาดส่งออกโดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และฮ่องกง     

↔  ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว  
ร้อยละ 1.60 และ 0.54 ตามลําดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยาง
แปรรูปขั้นต้นคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 4.06 ตามแนวโน้มคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะปรับลดลงของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะจีน 
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↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของตลาด 
CLMV ซึ่งกําลังขยายตัว เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางที่มีทิศทางการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยกระตุ้น  
ต่าง ๆ เช่น ช่วงเทศกาลสําคัญ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการขยายตัวของการท่องเที่ยว จากการที่ภาครัฐได้มี
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอ่ืน ๆ โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้ามีแนวโน้มการผลิตลดลง 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

↔  อัญมณีและเคร่ืองประดับ การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ จะมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการนําสินค้าบางรายการในสต๊อกออกจําหน่าย
แทนการผลิตสินค้าใหม่  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในช่วงตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ แต่หาก
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คาดว่า จะมีแนวโน้มหดตัว ตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มชะลอตัว ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค และความต้องการสินค้าที่ลดลง 
 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว    
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 และ 3.8 ตามลําดับ จากปัจจัยบวกของการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปที่จะขยายตัวตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อาทิ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น 
และ CLMV โดยเฉพาะสินค้าสําคัญอย่าง เน้ือไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง กุ้ง มันสําปะหลัง      
เครื่องปรุงรส และอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกับการปลดล็อกใบเหลืองประมงไทยของสหภาพยุโรป ที่ทําให้
ประเทศคู่ค้าเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าประมงไทยมากขึ้น และราคาพลังงานอยู่ในระดับตํ่าและมีเสถียรภาพ แม้
จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศรุมเร้าเพ่ิมขึ้น อย่างอุปสงค์ในประเทศของกลุ่มเครื่องด่ืมที่มี
นํ้าตาลเริ่มทรงตัว ส่วนหน่ึงเน่ืองจากราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นภาษีนํ้าตาลและกระแสรักสุขภาพที่มี
อย่างต่อเน่ือง และกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปจะทรงตัวจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  อีกทั้ง
ผู้ผลิตในไทยได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนแก่ประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะอินเดียและอินโดนีเซียแล้ว นอกจากน้ี 
ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวและเงินหยวนที่อ่อนค่าหลังเกิดข้อพิพาททางการค้ากับ
สหรัฐฯ รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบต่อราคาและรายได้อีกด้วย 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

ดัชนีอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ 
   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม

ขยายตัวร้อยละ 2.43 
 (%YoY) 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ระดับการจําหน่ายสินค้าขยายตัวร้อยละ 3.29 

(%YoY) 

 

     ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู่ที่ระดับ 114.55 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(112.39) ร้อยละ 1.92 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (111.84) ร้อยละ 2.43  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตเครื่องดื่มที ่ไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตนํ้าแร่
และน้ําดื่มบรรจุขวดประเภทอื่น ๆ รวมทั้งการแปรรูป
และการถนอมผลไม้และผัก เป็นต้น 
     สํ าหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส ่งผลให ้ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
     ในปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 
115.08 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (111.94) 
ร้อยละ 2.80 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิต
นํ้าตาล  และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ไ ด้จากการกลั่น
ปิโตรเลียม เป็นต้น 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 
115.20 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (111.24) ร้อยละ 
3.56 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
(111.53) ร้อยละ 3.29 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ และการผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ การผลิตนํ้าแร่และน้ําด่ืมบรรจุขวดประเภท
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้า
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิต
ยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 
รวมทั้งการผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป เป็น
ต้น 
     ในปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 113.74 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (111.07) ร้อยละ 
2.40 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้า
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร รวมทั้งการผลิตเครื่องจักร
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป เป็นต้น 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิค้าสําเร็จรูปคงคลัง
   ระดับการสํารองสินค้าเพ่ือจําหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 68.35 

 

 
 

     ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
อยู่ที่ระดับ 115.66 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(110.88) ร้อยละ 4.32 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (108.29) ร้อยละ 6.81 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป และการผลิต
เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูป
คงคลังเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ 
การผลิตยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
แผ่นวงจร และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่น ๆ เป็น
ต้น 
     ในปี 2561ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 
111.05 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (108.14) 
ร้อยละ 2.69 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้า
สําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร รวมทั้งการ
ผลิตยางล้อและยางใน เป็นต้น 
 

    ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 68.35 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(ร้อยละ 66.44) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 (ร้อยละ 67.35) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตนํ้าตาล รวมทั้งการแปรรูปและการถนอมผลไม้
และผัก เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การ
ผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ยาสูบ เป็นต้น 
     ในปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 
68.46 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (67.12) โดย
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 93.23 

 

 

     ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉล่ียมีค่า 
93.23 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (92.40) และเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 (87.33) ส่วนดัชนี
ความเช่ือมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 
106.67 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี  2560 
(102.70)  
     ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ลบวก ต่ อค่ า ดั ช นี ค ว าม เ ช่ื อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นผลมา
จากคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือจําหน่ายในช่วงปลายปีและ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดขายภายในประเทศในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแฟช่ัน กลุ่มอาหาร กลุ่มยานยนต์ และกลุ่ม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้การลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐขยายตัวต่อเน่ืองส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง     

 
 
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   



10 
 

การค้าต่างประเทศ 
 

 “มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ตามมูลค่าการส่งออกและการนําเข้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในภาพรวมการค้าต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยดุลการค้าไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ขาดดุลการค้า 392.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ”  

 สถานการณ์การค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
125,145.4  ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 62,376.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการ
นําเข้าเท่ากับ 62,768.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 
2.0 และมูลค่าการนําเข้าขยายตัวร้อยละ 5.8 อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขาดดุลการค้า 392.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 

 
โครงสร้างการส่งออก 

  
 การส่งออกในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

มีมูลค่า 62,376.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเมื่อพิจารณาแยกรายหมวด
สินค้า พบว่า สินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าการ
ส่งออก 5,831.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว   
ร้อยละ 4.0 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมี
มูลค่าการส่งออก  4,380.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 สินค้าอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออก 49,142.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 1.8 สินค้าแร่และเช้ือเพลิงมี
มูลค่าการส่งออก 3,022.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 18.4  

 

สําหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีมูลค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่การส่งออกขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 2,893.7 เพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ  5.0) อัญมณีและเคร่ืองประดับ  (มูลค่าการส่งออก 2,841.4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.4) เม็ดพลาสติก (มูลค่า   
การส่งออก 2,493.8 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.3) เคมีภัณฑ์ (มูลค่าการส่งออก 2,409.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.1) และ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 1,985.1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0) 

 
 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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ตลาดส่งออก 
 
 

 สัดส่วนการส่งออกแยกตามตลาดส่งออกสําคัญ 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561การส่งออกไปยังตลาดหลัก 

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 และส่งออกไปยัง
ตลาดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของการส่งออกทั้งหมด เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกไป
ยังตลาดหลักมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด ทั้งน้ีการส่งออก
ไปยังอาเซียน (9 ประเทศ) มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น
มากที่ สุด  อยู่ที่ ร้ อยละ  9 .4 รองลงมา  คือ  ญี่ ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 8.4 และ 6.7 ตามลําดับ 
ในขณะที่การส่งออกไปจีนและสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 
หดตัวลงร้อยละ 4.6 และ 3.2 ตามลําดับ 

                 
  

โครงสร้างการนําเข้า 
การนําเข้าในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 62,768.9 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวด
สินค้า พบว่า การนําเข้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า 
โดยสินค้าเช้ือเพลิงมีมูลค่าการนําเข้า 11,674.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.9 สินค้าทุนมีมูลค่าการ
นําเข้า 16,135.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.7 
สินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้า 23,596.1 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.1 สินค้าอุปโภคบริโภคมี
มูลค่าการนําเข้า 7,412.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว    
ร้อยละ 8.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งมีมูลค่า    
การนําเข้า 3,822.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.7 
และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่า
การนําเข้า 127.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 56.0 

 
 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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แหล่งนาํเข้า 

สัดส่วนการนําเข้าแยกตามตลาดนําเข้าสําคัญ 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561แหล่งนําเข้าที่สําคัญ
ของไทย ได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสัดส่วนการ
นําเข้า ร้อยละ 20.8 18.4 14.7 8.2 และ 6.3 ตามลําดับ 
เมื่อรวมสัดส่วนการนําเข้าไปยังตลาดสําคัญ คิดเป็นร้อยละ 
68.4 และนําเขา้จากตลาดอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 31.6  ของ
การนําเข้าทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน พบว่า แหล่งนําเข้าสําคัญของไทยมีมูลค่าการนําเข้า
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด โดยนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 11.0 รองลงมา ได้แก่ จีน 
ญี่ปุ่น และอาเซียน (9 ประเทศ) ซึ่งมีมูลค่านําเข้าขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4 9.0 และ 7.5 ตามลําดับ ขณะที่
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มีมูลค่านําเข้าหดตัวร้อยละ 
10.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

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 4/2561 และ
แนวโน้มไตรมาสที่ 1/2562 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 

 
ดัชนีการผลิต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการจําหน่ายและมูลค่าการนําเข้า 

 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 112.2 ลดลงจาก  

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.8 (%YoY) และลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 

ร้อยละ 11.2 (%QoQ) โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กทรง

แบนลดลงร้อยละ 2.8 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลง คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง  

ร้อยละ 35.7 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 13.2  เน่ืองจาก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาถูกเพ่ิมขึ้น  

เช่น จีน เวียดนาม  สําหรับเหล็กทรงยาว การผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8  ผลิตภัณฑ์ที่มีการ

ผลิตเพ่ิมขึ้น คือ ลวดเหล็ก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5  รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และ

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 และ 3.8 ตามลําดับ เนื่องจาก

ได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งการก่อสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ และการก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน 

การจําหน่าย ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีปริมาณ 4,199,533 ตัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 (%YoY) แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 

ปี 2561 ร้อยละ 9.1 (%QoQ) โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

โดยการจําหน่ายเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่าย

เพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่น เคลือบโครเมียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.6 (เพ่ิมขึ้นทั้งจาก

การผลิต และการนําเข้า โดยนําเข้าเพ่ิมขึ้นจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน) 

เน่ืองจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม อาหาร

ทะเลกระป๋อง ส่งผลให้การจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น รองลงมา คือ เหล็ก

แผ่นรีดเย็นชนิดบาง และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.4  และ 

12.0 ตามลําดับ  แต่การจําหน่ายเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 4.3  จากการ

จําหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดลงร้อยละ 1.4  และ เหล็ก

ลวด ลดลงร้อยละ 0.9 

การนําเข้า ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีมูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.2 (%YoY) และเพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ร้อยละ 2.2 (%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยการนําเข้าเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.2 ผลิตภัณฑ์ที่มี

การนําเข้าเพ่ิมขึ้น คือ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 69.1 (นําเข้าเพ่ิมขึ้น

จากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท Alloy Steel 

และลวดเหล็ก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.7 และ 11.2 สําหรับการนําเข้าเหล็กทรง

แบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.9 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่น

เคลือบดีบุก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.8 (นําเข้าเพ่ิมขึ้นจากจีน เกาหลีใต้ และสเปน) 

รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.2 และ 23.2 ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

คาดการณ์ว่าการผลิตและการจําหน่ายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะผลิตเพ่ิมขึ้น 

เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างจาก

การขยายตัวของโครงการก่อสร้างของภาครัฐ อาทิ โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับ

พ้ืนที่  EEC และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีม่วง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560  
จากการผลิตเหล็กทรงแบนลดลง เช่น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน แต่การผลิตเหล็ก   
ทรงยาวปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากการผลิตลวดเหล็ก ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน 
เน่ืองจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง   
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก การจําหน่าย
ในประเทศ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   การนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 3,984.8   ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 3.3 (%QoQ) แต่เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.8 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการ
นําเข้าเพ่ิมข้ึน ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 
24.6 เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 98.4
ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 0.3 (%QoQ) และลดลงร้อยละ 2.1 
(%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากตลาด
ส่งออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ี
ปรับตัวลดลง ได้แก่ สายไฟฟ้า เครื่องซักผ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ เย็น 
เตาไมโครเวฟ และคอมเพรสเซอร์ ลดลงร้อยละ 19.3, 18.3, 12.0, 6.8, 
1.4 และ 0.9 ตามลําดับ ในขณะที่สินค้ากระติกนํ้าร้อน เครื่องปรับอากาศ 
พัดลมตามบ้าน และหม้อหุงข้าว ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.1, 14.1, 11.7 
และ 0.1 ตามลําดับ โดยเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมใน
ตลาดญี่ปุ่นเน่ืองจากการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกในปี 2020 
 การจําหน่ายในประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2561 สินค้าท่ีมีการปรับตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เตาไมโครเวฟ 
คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ 27.6, 
14.2, 13.9, 5.6 และ 4.5 ยกเว้น กระติกนํ้าร้อน เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลม เพิ่มข้ึนร้อยละ 26.5, 16.8 และ 6.2 ตามลําดับ  
  การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
5,936.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 3.1 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.3 (%YoY) จากการ
ส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน  และสหภาพยุโรป ลดลง     ร้อยละ 
15.1, 14.5 และ 4.0 โดยสินค้าตู้เย็นลดลงร้อยละ 5.4 และเครื่องซักผ้า
ลดลงร้อยละ 30.1 โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 81.0 ซ่ึง
เป็นผลจากมาตรการ Safeguard ท่ีสหรัฐอเมริกามีต่อไทย ในขณะที่
สินค้าเครื่องปรับอากาศมีการส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.9 แผงสวิตซ์และ
แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4  

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 คาดว่า การผลิตและการ
ส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3 และ 4.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น 
มาตรการกระตุ้นความต้องการซ้ือสินค้าของภาครัฐในช่วงปลายปี 
2561 การจัดเลือกตั้งในปี 2562 ซ่ึงคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการ  
อัดฉีดทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ประกอบกับแนวโน้มความตึงเครียด
สงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีท่าทีท่ีผ่อนคลายลง 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับ   
ปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ สายไฟฟ้า เครื่องซักผ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ เย็น เตาไมโครเวฟ และคอมเพรสเซอร์ ในขณะที่สินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระติกน้ําร้อน 
เครื่องปรับอากาศ พัดลมตามบ้าน และหม้อหุงข้าว ส่วนการส่งออกมีมูลค่าลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน  และสหภาพยุโรป
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

    การนําเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า
การนําเข้า 9,830.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแล้ว 
ร้อยละ 1.9 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.5 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนคือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 0.9 และวงจรรวม (IC) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีดัชนี

ผลผลิตอยู่ท่ี 103.5 ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 8.9 (%QoQ) 
และลดลงร้อยละ 0.4 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD และ 
Other IC ร้อยละ  12.8 และ  3.4 ในขณะท่ี  PCBA, Printer, 
Monolithic IC และ Semiconductor ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
17.9, 11.3, 2.5 และ 2.1 ตามลําดับ โดย IC ยังคงใช้เป็นชิ้นส่วน
สําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใช้
เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มี
ความจุมากข้ึนเพ่ือใช้ใน Cloud Storage 
    การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า
การส่งออก 9,242.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว
ร้อยละ 5.2 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 6.8 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาดหลักท้ังหมดปรับตัว
ลดลง ได้แก่ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
ลดลงร้อยละ 20.8, 5.4, 4.8, 4.4 และ 3.6 ตามลําดับ เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 12.8 
วงจรรวม โดย HDD และ IC ปรับตัวลดลง 17.9 และ 5.9 โดยลด
ในตลาดจีนถึงร้อย 36.9 และ 23.5 ตามลําดับ ซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ต่อห่วงโซ่การส่งออกของไทย ในขณะท่ีเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.1 โดยลดลงในตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน  
ร้อยละ 27.2 และ 14.7 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากความต้องการสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ IC ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ   
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้ง HDD และ Other IC จากผลกระทบมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อห่วงโซ่การส่งออกของไทย ในขณะที่ PCBA, Printer, Monolithic IC และ Semiconductor 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น  
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต ์

 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 563,578 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 2.93 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 10.27 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการผลิต
รถยนต์น่ัง ร้อยละ 39 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 59 และ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 2 
การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 295,155 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 14.64 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.62 (%YoY) แบ่งเป็นการจําหน่าย
รถยนต์น่ัง ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 41  รถ PPV และ 
SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 5 
การส่งออกรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 281,853 คัน ลดลงจากไตรมาส  
ท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 5.04 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 2.71 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์น่ัง 
ร้อยละ 36 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 54  และรถ PPV ร้อยละ 10 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 2,471.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 6.01 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.64 (%YoY) โดยตลาดส่งออก
ท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ ปุ่น 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ใน  
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 3,052.68  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 2.57 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.82 (%YoY) โดยตลาดนําเข้าท่ี
สําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ
เยอรมนี 
แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 530,000 คัน 
โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และ
การผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 50-55 

 

 

 

 

  

511,079 
539,690 516,879 

547,547 563,578 

250,935 237,093 252,025 257,466 
295,155 

289,714 295,230 
266,730 

296,827 281,853 

4Q 2560 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

2,361.92 2,433.57 2,455.09 
2,629.73 

2,471.57 

2,884.91 2,918.45 3,035.85 2,976.14 3,052.68 

4Q 2560 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยตลาดในประเทศมีการขยายตัว เน่ืองมาจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  
อย่างไรก็ตาม การส่งออกที่มีการชะลอตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีจํานวน 505,795คัน ลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 0.88 (%QoQ) และลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 0.62 (%YoY)  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 422,223 คัน ลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 2.13 (%QoQ) แต่เพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 0.49 (%YoY)  
การส่งออกรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีจํานวน 241,399 คัน (เป็นการ
ส่งออก CBU 98,088 คัน และ CKD 143,311 ชุด) เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 23.53 (%QoQ) และ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.46 
(%YoY)  
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 208.96 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 13.36 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.47 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกท่ีสํา คัญของส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย 
มูล ค่ าการนํ า เ ข้ าของส่ วนประกอบและ อุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 154.55 ล้านเหรียญสหรฐั 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 17.64 (%QoQ) 
และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.50 
(%YoY)  โดยตลาดนําเข้าท่ีสําคัญของส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสที่ 1    
ของปี 2562 
จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ประมาณการในไตรมาสท่ี  1 ปี  2562 จะมีการผลิต
รถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

  

508,941 
543,178

503,819 510,284 505,795

420,156 
465,093 469,605

431,402 422,223 

226,760 
252,986

196,475 195,415
241,399 

4Q 2560 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

212.07
197.22

174.67 184.33
208.96

146.49
157.84

134.71 131.38
154.55

4Q 2560 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์  (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศมีการชะลอตัว   
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คาดการณ์ตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเคมีภัณฑ์

จะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,100 และ 4,145 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.5 ตามลําดับ
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก และ
ผลจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในการผลิตและส่งออกของไทย 

  

การตลาดและการจําหน่าย 

 

 
 

  

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีมูลค่า 2,124.45 
ล้านเหรียญสหรัฐลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ร้อยละ 4.30 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
9 .67 (%YoY) แบ่ ง เป็น เคมี ภัณฑ์ขั้ นพื้นฐาน  1 ,190.01 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 ส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 
934.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.10 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยเคมีภัณฑ์ขั้นปลายที่ทําให้มูลค่าการ
ส่งออกลดลงที่สําคัญ ได้แก่ สี และเครื่องสําอาง ตามลําดับ 
การนําเข้าเคมีภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
3,877.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
ร้อยละ 9.40 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.49 (%YoY) เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 2,522.37 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.66 และ
เคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 1,355.34 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงร้อยละ 
12.73 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยเคมีภัณฑ์ขั้น
ปลายที่ทําให้มูลค่าการส่งออกลดลงที่สําคัญ ได้แก่ ปุ๋ย สี และ
เครื่องสําอาง ตามลําดับ 

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 แต่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยตลาดหลักในการส่งออก ได้แก่ กลุ่มประเทศ
อาเซียน จีน และญี่ปุ่น ในขณะที่มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561  
ร้อยละ 9.40 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.49 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้
มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลําดับ  

มลูคา่การนําเข้าเคมีภณัฑ์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

มลูคา่การสง่ออกเคมีภณัฑ์  (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ท่ีมา :  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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283,808 
273,154 280,191 268,999 

283,985 288,267 285,993 287,588 
299,654 294,857 

175,571 180,097 171,275 167,069 

193,608 196,616 198,925 
209,954 210,332 218,659 

การส่งออก การนําเข้า 

อุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 

 

 

               
หน่วย: ตัน

 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 5.17 (%QoQ) จาก

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561  และลดลงร้อยละ 3.02 (%YoY) เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงดัชนีผลผลิตท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ 

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.96 (%QoQ) 

จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561  และลดลงร้อยละ 3.30 (%YoY)  เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้าท่ีลดลงมากท่ีสุด 

คือ ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.08 

(%QoQ) จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ 0.63 (%YoY) 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้าท่ีลดลง

มากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น 
ปริมาณการส่งออก ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีปริมาณ 294,857 ตัน 

ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ร้อยละ 1.60 (%QoQ) แต่เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.29 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์

ท่ีมีการส่งออกเพิ่มข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสตกิ

ปูพื้น (3918) แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอ่ืน ๆ ชนิดยึดติด

ในตัว (3919) และแผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ท่ีไม่

เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) 

ปริมาณการนําเข้า ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีปริมาณ 218,659 ตัน 

เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 3.69 (%QoQ) และ เพิ่มข้ึน

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.21 (%YoY) โดยกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการนําเข้าเ พ่ิมข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (3916) พลาสติกปูพื้น (3918) และเครื่อง

ประกอบอาคาร (3925)

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 

 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกและนําเข้าประมาณ  299,280 ตัน และ 223,032  ตัน ตามลําดับ เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย  เน่ืองจากยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างต่อเน่ือง ท้ังจากราคานํ้ามันในตลาดโลกมีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับข้ึนราคาสินค้าจากปัญหา

สงครามการค้า อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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ดัชนีผลผลิต ดัชนีการส่งสินค้า

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีปริมาณการส่งออกและนําเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากประเทศคู่ค้าเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และตลาดใหม่ เช่น อินเดีย 
ASEAN มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต จึงช่วยหนุนปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย 

ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

 
 

สําหรับราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ไตรมาส 4 ปี 2561 (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, LLDPE, HDPE และ PP มีราคา
เฉลี่ยอยู่ท่ี 36.16, 36.05, 39.60 และ 39.88 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่าราคาเฉลี่ยของ 
LDPE, LLDPE และ HDPE ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 42.13, 39.52 และ 40.57 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ ส่วน  PP ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก
ระดับราคา 39.54 บาท/กิโลกรัม  
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 1 ปี 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 3,300.239 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่า
การนําเข้าประมาณ 1,317.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.88 และ 13.82 ตามลําดับ ท้ังนี้คาดว่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยปัจจัยสําคัญท่ีอุตสาหกรรมต้องติดตาม คือ การ
ปรับตัวของระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  ภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียและภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะมาตรการภาษีนําเข้าซ่ึงจะนําไปสู่การการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า 

การตลาดและการจําหน่าย 

 
 

 
       ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

มูลค่าการส่งออก ไตรมาส 4 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
2,994.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.71 (%YoY)   
มูลค่าการนําเข้า ไตรมาส 4 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
1,261.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.25 (%YoY)  

สาเหตุสําคัญท่ีทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน 
เกิดจากตลาดส่งออกหลักมีการขยายตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
และอินโดนีเซีย  ส่วนการนําเข้าเพ่ิมข้ึนจากประเทศ
กัมพูชา และอินเดีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ํามันส่งผลต่อมูลค่าส่งออก และนําเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี 
ราคาสินค้า ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 แนฟทา (Naphtha) 
ของตลาดเอเชีย มีราคาเฉลี่ย 18.92 บาท/กิโลกรัม 
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากราคา
เฉลี่ย 21.95 บาท/กิโลกรัม ตามการปรับลดลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก  ส่วนราคา  
เอทิลีนและโพรพิลีนของตลาดเอเชียในช่วงไตรมาส 4 
ปี 2561 มีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 28.97 และ 30.72 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2560 พบว่า ราคาเอทิลีนปรับตัวลดลงจากราคา 38.85 
บาท/กิโลกรัม ส่วนโพรพิลีนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากราคา 
27.45 บาท/กิโลกรัม 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชีย ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย ตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีมูลค่าการส่งออกและการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากประเทศคู่ค้าท่ีเพ่ิมข้ึน
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การส่งออก-นําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 

   

 การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากกล่องกระดาษลูกฟูก และกระดาษพิมพ์เขียน 
ร้อยละ 1.22 และ 6.31 ตามลําดับ (%QoQ) ในขณะที่ (%YoY) ดัชนีฯ 
เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเย่ือกระดาษ และกล่องกระดาษลูกฟูก ร้อยละ 15.85 
และ 4.09 ตามลําดับ ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ ท่ีเพิ่มขึ้นของ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอื่น ๆ เช่น กลุ่มอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป 
ยานยนต์และช้ินส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีใช้บรรจุเพื่อการขนส่งและ
ปกป้องสินค้า ซ่ึงในปัจจุบันมีรูปแบบและความหลากหลายมากขึ้น 

 การส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสท่ี 4 
ปี 2561 มีมูลค่ารวม 570.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.64 
(%QoQ) โดยเพิ่มขึ้นท้ังกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ร้อยละ 2.73 และ 2.80 ตามลําดับ จากการส่งออกเย่ือกระดาษชนิดเย่ือ
ไม้เคมีละลายน้ําได้ และเมื่อเทียบ (%YoY)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12  ในกลุม่
เย่ือกระดาษ ไปยังตลาดจีน (คู่ค้าหลัก) หนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่งออก
เพิ่มขึ้นในกลุ่มหนังสือท่ีพิมพ์เป็นเล่ม โบรชัวร์ แผ่นปลิว รูปลอก รวมถึง
หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสําหรับเด็ก จะส่งออกไป
ยังประเทศฮ่องกง และมาเลเซียเป็นหลัก ในขณะที่กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่งออกชะลอตัวเล็กน้อย ร้อยละ 1.69 โดยส่งออกไป
ยังเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
 การนําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
มีมูลค่า 671.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.37 (%QoQ) และ
ลดลงร้อยละ 1.63 (%YoY) จากการนําเข้าท่ีลดลงในกลุ่มเย่ือกระดาษ 
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดท่ีไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ 
หนังสือและสิ่งพิมพ์รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย และรูปลอกต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษชําระ และผลิตภัณฑ์
กระดาษอื่น ๆ นําเข้าเพิ่มขึ้น ท้ัง (%QoQ) และ (%YoY) ร้อยละ 8.92 
และ 9.81 ตามลําดับ  และคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มข้ึนในไตรมาส
หน้า 

นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
      ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 
จํานวน 52 รายการ โดยมีเย่ือกระดาษ เป็นรายการสินค้าท่ียกเลิก
ควบคุมราคา เน่ืองจากราคาค่อนข้างทรงตัวและมีภาวะการค้าปกติ จึง
ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาดและมีการแข่งขัน ซ่ึงภาคการผลิต
ควรติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การบริหารจัดการ   
การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเยื่อกระดาษ และกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมี
ทิศทางเดียวกับการส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการส่งออกเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยเฉพาะตลาด
อาเซียนและจีนที่เป็นตลาดส่งออกหลักเติบโตต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคในประเทศขยายตัว ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แนวโน้มในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 
      แนวโน้มไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 กลุ่มเย่ือกระดาษ คาดว่า จะขยายตัว
ต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของผู้มี
คําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าหลักท้ังจากจีนและตลาดอาเซียน ประกอบกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา
มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษเพื่อการบรรจุและโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง 
สําหรับกลุ่มหนังสือและสิ่ งพิมพ์จะชะลอตัวตามผู้บริ โภคที่ปรับ 
เปลี่ยนไปและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 

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 4 ปี 2561 กระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 29.62 ล้านตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 
17.79 (%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
1.82 (%YoY) ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 1.91 ล้าน
ชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 1.23 แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 0.43 จากการผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือท้ัง
ในและต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ประเทศจีน 
การจําหน่าย ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 กระเบื้องบุ พ้ืน บุผนัง  
มีปริมาณการจําหน่าย 38.87 ล้านตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 4.25 (%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 8.46 (%YoY) จากความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม
ม า ก ขึ ้น  แล ะก า ร ข ย า ยต ัว ข อ ง ภ า คก ่อ ส ร ้า ง  ใ น ขณะ ที ่  
เคร่ืองสุขภัณฑ์มีจํานวน 1.05 ล้านชิ้น เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 4.94 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.66  
การส่งออก ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 การส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน 
บุผนัง มีมูลค่า 23.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 5.59 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 
2.29 จากยอดคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนของ สปป.ลาว และเมียนมา ซ่ึงเป็น
ตลาดหลัก ในขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑ์มีมูลค่า 54.76  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 2.39 แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 9.11 และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง จากยอดคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากจีน และกัมพูชา 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 1 ของปี 2562 
การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 1 
ของปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากการลงทุน
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับการ
ส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และจีน โดยเฉพาะ
การส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์ไปยังประเทศจีน ท่ีคาดว่าจะมีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง ท่ีคาดว่า
จะขยายตัวได้ดีข้ึนในกลุ่มประเทศ CLMV  สําหรับมูลค่าการนําเข้า 
คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกจากจีน 
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์

ปริมาณการผลิตและการจําหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวจากการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และคําส่ังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ ด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่นและจีน  โดยเครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดจาก
การขยายตัวไปยังประเทศจีน และคาดว่าจะยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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 4 ปี 2561 
มีจํานวน 9.76 ล้านตัน  ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 
ร้อยละ 2.91 (%QoQ)  แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน  
ของปีก่อน ร้อยละ 1.54 (%YoY) เพ่ือรองรับการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐต่างๆ ท่ีมีความคืบหน้าตามลําดับ 

การจําหน่ายปูนซี เมนต์ในประเทศ  (ไ ม่รวมปูนเ ม็ด )  
ไตรมาสท่ี 4  ปี 2561  มีจํานวน 8.45 ล้านตัน  ลดลงจาก  
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 3.99 แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 3.25 (%YoY) 
การส่งออก - นําเข้าปูนซีเมนต์ ( ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาส  
ท่ี 4 ปี 2561  มีมูลค่าจากการส่งออก 60.81 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.33 (%QoQ) เม่ือเทียบกับไตรมาส 
ท่ี 2 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ 24.62 (%YoY) จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนจากการท่ีผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุน
ในประเทศท่ีเคยเป็นตลาดหลักสําคัญของไทยมาก่อน   โดย
มูลค่าส่งออกปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ลดลงจากประเทศ 
กัมพูชา ร้อยละ 32.06 สปป.ลาว ร้อยละ 23.83 และ เมียนมา 
ร้อยละ 17.28  ส่วนการนําเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)  
มีมูลค่า 17.29  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 
ปี 2561  ร้อยละ 68.90  และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 16.66   โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจาก  สปป.ลาว  
ร้อยละ  16.48 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสท่ี  1 
ของปี 2562   เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึน
เนื่องจากยังคงได้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องใน
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐต่าง ๆ   ส่วนมูลค่า
การส่งออกคาดว่ายังจะสามารถขยายตัวได้ดีข้ึน 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่าย 
มูลค่าส่งออกและนําเข้าปูนซีเมนต์

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) ปริมาณการจํ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน มีการผลิตและ
การจําหน่ายเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยโดยได้ปัจจัยบวกจากความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ  การ
ส่งออกหดตัวจากคําสั่งซื้อที่หายไปของตลาดส่งออกหลักที่ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศ

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 
 

 
การผลิตและจําหน่ายในประเทศ 
     เส้นใยประดิษฐ์ และผ้าผืน มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 11.44 และ 
5.43 (YoY) ในส่วนดัชนีการจําหน่ายในประเทศ ลดลงเช่นกัน ร้อยละ 
20.68 และ 29.12 (YoY) ตามลําดับ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความ
ต้องการในประเทศลดลง ประกอบกับคําสั่งซ้ือวัตถุดิบของตลาดผู้ผลิต
เสื้อผ้าสําคัญ เช่น ตุรกี บังคลาเทศ เวียดนาม ท่ีมีแนวโน้มลดลงจาก
สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา และสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
     เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.07 จากการ
ผลิตเสื้อผ้าบุรุษและสตรีในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิต เพื่อ
ส่งออกให้แบรนด์ต่างประเทศ  
การส่งออก-นําเข้า 
      การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,766.06        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 (YoY) ซ่ึงหากพิจารณากลุ่มสิง่ทอ 
พบว่า ขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.03 ผลิตภัณฑ์ท่ีขยายตัว ได้แก่ เส้นใย
สังเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มเส้นใยท่ีมีสมบัติพิเศษ  ขยายตัวในตลาดสําคัญ 
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และเวียดนาม ในส่วนผ้าท่ีผลิตจากฝ้าย ขยายตัว
เน่ืองจากราคาฝ้ายในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ความต้องการผ้าฝ้ายจาก
ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในบังคลาเทศเพ่ิมขึ้น สําหรับกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 
ขยายตัว ร้อยละ 6.86 เป็นผลมาจากการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปบุรุษและ
สตรี ท่ีไทยได้รับพิจารณาจากแบรนด์ต่างประเทศให้เป็นแหล่งผลิตใน
รูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิตทําให้การส่งออกในตลาดญี่ปุ่น 
และจีน ขยายตัว 

การนําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,391.08 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.47 (YoY) โดยเป็นการนําเข้าด้าย
และเส้นใยคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา และผ้าผืนจากจีน เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก และมีการนําเข้าเสื้อผา้สาํเร็จรูปแบรนดด์งั
ระดับโลกและระดับภูมิภาคมาจําหน่ายตามทิศทางความต้องการสินค้า
หรูของผู้บริโภคท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 
แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2562 

  ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่า การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจส่งผล
ให้การค้า การลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอตัว ซ่ึงจะมีผลต่อกลุ่มประเทศผู้ผลิตสินค้าท่ีมีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะ ขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสามารถรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างประเทศได้ 
 
 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ และผ้าผืน ชะลอตัวตามแนวโน้มคําสั่งซื้อจากประเทศผู้ผลิตที่
คาดว่าจะลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองและการค้าของประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ ในส่วนเสื้อผ้าเคร่ืองแต่ง
กาย มีการผลิตและส่งออกเพ่ิมขึ้น จากการรับจ้างออกแบบและผลิตให้แบรนด์ต่างประเทศ    

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
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อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยเครื่องเรือนทําด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้านชิ้น)  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้   

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 
1.52 ล้านชิ้น ขยายตัวจากไตรมาสก่อนร้อยละ 2.01 แต่เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับลดลงร้อยละ 7.32 จากการชะลอตัว
ของตลาดในต่างประเทศ 
การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสท่ี 4 
ปี 2561 มีจํานวน 0.35 ล้านชิ้น ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.06 และ 2.94 ตามลําดับ 
เป็นผลจากการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เพ่ือกระตุ้น
ตลาดในช่วงปลายปี 
การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
796.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.18 และ 19.13 ตามลําดับ แบ่งเป็น 
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและชิ้นส่วน 239.38 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 2.34 และ 3.14 ตามลําดับ มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไม้ 39.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน
ร้อยละ 1.64 แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนขยายตัว  
ร้อยละ 0.75 และมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 
518.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากท้ังไตรมาสก่อนและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.34 และ 25.88 ตามลําดับ 
ในภาพรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีการปรับลดลง โดยเฉพาะ
การส่งออกไม้แปรรูปไปยังประเทศจีน  

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
 การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในประเทศไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการผลิตและ
จําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์
แผ่นไม้คาดว่าจะมีปริมาณลดลง ตามแนวโน้มการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีนท่ีคาดว่าจะยังคงมีปริมาณลดลง 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อยู่ระหว่างการจัดทําราคากลางของไม้ยืนต้นแต่ละ
ชนิด เพ่ือใช้เป็นราคาอ้างอิงในการตีราคาของไม้ก่อนท่ีจะนําไม้มาคิดเป็นมูลค่าในการย่ืนกู้หรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  2562 เพ่ือรองรับการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือ
ท่ีดินท่ีมีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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เครือ่งเรอืนและชิน้สว่น ผลติภัณฑไ์ม ้
ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้ มลูคา่รวม

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับลดลงจากการ
ชะลอตัวของตลาดในต่างประเทศ ในขณะที่การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นตลาด
ในช่วงปลายปี สําหรับการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้มีปริมาณลดลงโดยเฉพาะการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน     
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออก-นําเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยา  ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน  13,467.27 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
5.98 และ 13.83 ตามลําดับ ตามการขยายตัวท่ีดีของตลาดยา  
ท้ังในและต่างประเทศ โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิตยาเม็ด
และยานํ้าเป็นหลัก เนื่องจากผู้ผลิตยารายใหญ่ของไทยบางรายมี
การขยายกําลังการผลิตในช่วงไตรมาสนี้ 
การจําหน่ายยา ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 11,753.34 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 2.01 ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.79 ในภาพรวมการจําหน่ายยาของ
ผู้ผลิตในประเทศยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะในส่วนของยาแคปซูล
และยาผง 
การส่งออกยา ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีมูลค่า 110.11 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 8.65 และ 8.93 ตามลําดับ ในภาพรวมการส่งออกยา  
มีการขยายตัวท่ีดีจากการขยายตัว ของตลาดเมียนมา กัมพูชา 
และญี่ปุ่น ในส่วนของการนําเข้ายามีมูลค่า 424.67 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.20 และ 5.76 ตามลําดับ โดยเป็นการนําเข้ายาจาก
เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเยอรมนีซ่ึงใน  
ไตรมาสนี้มีมูลค่าการนําเข้ายาสูงถึง 60.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 ของมูลค่าการนําเข้ายาจากต่าง 
ประเทศของไทยทั้งหมดในไตรมาสนี ้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
 สําหรับการผลิตและจําหน่ายยาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   
ร้อยละ 2.12 และ 0.26 ตามลําดับ โดยเป็นการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิดตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดยาใน
ประเทศ และตลาดส่งออกโดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และฮ่องกง   

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยา พ .ศ. 2510 ซึ่งร่าง

พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและผ่านการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่ายยาในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตามการปรับเพ่ิมกําลังการผลิตและการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ สําหรับการส่งออกยังขยายตัวได้ดีใน
ตลาดเมียนมา กัมพูชา และญี่ปุ่น ในขณะที่ตลาดเวียดนามยังคงหดตัวต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (แสนตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง  ไตรมาส
ท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 3.37 แสนตัน 7.98 ล้านเส้น และ 6.03 
พันล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
การผลิตยางแปรรูปข้ันต้นมีปริมาณลดลงร้อยละ 16.16 ตามการ
หดตัวลงของตลาดท้ังในและต่างประเทศ การผลิตยางรถยนต์ปรับ
ลดลงร้อยละ 7.95 ตามการหดตัวของตลาด Replacement และ
ในส่วนของการผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.75 ตาม
การขยายตัวท่ีดีของตลาดส่งออก  
การจําหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีจํานวน 34.55 พันตัน 5.50 ล้านเส้น และ 
795.25 ล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน การจําหน่ายยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางใน
ประเทศมีปริมาณลดลงร้อยละ 7.12 5.00 และ 12.88 ตามลําดับ 
ตามความต้ อ งการ ใช้ ท่ี ลดลง  และการหด ตั วของตลาด 
Replacement และฐานตัวเลขของปี 2560 ท่ีค่อนข้างสูง 
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 1,087.91 1,354.71 และ 308.36 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
12.95 และ 11.06 ตามลําดับ จากการขยายตัวท่ีดีของตลาด
สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีการส่งออกยางแปรรูปข้ันต้นลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.22 จากการปรับลด  
คําสั่งซ้ือลงของจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
 การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.60 และ 0.54 
ตามลําดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นคาดว่าจะปรับ
ลดลงร้อยละ 4.06 ตามแนวโน้มคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะปรับลดลงของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน  
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวที่ ดีของตลาดส่งออก ในขณะที่ปริมาณการผลิตยางรถยนต์ลดลงตามการหดตัวของตลาด 
Replacement และการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นลดลงตามการชะลอตัวของตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น 
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 

 
 
 
 

 

การผลิต การส่งออก การนําเข้า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

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

 

การผลิต 
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ร้อยละ 

0.15 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตเพ่ือ  
การส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับกระเป๋า
เดินทาง* มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 79.21 จากการที่ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ได้รับคําสั่งให้ผลิตกระเป๋าชําร่วยจําหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รองเท้า มีดัชนีผลผลิตลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.33 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
การส่งออก-นําเข้า 

การส่งออกมีมูลค่ารวม 451.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
10.98 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากมูลค่า
การส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สําหรับเดินทาง 
และรองเท้าและชิ้นส่วนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22.76 4.64 และ 1.38 ตามลําดับ 
เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีเวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา 
สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกสําคัญ 

การนําเข้ามีมูลค่ารวม 486.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
20.95 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าวัตถุดิบ
หนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.80 21.28 และ 
55.22 ตามลําดับ จากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว และความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 1 ปี 2562 

การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ตามความต้องการของตลาด CLMV ซ่ึงกําลังขยายตัว เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
กลุ่มกระเป๋าเดินทางท่ีมีทิศทางการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ช่วงเทศกาลสําคัญ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว จากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวท้ังในตลาดจีนและตลาดหลักอ่ืน ๆ โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเท่ียว
ในภาพรวมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้ามีแนวโน้มการผลิตลดลง เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินคา้จากต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
 
 
 

ไตรมาส 4 ปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
เล็กน้อย ร้อยละ 0.15 เนื่องจากการผลิตเพ่ือการส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับกระเป๋า
เดินทาง*  มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 79.21 จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับคําสั่งให้ผลิตกระเป๋าชําร่วยจําหน่ายในช่วง
เทศกาลปีใหม่  ส่วนรองเท้ามีดัชนีผลผลิตลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.33 เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 
ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
การผลิต การจําหนา่ย  

การผลิต อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 4 ปี 2561 ในเชิงปริมาณ 
ขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 12.16 (%QoQ) จากคําสั่งซื้อที่
เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการในช่วงเทศกาลปลายปี ตรุษจีน และ      
วันวาเลนไทน์ แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 10.22 (%YoY) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังชะลอตัว ทําให้ปริมาณคําสั่งซื้อในตลาดหลักหลายแห่งลดลง 

การจําหน่าย อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัว      
ร้อยละ 8.75 (%QoQ) ตามความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี แต่
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า หดตัว ร้อยละ 11.92 
(%YoY) ในเชิงปริมาณ ส่วนหน่ึงเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมานิยมสวมใส่สินค้าเครื่องประดับ
แบบน้อยช้ิน แต่มีดีไซน์และเรื่องราวที่น่าสนใจ (minimal)   

การส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) ไตรมาส 4  
ปี 2561 หดตัว ร้อยละ 14.31 (%QoQ) จากความไม่มั่นใจของผู้บริโภค
ต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.97 (%YoY) ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการ

ปรับตัวทางธุรกิจที่เน้นสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น ทั้งเครื่องประดับแท้และเครื่องประดับเทียม  และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ หดตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.46 (%QoQ) เน่ืองจากเป็นช่วงที่
ราคาทองคําเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับตํ่าสุดในไตรมาสก่อน ทําให้มีความต้องการบริโภคลดลงในตลาดหลัก แต่
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 30.46 (%YoY)  

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 1 ปี 2562 

ไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่า การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ จะมีแนวโน้มหดตัว
เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการนําสินค้าบางรายการในสต๊อก
ออกจําหน่ายแทนการผลิตสินค้าใหม่  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่า           
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในช่วงตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ 
แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คาดว่า จะมีแนวโน้มหดตัว ตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่
มีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค และความต้องการสินค้าที่ลดลง 

การส่งออก (ไม่รวมทองคํา) แม้จะหดตัวลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา แต่มีทิศทางขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการปรับตัวทางธุรกิจที่เน้นสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น  
ทั้งเคร่ืองประดับแท้และเคร่ืองประดับเทียม 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
        สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ 
        จากกรมศลกากร 

การส่งออก 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

ปริมาณการผลิต จําหน่าย ส่งออก และนําเข้าอุตสาหกรรม
อาหาร 
 

 
ที่มา : ข้อมูลเพือ่จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
           กระทรวงพาณชิย์ จากการจัดกลุ่มของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ * ข้อมลูเบ้ืองต้น 
 

การผลิตอาหาร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีปริมาณ 8,488,014.3 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ร้อยละ 40.0 (%QoQ) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลออกผลผลิต
สินค้าสําคัญ เช่น การเปิดหีบอ้อยของสินค้าน้ําตาล ต้นฤดูกาลของสับปะรด 
และปาล์มน้ํามัน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13.9  (%YoY) ตามความต้องการบริโภคท้ังในและต่างประเทศที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ ซาร์ดีนกระป๋อง ทูน่ากระป๋อง ไก่แปรรูป น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ 
นมพร้อมด่ืม และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ประกอบกับการผลิตน้ําตาลทรายดิบ 
เนื่องจากปีนี้เข้าช่วงเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน ด้วยปริมาณผลผลิตอ้อยที่คาด
ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  
 

การจําหน่ายในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีปริมาณ 5,087,907.2 ตัน 
ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3 ปี 2561ร้อยละ 1.2 (%QoQ) แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.9 (%YoY) จากการจําหน่ายน้ําตาล
ทรายดิบ ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง นมพร้อมด่ืม น้ําผลไม้กระป๋อง น้ํามันปาล์ม
บริสุทธิ์ และน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ เนื่องจากเศรษฐกิจภาพรวมมีกําลังซื้อใน
ประเทศแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม
ที่เร่ิมขยายตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การ
จับจ่ายใช้สอยและการบริโภคท่ีเร่ิมดีขึ้น 
การส่งออก ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 มีมูลค่า 7,728.1 ล้านเหรียญ ลดลงเล็กน้อย
จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 2.0 (%QoQ) จากการส่งออกสินค้าสําคัญที่
ลดลง อาทิ ข้าวขาว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซาร์ดีนกระป๋อง น้ําตาลทราย สับปะรด
กระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป และทุเรียนสด แต่เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 (%YoY) จากการ
ส่งออกที่ เ พ่ิมขึ้นของสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า อาทิ ข้าวขาว  แป้งมัน
สําปะหลัง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋องและ
แปรรูป น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑ์ข้าว  และส่ิงปรุงรสอาหาร รวมท้ังสินค้าที่
ปริมาณลดลงแต่มูลค่าเพ่ิมขึ้นอาทิ ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนสด และลําไยสด 
เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดโลกท่ีมีอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลก
เร่ิมโตเต็มศักยภาพและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เร่ิมชะลอลง และยังได้รับผลกระทบ
จากค่าเงินบาทแข็งค่า รวมท้ังผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาบางส่วน 
การนําเข้า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีมูลค่า 3,524.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ร้อยละ 5.5  (%QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 (%YoY) จากการนําเข้านมและผลิตภัณฑ์
นม  ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทําจากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค 
ขนมหวานและช็อกโกแลต เพ่ือรองรับการขยายตัวของการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนร้อยละ 4.2 และ 3.8 ตามลําดับ จากปัจจัยบวกของการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่จะขยายตัวตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV โดยเฉพาะสินค้าสําคัญอย่าง เนื้อไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง กุ้ง มันสําปะหลัง เคร่ืองปรุงรส 
และอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกับการปลดล็อกใบเหลืองประมงไทยของสหภาพยุโรป ที่ทําให้ประเทศคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยมากขึ้น 
และราคาพลังงานอยู่ในระดับตํ่าและมีเสถียรภาพ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศรุมเร้าเพ่ิมขึ้น อย่างอุปสงค์ในประเทศของกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมที่มีน้ําตาลเร่ิมทรงตัว ส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นภาษีน้ําตาลและกระแสรักสุขภาพที่มีอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มอาหาร
ทะเลแปรรูปจะทรงตัวจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  อีกทั้งผู้ผลิตในไทยได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน
โดยเฉพาะอินเดียและอินโดนีเซียแล้ว นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่เร่ิมชะลอตัวและเงินหยวนที่อ่อนค่าหลังเกิดข้อพิพาททางการค้ากับ
สหรัฐฯ รวมท้ังค่าเงินบาทแข็งคา่กระทบต่อราคาและรายได้อีกด้วย 

 
 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 จากการเติบโตท่ี
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3 เป็นผลจากวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญเพ่ิมขึ้น เช่น การเปิดหีบอ้อยของสินค้าน้ําตาล ต้นฤดูกาลของ
สับปะรดและปาล์มน้ํามัน และ ความต้องการสินค้าของตลาดโลกที่มีอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกเร่ิมโตเต็มศักยภาพและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เร่ิมชะลอ
ลง และยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า รวมท้ังผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาบางส่วน 


