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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 2/2561  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2561  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวร้อยละ 3.54 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสท่ี 1/2561 ทําให้ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 MPI ขยายตัว  
ร้อยละ 3.85 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.46 โดย 
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในไตรมาสที่ 2/2561  อาทิ  ยานยนต์ เน่ืองจากภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน และรถปิกอัพ เป็นหลัก จากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและประเทศคู่ค้า น้ําตาล เน่ืองจากผลผลิตอ้อยที่มากขึ้นในปีน้ีจึงเปิดหีบการผลิตได้เร็วและปิดหีบ
การผลิตช้า อีกทั้งโรงงานส่วนใหญ่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการหีบอ้อยทําให้สามารถรองรับผลผลิตได้สูงขึ้น Hard Disk 
Drive ที่ได้รับยอดผลิตเพ่ิมขึ้นจากบริษัทแม่ รวมถึงการเติบโตของการใช้ข้อมูลดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัย
บวกต่ออุตสาหกรรม เ ม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น  เ น่ืองจากภาวะการผลิตเ พ่ิมขึ้นในสินค้า  PP 
(Polypropylene) และ LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นวัสดุสําหรับ
ผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากคําสั่งซื้อในประเทศที่ขยายตัวได้ดี ทั้งน้ีปัจจัยการ
เติบโตของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้อุตสาหกรรมน้ีขยายตัวได้ต่อเน่ืองด้วย 

แนวโน้มไตรมาสที่ 3/2561  
 เหล็กและเหล็กกล้า คาดว่าดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และการจําหน่ายในประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เน่ืองจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจะเร่ิมกลับมาฟื้น
ตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการภาครัฐที่จะมีการเร่งดําเนินการ ประกอบกับการที่ไทยได้รับ
ยกเว้นการใช้มาตรการปกป้องจากสหภาพยุโรป ซึ่งทําให้ไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวได้เพ่ิมขึ้น แม้จะมี
ข้อยกเว้นห้ามส่งออกเกินร้อยละ 3 (กรณีประเทศกําลังพัฒนา) ก็ตาม นอกจากน้ียังมีประเด็นที่น่าติดตามเกี่ยวกับ
มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ระยะต่อไป ที่อาจส่งผลต่อผู้ผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในการส่งออก 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 คาดว่า การผลิตจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 เน่ืองจากภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่ทยอยฟ้ืนตัวทําให้มีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคาดว่าผู้ผลิตและผู้ค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีกลยุทธ์การตลาดช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นและเปิดตัวสินค้านวัตกรรม   
ใหม่ ๆ  

 อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คาดว่า จะมีการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาด
หลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ IC ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 
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 ยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 530,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจําหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือส่งออกประมาณร้อยละ 50-55 และจะมีการผลิต
รถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 80-85  และการผลิต
เพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 
 พลาสติก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก  294,722 ตัน เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.78 และปริมาณนําเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก  220,560  ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.92  เน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของ
ประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบที่ราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่า  และปัญหาสงครามการค้า  
รวมถึงปัจจัยเก่ียวเน่ืองจากกระแสการลดใช้พลาสติกทั่วโลกด้วย  

↔  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ แนวโน้มไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของผู้มีคําสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน ประกอบกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเพ่ือการบรรจุ ได้แก่ อาหารและเคร่ืองด่ืม ยาและเวชภัณฑ์ 
เป็นต้น สําหรับกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะชะลอตัวต่อเน่ืองตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก 
 เซรามิก การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศช่วงไตรมาส 3 ของปี 2561 คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการผลิตเพ่ือ
รองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน โดยการส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์ คาดว่า 
จะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ืองในทุกตลาดหลัก สําหรับมูลค่าการนําเข้ากระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ลดลงของการนําเข้าจากประเทศจีน 
 ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ปริมาณการผลิตและการ
จําหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 3.70  และ  4.22  ตามลําดับ  
เน่ืองจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐต่าง ๆ   ประกอบกับในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
ภาคเอกชนเร่ิมมีแผนการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ๆ หลายโครงการ  ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะ
ขยายตัวดีขึ้น ร้อยละ 19.30  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง 
 สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัวตามทิศ
ทางการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้น
ใย และผ้าผืน ไปยังตลาดเวียดนาม และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นฐานการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่สําคัญของโลก  ประกอบกับ
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาด
สู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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↔  ไม้และเคร่ืองเรือนไม้ การผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้          
ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคําสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ 
 ยา สําหรับการผลิตยาในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
1.64 โดยเป็นการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้ํา ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดยาใน
ประเทศและตลาดส่งออกที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะฮ่องกงและเมียนมา 

↔  ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว   
ร้อยละ 1.66 และ 3.33 ตามลําดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการผลิต
ยางแปรรูปขั้นต้นคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 2.83 ตามแนวโน้มคําสั่งซื้อที่ปรับลดลงของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะจีน 

↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนังในไตรมาส 3 คาดว่าการฟอกและตกแต่งหนังฟอก 
จะมีการผลิตเพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้าที่มีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาและรองเท้าผ้าใบจากเทรนด์แฟช่ันการแต่งกายที่ผู้คนทั่วไปหันมาใส่ใจในการออกกําลังกาย
มากขึ้น สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางมีแนวโน้มการผลิตลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคสินค้า         
แบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นทดแทนการผลิตภายใน 
 อัญมณีและเครื่องประดับ ในไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่าการผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ 
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัว  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) 
คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการฟ้ืนตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในหลาย
ตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น   
 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง             
ในไตรมาส 2 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกและสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย อาทิ 
ปาล์มนํ้ามัน สับปะรด และอ้อย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า
หลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV รวมท้ังการขยายตลาดใหม่เพ่ิมขึ้น อาทิ 
อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง แม้จะมีปัจจัยลบอย่างความผันผวนของค่าเงินบาท และราคาพลังงานมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ืองในกลุ่ม
สินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ เน้ือไก่แช่แข็งและแช่เย็น เน้ือไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง 
เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ดัชนีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม

ขยายตัวร้อยละ 3.54 
 (%YoY) 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ระดับการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.29 

 (%YoY) 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
     ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู่ที่ ระ ดับ  111 .90 ลดลงจากไตรมาสที่ ผ่ านมา 
(121.34) ร้อยละ 7.78 แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (108.07) ร้อยละ 3.54  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีลดลงจากไตรมาส  
ที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การผลิตยานยนต์ และ
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที ่ส่งผลให้ดัชนีเพิ ่มขึ ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตนํ้าตาล และการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เป็นต้น 
     ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรก 2561 อยู่ที่
ระดับ 116.62 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(112.30) ร้อยละ 3.85 
 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 
111.91 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา (116.62) ร้อยละ 
4.04 แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
(107.30) ร้อยละ 4.29 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีลดลงจากไตรมาส  
ที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตสตาร์ชและ
ผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช และการผลิตมอร์เตอร์ไฟฟ้า เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและ
จ่ายไฟฟ้า เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที ่ส่งผลให้ดัชนีเพิ ่มขึ ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร และการ
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน เป็นต้น 
     ดัชนีการส่งสินค้าครึ่ งปีแรก 2561 อยู่ที่ระดับ 
114.26 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (110.29) 
ร้อยละ 3.60 
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ดัชนีสนิค้าสําเร็จรูปคงคลัง
   ระดับการสาํรองสินค้าเพ่ือจําหน่ายลดลงร้อยละ 1.40 

 (%YoY) 

 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ที่ร้อยละ 66.65 

 

 
 

     ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
อ ยู่ที่ ระดับ  105.89 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่ านมา 
(110.94) ร้อยละ 4.55 และลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (107.39) ร้อยละ 1.40 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีลดลงจากไตรมาส  
ที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงาน
ทั่วไป การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที ่ส ่งผลให้ดัชนีลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตเคร่ืองจักร
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ 
และการผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
     ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลังครึ่งปีแรก 2561 อยู่ที่
ระดับ 108.42 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(107.05) ร้อยละ 1.28 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.65 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ 72.46) แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 (ร้อยละ 64.48) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิต
ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล 
การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ 
การผลิตยานยนต์  การผลิต นํ้ าตาล  และการผลิต
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น 
     อัตราการใช้กําลังการผลิตครึ่งปีแรก 2561 อยู่ที่
ระดับ 69.56 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(67.04) 
 
 

‐1.94%

3.61%

5.04%

0.60%

3.97%

‐1.40%
Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 Q2/61

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 2 อยู่ที่ระดับ 90.33 

 
     ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉล่ียมีค่า 
90.33 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา (90.53) แต่เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 (85.53) ส่วนดัชนี
ความเช่ือมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 
102.17 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
(100.10)  
     ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ลบวก ต่ อค่ า ดั ช นี ค ว าม เ ช่ื อมั่ น
ภ า ค อุ ต ส าหก ร ร ม  ไ ด้ แ ก่  ภ าพ ร วม เ ศ รษ ฐกิ จ
ภายในประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการ
ใช้จ่ายด้านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐใน
ภาพรวมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมท้ังเศรษฐกิจ
โลกมีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การผลิตและการ
ส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ดีต่อเน่ือง สะท้อนจาก  
คําสั่งซื้อและยอดขายปรับตัวดีขึ้นและการลงทุนใน
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

 
 
 
 

 
 
  

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   



10 
 

การค้าต่างประเทศ 
 

 “มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
มูลค่าการส่งออกและนําเข้าที่เพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามวัฏจักรขาขึ้นของเศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวม โดยดุลการค้าในไตรมาสท่ี 2 เกินดุลการค้า 1,499.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ” 

 สถานการณ์การค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
124,465.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 62,982.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนําเข้า
เท่ากับ 61,483.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 และ
มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ส่งผลให้การค้าในไตรมาส 2 ปี 2561 ดุลการค้าเกินดุล 1,499.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

 
โครงสร้างการส่งออก 

การส่งออกในไตรมาสที ่2 ปี 2561 มีมูลค่า 62,982.3 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า 
การส่งออกสินค้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้า
เกษตรกรรมมีมูลค่าการส่งออก 5,909.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 
49,884.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 สินค้าแร่
และเช้ือเพลิงมีมูลค่าการส่งออก 2,628.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.7 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 4,560.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 7,169.5      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 4,969.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.8) อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่าการส่งออก 3,073.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.8) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 2,792.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1)               
และเม็ดพลาสติก (มูลค่าการส่งออก 2,712.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.3)  

 

 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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ตลาดส่งออก 
 

 สัดส่วนการส่งออกแยกตามตลาดส่งออกสําคัญ 

 ด้านการส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน          
(9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น        
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีสัดส่วนการส่งออกคิดรวมเป็น     
ร้อยละ 69.2 ของการส่งออกทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกไปยังตลาดหลักมี
มูลค่ า เ พ่ิมขึ้นทุกตลาด  โดยการส่ งออกไปยังอาเซี ยน              
(9 ประเทศ) มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 
26.3 รองลงมา คือ จีน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3 และ 
สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 

  
 
 

โครงสร้างการนําเข้า 
การนําเข้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 

61,483.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้อยละ 14.4  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณา
แยกรายหมวดสินค้า พบว่า การนําเข้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ในทุกหมวดสินค้า  โดยสินค้า เ ชื ้อ เพลิงมีม ูลค่าการ
นําเข้า 10,656.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
49.7 สินค้าทุนมีมูลค่าการนําเข้า  15,794.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 สินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้า 24,393.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ8.2 สินค้าอุปโภคบริโภค มี
มูลค่าการนําเข้า 6,829.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.8 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง มี
มูลค่าการนําเข้า 3,647.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.1 และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและ
สินค้าอื่น ๆ  มีมูลค่าการนําเข้า 161.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.5 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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แหล่งนาํเข้า 
สัดส่วนการนําเข้าแยกตามตลาดนําเข้าสําคัญ 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 แหล่งนําเข้าที่
สําคัญของไทย ได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนนําเข้ารวมคิด
เป็นร้อยละ 68.1 ของการนําเข้าทั้ งหมด โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า แหล่ง
นําเข้าสําคัญของไทยมีมูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้น โดย
นําเข้าจากจีนเ พ่ิมขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ ร้อยละ 20.7 
รองลงมา ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) และญี่ปุ่น ซึ่งมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นที่ระดับ 18.2 และ 14.2 ตามลําดับ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

 Quarterly Growth (%YoY) 
 GDP Inflation MPI Export Import Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  2.9  2.7  3.8  8.1a  9.0a At 3.8 At 1.75-2.00 
จีน  6.7  2.1a  6.0b  13.0a  19.1a At 3.8 At  4.35 
ญ่ีปุ่ น  1.1a  0.6  2.3a 10.1a  13.0a At 2.4b At  -0.10 
เกาหลีใต้  2.9  1.3a 0.4b  10.8a  13.8a At 3.9 At 1.50 
สงิคโปร์  3.8  1.5  7.4b  16.1a  14.1a At 2.1 At 1.69 
ไทย  4.6  1.3  3.6  10.6  14.4 At 1.1b At 1.50 

 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data, http://www.nesdb.go.th, https://tradingeconomics.com 

หมายเหตุ: a เป็นข้อมูลของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
                    b เป็นตัวเลขคาดการณ์ไตรมาส 2 ปี 2561  

 ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้การ
ส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ในตลาดโลก สอดคล้องกับภาคการผลิตในหลายประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานของประเทศต่าง ๆ ยังคงอยู่ในระดับตํ่า 
 ทั้งน้ีธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% จากระดับ 1.50-1.75% เป็น 1.75-
2.00% สะท้อนให้เห็นถึงการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายและอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับตํ่า เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ   
 ด้านสถานการณ์นํ้ามันในตลาดโลก ราคานํ้ามันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยราคานํ้ามันดิบดูไบ      
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่  69.9 ดอลล่าร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ 
47.9 ดอลล่าร์สหรัฐฯ /บาร์เรล สําหรับราคาน้ํามันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 74.2 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 
/บาร์เรล ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ส่วนหน่ึงเกิดจากปริมาณการส่งออกนํ้ามันของอิหร่านและเวเนซุเอลามี
แนวโน้มลดลงหลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนอุปสงค์นํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตาม เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายการค้าในต่างประเทศ มาตรการ   
กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และแนวโน้มราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจโลก  
 

 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 2/2561 และ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3/2561 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 

 
ดัชนีการผลิต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการจําหน่ายและมูลค่าการนําเข้า 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีดัชนีผลผลิต 116.5 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 2.5 (%YoY) และลดลงจากไตรมาส ที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 7.5 (%QoQ)

โดยเหล็กทรงแบนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2 เนื่องจากมีการเร่งผลิตเพ่ือทดแทนสินค้าคงคลัง รองลงมา คือ 

เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 สําหรับเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 1.2 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลง คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 11.9 รองลงมา คือ เหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น ลดลงร้อยละ 11.0 

การจําหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีปริมาณ 4,193,874 ตัน ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.01 (%YoY) และลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป ี

2561 ร้อยละ 3.6 (%QoQ) โดยเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 18.2 ผลิตภัณฑ์ที่

มีการจําหน่ายลดลง คือ เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดลงร้อยละ 

31.1 สําหรับเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.9 ซึ่งมีการจําหน่ายเพ่ิมขึ้นเกือบ

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่นเคลือบ

สังกะสี (แบบ HDG และ EG) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.7 เนื่องจากได้รับแรงหนุนจาก

ยอดการผลิตรถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 

ส่งผลให้การจําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม

และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดบาง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 และ 15.2 ตามลําดับ 

การนําเข้า ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 2.40 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.5 (%YoY) โดยเหล็กทรง

ยาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.4    ซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ส่วนเหล็กเส้นและเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.4 และเหล็กลวด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.6 

สําหรับเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้น 

คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.4 รองลงมา คือ เหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสี (แบบ HDG และ EG) และเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 32.8 และ 17.3 ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
คาดว่าดัชนีผลผลิตไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการจําหน่ายในประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 

เน่ืองจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะเร่ิมกลับมาฟ้ืนตัวอีกคร้ัง โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการภาครัฐท่ีจะมีการเร่งดําเนินการ ประกอบกับ

การท่ีไทยได้รับยกเว้นการใช้มาตรการปกป้องจากสหภาพยุโรป ซึ่งทําให้ไทย

สามารถส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวได้เพ่ิมขึ้น แม้จะมีข้อยกเว้นห้ามส่งออก

เกินร้อยละ 3 (กรณีประเทศกําลังพัฒนา) ก็ตาม นอกจากน้ียังมีประเด็นที่น่า

ติดตามเก่ียวกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ระยะต่อไป ที่อาจส่งผลต่อ

ผู้ผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในการส่งออก 

ดัชนีผลผลิตเหล็กไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยเฉพาะ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและคําสั่งซื้อ
ของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น แต่เหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตลดลง เน่ืองจากงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศอยู่ในช่วง
ทรงตัว ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายชะลอการผลิต
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก การจําหน่ายใน
ประเทศ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   การนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า 4,039.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแล้ว  ร้อยละ 2.2 (%QoQ) และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.2 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการ
นําเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
32.1 เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 121.7 ลดลงจากไตรมาสท่ี
แล้ว ร้อยละ 6.2 (%QoQ) และลดลงร้อยละ 3.8 (%YoY) เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากตลาดส่งออกและตลาด
ภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มท่ี สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปรับตัวลดลง 
ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว คอมเพรสเซอร์ เครื่องซักผ้า 
สายไฟฟ้า และเคร่ืองปรับอากาศ ลดลงร้อยละ 14.8, 13.0, 10.3, 7.5, 
1.1, 1.1 และ 0.3 ตามลําดับ ในขณะท่ีสินค้ากระติกนํ้าร้อน พัดลม และ
เตาไมโครเวฟ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4, 16.2 และ 4.1 ตามลําดับ 

 การจําหน่ายในประเทศ ในไตรมาส 2/2561 สินค้าท่ีมีการปรับตัว
ลดลงเ ม่ือเ ทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน  ไ ด้แก่  พัดลม 
คอมเพรสเซอร์ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ 
และเคร่ืองซักผ้า ลดลงร้อยละ 19.0, 18.0, 16.0, 8.2, 7.4, 4.5 และ 
1.4 ตามลําดับ ยกเว้นกระติกนํ้าร้อน และสายไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.0 และ 0.2 ตามลําดับ  
  การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
6,033.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 4.6 
(%QoQ) ในขณะท่ีจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
ร้อยละ 1.7 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบท้ังหมดปรับตัว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน อาเซียน และญ่ีปุ่น เน่ืองจากสินค้าแผง
สวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และ 
เครื่องปรับอากาศมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.5 โดยเพิ่มจากในตลาด
จีนถึงร้อยละ 63.5 ในขณะท่ี ตู้ เย็นลดลงร้อยละ 7.2 กล้องถ่าย
บันทึกภาพและส่วนประกอบลดลงร้อยละ 5.2 และเคร่ืองซักผ้าลดลง
ร้อยละ 3.2 ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 31.0  เม่ือเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 คาดว่า การผลิต
จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน และมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เน่ืองจาก
ภาคอ สั งหา ริ มทรั พย์ ท่ี ทยอย ฟ้ืน ตั ว ทํ า ให้ มี ค ว าม ต้ อ งก า ร
เค ร่ือง ใ ช้ ไฟฟ้ า เพิ่ มขึ้ น  ประกอบกับคาดว่ า ผู้ ผ ลิตและ ผู้ค้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีกลยุทธ์การตลาดช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นและเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ส่วนการส่งออก
เครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจตามตลาดหลัก
ของไทย 

126.5
103.2 100.5

129.5 121.7

0

50

100

150

Q2-2560 Q3-2560 Q4-2560 Q1-2561 Q2-2561

ดัช
นีผ

ลผ
ลิต

863.5 533.7
499.0

1,068.7
824.7

2,001.2

1,605.7 1,570.3

2,007.9
1,641.0

701.9 548.2
540.4

616.3
568.5

1,204.3
1,296.8 1,059.8

1,335.3
1,187.2

42.7
47.6 63.1 69.1

39.5

445.6
397.2

371.4 427.7 409.0
184.6 315.4 325.5 222.4

203.0

880.2 683.8 724.8 944.7 739.4

0

1,000

2,000

3,000

Q2-2560 Q3-2560 Q4-2560 Q1-2561 Q2-2561

ปร
ิมา

ณก
าร

จํา
หน่

าย
ใน

ปร
ะเ
ทศ

 (พ
ันเ

คร
ื่อง

)

เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า 
เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าว

3,842.2 3,864.0 3,764.9 3,954.0 4,039.9 

5,931.6 5,956.9 5,947.0 6,322.6 6,033.6 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Q2-2560 Q3-2560 Q4-2560 Q1-2561 Q2-2561

ล้า
นเ

หรี
ยญ

สห
รัฐ

มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน เน่ืองจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง 
ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว คอมเพรสเซอร์ เครื่องซักผ้า สายไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ  ในขณะที่
สินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระติกนํ้าร้อน พัดลม และเตาไมโครเวฟ ส่วนการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพ
ยุโรป จีน อาเซียน และญี่ปุ่น 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

    การนําเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า
การนําเข้า 9,385.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแล้ว 
ร้อยละ 2.7 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 12.7 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนมากคือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 28.0 และวงจรรวม (IC) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

    การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีดัชนี
ผลผลิตอยู่ท่ี 105.6 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 
3.23 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 (%YoY) เ ม่ือเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ไ ด้ แ ก่  Monolithic IC, HDD, PCBA, แ ล ะ  Semiconductor 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.1, 17.8, 7.8 และ 6.4 ตามลําดับ โดย 
IC ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากใช้เป็นชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนา
สินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart 
phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากข้ึนเพ่ือใช้
ใน Cloud Storage 
    การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า
การส่งออก 9,426.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจาก  
ไตรมาสท่ีแล้วร้อยละ 2.2 (%QoQ) ในขณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.6 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาด
หลักท้ังหมดปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
อาเซียน และสหภาพยุโรป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8, 10.5, 10.1, 6.4 
และ 6.2 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.7 วงจรรวม (IC) ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองสําเนาและส่วนประกอบ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 และเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์ ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15.6 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ิมข้ึนในตลาดอาเซียน
และสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 72.5 และ 44.0 ตามลําดับ เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
 สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คาดว่า จะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ IC ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ทั้ง Semiconductor, Monolithic IC, PCBA และ HDD เป็นผลจากการขยายตัวของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดญี่ปุ่น อาเซียน จีน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 

 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 516,879 คัน ลดลงจากไตรมาส
ท่ี  1 ปี  2561 ร้อยละ 5.60 (%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 11.06 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการผลิต
รถยนต์น่ัง ร้อยละ 41 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 57 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 2 
การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 252,025  คัน เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 6.30 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26.33 (%YoY) แบ่งเป็นการ
จําหน่ายรถยนต์น่ัง ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 41 
รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ 
ร้อยละ 5 
การส่งออกรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 266,730 คัน ลดลงจากไตรมาสท่ี 
1 ปี 2561 ร้อยละ 9.65 (%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 5.80 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์
น่ัง ร้อยละ 39 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 51  และรถ PPV ร้อยละ 
10 

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า 2,455.09 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 0.88 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.44 (%YoY) โดย
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ 
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ใน  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า 3,035.85 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 4.02 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.88 (%YoY) โดยแหล่งนําเข้า
ท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 
และ เยอรมนี 

 

 

 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
 จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จะมกีารผลิตรถยนต์กวา่ 530,000 คัน 
โดยแบง่เป็นการผลิตเพือ่จําหน่ายในประเทศรอ้ยละ 45-50 และการผลิตเพือ่ส่งออกรอ้ยละ 50-55  

465,411 
526,778 511,079 539,690 516,879 

199,490 210,735 
250,935 237,093 252,025 

252,105 
313,576 289,714 295,230 

266,730 

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

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

2,108.46 
2,409.21 2,361.92 2,433.57 2,455.09 

2,788.26 

3,218.79 
2,884.91 2,918.45 3,035.85 

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

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์  (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดส่งออกในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ ประกอบกับตลาดในประเทศมีการขยายตัว เน่ืองจากผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์
ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจํานวน 503,819 คัน ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 7.25 (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 2.72 (%YoY)  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจํานวน 469,605 คัน เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 0.97 (%QoQ) แต่ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 3.72 (%YoY)  
การส่งออกรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจํานวน 196,475 คัน (เป็นการ
ส่งออก CBU 85,272 คัน และ CKD 111,203 ชุด) ลดลง
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 22.34 (%QoQ) แต่
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.33 
(%YoY)  

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 174.67 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 11.43 (%QoQ) 
แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.08 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกที่สําคัญของส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซียและบราซิล 

มูลค่ าการ นํา เ ข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 134.71 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 14.65 
(%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.15 (%YoY)  โดยแหล่งนําเข้าที่สําคัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จนี 
และเวียดนาม 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
 ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 
 

517,894 513,158 508,941 
543,178

503,819

487,767 
444,353 420,156 

465,093 469,605

186,533 182,642 
226,760 

252,986
196,475

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

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

167.82
180.98

212.07
197.22

174.67

129.34
150.56 146.49

157.84
134.71

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

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกขยายตัว   
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดการณ์ตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเคมีภัณฑ์

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้วยแรงขับเคลื่อนตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงเป็นปัจจัยในการขยายตัวของ
เคมีภัณฑ์  

  

การตลาดและการจําหน่าย 

 

 

 

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 2,191  
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 
6.41 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
18.49 (%YoY) การส่งออกในไตรมาสที่ 2 แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 1,238 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.95 
(%YoY) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่มีผลให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และเคมีภัณฑ์
อินทรีย์ ส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นปลายส่งออก 953 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.90 เมื่อเทียบกับ    ไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
ปุ๋ย สารลดแรงตึงผิว และเครื่องสําอางตามลําดับ 
การนําเข้าเคมีภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวม  
4,393 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 
8.63 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 (%YoY) เมื่อเทียบ
กั บ ไ ต ร ม า ส เ ดี ย ว กั น ข อ ง ปี ก่ อ น  ก า ร นํ า เ ข้ า ใ น
ไตรมาสที่ 2 แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 2,677 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.62 (%YoY) และเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 
1,716 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 (%YoY) โดย
ผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และเครื่องสําอางตามลําดับ  

756 
869  847  909 

785 
885  872  948  910 

1,041  1,084 
1,095 1,166  1,238 

779  813 
890  782  778  813 

890 
782  798  808 

889  843  893 
953 

1,535  1,683 
1,737 

1,691 
1,563 

1,698 
1,762 

1,730 
1,708 

1,849 
1,973 1,937 

2,059 
2,191 

เคมพีืน้ฐาน เคมขีัน้ปลาย รวมเคมภีัณฑ์

1,817  1,937 
2,223  1,901 

2,180  2,315 
2,283  2,398 

2,615 2,677 

1,239 
1,366  1,454 

1,140  1,240 

1,587  1,507  1,277  1,429 
1,716 

3,055 
3,303 

3,677 

3,041 
3,420 

3,903  3,790  3,676 
4,044 

4,393 

Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 Q2/61

เคมพีืน้ฐาน เคมขีัน้ปลาย รวมเคมภีัณฑ์

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 6.41
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.49 ในขณะที่มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8 .63  เมื่ อ เที ยบ กับไตรมาส ท่ี  1  ปี  2561  และ เมื่ อ เที ยบ กับ ช่วง เ ดียว กันของ ปี  2560  เ พ่ิมขึ้ น
ร้อยละ 12.56 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการส่งออกและนําเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ ปุ๋ย และเครื่องสําอาง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง ได้แก่ ประเทศจีน 
อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มลูคา่การนําเข้าเคมีภณัฑ์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

มลูคา่การสง่ออกเคมีภณัฑ์  (ล้านเหรียญสหรัฐ)
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อุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 

 

 
 

 

     ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
               2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 4.94 
(%QoQ) จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561  และลดลงร้อยละ 0.92 
(%YoY) เ ม่ื อ เ ที ยบกั บ ไต รมาส เ ดี ย วกั น ของปี ก่ อน 
ซ่ึงดัชนีผลผลิตท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์กระสอบ
พลาสติก 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 4.60 
(%QoQ) จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561  และลดลงร้อยละ 2.92 
(%YoY)  เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงดัชนี
การส่งสินค้าท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์กระสอบ
พลาสติก 
ปริมาณการส่งออก ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีปริมาณ 
287,588 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ0.56 
(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
6.91 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกเพิ่มข้ึน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเด่ียว (3916) 
เคร่ืองประกอบอาคาร (3925)  และเคร่ืองสุขภัณฑ์ (3922)  
ปริมาณการนําเข้า ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีปริมาณ 
209,954 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 
5.54 (%QoQ) และ เ พ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 25.67 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
นําเข้าเพ่ิมข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
อ่ืน ๆ ทําด้วยพลาสติก (3926) เคร่ืองประกอบอาคาร 
(3925) และใยยาวเด่ียว (3916) 

 

แนวโนม้อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก  294,722 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 3.78 และปริมาณนําเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก  220,560  ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
13.92  เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ท้ังจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทท่ี
เร่ิมอ่อนค่า  และปัญหาสงครามการค้า  รวมถึงปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากกระแสการลดใช้พลาสติกท่ัวโลกด้วย 

276,448  275,461  283,808  273,154  280,191  268,999 
283,985  288,267  285,993  287,588 

166,832  175,871  175,571 
180,097  171,275  167,069 

193,608  196,616  198,925 
209,954 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 Q1/2561 Q2/2561

การสง่ออก การนําเข้า 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีปริมาณการส่งออกและนําเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ   
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และกลุ่ม CLMV มีความต้องการผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพ่ิมขึ้น  รวมถึงราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
จึงช่วยหนุนการส่งออกสินค้าที่มีราคาเกี่ยวเน่ืองกับนํ้ามันให้ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า 

109.26

104.38
105.42 105.08

105.1

101.96

106.89

104.18

106.61

101.34

106.37
105.26

106.63
107.17

104.16

104.88
106.74

106.07
106.85

101.94

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 Q1/2561 Q2/2561

ดชันีผลผลติ ดชันีการสง่สนิค้า

ปริมาณการส่งออกและการนําเข้า (ตัน)
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

และโพรพิลีนปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากราคา 34.49 และ 25.84 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ  และราคาเม็ดพลาสติก PE และ 
PP ไตรมาส 2 ปี 2561 (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, HDPE และ PP มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 39.98, 44.20 และ 
41.22 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งน้ี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่าราคาเฉลี่ยของ LDPE ปรับตัวลดลง
จากระดับราคา 43.70 บาท/กิโลกรัม ส่วน HDPE และ PP ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับราคา 39.15 และ 40.05 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ  
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 3 ปี 2561 

ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,473.59 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และมีมูลค่าการนําเข้าประมาณ 1,207.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.28 
และ 15.12 ตามลําดับ ปัจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมต้องติดตาม คือ การปรับตัวของระดับราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก  ภาวะ
เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะความม่ันคงทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตใน
ภูมิภาคต่าง ๆ 

การตลาดและการจําหน่าย 

 
 

 
       ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 

มูลค่าการส่งออก ไตรมาส 2 ปี 2561 มีมลูคา่รวม 
2 ,831 .99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 32.05 (%YoY) 
มูลค่าการนําเข้า ไตรมาส 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
1,139.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 1.77 (%YoY)  

สาเหตุสําคัญที่ทําให้มูลค่าการส่งออกและ
นําเข้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น เกิดจากการปรับเพ่ิมขึ้นของ
ราคานํ้ามันดิบ ที่ส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า และภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน  
ราคาสินค้า ราคาเฉลี่ยแนฟทา (Naphta) ของ
ตลาดเอเชีย 20.46 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสก่อนจากราคาเฉล่ีย 18.46 บาท/
กิโลกรัม ตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลก ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนของตลาด
เอเชียไตรมาส 2 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 38.99 และ 
32.02 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ ทั้งน้ี  เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่า ราคาเอทิลีน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชีย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
ก่อน ตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และมีมูลค่าการส่งออกและการนําเข้าเพ่ิมขึ้น ตามการ
ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และภาวะเศรษฐกิจโลก
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การส่งออก-นําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 

   

 การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจาก
กลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ ร้อยละ 8.19  3.41 
และ 1.93 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเดียวกันข้างต้น 
ร้อยละ 6.08 9.87 และ 4.88 ตามลําดับ ตามความต้องการบริโภคของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงขยายตัวท้ังตลาดในอาเซียน  
ท่ีเป็นตลาดส่งออกหลักและความต้องการเพื่อการบรรจุภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองของตลาดในประเทศ ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์
กระดาษมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

 การส่งออกเยื่ อกระดาษ กระดาษและสิ่ งพิมพ์ในไตรมาสท่ี  2 
ปี 2561 มีมูลค่า 560.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.04 และ 13.15 
ตามลําดับ จากการส่งออกเย่ือกระดาษชนิดเย่ือไม้เคมีละลายน้ําได้ 
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 ไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน ในส่วนกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่งออกเพิ่มขึ้นไปเวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย สําหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่งออกลดลงในกลุ่มหนังสือท่ี
พิ มพ์ เป็ น เล่ ม  โบร ชัว  แผ่นปลิ ว  รูปลอก  รวมถึ งห นั งสื อภาพ 
สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสําหรับเด็ก  

 การนําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 
มีมูลค่า 711.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.06 และ 8.51 ตามลําดับ จาก
การนําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดท่ีไม่
สามารถผลิตได้ในประเทศเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ นําเข้าลดลง ร้อยละ 0.79 และ 2.18 ตามลําดับ จากความนิยม
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ถูกแทนท่ีด้วยสื่อดิจิทัล 

นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
      การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 สํานักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) ได้ร่วมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ “CCE South East 
Asia-Thailand 2018” และงาน “ICE South East Asia 2018” ในเดือน
กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและ
ในภูมิภาคได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตและ
ส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด มุ่งสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ลูกฟูก 4.0 สอดรับกับนโยบาย Industry 4.0 ของประเทศ (ข้อมูล
เพิ่มเติมท่ี  www.ice-southeastasia.com) 
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กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต์ เย่ือกระดาษ กระดาษพมิพ์เขียน ลูกฟูก

การผลิตเย่ือและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ดัชนีฯ เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ ซ่ึงมี
ทิศทางเดียวกับการส่งออก มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากการส่งออกเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนและ
จีนท่ีเป็นตลาดส่งออกหลักเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการบริโภคในประเทศท่ีขยายตัว ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษมีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แนวโน้มในไตรมาสที่ 3 ปี 2561  
     แนวโน้มไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัตอ่เน่ืองเม่ือเทียบ
กับไตรมาสท่ีผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของผู้ มีคําสั่งซือ้จาก
ประเทศคู่ค้าหลกัอย่างจีน ประกอบกบัความต้องการของอตุสาหกรรม
เก่ียวเน่ืองท่ีมีการใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษเพ่ือการบรรจุ ได้แก่ อาหาร
และเคร่ืองด่ืม ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น สําหรับกลุ่มหนังสือและ
สิ่งพิมพ์จะชะลอตัวต่อเน่ืองตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริโภคท่ี
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคท่ีสื่อดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทคอ่นข้างมาก 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 

 

การผลิต จําหน่าย และส่งออกเซรามิก 

 
 

 
 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 13 โรงงาน 

และ เครือ่งสุขภณัฑ์ จํานวน 7 โรงงาน 

2. มูลค่าการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์
 

              
 

การผลิต ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 34.41 ล้านตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 
5.55 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
11.24 (%YoY) เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านําเข้าจาก
ประเทศจีน ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 1. 82 ล้าน
ชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 3.40 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 4.41 จากการผลิตเพื่อรองรับคําส่ังซื้อ
จากตลาดหลักต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การจําหน่าย ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง  
มีปริมาณการจําหน่าย 40.91 ล้านตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 7.90 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.59 (%YoY)  ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์มีจํานวน 0.99 ล้าน
ชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 6.59 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 15.91 
การส่งออก ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 การส่งออกกระเบื้องปูพื้น 
บุผนัง มีมูลค่า 24.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 1.33 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 8.44 
จากยอดคําส่ังซื้อที่ลดลงของ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา ซึ่ง
เป็นตลาดหลัก ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่า 52.36  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 0.72 แต่เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 22.74 โดยมียอดคําส่ังซื้อเพิ่มขึ้น
จากตลาดหลักทุกตลาด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 3 ของปี 2561 
การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศช่วงไตรมาส 3 ของปี 2561 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัว

ดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน โดยการส่งออกเคร่ืองสุขภัณฑ์ คาดว่า    
จะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในทุกตลาดหลัก สําหรับมูลค่าการนําเข้ากระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงของการนําเข้าจากประเทศจีน 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC)         

ให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ศูนย์ออกแบบและจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์
วิเคราะห์วิจัยวัสดุอุตสาหกรรม ศูนย์เคร่ืองจักรกลางและโรงงานต้นแบบ และศูนย์แสดงสินค้าเชื่อมโยงธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาพัฒนาเซรามิกให้ดี
ขึ้น พร้อมเช่ือมโยงผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นวัตกรรม และงานวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ ก้าวไปสู่การแข่งขันกับระดับโลก 
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกกระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 หดตัว เนื่องจากมีเทศกาลหยุดยาวและเข้าสู่ฤดู
ฝน ประกอบกับมีการแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศจีน ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวมขยายตัว
เพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐเอมริกาและจีน โดยเครื่องสุขภัณฑ์มีอัตราการขยายตัวสูงสุดซึ่งขยายตัวไปยังตลาดหลักทุก
ตลาด และลูกถ้วยไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออกสูงสุด โดยขยายตัวได้ดีในจีนและมาเลเซีย

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปริมาณการผลิต (ล้านชนิ)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านชิน)

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 
 

 

 
ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลค่าการส่งออก-นําเข้า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561
มีจํานวน 9.73 ล้านตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
ร้อยละ 8.33 (%QoQ) แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับ  
ปีก่อน ร้อยละ 1.13 (%YoY) เพ่ือรองรับความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐ  

การจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด )  
ไตรมาสท่ี 2  ปี 2561  มีจํานวน 8.33 ล้านตัน  ลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ร้อยละ 9.89  แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 1.72 (%YoY)  )  
การส่งออก - นําเข้าปูนซีเมนต์ ( ไม่รวมปูนเม็ด )  ใน  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  มีมูลค่าจากการส่งออก 79.02 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 15.15 (%QoQ)  เม่ือ
เทียบกับ ไตรมาสท่ี 1  ปี 2561  และลดลงร้อยละ 9.38 
(%YoY) จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนจากการปรับลด
คําสั่งซ้ือของบังคลาเทศ  และเวียดนาม  โดยลดลงร้อยละ 
99.79 และ 80.90  ตามลําดับ  ส่วนมูลค่าการนําเข้า 17.47  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากไตรมาสท่ี 1  ปี 2561  ร้อยละ 
16.51  แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
55.08  โดยเพ่ิมข้ึนมากจากการนําเข้าปูนซีเมนต์ราคาถูกจาก 
สปป.ลาว  ร้อยละ 64.87

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561  ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึนร้อยละ 3.70  และ  4.22  ตามลําดับ  จากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐต่างๆ   ประกอบกับในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนเริ่มมีแผนการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ๆ  หลาย
โครงการ    ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวดีข้ึน ร้อยละ 19.30  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องและได้
ปริมาณจากตลาดส่งออกนอกอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
ภาครัฐเร่งการดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี)  และเร่งเคลียร์พ้ืนท่ี

ก่อสร้างและย้ายระบบสาธารณูปโภคเพ่ือก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)   และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สําโรง)   นอกจากนี้  
รัฐบาลยังมีการเพ่ิมโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนาดใหญ่หลายโครงการ  ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ
ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เช่น   โครงการทางด่วน (พระราม 3-ดาวคะนอง)   ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้ในไตรมาส 4 ของปี 2561   
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ซ่ึงคาดว่าจะออก TOR ได้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 และเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี  
เป็นต้น 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่าย 
มูลค่าส่งออกและนําเข้าปูนซีเมนต์

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) ปริมาณการจํ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนมีการผลิตและการ
จําหน่ายเพ่ิมขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภค  การส่งออกหดตัวจากคําสั่งซื้อที่ลดลงของ
ตลาดส่งออกหลักที่มีการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศแล้ว

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 

 

 

 
การผลิตและจําหน่ายในประเทศ 
      เส้นใยประดิษฐ์ มีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.8 (YoY) โดยเป็นกลุ่มเส้นใยสมบัติพิ เศษต่าง ๆ เช่น เส้นใยคอลาเจน  
เส้นใยคาร์บอน เส้นใยกันไฟ เส้นใย PLA เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอ่ืน และผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายบุรุษ 
เพื่อรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ สําหรับเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย (ผ้าทอ) มีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.1 จากการผลิตเสื้อผ้าจากเส้น
ใยประดิษฐ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
     เส้นด้ายจากใยธรรมชาติ และผ้าผืน มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 20.6 และ 15.1 (YoY) ตามลําดับ โดยเป็นการลดลงของผลิตภัณฑ์
เส้นด้ายและผ้าทอที่ผลิตจากฝ้าย ซ่ึงไทยมีการนําเข้าฝ้ายมาเป็นวัตถุดิบลดลง แต่เน้นการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนจากใยประดิษฐ์เพิ่มข้ึน  
การส่งออก-นําเข้า 
      การส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,781.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.6 (YoY) หากพิจารณากลุ่มสิ่งทอ พบว่า 
ขยายตัว ร้อยละ 2.8 เป็นผลจากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ และผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์สมบัติ
พิเศษ ซ่ึงไทยมีศักยภาพในการส่งออก ในตลาดสําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ตุรกี เวียดนาม และบังคลาเทศ ในส่วนการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่ม
ข้ึน ร้อยละ 2.4 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนในกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป ถุงมือ ในตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยียม และจีน  ประกอบกับ          
มีแบรนด์ต่างประเทศพิจารณาให้ไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเพิ่มข้ึนตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมขยายตัว 

การนําเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,335.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.8 (YoY) โดยเป็นการนําเข้าด้ายและ
เส้นใยคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา  ผ้าผืนจากจีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และการนําเข้าเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกและระดับภูมิภาค ใน
ลักษณะการเปิดสาขาหรือร้านจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงการนําเข้าเสื้อผ้ายืดราคาถูกจากจีนเข้ามาจําหน่าย 

คาดการณ์แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2561 
  ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะ

เศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาดเวียดนาม และบังคลาเทศ ซ่ึงเป็นฐานการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มที่สําคัญของโลก  ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพิ่มช่องทางและ
โอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
เศรษฐกิจโลกมีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน  ญี่ปุ่น รวมถึงสหภาพยุโรป ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไปยังตลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การเมืองภายในประเทศซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภคภาคครัวเรือน 

    

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 การผลิตเส้นใยประดษิฐ์ ขยายตวัจากการพัฒนาและผลิตเส้นใยสมบัติพเิศษต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น ซึง่เป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งออกเส้นใยส่ิงทอของไทย 
ให้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที ่20 นับตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2559

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยเครื่องเรือนทําด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้านชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

 
การผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 
1.53 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของ  
ปีก่อนร้อยละ 1.29 และ 13.56 ตามลําดับ เนื่องจากคําสั่งซ้ือของ
ผู้ผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้รายใหญ่ลดลง 
การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสท่ี 2 
ปี 2561 มีจํานวน 0.32 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อนและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเท่ากันท่ี ร้อยละ 3.03 เป็นผลจากการ
ชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 
การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
904.25 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ  ลดลงจากไตรมาสก่อนและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.70 และ 4.65 ตามลําดับ 
แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและชิ้นส่วน 
234.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 6.24 
แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 4.26 
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 39.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 3.41 แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนปรับลดลงร้อยละ 9.73 และมูลค่าการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 630.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจาก  
ไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.23 และ 
7.27 ตามลําดับ ในภาพรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีการ
ปรับลดลงโดยเฉพาะในตลาด จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
 การผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
จําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคําสั่งซ้ือจากท้ังในและ
ต่างประเทศ 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2561 ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในท่ีดินกรรมสิทธิ์ (ทส.) 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยกรมป่าไม้
ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการปลูกไม้มีค่าในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ โดยให้พิจารณาให้มีระบบกํากับ ควบคุมและตรวจสอบ
ย้อนกลับ การรับรองไม้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาสก่อน
และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่ปรับลดลงในตลาด จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออก-นําเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยา ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 10,821.17 ตัน ลดลง
จากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.19 และ 
3.28 ตามลําดับ เนื่องจากมีคําสั่งซ้ือลดลง ประกอบกับผู้ผลิต  
รายใหญ่ของไทยบางรายมีการปรับปรุงระบบการผลิต ทําให้มี
ปริมาณการผลิตยาหลายชนิดลดลง โดยเฉพาะในส่วนของยานํ้า 
การจําหน่ายยา ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 10,727.82 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9.74 ในขณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.03 ในภาพรวมการจําหน่ายยาของ
ผู้ผลิตในประเทศยังขยายตัวได้ แต่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว
ต่อเนื่องในส่วนของการจําหน่ายยาน้ํา  
การส่งออกยา ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า 95.84 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 6.39 และ 9.99 ตามลําดับ จากการขยายตัวท่ีดีของตลาด
ฮ่องกง เมียนมา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และมาเลเซีย ในส่วนของการ
นําเข้ายามีมูลค่า 475.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.29 และ 27.37 
ตามลําดับ โดยเป็นการนําเข้ายาจากเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
อินเดีย และเปอร์โตริโก เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเยอรมนีซ่ึงในไตรมาส
นี้มีมูลค่าการนําเข้ายาเพ่ิมข้ึนถึง 34.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.74 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
 สําหรับการผลิตยาในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
1.64 โดยเป็นการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้ํา ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดยาใน
ประเทศและตลาดส่งออกที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะฮ่องกงและเมียนมา 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นการ

แก้ไขเพ่ือเพ่ิมบทบัญญัติในการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้ยาอย่างเพียงพอ และแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการอนุญาต
และการควบคุมการผลิต การขาย รวมถึงการนําเข้ายา ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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ปริมาณการผลิตยาในประเทศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามคําสั่งซื้อที่
ปรับลดลง ในขณะที่มีปริมาณการจําหน่ายยาในประเทศเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของการส่งออกยังขยายตัวได้ดีใน
ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะฮ่องกง เมียนมา และฟิลิปปินส์
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (แสนตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 3.00 แสนตัน 8.59 ล้านเส้น และ 
4.37 พันล้านชิ้น ตามลําดับ ในส่วนของการผลิตยางรถยนต์และ
ถุงมือยางเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.77 และ 
15.91 ตามลําดับ ในขณะท่ีการผลิตยางแปรรูปข้ันต้นลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.91 ตามการส่งออกท่ีปรับ
ลดลง 
การจําหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจํานวน 40.95 พันตัน 5.74 ล้านเส้น และ 
1,006.70 ล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.93 12.10 และ 60.21 ตามลําดับ 
ตาม การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการใช้
ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน 
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีมูลค่า 1,253.36 1,230.02 และ 284.07 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.96 
และ 12.79 ตามลําดับ จากการขยายตัวของตลาด สหรัฐอเมริกา 
เ วียดนาม  และมาเลเ ซีย  ในสินค้ายางรถยนต์  และตลาด
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเบลเย่ียม ในสินค้าถุงมือยาง 
ในขณะที่การส่งออกยางแปรรูปข้ันต้นลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 13.46 จากการปรับลดคาํสั่งซ้ือลงของจีน ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
 การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.66 และ 3.33 ตามลําดับ        
ตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดท้ังในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยางแปรรูปข้ันต้นคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 2.83 
ตามแนวโนม้คําสั่งซ้ือท่ีปรับลดลงของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน  

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
การยางแห่งประเทศไทยมีการดําเนินโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราท้ังระบบอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.raot.co.th 
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 2  
ปี  2561 เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่มีปริมาณการผลิตยางแปรรูป
ขั้นต้นลดลงตามการชะลอตัวของตลาดส่งออก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 

 
 
 
 

 

 
 

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

การผลิต
 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.26 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิต 
เพ่ือการส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เช่นเดียวกับกระเป๋าเดินทาง* มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.25  

 รอง เ ท้า  มี ดัชนีผลผลิตลดลง เล็กน้อย  ร้อยละ  0.73 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

การส่งออก-นําเข้า 
 การส่งออกมีมูลค่ารวม 440.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 10.75 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง
เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนัง
อัด เคร่ืองใช้สําหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20.66 9.62 และ 1.50 ตามลําดับ เนื่องจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก โดยมีเวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
อินเดีย เป็นตลาดส่งออกสําคัญ 

 การนําเข้ามีมูลค่ารวม 507.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เ พ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 15.48 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
จากการนําเข้าวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้า
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.69 20.05 และ 21.93 ตามลําดับ จากปัจจัย
กระตุ้นต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของการท่องเท่ียว และความ
ต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง ไตรมาส 3 ปี 2561 
 การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง ไตรมาส 3 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาและรองเท้าผ้าใบจากเทรนด์แฟชั่นการ
แต่งกายที่ผู้คนทั่วไปหันมาใส่ใจในการออกกําลังกายมากขึ้น สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางมีแนวโน้มการผลิตลดลง เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน ทดแทนการผลิตภายใน 
นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรองเทา้และเครือ่งหนัง 

ในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2561 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง (55 จังหวัด) มีรายได้เป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นมูลค่าสูงสุดในประวัติการณ์ และเป็นสัญญาณที่ดีของการ
ท่องเที่ยวในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สําหรับภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยในช่วงคร่ึงปีหลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
คาดว่า จะยังคงขยายตัว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือช่วง High season ซ่ึงมีวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ในช่วงปลายปี อีกทั้ง
สถานการณ์ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนกระตุ้นภาพรวม
ของการบริโภคสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นได้เป็นอย่างดี 

ไตรมาส 2 ปี 2561 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้าและเคร่ืองหนัง มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.75  
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากทุกผลิตภัณฑ์ท้ังหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้
สําหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.66 9.62 และ 1.50 ตามลําดับ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในเอเชียอย่างต่อเนื่อง 



31 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

การผลิต การจําหน่าย และการส่งออก 
การผลิต อัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 2 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจาก    
ไตรมาสท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.19 (%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลิต
สินค้าใหม่ทดแทนสต็อกท่ีนําออกจําหน่ายในช่วงท่ีผ่านมา และเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3.61 (%YoY) เนื่องจากมีการตั้ งและขยายโรงงานของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่  
การจําหน่าย อัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลง      
ร้อยละ 6.94 (%QoQ) และ 13.97 (%YoY) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บรโิภค
ลดการซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน 
ก า ร ส่ ง ออก  อั ญมณี แ ละ เ ค ร่ื อ งป ระดั บ  ( ไ ม่ ร วมทอ งคํ า )  
ไตรมาส 2 ปี 2561 หดตัว ร้อยละ 15.41 (%QoQ) แต่หากเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.97   
(%YoY) ส่วนใหญ่ได้รับอานิสงส์จากมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนของกลุ่ม
วัตถุดิบอัญมณี อาทิ เพชร พลอย และไข่มุก รวมถึงเคร่ืองประดับแท้
ท้ังนี้ หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณี และ
เครื่องประดับ หดตัว ร้อยละ 5.55 จากไตรมาสท่ีผ่านมา แต่ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.77 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก 

 
คาดการณ์แนวโน้ม ไตรมาส 3 ปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่า การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ จะปรับตัวเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเริ่มฟ้ืนตัว  
สําหรับการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่า จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา จากการ  
ฟ้ืนตัวของความเชื่อม่ันผู้บริโภคในหลายตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น  ขณะที่แนวโน้มการส่งออกในภาพรวม     
คาดว่าจะหดตัวลดลง ตามทิศทางการปรับตัวของราคาทองคําเฉลี่ยในตลาดโลก  

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง 
กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนิน 

“โครงการซ้ือด้วยความม่ันใจ Buy With Confidence” หรือ BWC ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับกรมการท่องเท่ียว 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ในการสนับสนุนการตรวจสอบ พร้อมออกใบรับรอง
คุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือสร้างมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการสร้างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผู้บริโภค   
ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 

การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 2 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการต้ังและขยายโรงงานของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่  ส่วนการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นของกลุ่มวัตถุดิบอัญมณี อาทิ เพชร 
พลอย และไข่มุก รวมถึงเคร่ืองประดับแท้ที่ทําด้วยเงินและทอง 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกอย่าง

เศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย อาทิ ปาล์มน้ํามนั 
สับปะรด และอ้อย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟืน้ตัวอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV รวมทั้ง
การขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง ทั้งนี้ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลกเป็นร้อยละ 3.9 จากเดิม ร้อยละ 3.5 แม้จะมีปัจจัยลบอย่าง
ความผันผวนของค่าเงินบาท และราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ 
เนื้อไก่แช่แข็งและแช่เย็น เนื้อไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
 นโยบาย Super Cluster “การจัดต้ังเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis)” ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมการแปรรูปอาหารอย่างครบวงจร 
และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเป็นหลัก อาทิ โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนว
ชายแดนเพื่อรองรับวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งโครงการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ที่จะผลักดันให้ไทยเป็น “มหานครผลไม้โลก” โดย
สร้างคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งการผลิตและการค้าผลไม้ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมมีแนวโน้มขยายตัว 

ปริมาณการผลิต จาํหน่าย ส่งออก และนําเขา้อตุสาหกรรมอาหาร
 

 
 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์  

 
การผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีปริมาณ 8,651,669.86 ตัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 50.66 (%QoQ) ปัจจัยหลักจากการเข้าสู่ปลาย
ฤดูกาลปิดหีบอ้อยของสินค้าน้ําตาล และปลายฤดูกาลออกผลผลิตของมัน
สําปะหลัง แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ 29.11  (%YoY) เพื่อ
รองรับผลิตเพื่อรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดของสินค้าเกษตรที่สําคัญ กอปรกับเพื่อ
ตอบสนองความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ น้ําตาลทรายดิบ ซาร์ดีนกระป๋อง น้ํามันรําข้าวดิบ สับปะรดกระป๋อง ทูน่า
กระป๋อง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป นมพร้อมด่ืม เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น และน้ํามัน
ปาล์มบริสุทธ์ิ 

การจําหน่ายอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีปริมาณ 5,352,499.21 
ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 12.68 (%QoQ) แต่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.37 (%YoY) จากการ
จําหน่ายน้ําตาลทรายดิบ  น้ํามันรําข้าวดิบ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เนื้อไก่  แปร
รูป เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น นมพร้อมด่ืม และน้ํามันปาล์มดิบ เนื่องจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมที่กําลังซื้อในประเทศเริ่มแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง
ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น 

ก า ร ส่ ง อ อ ก  ไ ต ร ม า สที่  2  ปี  2 5 6 1  มี มู ล ค่ า  7,861.36
ล้ า น เ ห รี ยญ  เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ไ ต รม าสที่  1  ปี  2 5 6 1  ร้ อ ย ล ะ  6 . 1 3 
(%QoQ) จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น อาทิ ทุเรียนสด น้ําตาลทราย กุ้งแช่เย็น
แช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว และ  
ส่ิงปรุงรส  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 
6.18 (%YoY) จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า อาทิ 
ข้าวขาว ทุเรียนสด มะม่วงสด เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น เนื้อไก่แปรรูป ทูน่า
กระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป ส่ิงปรุงรส
อาหาร (ซอส และนํ้าปลา) ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าที่ปริมาณลดลงแต่
มูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวหอมมะลิ สตาร์ชที่ทําจากมันสําปะหลัง มันเส้น และ
บะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปและอาหารสําเร็จ จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญ  
ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักอย่าง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุ่น 

การนําเข้า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่า 3,565.80 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ร้อยละ 0.52  (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ 5.47 (%YoY) จากการนําเข้า
กากพืชน้ํามัน  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค และกาแฟ ชา 
เครื่องเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารนมและอาหาร  
อ่ืน ๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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การผลิต จาํหน่าย ส่งออก และนําเข้า 
อุตสาหกรรมอาหารไตรมาส 2 ปี 2561

สง่ออก (มลูคา่ : ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นําเข้า (มลูคา่ : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การผลิต (ปริมาณ : ตนั) จําหน่าย (ปริมาณ : ตนั)

ตัน

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพื่อรองรับ
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อีกท้ังอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการส่งออกท่ีความต้องการบริโภคขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญฟ้ืนตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น 
กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน จากภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมท่ีกําลังซ้ือในประเทศเริ่มแข็งแกร่งข้ึนต่อเน่ือง 


