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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562
%YoY Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค.

MPI* 1.8 5.7 5.3 4.6 3.6 4.9 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.2

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําปี 2562 โดยโดยจัดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (TSIC 2552) ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 68 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 255 ผลิตภัณฑ์ และจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม โดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2559 ถ่วงน้ําหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม มูลค่าผลผลิต มูลค่าจําหน่าย และมูลค่าสินค้าคงคลัง ท่ี
อ้างอิงจากสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม 2561 โดย MPI ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวได้ดี โดยการบริโภคภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 3.3  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีโดยเป็นการเติบโตเป็นบวกต่อเน่ือง 4 เดือนติดต่อกัน กล่าวคือ 
ในเดือนตุลาคมมีการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 เดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 และเดือนธันวาคมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.2  

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนตุลาคมร้อยละ 2.1 เดือนพฤศจิกายนร้อยละ 0.9 
และธันวาคม 2561 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -1.9 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่จะมีการเร่งการผลิตในเดือน
ตุลาคม เดือนพฤศจิกายนเพ่ือรองรับความต้องการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2562 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์และเครื่องยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.69 จากรถกระบะ รถยนต์น่ังขนาดกลาง และรถยนต์น่ังขนาด

เล็ก ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศเป็นหลัก เป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ผลิต ส่วนการ
ส่งออกลดลงจากเคร่ืองยนต์ดีเซลและรถยนต์น่ังขนาดเล็ก 

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.94 จากฐานตํ่ากว่าปกติในปีก่อนที่ผู้ผลิตบางรายหยุดทําการผลิต
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง รวมถึงมีความต้องการเพ่ิมขึ้นทั้งในและนอกประเทศ โดยการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
จากความต้องการเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก ส่วนตลาดส่งออกมาจากการขยายตลาดในอิรัก เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย 

Indicators 2561 2562
%MoM ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

MPI* 5.4 -0.8 11.0 -20.8 14.9 -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.3
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.56 จากนํ้าตาลทรายดิบ และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเน่ืองจากทุกโรงงาน
ต้องเร่งผลิตให้ทันกับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ  

 นํ้ามันปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.59 จากนํ้ามันเครื่องบิน แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ํามันเบนซิน 95 ตาม
การบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัว 

 ยา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.51 จากการเร่งผลิตยาบางตัว อาทิ ยาธาตุนํ้าขาว ยาแก้ไอ ยาลดไข้สําหรับเด็ก เพ่ือ
รักษาระดับสต๊อกของผู้ผลิต  

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวเป็นบวกอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้ งจากการเลือกต้ังทั่วไปที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อความเช่ือมั่นทั้ งจากผู้บริโภคและนักลงทุน             
แรงขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนสําคัญและการดําเนินงานภายใต้แผนงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมกราคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมกราคม 2562 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
 ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 1,589.4         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากการนําเข้าเคร่ืองกังหัน     
ไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ อย่างไรก็ตาม การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
และส่วนประกอบ บางรายการยังคงขยายตัว เช่น เครื่องยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ  เครื่องสูบลม 
เครื่องสูบของเหลว และเคร่ืองจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เป็นต้น 

 

 การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 7,972.5         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนําเข้าขยายตัว เช่น 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก ผ้าผืน ด้ายและเส้นใย กระดาษและผลิตภัณฑ์การดาษ ยาง รวมทั้งเศษยาง 
เป็นต้น  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 287 โรงงาน ลดลง
จากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 15.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.6 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่ารวม 
29,591 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 79.8 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 93.4 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมกราคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (21 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ (15 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2562 คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จํานวนเงินทุน 12,246 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จํานวนเงินทุน 6,130 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการในเดือนมกราคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 136 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2561 ร้อยละ 40.2 (%MoM) แต่ลงลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่ารวม 2,909.3 ล้านบาท ลงลงจากเดือนธันวาคม 
2561 ร้อยละ 5.8 (%MoM) และลงลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนมกราคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (15 โรงงาน) รองลงมาคืออุตสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจาก
ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (11 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมกราคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการทํา
อุปกรณ์ติดต้ัง หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า มูลค่าเงินลงทุน 651 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ มูลค่าเงินลงทุน 346 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมกราคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนธันวาคม 2561 ปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ ทูน่ากระป๋อง กุ้งสด 

แช่เย็นแช่แข็ง และ ไก่แปรรูป  ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.4  8.2  

และ 1.0 ตามลําดับ (%YoY) จากความต้องการของประเทศคู่ค้าเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการผลิตนํ้าตาลทราย ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3.6 (%YoY) เน่ืองจากปริมาณอ้อยเข้าหีบจํานวนมาก และ

โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อยได้ดีข้ึน 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ นมพร้อมดื่ม 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ ดัชนีการผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 7.7  4.6  และ 2.8 ตามลําดับ (%YoY) เน่ืองจากความต้องการ

บริโภคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

   การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร

ในประเทศ เดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.1 (%YoY) 

เน่ืองจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยปรับตัว

ลดลง เน่ืองจากปัจจัยช่ัวคราวอย่างมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน ในช่วงปลายปี 2561 หมดลง 

ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรท่ีปรับตัวลดลงยังเป็นปัจจัยท่ีกดดันรายได้

ครัวเรือนเกษตร 
 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

มกราคม 2562 ปรับตัวลดลง ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ร้อยละ 1.5 (%YoY) 

ในสินค้าสําคัญ  เช่น มันเส้น  นํ้าตาลทรายขาว  สับปะรดกระป๋อง  

นํ้าตาลทรายดิบ  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  ทูน่ากระป๋อง และข้าวหอมมะลิ 

โดยปรับตัวลดลง ร้อยละ  59.3  45.1 27.3  15.6  9.7  3.3  และ 2.3 

ตามลําดับ (%YoY) เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเริ่มโตเต็มศักยภาพและ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เริ่มชะลอลง และยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท

แข็งค่า รวมท้ังผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

บางส่วน แม้สินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวขาว แป้งมันสําปะหลัง ไก่สดแช่เย็น

แช่แข็ง  ไก่แปรรูป  ซาร์ดีนกระป๋อง  ข้าวโพดหวานกระป๋อง สิ่งปรุงรส 

ยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการสินค้าของตลาดโลก 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มดีข้ึนจาก 
อุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และประเทศ 
คู่ค้ามีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับปัจจัยบวกจาก EU 
ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย และการ
เลื่อนการขึ้นภาษีนําเข้าจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ไปอีก 90 วัน 
ของสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา และจีน   
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 96.7 สินค้าที่ปรับตัว
ลดลง ได้แก่ สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมตามบ้าน เตา
ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น กระติกน้ําร้อน และคอมเพรสเซอร์ โดยลดลง
ร้อยละ 42.6, 30.7, 19.3, 8.3, 5.9, 4.7, 3.8, 3.8 และ 2.3 ตามลําดับ โดย
สายไฟฟ้าซึ่งมีตัวเลขลดลงมากเนื่องจากฐานการคํานวณในปีที่ผ่านมาสูงกว่า
ปกติเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ให้นําสายไฟฟ้าลงดิน ส่วนพัดลมตามบ้าน 
กระติกน้ําร้อน และหม้อแปลงไฟฟ้ามีการผลิตที่ลดลงจากตลาดในประเทศ 
ส่วนสินค้าตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร์ และเครื่องซัก
ผ้ามีการผลิตที่ลดลงเนื่องจากตลาดต่างประเทศและมีการนําสินค้าคงคลังมา
จําหน่ าย  อย่ างไร ก็ตาม สิน ค้าปรับ ตั วที่ เพิ่ มขึ้ น  ได้ แ ก่  สาย เค เบ้ิ ล 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต หม้อหุงข้าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0, 23.1, 16.6 และ 9.2 
ตามลําดับ ทั้งนี้สินค้าเครื่องปรับอากาศมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากความต้องการ
ของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาและอินเดีย 

 การส่ งออกเค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ า  มีมูลค่าการส่งออก 1,904.9         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียนและจีน โดยสินค้า
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 422.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 9.5 โดยลดลงในตลาดญี่ปุ่นและเวียดนามร้อยละ 58.4 และ 26.5 
ตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 127.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 9.9 ในขณะที่แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 
151.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้ง และ
ส่วนประกอบมีมูลค่า 135.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3  โดย
เพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 141.7 เนื่องจากมาตรการ Safeguard 
สินค้าเครื่องซักผ้าที่สหรัฐอเมริกามีต่อไทยเริ่มมีผลเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว 
ทั้งนี้เครื่องซักผ้าบางรุ่นยังคงส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ ทําให้เทียบกับฐานการ
ส่งออกปีที่แล้วมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเครื่องปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากอาเซียนเพิ่มขึ้น” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงโดยมีดัชนีผลผลิตอยู่
ที่ระดับ 86.9 ลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD, PCBA, IC และ Printer 
โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 11.8, 8.0, 3.8 และ 2.8 ตามลําดับ โดย IC 
ปรับตัวลดลงเน่ืองจากคําส่ังซื้อจากประเทศฮ่องกงและจีนที่ลดลง ส่วน 
HDD ปรับตัวลดลงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี SSD ที่เข้ามา
แทนท่ีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและราคาที่ลดลง ใกล้เคียงกับ HDD 
ม า ก ขึ้ น  ใ น ข ณ ะ ที่  PWB (Printed Wiring Board) แ ล ะ 
Semiconductor devices transistor เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.3 และ 0.6 
ตามลําดับ โดยเติบโตตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,814.3   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยุโรป โดยสินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,425.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.1 
HDD มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 17.3 ลดลงในตลาดจีนร้อยละ 39.4 
และสหรัฐอเมริการ้อยละ 21.7 ในขณะที่แผงวงจรไฟฟ้า (IC) มีมูลค่าส่งออก 
634.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 โดยลดลงในตลาด
ฮ่องกง จีนและสหรัฐอเมริการ้อยละ 14.1, 5.5 และ 14.4 ตามลําดับ 
เนื่องจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่ง
เร่ิมส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
ชะลอตัว โดย HDD ชะลอตัวลดลงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
SSD ที่เข้ามาแทนท่ีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประกอบกับราคาที่ลดลง 
แต่ HDD ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาด Data Center และระบบ Cloud จาก
การพัฒนาเพ่ิมความจุข้อมูล อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากมาตรการตอบโต้
ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีสัญญาณผ่อนคลายลง” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีจํานวน 

179,595 คัน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 6.05 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.06 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์  

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมกราคม         

ปี 2562  มีจํานวน 78,061 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2561 

ร้อยละ 31.27 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน     

ร้อยละ 17.31 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจําหน่ายรถยนต์

นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตัน รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV 

รวมกับ SUV เนื่องจากการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีจํานวน 

81,583 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี  2561 ร้อยละ 14.49 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.59 

(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในประเทศแถบโอเชียเนีย 

แอฟริกา ยุโรปและอเมริกากลางและใต้ เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าชะลอตัว  

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2562 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 
เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 

 
 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

182,221  

182,910   178,047  

127,830  

186,157   189,832  

172,157  

172,576  

165,551  
167,314  

189,690  

148,791  

166,699  

0

20, 000

40, 000

60, 000

80, 000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

ม.ค.61   ก.พ.61   มี.ค.61   เม.ย.61   พ.ค.61   มิ.ย.61   ก.ค.61   ส.ค.61   ก.ย.61   ต.ค.61   พ.ย.61   ธ.ค.61   ม.ค.62  

คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2562    
มีจํานวน 166,699 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนธันวาคม ปี 2561      
ร้อยละ 12.04 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้ อ ยละ  8 .5 2  (%YoY) จ ากก ารป รับ ลดล งขอ งก ารผลิ ต
รถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต  

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์  ในเดือนมกราคม         
ปี 2562 มียอดจําหน่ายจํานวน 148,917 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือน
ธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 8.46 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.98 (%YoY) จากการปรับลดลงของ
ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้อยกว่า 50 ซีซี,  51-110 ซีซี 
และ 111-125 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2562 
มีจํานวน 28,213 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 
26.38 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
18.87 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น 

 
“ค า ด ก า รณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส าห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต

รถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 จะชะลอตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 4.54 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง และคําสั่งซ้ือจากจีนท่ีปรับลดลงร้อยละ 27.94 เนื่องจาก
มีปริมาณยางในสต็อกค่อนข้างสูง  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 0.50 จากการชะลอตัว
ต่อเนื่องของตลาด Replacement  

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.96 ตามการขยายตัวของ
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ  

การจําหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 3.71 ตามความต้องการใช้ท่ีลดลง
จากแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดยางล้อในประเทศ   

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 4.48 ตามการหดตัวของ
ตลาด Replacement 

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.36 ตามความต้องการ
ใช้ท่ีสูงข้ึน ท้ังในส่วนของถุงมือตรวจโรคและถุงมือสําหรับใช้
ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 15.09 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็น
ตลาดหลักของไทยสั่งซ้ือยางจากไทยลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเป็นช่วงท่ีจีนใกล้เข้าสู่เทศกาล
ตรุษจีน 

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.83 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 14.46 

 ถุงมือยาง มี มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.83 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดหลักของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และญี่ปุ่น ตามลําดับ 

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2562   

การผลิตและจําหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง และน้ํายางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงตามปริมาณการเข้า
สู่ตลาดของยางท่ีลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูปิดกรีด สําหรับการผลิต
และจําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะทรงตัวหรือปรับ
ลดลงเล็กน้อยตามการชะลอตัวของตลาด Replacement และ
ผลกระทบจากการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง
ล้อ เลขท่ี มอก.2718-2720 (2560) ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2562 ในผู้ผลิตบางรายท่ีไม่สามารถขอการรับรองได้ทัน 
ในส่วนของการผลิตและจําหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะ
ขยายตัวได้ดีตามความต้องการใช้ท่ีสูงข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ํายางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากจีนมีวันหยุดยาว
ต้ังแต่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในขณะท่ี
การส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
          2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
          2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตและการจําหน่าย 

 ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม 2562 ดัชนีผลผลิตลดลงร้อย

ละ 4.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงค่าดัชนีผลผลิตลดลง

เกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ 

(ขวด กล่อง ลัง) โดยดัชนีผลผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่นลดลงมาก

ท่ีสุด คือ ร้อยละ 20.87 เน่ืองจากการปรับลดการผลิตเพื่อรักษาระดับส

ต๊อกให้เหมาะสม 
 ดั ชนี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อนมกราคม  2562 เพิ่ ม ข้ึ น 

ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงโดยค่าดัชนีส่ง
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และห้องนํ้าเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 11.01 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพลาสติก 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.27 
การตลาด 

 การส่งออก เดือนมกราคม ปี 2562 มีมูลค่า 336.28    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เน่ืองจากประเทศคู่ค้าเดิม เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และตลาด
ใหม่ เช่น ASEAN อินเดีย มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติก
ท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนหลัก ๆ  ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น
และผนัง (3918) และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป 
แถบ และรูปทรงแบนอ่ืน ๆ (3919) ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 
20.88 และ 15.09 ตามลําดับ สอดคล้องกับปริมาณการส่งออกท่ีมี
ประมาณ 93,595 ตัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้นและผนัง (3918) มี
การส่งออกเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18.28 

 การนําเข้า เดือนมกราคม  ปี  2562 มีมูลค่า 452.72     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการนําเข้าเพิ่มข้ึนหลัก ๆ ได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาคาร (3925) กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปู
พื้นและผนัง (3918) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (3924) 
โดยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 43.69 40.60 และ 31.74 ตามลําดับ ซ่ึงมี
ทิศทางเดียวกับปริมาณการนําเข้าท่ีมีประมาณ 85,310 ตัน หรือเพิ่มข้ึน
สูงถึงร้อยละ 19.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณการ
นําเข้าหลัก ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มน้ีเช่นกัน โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.31 
36.89 และ 33.18 ตามลําดับ คาดว่าเป็นการนําเข้าเพื่อรองรับการ
ก่อสร้างและการบริโภคในประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
คาดการณ์ ว่าการผลิตและการตลาดจะทรงตัว เน่ืองจากตลาด 
คู่ค้ามีการปรับตัวเพิ่มข้ึนไม่สูงนัก ประกอบกับความผันแปรของราคา
นํ้ามันและค่าเงินบาททีอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต    

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ท่ีมา : 1. สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ท่ีมา : 1. สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
            2. กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั                                                             2. กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

 ดัชนีผลผลิต ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใน

เดือนมกราคม ปี 2562 มีค่า 90.26 ลดลงร้อยละ 3.42 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตมีการ

ลดลงทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานลดลง

ร้อยละ 1.77 และกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลายลดลงร้อยละ 

4.04 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้อง

พ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศท่ีสูงข้ึน  

 การจําหน่าย เดือนมกราคม ปี 2562 อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 89.23 ลดลงร้อยละ 5.52 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อย

ละ 6.80 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่ ปุ๋ย เคร่ืองสําอาง 

และสารลดแรงตึงผิว ลดลงร้อยละ 32.77, 4.25 และ 2.46 

ตามลําดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 การส่งออก เดือนมกราคมปี  2562 มีมูลค่ารวม

ประมาณ 707 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมี

มูลค่าการส่งออก 425 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.70 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมี

ผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ได้แก่ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ 

ตามลําดับ ตลาดหลักท่ีส่งออก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย 

ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลายมีมูลค่ารวม 283 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.72 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

เคร่ืองสําอาง ปุ๋ย และสารลดแรงตึงผิว ตามลําดับ และตลาด

หลักในการส่งออกเคมีข้ันปลาย ได้แก่ ตลาดกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

 การนําเข้า ในช่วงเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่ารวม 

1,359 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่า

รวม 923 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.99 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ท่ีมีผลให้มูลค่า

การนําเข้าเพ่ิมข้ึนได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์

เบ็ดเตล็ด ตามลําดับ ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 434 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.47 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซ่ึ งผลิตภัณฑ์ ท่ี มี มูลค่าการนํ าเข้า

เคมีภัณฑ์ข้ันปลายเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ปุ๋ย เคร่ืองสําอาง และสาร

ลดแรงตึงผิว ตามลําดับ โดยตลาดหลักท่ีนําเข้าเคมีภัณฑ์ 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา  

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มทิศทาง

ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน และตลาด CLMV ซ่ึงขยายตัวใน

อัตราท่ีชะลอตัวลง  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

  ดัชนีผลผลิต ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีค่า 

110.05 ลดลงร้อยละ 1.83 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในช่วงต้น

เดือนมกราคม ทําให้มีวัตถุดิบในการผลิตลดลง  

- การผลิตปิโตรเคมีข้ันต้นท่ีสําคัญ ได้แก่ เอทีลีน 

(Ethylene) ดัชนีผลผลิตมีค่า 109.01 ลดลงร้อยละ 3.72 

ส่วนโพรพิลีน (Propylene) มีค่า 116.05 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

0.01 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

- การผลิตปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีสําคัญ  ได้แก่ 

Polyethylene resin (PE) ดัชนีผลผลิตมีค่า 108.47 เพ่ิม

ข้ีนร้อยละ 3.17 และ Polypropylene resin (PP) มีค่า 

117.97 ลดลงร้อยละ 2.27 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 

  การจําหน่าย ในเดือนมกราคม ปี 2562 ดัชนี

การส่งสินค้ามีค่า 107.30 ลดลงร้อยละ 3.74 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าบางส่วนชะลอการรับ

สินค้าลง  

- ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชียเดือน
มกราคม ปี 2562 ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 25.71 และ 
27.77 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่าราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัว
ลดลงจากราคา 41.49 และ 31.06 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

 
 
 

 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

- ราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ในเดือน

มกราคม ปี 2562 มีราคาจําหน่ายเม็ดพลาสติก (ราคา

เฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, LLDPE, HDPE และ 

PP ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 33.09, 32.80, 34.55 และ 

35.54 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของก่อน พบว่าราคาเฉลี่ยของ PE ได้แก่ LDPE 

LLDPE HDPE และ PP ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 

40.02, 38.78, 42.13 และ 39.38 บาท/กิโลกรัม 

ตามลําดับ  

  การส่งออก ในเดือนมกราคม ปี 2562 มี

ปริมาณ 707.662 เมตริกตัน ลดลงร้อยละ 3.60 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกท่ีลดลง

ของเม็ดพลาสติกประเภท PC ท่ีส่งออกลดลง 2,593 

เมตริกตัน จากตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ 

และมาเลเซีย และ PET สําหรับผลิตขวดพลาสติก ท่ี

ส่งออกลดลง 1,112 เมตริกตัน จากตลาดส่งออกท่ี

สําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 

คาดว่าจะชะลอตัวลง เนื่องจากแนวโน้มทิศทางค่าเงิน

บาทที่แข็งค่าข้ึน ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีค่า 98.1 
ลดลงร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
94.3 ลดลงร้อยละ 12.6 เป็นผลมาจากการลดลงของการ
ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 38.0  (เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนําเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดยประเทศหลักที่นําเข้า เช่น จีน และ
เกาหลีใต้) ลดลง 10 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561-มกราคม 2562 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม ลดลงร้อยละ 27.1 และ 
11.2 ตามลําดับ  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม 99.7 ลดลงร้อยละ 2.5 จากการผลิต
เหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 15.0 ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 รองลงมา คือ 
ลวดเหล็ก  และเหล็กลวด  ลดลงร้อยละ  4.4 และ  3.7 
ตามลําดับ   

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนมกราคมปี 2562  
มีปริมาณ 1.5  ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มี
ปริมาณการจําหน่าย 0.6 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.6 จาก
การจําหน่ายเหล็กลวด และเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ รีดร้อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 36.4 และ 6.7 ตามลําดับ 
แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน  มีปริมาณการจําหน่าย 
0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.9 จากการจําหน่ายเหล็กแผ่น
เคลือบชนิดอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 13.3 รองลงมา คือ เหล็ก

แผ่นบางรีดร้อน และเหล็ก แผ่นบางรีดเย็น ลดลงร้อยละ 9.9 
และ 0.5 ตามลําดับ 

 
 การนําเข้า ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีปริมาณ 

1.0 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณนําเข้า 
0.3 ล้านตัน เพิ่ม ข้ึน  ร้อยละ 48.4 จากการนําเข้าเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon Steel เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 145.3 จากประเทศจีน  และตุรกี รองลงมา คือ  
เห ล็ กลวด  ประ เภท  Alloy Steel และ  Carbon Steel 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 132.5 และ 37.0 ตามลําดับ แต่ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนําเข้า 0.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 
4.1 จากการนําเข้าท่อเหล็กมีตะเข็บ ลดลงร้อยละ 47.0 
(ประเทศหลักที่นํ าเข้าลดลง คือ เวียดนาม และญี่ ปุ่น ) 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบาง  รีดร้อน ประเภท Alloy Steel 
และ  Stainless Steel  ลด ล ง ร้อ ย ล ะ  43.0 และ  20.2 
ตามลําดับ    

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562  คาดการณ์ ว่า การผลิตทรงตัวเมื่อ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น  อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
ยังมีประเด็นที่ น่ าติดตามเก่ียวกับการการประกาศใช้
มาตรการคุ้มครองแบบแน่นอน  (Definitive Safeguard 
Measure) ของสหภาพยุโรปกับสินค้าเหล็ก 28 รายการ โดย
จะเก็บภาษีศุลกากรร้อยละ 25 สําหรับสินค้าที่มีการนําเข้า
เกินปริมาณการนําเข้าปกติ สําหรับสินค้าเหล็กของประเทศ
ไทย ได้รับยกเว้นการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองกับสินค้า 27 
รายการ ยกเว้นสินค้าในหมวด Stainless Cold Rolled 
Sheets and Strips จะถูกเก็บภาษีเพิ่มหากมีการส่งออกเกิน
โควตาที่ได้รับ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 

5.12 และ 3.52 (%YoY) เนื่องจากคําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้า
สําคัญ เช่น ตุรกี บังคลาเทศ และเกาหลีใต้ เพ่ือนําไปใช้ผลิต
เสื้อผ้าสําเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.71 (%YoY) จาก
การผลิ ต เสื้ อ ผ้ าบุ รุษ และสตรี เพ่ื อส่ งออก ให้ แบ รน ด์
ต่างประเทศ 

การจําหน่ายในประเทศ 
 เส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 3.57 

และ 1.98 (%YoY) เนื่องจากมีการนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาใช้แทน
วัตถุดิบในประเทศ และความนิยมเสื้อผ้านําเข้าจากต่างประเทศ
ท้ังกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์ดัง และกลุ่มเสื้อผ้าราคาถูก 

ผ้าผืน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.86 (%YoY) เนื่องจากมีการ
นําเข้าผ้าผืนบางส่วนมาใช้เพ่ือผลิตเสื้อผ้าส่งออกให้แบรนด์
ต่างประเทศ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 

5.13 และ 3.56 (%YoY) โดยการส่งออกสินค้าประเภทด้ายฝ้าย
และด้ายเส้นใยสังเคราะห์ (ในกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ) ไปยังตลาด
สําคัญลดลง ได้แก่ ตุรกี บังคลาเทศ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา 
ในส่วนตลาดผ้าผืนท่ีสําคัญ ได้แก่ เวียดนาม และเมียนมา มี
มูลค่าลดลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความวุ่นวายทาง
การเมืองของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้การลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอ
ตัวจึงสั่งซ้ือวัตถุดิบจากไทยลดลง อย่างไรก็ตาม เส้นใยอะคริลิค 
ซ่ึงเป็นเส้นใยสมบัติพิเศษยังสามารถขยายตัวได้ในตลาดผู้ผลิต
เสื้อผ้ารายใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน อินเดีย บังคลาเทศ และ
อินโดนีเซีย โดยเป็นการจําหน่ายสินค้าในสต๊อก 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.95 จากการ
ท่ีไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบการรับจ้างออกแบบและ
ผลิต (ODM) 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า     
การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้า การลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอตัว มี
ผลต่อผู้ผลิตซ่ึงจะทําให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่ องในกลุ่ม ท่ียกระดับไป รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562  

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  
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9.00

ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค. 61ม.ค. 62

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกปูนซเีมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซี เมนต์รวม ในเดือนมกราคม      

ปี 2562  มีจํานวน 6.70 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม     

ปี 2561 ร้อยละ 5.01 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน ร้อยละ 7.47 (%YoY)   

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        

ในเดือนมกราคม ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 2.90    

ล้านตัน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 6.43 

(%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเด ือนเด ียวก ันของป ีก ่อนลดลง

เล็กน้อย ร้อยละ 1.70 (%YoY)  

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมกราคม    

ปี 2562  มีจํานวน 1.04 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนธันวาคม    

ปี 2561 ร้อยละ 23.78 (%MoM)  แต่เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.95 (%YoY)  

เน่ืองจากได้รับคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนมากจากการส่งออกไปตลาด

ฟิลิปปินส์  โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ  190.14   

  คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปู น ซี เม น ต์ ใน ภ าพ รวม ใน เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  ปี  2562             
จะสามารถขยายตัวได้อีกเล็กน้อย 
 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค. 61ม.ค. 62

ล้าน
ตัน

ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม 
ปี 2562 มีจํานวน 3.19 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนธันวาคม         
ปี 2561 ร้อยละ 5.46 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 2.26 (%YoY)  

 ก า ร จํ า ห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไ ม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนมกราคม ปี 2562 มียอดจําหน่าย
จํานวน 2.90 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนธันวาคม ปี 2561             
ร้อยละ 6.81 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ลดลง ร้อยละ 0.55 (%YoY)   

 การส่งออกซี เมนต์  (ไม่รวมปูนเม็ด ) ในเดือน
มกราคม ปี 2562 มีจํานวน 0.46 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือน
ธันวาคม ปี 2561 ร้อยละ 37.36 (%MoM)  แต่ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.45  (%YoY)  เป็นผลจาก
ตลาดส่งออกหลักท่ีมีการผลิตในประเทศแล้วมีการปรับลดคําสั่ง
ซ้ือลง ได้แก่  สปป.ลาว  กัมพูชา และเมียนมา  ร้อยละ 35.67   
10.24  และ 5.00  ตามลําดับ  เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยได้มี
การออกไปลงทุนผลิตในตลาดหลักเดิมดังกล่าว 

คาดการณ์ แนวโน้ มของอุ ตสาหกรรมการผลิ ต              
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 คาดว่า           
จะสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนได้อีก 
 

 


