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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 

        ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.0 จากปี 2560 ที่  MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดย อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวดีในปี  2561 อาทิ  

รถยนต์และเครื่องยนต์ เป็น
ก ารขย าย ตั วขอ งตล าด ใน
ป ระ เท ศ  เ น่ื อ งจ าก สภ าพ
เศ รษ ฐ กิ จภ าย ในป ระ เท ศ
ข ย าย ตั ว ดี  อุ ต ส าห ก ร รม
น้ําตาล ด้วยสภาพอากาศที่
เอ้ืออํานวยทําให้มีวัตถุดิบอ้อย
เข้ า หี บ ม า ก ก ว่ า ปี  2 5 6 0 
ค่อนข้างมาก อีกทั้งโรงงานส่วน
ใหญ่ได้ปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
การหีบอ้อยที่สามารถรองรับ
ผลผลิ ต ได้ สู งขึ้ น  การกลั่ น
ปิโตรเลียม ตามความต้องการ
ใช้ที่ เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการ
ขนส่งเดินทางที่ขยายตัว 

 
แนวโน้ม ปี 2562 

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 
2.0 – 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกต้ัง ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก 
แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สําคัญๆ รวมถึงการดําเนินงานภายใต้
แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญภายใต้แผนงาน
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ้นตามลําดับ 
 เหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่า การผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1.0-2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  โดยปรับเพ่ิมขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และกลุ่มเหล็ก  ทรงแบน จากการขยายตัวของการ
บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองขยายตัว เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่วนการจําหน่ายเหล็กปี 2562 คาดว่าจะ
มีปริมาณ 17.9 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7   
 เครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน จากปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น มาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของภาครัฐ
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ในช่วงปลายปี 2561 และการจัดเลือกต้ังในปี 2562 ซึ่งคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดทําให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวต่อเน่ือง  
 อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 และ 7.5 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์    
ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 รถยนต์ ประมาณการอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็นการจําหน่ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.00 และเป็นการส่งออกประมาณ 1,150,000 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.55 

↔  รถจักรยานยนต์ ประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2562 คาดว่า การผลิตจะทรงตัว คิดเป็น
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งน้ี จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็น
การผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการส่งออก ร้อยละ 10-15 
 เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ การผลิตกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ในปี 
2562 คาดว่า จะเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองตามความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงเติบโตทั้งในไทยและอาเซียน การผลิตใน
ปัจจุบันมีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น กล่องกระดาษที่มีนํ้าหนักเบา สะดวกและลดต้นทุนในการขนส่ง 
และสามารถใช้บรรจุที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการใช้ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็วจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง ทําให้บรรจุภัณฑ์
กระดาษสําหรับบรรจุหรือลําเลียงสินค้ามีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย 
 เซรามิก คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากความต้องการใช้ภายในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการ
ขยายตัวของภาคก่อสร้าง ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและภาคเอกชน อีกทั้งการ
ผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน 
 ปูนซีเมนต์ การผลิตและการจําหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมเม็ด) คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้  โดยแม้ว่าหลาย
หน่วยงานจะได้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2562  ว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2561  ซี่งเป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวผลพวงจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริกา   แต่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ยังสามารถ
ขยายตัวได้จากปัจจัยบวกจากการเดินหน้าโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่  และการ
ลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  การเร่งพัฒนาพ้ืนที่ EEC  และโครงการบ้าน
ล้านหลัง ของ ธอส. 
 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และ
เส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัว จากการนําเข้าผ้าผืนตกแต่งสําเร็จราคาถูก
ของจีนมาใช้ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ ด้านการส่งออก คาดว่า จะขยายตัวได้โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์        
และผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ต้องแข่งขันกับ
คู่ค้าสําคัญอย่างเวียดนาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยจุดแข็งด้านการบริหารห่วงโซ่การผลิต และการออกแบบ 
แทนการแข่งขันด้านต้นทุน 
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↔  ไม้และเครื่องเรือนไม้ การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 คาดว่าจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากการผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 คาดว่าจะ
มีปริมาณลดลง โดยมีสาเหตุจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณ
การส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน 
 ยา คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเมียนมา 
เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายาของไทย 
 ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 2562 คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวที่ดีตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้า        
ยางแปรรูปขั้นต้น และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายางรถยนต์และถุงมือยางของไทย 

↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง ปี 2562 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก    
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการผลิตเพ่ือการส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออก ซึ่งชาวต่างชาติมีความนิยมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลากระเบน และหนังจระเข้ ส่วนการผลิต
ผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตัว จากผู้ประกอบการท่ีมีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยการจ้าง
ประเทศเพ่ือนบ้านผลิตแทนการผลิตเอง เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่
กระตุ้นการผลิต เช่น มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอ่ืน ๆ นโยบายกระตุ้นการจับจ่าย
ของรัฐบาล และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ีในปี 2562 ได้ 

↔  อัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2562 คาดว่า จะมีทิศทาง
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนสต็อกเดิมที่
นําออกจําหน่ายเป็นจํานวนมากในปีก่อน  สําหรับแนวโน้มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) 
คาดว่าจะมีทิศทางหดตัว ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลก และความเช่ือมั่นของผู้บริโภค
ในตลาดสําคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา เยอรมนี อินเดีย เบลเยียม จีน สหราชอาณาจักร จากผลกระทบต่อเน่ือง
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เช่น กรณี Brexit กรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  ขณะที่การ
ส่งออกในภาพรวม คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น   
 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงปีก่อน ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วย
ทิศทางดอกเบ้ียขาขึ้นของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับแนวโน้มราคาส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปปรับตัว
เพ่ิมขึ้น อาทิ ข้าว แป้งมันสําปะหลัง และสับปะรดกระป๋อง รวมท้ังการขยายตัวต่อเน่ืองของสินค้าสําคัญ เช่น ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง และซาร์ดีนกระป๋อง นอกจากน้ี คาดว่าสินค้าสําคัญอีกรายการท่ีจะกลับมา
ขยายตัวอย่าง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง จากการได้รับอานิสงส์ที่ผู้ผลิตรายใหญ่ (อินเดีย) ลดปริมาณการผลิตลง แม้จะมี
ปัจจัยเสี่ยงอย่างความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น ยุโรป 
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ญี่ปุ่น รวมท้ัง การเจรจาภายใต้กรอบ USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐ-จีน ความเสี่ยงจาก BREXIT ตลอดจนความผันผวนของราคาน้ํามัน 
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ส่วนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2561  
และแนวโน้ม ปี 2562 
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ภาคบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 

GDP ขยายตัวร้อยละ 3.3 (%YoY)

 
 
 

      ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ  หรือ  GDP
ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3 
ชะลอตัวลงจากสองไตรมาสแรกของปี  2561 ซึ่ ง
ขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 แต่ก็ยังขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากสาม
ไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 

 
ปัจจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP 

 
 

 
 
 
       
 
 

ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 การผลิตภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 ภาคบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 การ
ใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.4 การลงทุนรวมขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 การ
ส่งออกสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 

GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.6 (%YoY)

 
 
 
 
 
 
 

         
 
GDP สาขาอุตสาหกรรม ในสามไตรมาสแรกของ

ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก
สองไตรมาสแรกที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ก็ขยายตัว
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดย
ชะลอตัวจากการผลิตรถยนต์และการลดลงของการผลิต
อุตสาหกรรมบางรายการ อาทิ การลดลงของการแปรรูป
และการถนอมเนื้อสัตว์ การทอผ้าและการผลิตยางล้อ
และยางใน รวมทั้ งการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 
อย่ างไรก็ ตามใน ช่ วงที่ เหลื อของปี  2561 ควรให้
ความสําคัญกับการสนับสนุนการขยายตัวด้านการลงทุน
ภาคเอกชน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้ขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง การขับเคล่ือนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้ง
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ือง และการเตรียมความพร้อมด้านกําลัง
แรงงานและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคการผลิตต่อไป 

 
 

 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การผลิตภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.0

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9

การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 

การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.7

การส่งออกสินค้าและบริการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาส
แรกของปี 2561 ชะลอตัวลงจากสองไตรมาส
แรกตามการชะลอตัวลงของอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่สําคัญ อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิต
ยางล้อและยางใน และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
เป็นต้น
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ดัชนีอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ 
   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม

ม.ค. – ต.ค. 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.04 
 (%YoY) 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ม.ค. – ต.ค. 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.50 

(%YoY) 

 

     ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ ระดับ 
115.01 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (111.62) 
ร้อยละ 3.04  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตยาน
ยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
     สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เน่ืองจาก
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ควบคู่กับความเชื่อมั่น
ของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคที ่จะปรับตัวดีขึ ้น
หลังจากมีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวมากขึ้น  
 
 
 
 
 

    ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ ระดับ 113.42 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (110.66) ร้อยละ 
2.50  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตยานยนต์การผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
     สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้า
จ ะขย าย ตั ว เพ่ิ ม ขึ้ น ส อดคล้ อ ง กั บ ดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม (มูลค่าเพ่ิม) ข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิค้าสําเร็จรูปคงคลัง 
   ม.ค. – ต.ค. 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.83  (%YoY) 

 
 

 
 
 
 

 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ที่ร้อยละ 68.43 

 
 

     ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของปี 2561 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังอยู่ที่ระดับ 
110.15 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (108.17) 
ร้อยละ 1.83  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร การผลิตยางล้อ
และยางใน รวมถึงการหล่อดอกยางและการซ่อมสร้าง
ยางล้อ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก เป็นต้น 
     สําหรับแนวโน้มปี  2562 คาดว่า ดัชนีสินค้ า
สําเร็จรูปคงคลังจะเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ตามภาวะ
อุตสาหกรรมที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อย
ละ 68.43 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (ร้อยละ 
66.86)  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตยาน
ยนต์ การผลิตนํ้าตาล การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และแผ่นวงจร เป็นต้น 
     สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า อัตราการใช้กําลัง
การผลิตจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ืองจากปี 2561 เน่ืองจาก
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
อาทิ  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-
อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ และการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(EEC) ของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง การดึงนักลงทุนต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เป็นต้น 

 
  

     

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ม.ค. – ต.ค. อยู่ท่ีระดับ 91.24  

 
      

ใน ช่ วง เดื อน  ม .ค . – ต .ค . (1 0  เดื อน แ รก ) 
ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 91.24 เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 (85.90) และดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 103.36 เพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2560 (101.03) 
     สําหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่า ดัชนีความ
เช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากปี  2561 
เน่ืองจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
อาทิ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ  รถ ไฟความ เร็ วสู งและรถ ไฟ รางคู่  เป็ น ต้น 
นอกจากนี้เศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัวใน
เกณฑ์ดีต่อเน่ืองหลังการเลือกต้ัง  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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การค้าต่างประเทศ 

“มูลค่าการค้าต่างประเทศปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (ม.ค. - ต.ค.) จากมูลค่าการส่งออก
และนําเข้าที่เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดุลการค้าต่างประเทศเกินดุล 
2,558.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ” 

สถานการณ์การค้าต่างประเทศในปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
420,416.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 211,487.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการ
นําเข้าเท่ากับ 208,928.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และ
มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.8 ส่งผลให้ปี 2561 ดุลการค้าเกินดุล 2,558.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

โครงสร้างการส่งออก 

การส่ งออกในปี  2561 (ม .ค . - ต .ค .) มีมูลค่ า 
211,487.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อ
พิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า การส่งออกสินค้ามี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าเกษตรกรรม
มีมูลค่าการส่งออก 19,312.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.4 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 
168,029.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 สินค้า
แร่และเช้ือเพลิงมีมูลค่าการส่งออก 9,215.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.3 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 14,929.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 สินค้าอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 24,354.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 9.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 16,711.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0) อัญมณีและเคร่ืองประดับ (มูลค่าการส่งออก 10,196.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อย
ละ 9.6) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 9,090.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2) และเม็ดพลาสติก 
(มูลค่าการส่งออก 8,720.3  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.3)  

                                                 

 

                                          

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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ตลาดส่งออก 

          การส่งออกไปยังตลาดหลักในปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) ซึ่ง
ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีสัดส่วนการส่งออกคิดรวมเป็นร้อยละ 
69.7 ของการส่งออกทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า 
การส่งออกไปยังตลาดหลักมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกตลาด โดยการส่งออก
ไปยังอาเซียน   (9 ประเทศ) มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุดอยู่
ที่ร้อยละ 27.1 รองลงมา ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
และญี่ ปุ่น ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 11.0 10.0 และ 9.8 
ตามลําดับ 

 

 

โครงสร้างการนําเข้า 

การนําเข้าในปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่า 208,928.9  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.8 เมื่อพิจารณาแยกราย
หมวดสินค้า พบว่า การนําเข้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในทุกหมวดสินค้า 
โดย สินค้าเช้ือเพลิงมีมูลค่าการนําเข้า 34,683.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.1 สินค้าทุนมีมูลค่าการนําเข้า 
53,370.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 สินค้า
วัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้า 85,253.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.8 สินค้าอุปโภคบริโภค มี
มูลค่าการนําเข้า 22,717.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11.5 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มีมูลค่าการนําเข้า 
12,278.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 และสินค้า
หมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่าการนําเข้า 
625.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.6 

 

 

 

 

 

     ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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แหล่งนาํเข้า 

ในปี 2561 (ม.ค. - ต.ค.) แหล่งนําเข้าที่สําคัญของไทย 
ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีสัดส่วนนําเข้ารวมคิดเป็นร้อยละ 67.1 
ของการนําเข้าทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า แหล่ง
นําเข้าสําคัญส่วนใหญ่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดย นําเข้าจากจีน เพ่ิมขึ้น
มากท่ีสุดอยู่ที่ร้อยละ 19.8 รองลงมา ได้แก่ ประเทศอาเซียน (9 
ประเทศ) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 18.3 14.0 9.0 และ 6.0  ตามลําดับ  

 
 
 

แนวโน้มการสง่ออก 

ภาพรวมการส่งออกในปี 2561 ขยายตัวต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มเติบโตได้
ต่อเน่ือง โดยการส่งออกในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นไปตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า
โลก สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย อาทิ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป     
(27 ประเทศ) และญี่ปุ่น ที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนได้จากการส่งออกสินค้าหลายรายการยังคงปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับแนวโน้มการส่งออกในปี 
2562 คาดว่าจะทยอยปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่มีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าการส่งออก ในปี 2562 จะขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8.0 อย่างไรก็ตาม        
ความไม่แน่นอนของราคานํ้ามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีน และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า อาจส่งผลให้ทิศทางการค้า การผลิต การลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
และอาจเป็นปัจจัยกดดันให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์
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เศรษฐกิจโลก ปี 2561 

 “เศรษฐกิจโลก การส่งออก และภาคการผลิตยังคงขยายตัวได้ดี อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และ อัตรา
การว่างงานยังคงอยู่ในระดับตํ่า”  

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ปี 2561 

Growth (%YoY) 
 GDP 

2018*  
Inflation 
2018* 

MPI 
(OCT) 

Export
(JAN-OCT) 

Import
(JAN-OCT) 

Unemp. 
Rate* 

Policy
Rate 

สหรัฐฯ  2.9   2.4  3.8  9.0  9.7 At 3.8 At 2.00-2.25

จีน  6.6  2.2  5.9  11.4a  21.7a At 4.0 At  2.55

ญี่ปุ่น  1.1  1.2  4.2  7.4  12.3 At 2.9 At  -0.10

เกาหลีใต้  2.8  1.5   10.7  6.4  13.1 At 3.7 At 1.50

สิงคโปร์  2.9  1.0  4.3  12.1  14.3 At 2.0 At 2.20

ไทย  4.5  0.9  4.1  10.2  15.0 At 0.7 At 1.50

ท่ีมา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, https://www.gtis.com, www.imf.org, www.nesdb.go.th., 
https://tradingeconomics.com 
หมายเหตุ : * เป็นตัวเลขคาดการณ์จาก IMF, a เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-ส.ค.61 
 

ปี 2562 IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.7 เช่นเดียวกับปี 2561 โดยภาพรวม
เศรษฐกิจโลกทยอยปรับตัวดีขึ้น ตามการค้าโลกในประเทศคู่ค้าหลักที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ภาคการผลิต 
การส่งออกปรับตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ีย และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับตํ่า  
 ในช่วงปลายปี 2561 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% จากระดับ 
1.75-2.00% เป็น  2.00-2.25% สะท้อนให้เห็นว่าความเช่ือมั่นในภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของสหรัฐฯ 
แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราดอกเบ้ียนโยบายให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
และคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินและกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
สําหรับเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า เศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7   
 สถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง โดยราคาน้ํามันดิบดูไบ เดือน
พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 65.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 60.81 
ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล สําหรับปี 2561 ราคานํ้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ 70.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2560 ซึ่งเฉล่ียอยู่ที่ 52.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เน่ืองจากตลาดยังคงกังวลกับอุปทานหรือการปรับลด



16 
 

กําลังการผลิตนํ้ามันดิบของกลุ่มโอเปกที่ลดลง ประกอบกับอุปสงค์นํ้ามันยังคงเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของภาวะ
เศรษฐกิจโลก  

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น ความผันผวนของราคานํ้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนนโยบาย
ปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐฯ ที่ก่อให้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับสหรัฐฯ อาจ
ดําเนินการกับประเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติม มาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีนหรือประเทศที่ได้รับผลกระทบ ความเสี่ยง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความไม่แน่นอนทางการเมือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น Brexit กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ไม่เต็มที่ 
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ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 2561  
และแนวโน้มปี 2562 
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต  

ท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
* ตัวเลขคาดการณ์ 

ปริมาณการจําหน่ายและมูลค่าการนําเข้า 

ท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
* ตัวเลขคาดการณ์ 
 
การผลิต ปี 2561 คาดว่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ี 120.6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 (%YoY) โดยการ
ผลิตเหล็กทรงแบนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.8 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิต
เพ่ิมข้ึน อาทิ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ประเภทเหล็กกัลวานีล (GA) ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ แต่เหล็ก
ทรงยาว มีดัชนีผลผลิตทรงตัว ลดลงร้อยละ 1.5 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาวท่ีมีการผลิตเพ่ิมข้ึน คือ เหล็กลวด และลวดเหล็กแรง
ดึงสูง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้างท้ังการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยของภาคเอกชน 

การจําหน่าย ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณ 17.6 ล้านตัน  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 (%YoY) เพ่ิมข้ึนท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวที่มีการจําหน่ายเพ่ิมข้ึน  อาทิ เหล็กเส้นและ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก  
ทรงแบนท่ีมีการจําหน่ายเพ่ิมข้ึน อาทิ  เหล็กแผ่นบาง  
รีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นบางรีดเย็น 

การนําเข้า ปี 2561 คาดว่ามีมูลค่า 10.8 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 (%YoY) เพ่ิมข้ึนท้ังผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยการนําเข้า
เหล็กทรงยาวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.6 จากการนําเข้าเหล็กเส้น
คุณภาพสูง (นําเข้าเพ่ิม ข้ึนจากญี่ ปุ่น  และจีน ) เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ  (นําเข้าเพ่ิมข้ึนจากจีน และอินเดีย) 
และเหล็กลวด (นําเข้าเพ่ิมข้ึนจากเวียดนาม และไต้หวัน) 
สําหรับการนําเข้าเหล็กทรงแบนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.1 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการนําเข้าเพ่ิมข้ึน เช่น คือ เหล็กแผ่นบางรีด
เย็น (นําเข้าเพ่ิมข้ึนจาก ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) เหล็กแผ่น
บางรีดร้อน (นําเข้าเพ่ิมข้ึนจากญี่ปุ่น ) และเหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม (นําเข้าเพ่ิมข้ึนจากจีน)  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปี 2562
 แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2562 คาดการณ์
ว่า การผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
1.0-2.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยปรับ
เพ่ิมข้ึนท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และกลุ่มเหล็ก  
ทรงแบน จากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้การผลิตของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องขยายตั ว เช่ น  อุ ตสาหกรรมผลิ ตยานยน ต์ 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ส่วนการจําหน่ายเหล็กปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 17.9 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 

95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0

 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561*

ดัช
นีผ

ลผ
ลิต

ดัชนีผลผลติ

0.0

5.0

10.0

15.0

14

16

18

20

 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 
2561* มูล

ค่า
กา

รนํ
าเข้

า (
พนั

ล้า
นเ
หรี

ยญ
สห

รัฐ
)

ปริ
มา

ณก
าร
จาํ

หน่
าย

 (ล้
าน

ตัน
)

ปริมาณการจาํหน่ายและมูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการจาํหน่าย มูลค่าการนําเข้า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กปี 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลติ
เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมผลติยานยนต์ สําหรับเหล็กทรงยาวมีดัชนี
ผลผลิตทรงตัว  
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออกของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

* ตัวเลขคาดการณ์ 
 

ก า รนํ า เข้ า เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า  ใน ปี  2561 มี มู ล ค่ า  16,062.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 6.4 (%YoY) จากการ
นําเข้าของตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น จากการนําเข้าสินค้าแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 
เคร่ืองอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบเพิ่มข้ึน 

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ทรงตัวเม่ือเทียบกับปีก่อน 
โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 112.9 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6 
(%YoY) ท้ังนี้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองซักผ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้า และตู้เย็น ลดลงร้อยละ 17.5, 13.7 และ 10.1 
ตามลําดับ  โดยเคร่ืองซักผ้าและตู้เย็นเป็นผลจากคําสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้าผลิตลดลงจากผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นและโมเดล 
ในขณะท่ีสินค้าท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ พัดลมตามบ้าน 
กระติกน้ําร้อน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิงยูนิต เตาไมโครเวฟ 
คอมเพรสเซอร์  หม้อหุงข้าว และสายไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
12.2, 6.0, 4.4, 3.5, 3.2, 1.5, 1.4 และ 0.1 ตามลําดับ 
เนื่องจากการจําหน่ายในประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบกับคําสั่งซ้ือ
จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศมีการ
ส่งออกไปตลาดอาเซียน  สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นมากข้ึน 

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี 2561 มีมูลค่า 23,371.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 1.4 
(%YoY) จากการส่งออกสินค้าไปตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง 
ได้แก่ เคร่ืองซักผ้า และแผงโซล่าร์เซลล์ เนื่องจากมาตรการ 
Safeguard  เคร่ืองซักผ้าและแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีสหรัฐอเมริกา  
มีต่อไทย ในขณะท่ีสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออก 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกไป
ตลาดญ่ีปุ่น อาเซียน และสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2562 
 ในปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยบวก
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น มาตรการกระตุ้นความต้องการซ้ือสินค้าของภาครัฐในช่วงปลายปี 2561 การจัดเลือกต้ังในปี 2562      
ซ่ึงคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดทําให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว ประกอบกับแนวโน้มความตึงเครียดสงครามทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกามีท่าทีท่ีผ่อนคลายลง 
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การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2561 ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6  
จากสินค้าเครื่องซักผ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และตู้เย็นที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นใน
ตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
* ตัวเลขคาดการณ์ 

การนําเข้ าสินค้ าอิ เล็ กทรอนิกส์  ในปี  2561 มีมู ล ค่ า 
33,719.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9 
(%YoY) โด ยนํ า เข้ า เพิ่ ม ขึ้ น ใน ตลาดห ลั ก  ได้ แ ก่  จี น 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยสินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้น 
ได้ แก่  วงจรรวมปรับตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ  25 .7   และ
เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.1 
เมื่อเทียบกับปีก่อน 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2561 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 105.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.5 (%YoY) โดย
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ HDD, 
Monolithic IC, Semiconductor,  PCBA และ  Other IC 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1, 6.8, 4.5, 4.3 และ 0.3 ตามลําดับ 
เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ของโลกที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น โดย IC ใช้เป็นชิ้นส่วน
สําคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึง
นําไปใช้เป็นช้ินส่วน Smart phone, Tablet และในตลาดมี
ก า ร พั ฒ น า  Semiconductor ม า ก ขึ้ น  เพื่ อ ใ ช้ เป็ น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ และ HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage 
 
การส่งออกสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  ใน  ปี  2561 มีมูลค่า 
38,841.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.4 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกห ลักทั้ งหมดปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น 
ทั้ งญี่ปุ่น จีน อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 วงจรรวม (IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ
เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากผู้ผลิต  
บางรายมีการผลิตเพื่ อส่งออกสินค้ากลับไปที่บริษัทแม่  
ในประเทศญี่ปุ่น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 
 ในปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.0 และ 7.5 ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงตามความต้องการของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้นในสินค้า HDD,  IC, Semiconductor และ PCBA เป็นผลจากการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่มี
ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น รวมถึงมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต ์

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์         

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
*คาดการณ์จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
* คาดการณ์จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตรถยนต์  
ปี 2561 คาดว่า มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 2,100,000 คัน  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีปริมาณการผลิต  
1,988,823 คัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.59 โดยแบ่งเป็นการผลิต
รถยนต์น่ัง ร้อยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 56 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ ร้อยละ 2 

การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  

ปี 2561 คาดว่า มีปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
1,000,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีปริมาณ
การจําหน่าย 871,650 คัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.72 โดยแบ่งเป็น
การจําหน่ายรถยนต์น่ัง ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 41 
รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ 
ร้อยละ 5 

การส่งออกรถยนต์  
ปี 2561 คาดว่า มีปริมาณการส่งออกรถยนต์ (CBU) จํานวน 
1,100,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีปริมาณ
การส่งออก 1,139,696 คัน ลดลงร้อยละ 3.48  

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 

ปี 2561 คาดว่า มีมูลค่า  9,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีมูลค่า 9,032.27 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.61 ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
ปี 2561 คาดว่า มีมูลค่า  11,800 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีมูลค่า 11,402.56 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ เพิ่ ม ข้ึ นร้ อยละ 3.49 ตลาดนํ าเข้ า ท่ี สํ าคัญ ของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ
เยอรมนี

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2562 
 ประมาณการอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2562 จากการคาดการณ์ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์
ประมาณ 2,200,000 คัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็นการจําหน่ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.00 และเป็นการส่งออกประมาณ 1,150,000 คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.55  

2,457,057 

1,880,007 1,912,237 1,944,417 1,988,823 2,100,000 

1,326,055 
881,572 799,632 768,788 871,650 1,000,000 

1,128,152 1,128,102 1,204,895 1,188,515 1,139,696 1,100,000 

2556 2557 2558 2559 2560 2561*

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

7,358.31 7,849.24 8,006.05 8,233.54 
9,032.27 

9,900 

11,912.48 

9,061.60 
10,005.79 10,603.56 

11,402.56 11,800

2556 2557 2558 2559 2560 2561*

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 คาดว่า ปริมาณการผลิตขยายตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการ

ขยายตัวของตลาดในประเทศ อันเนื่องมาจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรวมท้ังผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมสูงข้ึน 

อย่างไรก็ดี การส่งออกคาดว่าจะมีการชะลอตัว  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม.

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

*คาดการณ์จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

* คาดการณ์จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง 
ปี 2561 คาดว่า มีจํานวน 2,120,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีการผลิตจํานวน 2,055,193 คัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.15  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ปริมาณการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยปี 2561 
คาดว่า มีจํานวน 1,870,000 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซ่ึงมีการจําหน่ายจํานวน 1,810,771 คัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3.27 
การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD)  
ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์  (CBU&CKD) ของ
ประเทศไทยปี 2561 คาดว่า มีจํานวน 840,000 คัน (เป็น
การส่งออก CBU จํานวน 370,000 คัน และ CKD จํานวน 
470,000 ชุด) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีการ
ส่งออกจํานวน 849,081 คัน ลดลงร้อยละ 1.07 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ปี 2561 คาดว่า มีมูลค่า  740 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีมูลค่า 734.12 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 0.80 ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของ
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย 
และญี่ปุ่น 

มู ล ค่ าก ารนํ า เข้ าข อ งส่ วน ป ระก อบ แล ะ อุ ป ก รณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

 ปี 2561 คาดว่า มีมูลค่า 560 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ีงมีมูลค่า 545.42 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ  2.67 ตลาดนําเข้า ท่ีสํ า คัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ปี 2562 
 สําหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2562 คาดว่า การผลิตจะทรงตัว คิดเป็นปริมาณ

การผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งน้ี จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการส่งออก ร้อยละ 10-15 

 

2,218,625 
1,842,708 1,801,590 1,820,358 

2,055,193 2,120,000 

1,738,996 1,701,535 1,639,088 1,738,231 1,810,771 1,870,000 

935,747 887,980 935,829 926,277 849,081 840,000 

2556 2557 2558 2559 2560 2561*

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

826.23
715.29

592.69 609.93
734.12 740

590.37
524.49 534.59 537.16 545.42 560

2556 2557 2558 2559 2560 2561*

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี 2561 คาดว่า การผลิตรถจักรยานยนต์จะขยายตัว เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 
 
 

 

การตลาดและการจําหน่าย 
 

 
 

 

  
การส่งออกเคมีภัณฑ์ ในปี 2561 คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 8,600 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15.06 (%YoY) 
แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานประมาณ 4,644 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.25 และเคมีภัณฑ์ขั้นปลายประมาณ 3,956 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สําคัญ  
ที่ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เครื่องสําอาง สี 
และสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น สําหรับตลาดในการส่งออกหลักของ
เคมีภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมี
แนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง 
การนําเข้าเคมีภัณฑ์ ในปี 2561 คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 16,212 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี  2560 ร้อยละ 9.63 (%YoY) 
แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานประมาณ 9,822 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 และเคมีภัณฑ์ขั้นปลายประมาณ 6,390 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.88 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สําคัญที่
ส่งผลให้มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น เช่น เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเครื่องสําอาง เป็นต้น โดยสัดส่วนมูลค่าการ
นําเข้าเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานและเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ยังมีแนวโน้ม
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจ
การค้าในภูมิภาค

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2562 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2562 คาดว่าการส่งออกและการนําเข้าเคมีภัณฑ์ยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม  ในปี  2562 ยังมี ปัจจัยที่ ต้องเฝ้าระวัง อาทิ เช่น  ความ 
ผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก และผลกระทบที่ชัดเจนมากข้ึนจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา 
ที่อาจมีผลต่อความเช่ือมั่นในการผลิตและส่งออกของไทยในอนาคต 

 

การค้าเคมีภัณฑ์ภาพรวมปี 2561 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมูลค่าการส่งออก
เคมีภัณฑ์ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.06 ซึ่งตลาดหลักในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และญี่ ปุ่น 
ในขณะที่มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.63 และคาดว่าแนวโน้มปี 2562 จะมีมูลค่าการค้าเคมีภัณฑ์   
ในภาพรวมเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยที่ ต้องเฝ้าระวัง อาทิเช่น ความผันผวนของราคานํ้ามัน   
ในตลาดโลก และผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่อาจมีผลต่อความเช่ือมั่นในการ
ผลิตและส่งออกของไทยในอนาคต 

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ / 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ดั ช นี ผลผ ลิต  ปี  2561 คาดว่ าจะเพิ่ มขึ้ นประมาณ
ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
ให้ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจํา
โต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ํา และผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 
คิดเป็นร้อยละ 6.27 และ 2.04 ตามลําดับ  

ดัชนีการส่งสินค้า ปี 2561 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.20 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ํา โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงมากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น ร้อยละ 6.79  
การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2561 คาดว่าจะมี
มูลค่า 4,376.61 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
ร้อยละ 11.10  จากการส่งออกทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 
โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น (3918) มากที่สุด  
การนําเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่า 
4,763.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
8.42 จากการนําเข้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์
ใยยาวเดี่ยว (3916) เครื่องสุขภัณฑ์ (3922) เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน (3924) เป็นต้น 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และ  
        สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2562 
 สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 เน่ืองจาก
ไทยอาจได้รับประโยชน์จากสงครามการค้า ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการมองหาคู่ค้าใน
แถบอาเซียนมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,529.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนการนําเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,953.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับปี 2561 
 

3,604.53 3,811.73 3,651.89 3,762.05 3,939.34 
4,376.61 

3,704.94 3,935.83 3,966.42 4,087.70 4,393.31 
4,763.13 

2556 2557 2558 2559 2560 2561
มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

94.71 98.73
101.73

106.04 104.77

104.79

94.38

99.97
101.97

106.36
105.74

104.47

2556 2557 2558 2559 2560 2561
ดัชนีผลผลิต ดัชนีการส่งสินค้า

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีส่งสินค้า 

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมปี 2561 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.02 และดัชนี   
การส่งสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.20 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.10 และมูลค่าการนําเข้าจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.42  เมื่อเทียบกับปี 2560  ซึ่งเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลก และ
ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับราคานํ้ามันซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้น  

มูลค่าการส่งออก-การนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 
 
 

 

การตลาดและการจําหน่าย 
 

 
 

 
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ * คาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

 
การส่ งออกปิ โตรเค มี  ปี  2561 คาด ว่าจะมี มูลค่ ารวม 
11,352.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ  
ปี 2560 ร้อยละ 24.51 (%YoY)  

การนําเข้าปิโตรเคมี ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 4,631.12 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
รอ้ยละ 8.77 (%YoY)  

สาเหตุสําคัญท่ีทําให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน เกิดจาก
ตลาดส่งออกหลักปิโตรเคมีของไทยขยายตัว ได้แก่ ประเทศจีน 
อินโดนีเซีย และ CLMV ส่วนนําเข้าเกิดจากการปรับเพ่ิมข้ึน
ของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่
เปลี่ยนแปลง  
ราคาสินค้า ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชีย ปี 2561 
คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 37.73 และ 33.20 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2560 ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากราคา 37.04 
และ 28.16 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ  

ราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ปี 2561 คาดว่าจะมี
ราคาจําหน่าย (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, LLDPE, 
HDPE และ PP อยู่ท่ีประมาณ  39.51, 35.61, 43.77 และ 
41.58 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ราคา LDPE และ LLDPE จะมีการปรับตัวลดลง
จากระดับราคา 43.55 และ 40.20 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 
ส่วนราคา HDPE และ PP จะมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากระดับ
ราคา 39.83 และ 39.74 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2562 
ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี  2562 คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก  และการบริโภค

ภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐที่มีอย่างต่อเน่ืองในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบ
ขนส่งทางราง  และการฟ้ืนตัวของภาคการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 – 4.5 และคาดว่าปริมาณการส่งออกปิโตรเคมีของไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 - 4.0 
และมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวประมาณประมาณร้อยละ 10.0 - 15.0 ในปี 2562 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 11,352.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 24.51 จากตลาดส่งออกหลักปิโตรเคมีของไทยขยายตัว ได้แก่ ประเทศจีน 
อินโดนีเซีย และ CLMV 
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 
 

ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: ปี 2561 ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย ์
หมายเหตุ: ปี 2561 ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

การผลิตกระดาษ ในปี 2561 คาดว่า ดัชนีฯ จะเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบ
กับปีก่อน จากกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ 
ร้อยละ 8.71 2.16 และ 3.72 ตามลําดับ เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
จากกระดาษมีกระแสตอบรับที่ดี นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมหลัก
อ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม ยานยนต์ เคร่ืองสําอาง ยา
และเวชภัณฑ์ ตลอดจนธุรกิจ e-commerce มีความต้องการ
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้กับสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มข้ึนด้วย 

การส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปี 2561 คาดว่า 
จะมีมูลค่าส่งออกรวม 2,243.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 12.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกเย่ือกระดาษ  
ที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30.55 ในชนิดเย่ือไม้เคมีละลายน้ําได้
ไปยังประเทศคู่ค้าอย่างจีน และฝร่ังเศส สําหรับกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่า จะส่งออกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.40 
ไปเวียดนาม มาเลเซีย และจีน ในส่วนหนังสือและสิ่งพิมพ์ คาดว่า 
จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.43 ไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างฟิลิปปินส์ 
และฮ่องกง ในประเภทสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ภาพพิมพ์ภาพถ่าย และ
หนังสือที่พิมพ ์เป็นเล่ม 
 การนําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปี 2561  คาดว่า 
จะมีมูลค่ารวม 2,840.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 6.34 
เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการนําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศโดยเฉพาะ
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับมาใช้ซํ้าได้อีก ในขณะที่หนังสือ
และสิ่ งพิ มพ์  คาดว่า จะนํ าเข้ าเพิ่ มขึ้ น  ร้อยละ  7.15 จาก
สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ในประเภทปฏิทินทุกชนิด สิ่งพิมพ์  
อ่ืน ๆ และแบบแปลนต่าง  ๆ  ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เป็น
ต้น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ์ ปี 2562 
 การผลิตกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ในปี 2562 คาดว่า จะเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องตามความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ียังคงเติบโตท้ังในไทยและอาเซียน การผลิตในปัจจุบันมีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น กล่องกระดาษท่ีมี
น้ําหนักเบา สะดวกและลดต้นทุนในการขนส่ง และสามารถใช้บรรจุท่ีมีความหลากหลายตรงกับความต้องการใช้ จากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วจึงหันมาเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทําให้
บรรจุภัณฑ์กระดาษสําหรับบรรจุหรือลําเลียงสินค้ามีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย 

การผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ใน ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก
กลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง   
อ่ืน ๆ ตลอดจนธุรกิจ e-commerce มีความต้องการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ใช้กับสินค้ากลุ่มน้ีเพ่ิมขึ้นด้วย

การส่งออก-นาํเขา้เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 

 

การผลิต จําหน่าย และส่งออกเซรามิก 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (ตัวเลขคาดการณ์) 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 13 โรงงาน และ 

เครือ่งสุขภณัฑ์ จํานวน 7 โรงงาน 

2. มูลค่าการส่งออก : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ และคาดการณ์โดย สศอ. 
           

 

การผลิต ปี 2561 กระเบื ้องบุพื ้น บุผนัง คาดว่าจะมีปริมาณ
การผลิต 136.95 ล้านตารางเมตร ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
2.60 (%YoY) เนื่องจากการชะลอการผลิตจากต้นทุนวัตถุดิบท่ี
สูงข้ึน ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 7.47 ล้านชิ้น 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.40 (%YoY) ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อ
รองรับคําสั่งซ้ือในต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทุกตลาด 
 
การจําหน ่าย  ป ี 2561 กระเบื ้องบ ุพื ้น  บ ุผน ัง คาดว่าจะมี
ปริมาณการจําหน่าย 163.51 ล้านตารางเมตร เพิ ่มขึ ้นจาก  
ปีก่อน ร้อยละ 3.73 (%YoY) จากความต้องการใช้ที่เริ่มฟื้นตัว
จากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์  
มีจํานวน 4.09 ล้านชิ้น ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.38 (%YoY) 
 
การส่งออก ปี 2561 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง คาดว่าจะมีมูลค่า
การส่งออก 93.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
5.93 (%YoY) จากยอดคําสั ่งซื ้อที ่ลดลงของ สปป .ลาวและ  
เมียนมา ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ คาดว่าจะมีมูลค่า 212.23 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 16.67 (%YoY) 
จากขยายตัวของการส่งออกไปยังประเทศจีนถึงร้อยละ 98.60 
ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลักรองจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น 

 
                    

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ปี 2562 
  การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความต้องการใช้
ภายในประเทศท่ีเร่ิมปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชน อีกท้ังการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน 
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกเครือ่งสุขภัณฑ์

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเซรามิก ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากความต้องการใช้ของภาคก่อสร้าง 
ภาคอสังหาริมทรัพยท์ภายในประเทศ และคําสั่งซื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นจากต่างประเทศ ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก 
คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและอาเซียน โดยเครื่องสุขภัณฑ์ จะมี
อัตราการขยายตัวและมูลค่าการส่งออกสูงสุด ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น 
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มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ย 
มูลค่าส่งออกและนาํเขา้ปนูซีเมนต์ 

  

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) (ตัวเลขคาดการณ)์ 

2. มูลค่าการส่งออก-นําเข้า  : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์   และคาดการณ์โดย สศอ. 


 การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2561 คาดว่าจะ   

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน  ร้อยละ 0.79  เป็นการ
ขยายตัวเพ่ือรองรับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 

    
 การจําหน่ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2561  

คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 2.34  ตาม
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีความคืบหน้า   
อย่างต่อเนื่อง  การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนท่ีเกิดข้ึนตาม
แนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และการลงทุนในพ้ืนท่ี EEC 

  
การส่งออก-นําเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2561 
เม่ือเทียบกับปีก่อนคาดว่ามูลค่าจะหดตัวลงร้อยละ 7.68  จากการปรับ
ลดคําสั่งซ้ือจากประเทศส่งออกหลักหลายตลาดของไทยท่ีมี
ผู้ประกอบการของไทยออกไปลงทุน  เช่น   เมียนมา   สปป.ลาว  
กัมพูชา   ศรีลังกา  บังคลาเทศ   เป็นต้น 
         ส่ วน มู ลค่ าการนํ า เข้ า เ ม่ื อ เที ย บ กั บ ปี ก่ อ น ค าด ว่ า   
จะขยายตัวถึง ร้อยละ 24.54  จากการนําเข้าปูนซีเมนต์ราคาถูก
จากลาว 
 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ปี 2562 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมเม็ด) ในปี 2562   การผลิตและการจําหน่ายปูนซีเมนต์ (ไม่รวมเม็ด) คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ได้เล็กน้อย  โดยแม้ว่า สศช. หรือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะได้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 
2562  จะขยายตัวลดลง  ซ่ีงเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวผลพวงจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริกา   แต่อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ก็ยังสามารถขยายตัวได้จากปัจจัยบวกจากการเดินหน้าโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม่  และการ
ลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  การเร่งพัฒนาพ้ืนท่ี EEC  และโครงการบ้านล้านหลัง ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 
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ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจําหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในปี 2561 เมื่อเทียบกับกับปีก่อน  การผลิตและการจําหน่ายยังขยายตัวได้แรงหนุนจาก
นโยบายภาครัฐ  การส่งออกมีมูลค่าลดลงจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยเขา้ไปต้ังฐานผลิตในประเทศที่
เป็นตลาดส่งออกหลักที่เปิดการผลิตแล้ว  การนําเข้ามีมูลค่าขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากจากปูนซีเมนต์ราคถูกจากลาว
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อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ์

/ ปี 2561-2562 เป็นตัวเลขคาดการณ ์

การผลิต 
ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะ ขยายตัว ร้อยละ 1.6 และ 1.0 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 

จากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ อาทิ เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคอมโพสิต ขยายตัวตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป จะขยายตัวจากผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปกลุ่มเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี ตามคําสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ 

ผ้าผืน คาดว่าจะ ลดลง ร้อยละ 11.2 เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงงานทอผ้ายกเลิกการผลิตผ้าทอจากฝ้าย ซ่ึงความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าทอใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

การจําหน่ายในประเทศ 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะลดลง ร้อยละ 1.8  3.8  และ 0.8  ตามลําดับ โดยเส้นใยสิ่งทอเน้นการ

ส่งออกเป็นหลัก ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคสนใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นจากต่างประเทศท้ังในกลุ่มเสื้อผ้า
ราคาถูกท่ีนําเข้าจากจีนและเวียดนาม รวมถึงกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์ท่ีเป็นสินค้าหรู 
การส่งออก 

 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15.3  3.2 และ 6.1 ตามลําดับ โดยเส้นใย    
สิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2559 ซ่ึงสินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ และผ้าผืนจาก
เส้นใยสังเคราะห์ที่มีสมบัติพิเศษท่ีไทยมีศักยภาพท้ังในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา ญี่ปุ่น       
บังคลาเทศ และจีน ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัวจากการท่ีไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างประเทศ        
ในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิต 

แนวโน้มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม  ปี 2562 

ภาพรวมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่า การผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์
และเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัว จากการนําเข้าผ้าผืนตกแต่งสําเร็จราคาถูกของจีนมาใช้
ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ ด้านการสง่ออก คาดว่า จะขยายตัวได้โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์สมบัติ
พิเศษ อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปท่ีต้องแข่งขันกับคู่ค้าสําคัญอย่างเวียดนาม ซ่ึงผู้ประกอบการไทยต้อง
อาศัยจุดแข็งด้านการบริหารห่วงโซ่การผลิตและการออกแบบ แทนการแข่งขันด้านต้นทุน  
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ล้านเหรียญฯ มูลค่าการส่งออกเส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูป

เส้นใยส่ิงทอ (MUSD) เส้ือผ้าสําเร็จรูป (MUSD)

สถานการณ์ปี 2561 คาดว่า การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป จะขยายตัวสอดคล้องกับแนวโน้ม
ความต้องการของคู่ค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งสินค้าส่งออกสําคัญ เช่น เส้นใย
สังเคราะห์สมบัติพิเศษ และเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี ในส่วนผ้าผืน คาดว่าจะ มีการผลิตชะลอตัวในกลุ่มผ้าฝ้าย 
อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าทอจากใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศ 



30 
 

อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน 

 
 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเครือ่งเรือนไม้ภายในประเทศ 
(ล้านชิ้น) 

 
 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 
การผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ ปี 2561 มีจํานวน 6.15 ล้านชิ้น 
เม่ือเทียบกับ ปี 2560 ลดลงร้อยละ 11.00 สาเหตุจากปริมาณคําสั่งซ้ือ
ท่ีลดลงตามยอดจําหน่ายของร้านค้าปลีกในประเทศท่ีชะลอตัว 

 การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ปี 2561 มีจํานวน 
1.34 ล้านชิ้น เม่ือเทียบกับ ปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.47 สาเหตุจาก
การชะลอตัวของตลาดในประเทศ และภาวะหนี้ภาคครัวเรือนท่ีอยู่
ในระดับสูง ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายภาคครัวเรือน  

 
 

มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ปี 2561 มีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 3,709.89 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับ ปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.53 แบ่งเป็น 
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและชิ้นส่วน 972.31 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 3.65 มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไม้ 157.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจาก ปีก่อนร้อยละ 
6.68 และมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 2,580.34 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.38  ในภาพรวมการ
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีการปรับลดลง โดยเฉพาะการส่งออก  
ไม้แปรรูปไปยังจีน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนปี 2562 
การผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในปี 2562 เม่ือเทียบกับปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการผลิตและจําหน่าย

เคร่ืองเรือนทําด้วยไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ในปี 
2562 เม่ือเทียบกับปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณลดลง โดยมีสาเหตุจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนท่ียังไม่มีแนวโน้ม              
จะยุติซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน 
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เครือ่งเรอืนและชิน้สว่น ผลติภัณฑไ์ม ้

ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้ อตัราการขยายตวั (YOY)

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ปี 2561 ลดลงจาก ปี 2560 ตามปริมาณ
คําสั่งซื้อที่ลดลงจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน  

%YoY
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

มูลค่าการสง่ออก-นําเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 

การผลิตยา ในปี 2561 คาดว่าจะ มีปริมาณ  47,357.85 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.49 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของการผลิตยา
เม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีม และยาผง ตามคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดท่ีผู้ผลิตบางรายสามารถทําตลาด
ต่างประเทศได้มากข้ึน ทําให้มีการผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ิมข้ึน สําหรับ
การผลิตยานํ้ามีปริมาณลดลง เนื่องจากยังมีการจํากัดปริมาณการ
จําหน่ายในยาน้ําบางชนิด 
การจําหน่ายยา ในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณ 46,651.20 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.77 ในภาพรวมการจําหน่ายยาของ
ผู้ผลิตในประเทศยังขยายตัวได้  โดยมีการจําหน่ ายยาเม็ด 
ยาแคปซูล ยาฉีด และยาผง เพ่ิมข้ึน ตามการขยายตัวของตลาดยา
ในประเทศ ในขณะท่ีมีการจําหน่ายยาน้ําและยาครีมลดลง ตาม
คําสั่งซ้ือท่ีลดลง   
การส่งออกยา ในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่า 395.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.39 จากการขยายตัวท่ีดีของ
ตลาดเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง สําหรับ
การนําเข้ายามีมูลค่า 1,815.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก  
ปีก่อนร้อยละ 14.03 โดยส่วนมากเป็นการนําเข้ายาต้นแบบจาก
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส และการนําเข้ายาชื่อสามัญ
ราคาถูกจากอินเดีย 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ป ี2562 
 สําหรับการผลิตยาในปี 2562 คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายาของไทย 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่ายยาในประเทศ ปี 2561 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามการขยายตัวของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาดเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์       
และถุงมือยาง (ล้านตัน/ล้านเส้น/พนัลา้นชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์      
และถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 

การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 
2561 คาดว่าจะมีปริมาณ  1.34 ล้านตัน 35.02 ล้านเส้น และ 
24.00 ล้านชิ้น ตามลําดับ ในส่วนของการผลิตยางรถยนต์และ  
ถุงมือยางเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.54 และ 38.48 ตามลําดับ 
จากการขยายตัวท่ี ดีของตลาดส่งออก  ในขณะท่ีการผลิต  
ยางแปรรูปข้ันต้นลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.29 จากปริมาณ
วัตถุดิบท่ีเข้าสู่ตลาดลดลงและการหดตัวของตลาดจีน 
การจําหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 
2561 คาดว่าจะมีปริมาณ 1.57 แสนตัน 23.20 ล้านเส้น และ 
3,640.50 ล้านชิ้น ตามลําดับ ในส่วนของการจําหน่ายยางรถยนต์
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.10 จากสถานการณ์ยางรถยนต์ในตลาด
ทดแทนท่ียังชะลอตัว ในขณะท่ีการจําหน่ายยางแปรรูปข้ันต้นและ
ถุงมือยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.33 และ 20.07 ตามลําดับ ตามความ
ต้องการใช้ท่ีสูงข้ึน 
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 
2561 คาด ว่าจะมี มูลค่ า  4,828.89 5,055.85 และ  1,195.32 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปีก่อนมูลค่าการ
ส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.24 และ 13.22 
ตามลําดับ จากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี
มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปข้ันต้นลดลงร้อยละ 19.96 จากการ
หดตัวลงของตลาดจีน  มาเลเซีย ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา และ  
เกาหลีใต้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2562 
 การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 2562 คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโน้ม
การขยายตัวของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายางแปรรูปขั้นต้น และ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายางรถยนต์และถุงมือยางของไทย 
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ปริมาณการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยาง ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามการขยายตัวของการส่งออก
โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา สําหรับปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นปรับตัวลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ   
ที่ออกสู่ตลาดลดลงจากปัญหาราคายางตกตํ่า และการสั่งซื้อเพ่ือเก็บสต็อกที่ลดลงของจีน 
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
 
 
 

 
 
การผลิต การส่งออกการนําเข้า  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)   

 

 
ที่มา: 1.ดัชนีผลผลิต – สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. มูลค่าการส่งออก การนําเข้า –ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
* รวมถึงกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกันอานม้าและเครื่องเทียมลาก 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 
 
การผลิต 
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ปี 2561 มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
9.70 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการผลิตเพ่ือการส่งออก และ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
กระเป๋าเดินทาง* มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 5.65 เม่ือเปรียบเทียบกับ    
ปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 
ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
รองเท้า มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 2.49 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากผู้ประกอบการท่ีมีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยจ้าง
ประเทศ  เพ่ือนบ้านผลิตแทนการผลิตเอง เช่น เมียนมา กัมพูชา และ
เวียดนาม 
การส่งออก-นําเข้า 
การส่งออก ปี 2561 มีมูลค่ารวม 1,764.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10.57 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากมูลค่าการส่งออก
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด และเคร่ืองใช้สําหรับเดินทาง
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.38 และ 21.86 ตามลําดับ จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

การนําเข้า ปี  2561 มี มูลค่ารวม 1,963.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15.51 จากการนําเข้าหนังดิบและ
หนังฟอก กระเป๋า และรองเท้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.05 14.82 และ 30.51 
ตามลําดับ โดยมีตลาดนําเข้าสําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม 
และอิตาลี 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 2562 

 การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 2562 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเพ่ือการส่งออก และการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับการผลิตผลิตภณัฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง จะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการส่งออก ซ่ึง
ชาวต่างชาติมีความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลากระเบน และหนังจระเข้ ส่วนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตัว จากผู้ประกอบการท่ีมีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยการจ้างประเทศเพ่ือนบ้าน
ผลิตแทนการผลิตเอง เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยท่ีกระตุ้นการผลิต เช่น มาตรการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวท้ังในตลาดจีนและตลาดหลักอ่ืน ๆ นโยบายกระตุ้นการจับจ่ายของรัฐบาล และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้ 

ปี 2561 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.70 จากการผลิตเพ่ือการส่งออกและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ สําหรับการผลิตกระเป๋าเดินทาง และรองเท้า มีการผลิตลดลง ร้อยละ 5.65 และ 2.49 ตามลําดับ  ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน   และ
ผู้ประกอบการท่ีมีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยจ้างประเทศเพื่อนบ้านผลิตแทนการผลิตในประเทศ 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ 

 
การผลิต การจําหนา่ย และการส่งออก 

การผลิต อัญมณีและเคร่ืองประดับ ปี 2561 คาดว่าจะหดตัว ร้อยละ 8.05           
เชิงปริมาณ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตสินค้าให้มีขนาดเล็กลงสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

การจําหน่าย อัญมณีและเคร่ืองประดับ ปี 2561 คาดว่าจะหดตัว ร้อยละ 5.67     
เชิงปริมาณ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าเครื่องประดับท่ีเน้นรูปแบบ minimal ท่ีมีขนาดเล็ก เรียบง่าย แต่มีคุณค่าและ
เอกลักษณ์เฉพาะในตัวสินค้ามากขึ้น  

การส่งออก  อัญมณี และเคร่ืองประดับ  (ไม่รวมทองคํา) ปี  2561 คาดว่า           
จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.85 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน จากมูลค่าการส่งออก
วัตถุดิบอัญมณีสําคัญ ได้แก่ เพชร และพลอย และเคร่ืองประดับสําเร็จรูป ท้ังท่ี   
ทําด้วยอัญมณีแท้ และอัญมณีเทียม เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า 
มูลค่าการส่งออก  อัญมณีและเคร่ืองประดับ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.17 
ตามความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทองคํา  
ยังไม่ข้ึนรูปมีทิศทางลดลง 

 
ที่มา:   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2562 

การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ ปี 2562 คาดว่า จะมีทิศทางขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหน่ึงอาจ
เป็นผลจากการท่ีผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนสต็อกเดิมท่ีนําออกจําหน่ายเป็นจํานวนมากในปีก่อน  สําหรับแนวโน้มการส่งออก     
อัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่าจะมีทิศทางหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอาจชะลอ
การเติบโต และความเชื่อม่ันของผู้บริโภคในตลาดสําคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา เยอรมนี อินเดีย เบลเยียม จีน สหราชอาณาจักร จาก
ผลกระทบต่อเนื่องของสถานการณ์ต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมา เช่น กรณี Brexit กรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  ขณะที่การส่งออก
ในภาพรวม คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงข้ึน   

 

 

ปี 2561 คาดว่าการผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับในเชิงปริมาณจะหดตัว เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน  
จากรูปแบบความต้องการสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก เรียบง่าย แต่มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะในตัวสินค้ามากขึ้น ในส่วนของ   
การส่งออก (ไม่รวมทองคํา) คาดว่าจะมีทิศทางขยายตัวสูงข้ึน จากมูลค่าการส่งออกวัตถุดิบเพชรและพลอย และเคร่ืองประดับ
สําเร็จรูป ท้ังท่ีทําด้วยอัญมณีแท้ และอัญมณีเทียม 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

ปริมาณการผลิต จําหน่าย ส่งออกและนําเข้า
อุตสาหกรรมอาหารปี 2560 

ที่มา : ข้อมูลเพื่อจัดทาํดัชนีอุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ จากการจัดกลุ่มของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี 2561 เป็นตัวเลขคาดการณ์ 

การผลิ ต อาห าร  ปี  2561  มี ป ริม าณ  40,212,383.241 ตั น 
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 14.21 (%YoY) เพ่ือรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิต
น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายบริสุทธ์ิ ด้วย
ผลผลิตอ้อยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40-45 จากปีก่อน การผลิตน้ํามัน
ปาล์มดิบ และน้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิ ท่ีผลผลิตมากกว่าปีก่อนมาก 
รวมท้ังการผลิตไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง 
ซาร์ดีนกระป๋องเพ่ือรองรับความต้องการบริโภคท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 
การจําหน่ายอาหารในประเทศ  ปี  2561 มีปริมาณ 
21,546,159.471 ตัน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 
4.37 (%YoY) จากการจําหน่ายในกลุ่มน้ําตาล น้ํามันพืช 
ปศุสัตว์ นม  และบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ตามภาพรวมเศรษฐกิจ
ท่ีกําลังซ้ือในประเทศแข็งแกร่งข้ึนต่อเนื่อง  ส่งผลให้การ
จับจ่ายใช้สอยและการบริโภคเริ่มปรับตัวดีข้ึน 
การส่งออก ปี  2561 มี มูลค่า 31,447.72 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2560 ร้อยละ 8.59 (%YoY) 
จากการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สําคัญ อาทิ 
ข้าว  ไก่แช่แข็งและแช่แย็น  ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง 
ซาร์ ดีนกระป๋อง น้ํ าตาลทรายดิบ  แป้ งมันสําปะหลัง  
ทุเรียนสด และสิ่งปรุงรสอาหาร จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
สํ าคัญ  อาทิ  อา เซี ยน  จีน  ญี่ ปุ่ น  และ ยุ โรป  ฟ้ื น ตั ว  
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซ่ึงช่วยหนุนความต้องการสินค้า
ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
การนํ าเข้ า ปี  2561 มี มูลค่า 14,007.78 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2560 ร้อยละ 7.15 (%YoY) 
จากปริมาณการนําเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งเพ่ิมสูงข้ึน 
ตามความต้องการของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องท่ีขยายตัว
ในปี 2561 รวมท้ังการนําเข้ากากพืชน้ํามัน รวมถึงนมและ
ผลิตภัณฑ์นม เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมนมและอาหารอื่น ๆ ท่ีขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยบวกอย่าง

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงปีก่อน ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับแนวโน้ม
ราคาส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปปรับตัวเพ่ิมข้ึน อาทิ ข้าว แป้งมันสําปะหลัง และสับปะรดกระป๋อง รวมท้ังการขยายตัวต่อเนื่องของ
สินค้าสําคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง และซาร์ดีนกระป๋อง นอกจากนี้ คาดว่าสินค้าสําคัญอีกรายการท่ีจะกลับมาขยาย
ตัวอย่าง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง จากการได้รับอานิสงค์ท่ีผู้ผลิตรายใหญ่ (อินเดีย) ลดปริมาณการผลิตลง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างความไม่แน่นอนของ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น ยุโรป ญ่ีปุ่น รวมท้ัง การเจรจาภายใต้กรอบ USMCA (United States-
Mexico-Canada Agreement) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ความเสี่ยงจาก BREXIT ตลอดจนความผันผวนของราคาน้ํามัน 
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อุตสาหกรรมอาหาร ปี  2561

การผลติ (ตนั) การจําหน่ายในประเทศ (ตนั)
มลูคา่การนําเขา้ (ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ) มลูคา่การสง่ออก (ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ)
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ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารปี 2560ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559เพื่อรองรับผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคล่ือนสําคัญจากการส่งออกที่ความต้องการบริโภคขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพื่อรองรับผลิตผล
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคล่ือนสําคัญจากการส่งออกที่ความต้องการบริโภคขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


