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สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทยไตรมำสที่ 1/2560  
และแนวโน้มไตรมำสที่ 2/2561    

        ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัว
ร้อยละ 3.93 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4/2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.37 โดยอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวดี

ในไตรมำสที่ 1/2561 อาทิ ยำนยนต์ (การเพ่ิมขึ้นของ
ตลาดส่งออกในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา ประกอบกับตลาดในประเทศมีการ
ขยายตัว เนื่องจากผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครอง
รถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก รวมทั้งการ
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง) 
กำรกลั่นน  ำมันปิโตรเลียม (เพ่ิมขึ้นในรายการน้้ามัน
แก๊สโซฮอล 95 และ 91 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็น

หลักตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น) น  ำตำล (ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากปีนี้เปิดหีบการผลิตเร็ว และสภาพอากาศที่เอ้ืออ้านวยท้าให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น ) น  ำมันพืช 
(ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นมาจากในช่วงต้นปี 2560 หลายจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักในการปลูกปาล์ มประสบ
ปัญหาน้้าท่วม ส่งผลให้สวนปาล์มเสียหายเป็นจ้านวนมากท้าให้ฐานต่้า และปีนี้ผลผลิตปาล์มมีมากขึ้น)   

 
แนวโน้มไตรมำสที่ 2/2561  

 เหล็กและเหล็กกล้า คาดว่าดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อยู่ที่ 118.59 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.39 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และการจ้าหน่ายในประเทศ มีปริมาณ 4,417,676 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.53 เนื่องจากคาดว่า
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจะเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะมี
การเร่งด้าเนินการ แต่ยังมีประเด็นที่น่าติดตามเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่อาจส่งผลต่อการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า) ประกอบกับหากความ
ต้องการใช้ในประเทศน้อย อาจส่งผลต่อการผลิตและการบริโภคเหล็กทรงแบน 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม  เครื่องใช้ ไฟฟ้าในไตรมาสที่  2 ของปี  2561 คาดว่าจะมีการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาด
หลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.56 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการและนโยบายด้านการค้าของประเทศคู่ค้าส้าคัญ เช่น 
สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น ท้าให้ผู้ประกอบการระมัดระวังในการผลิตสินค้า และมีการน้าสินค้าคงคลังจ้าหน่ายมาก
ขึ้น 

 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่  2 ของปี 2561 คาดว่าจะมีการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไป
ตลาดหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.75 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและ

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) 
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อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ IC ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น รวมถึงเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ตามความ
ต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เริ่มฟ้ืนตัว 

 ยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 500 ,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจ้าหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 50-55 

↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่า อาจชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของผู้มีค้าสั่งซื้อ โดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก ประกอบกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่อาจชะลอค้าสั่งซื้อในอุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์   
เป็นต้น ส้าหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จะส่งผลต่อสื่อ
สิ่งพิมพ์มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
 เซรามิก การผลิตและการจ้าหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน ส้าหรับการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ของช้าร่วยเครื่องประดับ คาดว่า จะสามารถขยายตัวได้ดีในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี 
ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ส้าหรับมูลค่าการน้าเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยรวม คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีใช้ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 
 ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ปริมาณการผลิต และการจ้าหน่าย คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 4.78 และ 7.29 ตามล้าดับ จากความ
คาดหวังว่าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจคต์ต่าง ๆ จะมีความคืบหน้ามาก
ขึ้น  ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนและการหมดช่วงฤดูฝน ส่วนมูลค่าการส่งออกคาด
ว่าจะขยายตัวดีขึ้น ร้อยละ 9.07 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง 
 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าส้าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตาม   
ทิศทางการส่งออกท่ีมีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออก
เส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาด CLMV ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ส้าคัญของโลก  ประกอบกับผู้ประกอบการ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

↔ ไม้และเครื่องเรือนไม้ การผลิตเครื่องเรือนท้าด้วยไม้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมี
ปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.30 ตามแนวโน้มการปรับลดลงของค้าสั่งซื้อ
จากทั้งในและต่างประเทศ 
 ยา การผลิตยาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.96 โดยเป็นการขยายตัวของการผลิต
ยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้้า ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดยาในประเทศและตลาดส่งออกที่ส้าคัญของ
ไทย โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
 ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว  
ร้อยละ 0.21 และ 4.91 ตามล้าดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดส่งออกที่ส้าคัญของไทย ส้าหรับการผลิตยาง
แปรรูปขั้นต้น คาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 5.79 ตามแนวโน้มการปรับลดค้าสั่งซื้อของจีน 
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↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากฐานของไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในระดับสูง จากการที่ผู้ประกอบการรองเท้าและ      
เครื่องหนังรายใหญ่ในประเทศเพ่ิมการลงทุนด้านเครื่องจักรเพ่ือขยายก้าลังการผลิต ส้าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋า
เดินทาง และรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมขึ้น จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว อีกทั้งการผลิตเพ่ือสต๊อกสินค้า
ไว้รองรับช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะกระเป๋าและรองเท้านักเรียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การผลิตใน
ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 

↔ อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่า การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ จะยังคงอยู่ในภาวะ
ทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส้าหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค้า) คาดว่า 
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการฟ้ืนตัวของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน
หลายตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น  ขณะที่แนวโน้มการส่งออกในภาพรวม คาดว่าจะ
ขยายตัวเช่นกัน จากราคาทองค้าในตลาดโลกที่มีทิศทางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 
2 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ้านวย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่           
ฟ้ืนตัวอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV 
รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง น่าจะส่งผลให้การ
ส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้งกลุ่มปศุสัตว์ (เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น และเนื้อไก่แปรรูป) ประมง (ทูน่ากระป๋อง และ
ซาร์ดีนกระป๋อง) ผักผลไม้ (สับปะรดกระป๋อง และน้้าผลไม้) น้้าตาล (น้้าตาลทรายดิบและน้้าตาลทรายขาว) และ
ธัญพืชและแป้ง (มันเส้น และแป้งมันส้าปะหลัง) เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศคาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก
แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น 
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ภำคบริกำรเพิ่มขึ นร้อยละ 5.9  

ภำพรวมเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทย ไตรมำสที่ 1 ปี 2561 

GDP ขยายตัวร้อยละ 4.8 (%YoY) 
Quarterly Growth (Year on Year) 

 
 
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.8 โดย
ขยายตัวเร่งขึน้ชัดเจนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ี
ขยายตวัร้อยละ 3.4 และขยายตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาส
ท่ีผา่นมาท่ีมีการขยายตวัร้อยละ 4.0  
 

ปัจจัยส าคัญของการเตบิโตของ GDP 
 

 

 

 

 

      ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 การผลิตภาคเกษตร
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 การผลิตภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.7 ภาคบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 การใช้จ่าย
อปุโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ ่มขึน้ร้อยละ 3.6 
การลงทนุรวมขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 การส่งออก
สินค้าและบริการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 

GDP ภาคอุตสาหกรรม  
ขยายตัวร้อยละ 3.7 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 1 ของปี 
2561 ขยายตวัร้อยละ 3.7 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีผ่านมา
ท่ีมีการขยายตัวร้อยละ 3.4 และขยายตัวเร่งขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 1.9 โดยเป็น
ผลมาจากการฟื้นตัวท่ีชัดเจนมากขึน้ของการลงทุน
ภาคเอกชนตามการเพิ่มขึน้ของอตัราการใช้ก าลังการ
ผลิตในสาขาอุตสาหกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 72.4 เป็นอตัรา
การใช้ก าลงัการผลิตของไตรมาสแรกท่ีเพิ่มขึน้สู่ระดบั
สูงสุดในรอบ 5 ปี  นอกจากนี ย้ังเป็นผลจากการ
ขยายตวัดีขึน้ตามการสง่ออกท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนนุจาก
การปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมได้อย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกับได้แรงขับเคล่ือนจากการลงทุน
ภาครัฐและการใช้จ่ายภาครัฐอยู่ในเกณฑ์สูงและมี
แนวโน้มเร่งตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในคร่ึงหลงัของปี 
 

กำรผลิตภำคเกษตรเพิ่มขึ นร้อยละ 6.5 

กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ นร้อยละ 3.7 

กำรใช้จ่ำยอุปโภคและบริโภคภำคเอกชน 
เพิ่มขึ นร้อยละ 3.6 

กำรลงทุนรวมขยำยตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 3.4 

กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรขยำยตัวเพิ่มขึ น 
ร้อยละ 6.0 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ   

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2561 เป็นผลมาจากการผลิตในสาขา
อุตสาหกรรมท่ีปรับตวัดีขึน้ตามการส่งออก อาทิ 
ผลิตภัณ ฑ์ ปิ โตรเลียม  ปิ โตรเคมี  เคมีภัณ ฑ์ 
ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นัง่ ชิน้ส่วน
และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวร้อยละ 3.93 

 (Quarterly growth (%YoY)) 

 
 

ดัชนีการส่งสินค้า 
ระดับการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.71 

 (Quarterly growth (%YoY)) 

 
 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู่ที่ ระดับ  121.11 เพ่ิมขึ้น จากไตรมาสที่ ผ่ านมา 
(111.84) ร้อยละ 8.29 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (116.53) ร้อยละ 3.93  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่
ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้้าตาล การผลิตยานยนต์ และ
การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป เป็นต้น 
     ส้าหรับอุตสาหกรรมที ่ส ่งผลให้ดัชนีเพิ ่มขึ ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และการ
ผลิตน้้าตาล เป็นต้น 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่  1 ปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่
ระดับ 116.35 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (111.53) 
ร้อยละ 4.32 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 (113.28) ร้อยละ 2.71 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่
ผ่านมา ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป 
การผลิตยานยนต์ และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และแผ่นวงจร เป็นต้น 
     ส้าหรับอุตสาหกรรมที่ส ่งผลให้ดัชนีเพิ ่มขึ ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตยานยนต์
การผลิตน้้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ และการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร เป็นต้น 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการส ารองสินคา้เพื่อจ าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 

Quarterly growth (%YoY) 

 
 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 60.66 

 

 
 
 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ดัชนีสินค้าส้าเร็จรูปคงคลัง
อยู่ที่ ระดับ 111.10 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ ผ่านมา 
(108.29) ร้อยละ 2.60 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (106.71) ร้อยละ 4.12 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่
ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิดอื่น ๆ และการผลิตน้้าตาล เป็นต้น 
     ส้าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิดอ่ืน ๆ การผลิตยางล้อและยางใน และการผลิต
จักรยานยนต์ เป็นต้น 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อัตราการใช้ก้าลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 72.38 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(ร้อยละ 67.35) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 (ร้อยละ 69.61) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก้าลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้้าตาล   
การผลิตยานยนต์ และการผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ใน
งานทั่วไป เป็นต้น 
     ส้าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้ก้าลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่    
การผลิ ตยานยนต์  การผลิ ตน้้ าตาล  และการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
      

  

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 90.53  
Quarterly growth (%YoY) 

 
 

 
      

     ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 
90.53 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (87.33) และ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 (86.97) และ
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่
ระดับ 101.40 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
(100.10)  
     ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อค่าดัชนี ได้แก่ การบริโภค
ภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2560 
และการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ โดยผู้ประกอบการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและการวางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด รวมถึงการน้าเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่
ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลาที่เงิน
บาทแข็งค่า 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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กำรค้ำต่ำงประเทศ 

“มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากมูลค่าการส่งออกและ
น าเข้าที่เพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ดุลการค้าในไตรมาสที่ 1 
เกินดุลการค้า 1,956.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ” 

สถานการณ์การค้าต่างประเทศในไตรมาสที ่ 1 ปี 2561  การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
123,702.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 62,829.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการน้าเข้า
เท่ากับ 60,872.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.3 และมูลค่าการน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 ส่งผลให้การค้าในไตรมาส 1 ปี 2561 ดุลการค้าเกินดุล 1,956.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 โครงสร้ำงกำรส่งออก 
การส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 62,829.5

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อ
พิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า การส่งออกสินค้ามี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าเกษตรกรรมมี
มูลค่าการส่งออก 5,599.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.3 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 50,432.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงมี
มูลค่าการส่งออก 2,511.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
37.5 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 
4,286.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 

 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นที่ส้าคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการ
ส่งออก 7,255.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการ
ส่งออก 4,989.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ18.8) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 2,587.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3) เม็ดพลาสติก (มูลค่าการส่งออก 2,476.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.5) 
เคมีภัณฑ์ (มูลค่าการส่งออก 2,203.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.1) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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 ตลำดส่งออก 

สัดส่วนกำรส่งออกแยกตำมตลำดส่งออกส ำคัญ 

ด้านการส่ งออกไปยั งตลาดหลัก  ซึ่ งได้แก่  อาเซี ยน          
(9 ประเทศ) จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 มีสัดส่วนการส่งออกคิดรวมเป็นร้อยละ 68.7 ของการ
ส่งออกทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า การส่งออกไปยังตลาดหลักมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกตลาด โดยการ
ส่งออกไปยังญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 
23.4 รองลงมา คือ อาเซียน (9 ประเทศ) มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.2 และ สหภาพยุโรป มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 

 
 
โครงสร้ำงกำรน ำเข้ำ 

การน้าเข้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 60,872.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า การน้าเข้ามี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่าการ
น้าเข้า 9,166.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.5 สินค้า
ทุนมีมูลค่าการน้าเข้า 16,259.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 12.1 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูปมีมูลค่าการน้าเข้า 
24,722.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.2  

สินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่าการน้าเข้า 6,872.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
มีมูลค่าการน้าเข้า 3,606.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19.0 และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่า
การน้าเข้า 239.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 217.2 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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 แหล่งน ำเข้ำ 

สัดส่วนกำรน ำเข้ำแยกตำมตลำดน ำเข้ำส ำคัญ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 แหล่งน้าเข้าที่ส้าคัญของ
ไทยได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนน้าเข้ารวมคิดเป็นร้อยละ 68.3 ของการ
น้าเข้าทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า แหล่งน้าเข้าส้าคัญของไทยส่วนใหญ่มีมูลค่าการน้าเข้า
เพ่ิมขึ้น โดยน้าเข้าจากสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด อยู่ที่ร้อยละ 
44.3 รองลงมา ได้แก่  จีนและอาเซียน (9 ประเทศ) ซึ่ ง มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนที่ระดับ 16.4 และ 14.2 ตามล้าดับ 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมำสที่ 1 ปี 2561 

“เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ภาคการส่งออกและการผลิตขยายตัว อัตราเงินเฟ้อ ยังคงอยู่ในระดับต่ า”  

สรุปเครื่องชี ภำวะเศรษฐกิจของประเทศที่ส ำคัญ ไตรมำสที่ 1 ปี 2561 

 Growth (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rate 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  2.9  2.4b  3.9  6.8  9.1 At 4.1 At 1.50-1.75 

จีน  6.8  2.1b  6.2a  13.0  19.1 At 3.9 At  4.35 

ญี่ปุ่น  2.0a  1.1b  4.5a  13.0a  17.0a At 2.5 At  -0.10 

เกาหลีใต้  2.9  1.6b  0.7  10.1  13.5 At 4.0 At 1.50 

สิงคโปร์  4.3b  0.2b  4.8a  11.2a  13.7a At 2.0 At 5.28 

ไทย  4.0a  1.1b  3.9  11.3  16.2 At 1.2 At 1.50 

ที่มา : รวบรวมจาก https://www.bea.gov, www.bot.or.th, https://www.census.gov, www.ceicdata.com, http://data.stats.gov.cn, 
https://fred.stlouisfed.org, http://kostat.go.kr, https://www.mti.gov.sg, https://ieconomics.com, https://tradingeconomics.com,  
http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx , http://www.opec.org, http://www.oie.go.th, https://www.singstat.gov.sg,  

หมายเหต:ุ a เป็นข้อมูลของไตรมาสที่ 4 ปี 2560/  b เป็นตัวเลขคาดการณ์ไตรมาส 1 ปี 2561  

 ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงขับเคลื่อนให้การส่งออกขยายตัวตามอุปสงค์
สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคการผลิตในหลายประเทศทั่วโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรา
การว่างงานของหลายประเทศ ยังคงอยู่ในระดับต่้า 
 ทั้งนี้จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากระดับ 1.25-1.50% เป็น 1.50-1.75% 
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
อัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย 
 ด้านสถานการณ์น้้ามันในตลาดโลก ราคาน้้ามันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้้ามันดิบดูไบใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อยู่ที่  63.9 ดอลล่าร์/บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ 53.1 ดอลล่าร์/
บาร์เรล ส้าหรับราคาน้้ามันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 62.8 ดอลล่าร์/บาร์เรล ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวอยู่
ในระดับสูง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามันดิบจากผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก และ   
อุปสงค์น้้ามันที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ยังต้องติดตาม เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและนโยบายปฏิรูป
ภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก และภาวะหนี้ในระบบเศรษฐกิจของจีน  ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  

 

https://www.bea.gov/
http://www.bot.or.th/
https://www.census.gov/
http://www.ceicdata.com/
http://data.stats.gov.cn/
https://fred.stlouisfed.org/
http://kostat.go.kr/
https://www.mti.gov.sg/
https://ieconomics.com/
https://tradingeconomics.com/
http://www.opec.org/
https://www.singstat.gov.sg/
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ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 1/2561 
และแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2561 
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เศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทยรำยสำขำไตรมำสที่ 1/2561 และแนวโน้มไตรมำสที่ 2/2561 
อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ 

 
 
 
 
 

ดัชนีกำรผลิต 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 

 การผลิตไตรมาสที่  1 ปี  2561 มีดัชนีผลผลิต 125.96 เพิ่มขึ้นจาก     

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 10.34 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.10 (%YoY) โดยเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 12.72 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.78 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.86 ส้าหรับเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 7.67 ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ผลิตลดลง คือ เหล็กเส้นข้ออ้อยลดลงร้อยละ 17.54 รองลงมาคือ
เหล็กเส้นกลมลดลงร้อยละ 12.56 เนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังตั้งแต่
ช่วงต้นปี ยังอยู่ในปริมาณที่สูง 

การจ าหน่าย ไตรมาสที่  1 ปี  2561 มีปริมาณ  4,352,363 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 9.34 (%QoQ) และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.35 (%YoY) โดยเหล็กทรง
ยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ้าหน่ายเพิ่มขึ้น คือเหล็ก
ลวดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.27 ส้าหรับเหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ้าหน่ายเพิ่มขึ้น คือ เหล็กแผ่นบางรีดเย็น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.81 รองลงมาคือเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 
เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากยอดการผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ขยายตัวในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ส่งผลให้การจ้าหน่ายในประเทศ
เพิ่มขึ้น 

 การน าเข้าไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 2.11 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.16 (%YoY) 
โดยเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.19 ซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ โดย
เหล็กลวดเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.10 และเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.91 ส้าหรับเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.68 ผลิตภัณฑ์ที่มีการน้าเข้าเพิ่มขึ้นคือ เหล็กแผ่นบางรีดเย็น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่น ๆ 
และเหล็กแผ่นบางรีดร้อนเพิ่ มขึ้นร้อยละ 15.91 และ 15.33 
ตามล้าดับ 
แนวโน้มไตรมำสที่ 2 ของปี2561 
คาดว่าดัชนีผลผลิตไตรมาสที่  2 ปี  2561 อยู่ที่  118.59 เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 4.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการจ้าหน่าย
ในประ เทศ  มี ปริม าณ  4,417,676 ตั น  เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ  4.53 
เนื่องจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะมี
การเร่งด้าเนินการ แต่ยังมีประเด็นท่ีน่าติดตามเกี่ยวกับมาตรการทาง
การค้ าของสหรัฐฯ  และจีนที่ อาจส่ งผลต่ อการส่ งออกของ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องซักผ้า) ประกอบกับหากความต้องการใช้ในประเทศลดลง อาจ
ส่งผลต่อการผลิตและการบริโภคเหล็กทรงแบน 

ดัชนีผลผลิตเหล็กไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก
ได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กทรงแบน คืออุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้
ดัชนีผลผลิตเหล็กทรงแบนเพิ่มข้ึน และเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตลดลงจากปริมาณสินค้าคงคลังตั้งแต่ช่วงต้นปี 
ยังอยู่ในปริมาณที่สูง 
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อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ   

 
 
 
 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่ำกำรน ำเข้ำ และมูลค่ำกำรส่งออก  กำรจ ำหน่ำยในประเทศ 
ของเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ 

 

 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

   การน าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 3,953.97 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว  ร้อยละ 5.02 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.12 (%YoY) โดยสินค้าหลักที่มีการน้าเข้า
เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ส้าหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.78 แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.52 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 
129.48 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.85 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยัง
ฟื้นตัวไม่เต็มที่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายไฟฟ้า 
พัดลม เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว และคอมเพรสเซอร์
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 28.57 , 15.32 , 15.15 , 11.05 , 5.09 และ  0.30 
ตามล้าดับ ในขณะที่สินค้ามอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และ
กระติกน้้าร้อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.08  3.60, 3.10 และ 3.06 
ตามล้าดับ 
 การจ าหน่ายในประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2561 สินค้าที่มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เตาไมโครเวฟ 
หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า และตู้เย็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.05, 11.27, 6.69, 
และ 3.25 ยกเว้นกระติกน้้าร้อน พัดลมตามบ้าน เครื่องปรับอากาศ 
สายไฟฟ้า และ คอมเพรสเซอร์ ลดลงร้อยละ 26.42 , 25.27, 24.23, 
19.14, และ 10.97 ตามล้าดับ   

   การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
6,322.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 6.32 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.75 (%YoY) 
จากการส่งออกไปตลาดหลักเกือบทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหภาพ
ยุโรป จีน อาเซียน และญี่ปุ่น เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีการส่งออก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.82 เพิ่มจากในตลาดสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 33.39 
ตู้เย็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 เพิ่มจากในตลาดสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 44.12 
เครื่องซักผ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.15 โดยเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่นถึงร้อยละ 
36.82 และแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.55 โดยเพิ่มจากในตลาดจีนถึงร้อยละ 44.09 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 
แนวโน้มอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 
ส้าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะมีการ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.56 ผลจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการและนโยบายด้านการค้าของ
ประเทศคู่ค้าส้าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น ท้าให้ผู้ประกอบการ
ระมัดระวังในการผลิตสินค้า และมีการน้าสินค้าคงคลังจ้าหน่ายมากขึ้น 
 

การผลิตสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.85 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่  โดยสินค้าที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และสายไฟฟ้า ในขณะที่สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 

ตู้เย็น กระติกน้้าร้อน และมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพยุโรป จีน อาเซียน และญี่ปุ่น 
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อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่ำกำรน ำเข้ำ และมลูค่ำกำรส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

    การน าเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มี
มูลค่าการน้าเข้า 9,406.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ว ร้อยละ 2.86 (%QoQ) ในขณะที่ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.58 (%YoY) โดยสินค้าหลักที่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นมากคือ วงจรรวม (IC) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.64 และส่วนประกอบและอุปกรณป์ระกอบเครือ่งคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

     การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีดัชนี
ผลผลิตอยู่ที่ 102.33 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ
1.47 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 (%YoY) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด
ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น  ได้ แ ก่  PCBA,  HDD, Monolithic IC แ ล ะ 
Semiconductor ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.83 , 11.55, 8.70 
และ 7.61 ตามล้าดับ โดย IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เป็น
ช้ินส่วนส้าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึง
น้าไปใช้เป็นช้ินส่วน Smart phone, Tablet ส่วน HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพื่อใช้ใน Cloud Storage 

     การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า
การส่งออก 9,646.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจาก   
ไตรมาสที่แล้วร้อยละ 2.81  (%QoQ) ในขณะที่ เพิ่ มขึ้นจาก     
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 15.31 (%YoY) จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป จีน  สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ  33.04, 
29.21, 23.38, 19.94 และ 8.53 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91 วงจร
รวม (IC) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88  เครื่องพิมพ์ เครื่องส้าเนา
และส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.56 และเครื่องโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77.08 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 110.46 และ 
103.45 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 
 “ส้าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 4.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และ IC ที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึน รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์ ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เร่ิมฟื้นตัว” 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.38 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากสินค้า PCBA, HDD, Monolithic IC และ Semiconductor โดยเป็นผลจาก
การขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาด
ญี่ปุ่น อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสำหกรรมรถยนต์และชิ นส่วนรถยนต ์

 
 
 
 
 

 
ที่ ม า  : ส้ านั ก งาน เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม  รวบรวมกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม ยาน ยน ต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความ
ร่วมมือของกรมศุลกากร 

 การผลิตรถยนต์ 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 

4 ปี 2560 ร้อยละ 5.60 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 11.15 (%YoY)  โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 
ร้อยละ 41 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 58 และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์อื่นๆ ร้อยละ 1 

 การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 237,093 คัน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 

ปี 2560 ร้อยละ 5.52 (%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 12.64 (%YoY) แบ่งเป็นการจ้าหน่ายรถยนต์นั่งร้อยละ 
38 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 43 รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 และ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ ร้อยละ 5 

 การส่งออกรถยนต์ 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 295,230 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 

4 ปี 2560 ร้อยละ 1.90 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 3.84 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง
ร้อยละ 37 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 53 และรถ PPV ร้อยละ 10 

 มู ลค่ าการส่ งออกของส่ วนประกอบและอุปกรณ์ รถยนต์ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 2,433.57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่  4 ปี 2560 ร้อยละ 3.03 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก   
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.96 (%YoY) โดยตลาดส่งออกที่
ส้าคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

 มูลค่าการน าเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ในไตรมาส
ที่  1 ปี  2561 มีมูลค่า 2,918.45 ล้ านเหรียญสหรัฐ เพิ่ มขึ้นจาก      
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 1.16 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.31 (%YoY) โดยแหล่งน้าเข้าที่ส้าคัญ
ของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ เยอรมนี 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรถยนต์ ไตรมำสที่ 2 ของป ี2561 
 จากการคาดการณ์โดยส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็น
การผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 50-55

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น 
การเพิ่มขึ้นของตลาดส่งออกในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประกอบกับตลาดในประเทศมี 
การขยายตัว เนื่องจากผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก รวมทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์และชิ นส่วนรถจักรยำนยนต์ 
 
 
 

 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 543,178 คัน เพิ่มขึ้น

จาก ไต รม าสที่  4 ปี  2560 ร้ อ ยละ  6 .73  (%QoQ) 
และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.43 
(%YoY)  
การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 465,093 คัน เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 10.70 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.72 
(%YoY)  

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 252,986 คัน (เป็นการ
ส่ งออก  CBU 100,546 คัน  และ CKD 152,440 ชุ ด )
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 11.57 (%QoQ) 
แ ต่ ล ด ล ง จ า ก ไ ต ร ม า ส เดี ย ว กั น ข อ ง ปี ก่ อ น  
ร้อยละ 0.06 (%YoY) 

 มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า197.22 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 7.00 (%QoQ) 
แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.21 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกที่ส้าคัญของส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซียและญี่ปุ่น 

 มูลค่ าการน า เข้ าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

 ในไตรมาสที่  1 ปี 2561 มีมูลค่า 157.84 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  4 ปี 2560 ร้อยละ 7.75 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   
ร้อยละ 20.20 (%YoY) โดยแหล่งน้าเข้าที่ส้าคัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
จีน และเวียดนาม 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต ์ไตรมำสท่ี 2 ของปี 2561 
 จากการคาดการณ์โดยส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 
500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

 

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 
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อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 2,058.96 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  4 ปี 2560 มูลค่า 
1,937.06 คิดเป็นร้อยละ 6.29 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.56 (%YoY) แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 1,165.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 โดย
ผลิตภัณฑ์หลักที่มีผลให้มูลค่าการส่ งออกเพิ่ มขึ้น  ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
ส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 893.45  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 6.04 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์
หลักที่ ท้ าให้มูลค่าการส่ งออกเพิ่ มขึ้ น  ได้แก่  ปุ๋ ย สี  และ 
เครื่องส้าอาง ตามล้าดับ 

การน าเข้าเคมีภัณฑ์ ในไตรมาสที่  1 ปี 2561 มีมูลค่ารวม  
4,043.80 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  4 ปี 2560 
ร้อยละ 10.01 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.24 (%YoY) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้น
พื้นฐาน 2,614.72 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 และ
เคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 1,429.08 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 11.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยผลิตภัณฑ์
หลักที่ท้าให้มูลค่าการน้าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปุ๋ย เครื่องส้าอาง 
และ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามล้าดับ  

แนวโน้มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดการณ์ตัวเลขการส่งออกและการน้าเข้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5-10 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยการส่งออก การบริโภคภาคเอกชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
และการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยในการขยายตัวของเคมีภัณฑ์  

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
6.29 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.56 ในขณะที่มูลค่าการน้าเข้าเคมีภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.01 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 18.24 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ท้าให้มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปุ๋ย เครื่องส้าอาง เคมีภัณฑ์  
อนินทรีย์ และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ปัจจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ 
ประเทศจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มลูคา่การสง่ออกเคมีภณัฑ์  (ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

รัฐ)สหรัฐ) มลูคา่การน าเข้าเคมีภณัฑ์(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
 

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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อุตสำหกรรมพลำสติก 

 
 
 

 

 

 

 
     ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
             2. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
                สา้นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  
  
  

  
 
 
ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 
(%QoQ) จากไตรมาสที่ 4 ปี 2560  และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 
(%YoY) เมื่ อ เที ยบ กั บ ไต รม าส เดี ย วกั น ขอ งปี ก่ อ น  
ซึ่ งดั ชนี ผลผลิตที่ ท้ าให้ เพิ่ มขึ้ นอย่ างมีนั ยส้ าคัญ  คื อ 
ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 2.66 
(%QoQ) จากไตรมาสที่ 4 ปี 2560  แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 
(%YoY)  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดัชนี
การส่งสินค้าที่ท้าให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ประจ้าโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้้า  
ปริมาณการส่งออก  ไตรมาสที่  1 ปี  2561 มีปริมาณ 
285,993 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 0.79 
(%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
2.07 (%YoY) จากการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว 
(3916) และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น (3918)   
ปริมาณการน าเข้ า  ไตรมาสที่  1 ปี  2561 มีปริมาณ 
198,925 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  4 ปี 2560 ร้อยละ 
1.17 (%QoQ) และ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน
ร้อยละ 16.14 (%YoY) จากการน้าเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์ (3922) กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม 
ฟอยล์ และแถบอื่นๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ใช้ล้าเลียงหรือบรรจุสินค้า (3923) 

แนวโน้มอุตสำหกรรมพลำสติก ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณการสง่ออกกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 262,974 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดยีวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 5.30 (%YoY) และปริมาณน้าเข้ากลุ่มผลติภณัฑ์พลาสตกิ 182,805  ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 
9.42 (%YoY) เนื่องจากปริมาณการส่งออกและน้าเข้าในไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ในระดับต่้ากว่าปกติ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนกีำรส่งสินค้ำ 

ปริมำณกำรส่งออก-น ำเข้ำ (ตัน) 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีปริมาณการส่งออกและน้าเข้าขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าดีขึ้น ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยเฉพาะ
กลุ่ม CLMV รวมถึงราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ช่วยหนุนการส่งออกสินค้าที่
มีราคาเก่ียวเนื่องกับน้้ามันให้ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย 
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อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
 
 

 
 

 
       ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 มูลค่าการส่งออก ไตรมาส 1 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
2,800.14 ล้ าน เหรียญ สหรัฐฯ  เพิ่ ม ขึ้น จาก ช่วง
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 16.33 (%YoY)  

 มูลค่าการน าเข้า ไตรมาส 1 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
1,169.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้น จากช่วง
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 6.50 (%YoY)  

สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้มูลค่าการส่งออกและ
น้าเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคา
น้้ามันดิบ รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
ผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆ และภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้ าส้าคัญ  โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาค
อาเซียนและจีนปรับตัวดีขึ้น 

 ราคาสินค้า ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชีย
ไตรมาส 4 ปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่  38.85 และ 27.45 
บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ ทั้งนี้   เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 พบว่า ราคาเอทิลีนและโพรพิลีน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคา 34.80 และ 25.68 บาท/
กิโลกรัม ตามล้าดับ 

ราคาเม็ดพลาสติก PE และ PP ไตรมาส 1 ปี 2561 ราคาจ้าหน่ายเม็ดพลาสติก (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, 
HDPE และ PP มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 40.41, 43.72 และ 40.28 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 
พบว่าราคาเฉลี่ยของ LDPE, HDPE และ PP ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับราคา 40.41 41.44 และ 40.82 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ  

แนวโน้มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีไตรมำส 2 ปี 2561 
ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,417.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี

มูลค่าการน้าเข้า 1,330.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.72 และ 18.81 ตามล้าดับ ปัจจัยส้าคัญที่
อุตสาหกรรมต้องติดตาม คือ การปรับตัวของระดับราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก  ภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และภาวะเศรษฐกิจ
โลก รวมถึงภาวะความมั่นคงทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ 

 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชียโดยภาพรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย 
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อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษ และสิ่งพิมพ์ 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

ดัชนีผลผลิตอตุสำหกรรมเยื่อกระดำษและกระดำษ 
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 ข ง ครา ต์ เยื อกระ า  ิม ์เข ยน ล ก  ก  
ท่ีมา : ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กำรส่งออก-น ำเข้ำเยื่อกระดำษ กระดำษและสิง่พิมพ์ 

447.38 494.70 492.36 556.88 
554.53 

564.10 610.81 675.83 
625.15 627.60 

ส งออก น าเข้า

 

การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจาก
กลุ่มเยื่อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนขยายตัวท่ีร้อยละ 14.92 และ 
4.35 ตามล้าดับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง 
และกระดาษคราฟต์ร้อยละ  6.57 1.22 และ 5.78 ตามล้าดับจาก
ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์ในประเทศและตลาดอาเซียนท่ีเป็น
ตลาดส่งออกหลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

การส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
มีมูลค่า 554.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ชะลอตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.42 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเยื่อกระดาษชนิดเยื่อไม้เคมีละลายน้้า
ได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70  ไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน  ในส่วน
กระดาษและผลิตภัณฑ์ส่งออกเพิ่มขึ้นไปเวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ส้าหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์  เพิ่มขึ้นจากฟิลิปปินส์ ใน
ประเภทส่ิงพิมพ์กระดาษท่ีมีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุดเช็ค เป็นต้น  

การน าเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
มีมูลค่า 627.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.39 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26  เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากการน้าเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษชนิดท่ีไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ น้าเข้าลดลง ร้อยละ 19.11 จากความนิยมสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ถูกแทนท่ีด้วยสื่อดิจิตอล 

นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง เห็นชอบให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง    
ขั้นต่้า 7 อัตราตามกลุ่มจังหวัด ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2561 เป็นต้นไปน้ัน ผู้ประกอบการอาจต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อลดต้นทุนหรือปรับเปลี่ยนให้มีการน้าเข้าเครื่องจักรมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตาม
ความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย คาดว่าตลาดอาเซียนจะเป็น
ตลาดส่งออกหลักท่ีขยายตัวและเติบโตต่อเนื่อง  

ดชันีผลผลิตฯ การส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยื่อกระดาษ 
กระดาษและผลิตภัณฑ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคของบรรจุ
ภัณฑ์ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนท่ีเป็นตลาดส่งออกหลักเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการบริโภคในประเทศที่ขยายตัว ส่งผลให้
บรรจุภัณฑ์จากกระดาษมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แนวโน้มในไตรมำสที่ 2 ปี 2561  
“แนวโน้มไตรมาสที่  2 ปี 2561 คาดว่า อาจชะลอตัวเมื่อเทียบกับ     
ไตรมาสที่ผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของผู้มีค้าสั่งซื้อ โดยเฉพาะ
จากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก ประกอบกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่อาจชะลอค้าสั่งซื้อในอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ อาทิ อาหาร
และเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ส้าหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จะส่งผลต่อ
สื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก” 

หน วย:   ล้านเหร ยญสหรัฐฯ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย ์ 
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อุตสำหกรรมเซรำมิก 

 
 
 
 

 

กำรผลิต จ ำหน่ำย และส่งออกเซรำมิก 

20

21

22

23

24

25

26

27

-

10 

20 

30 

40 

50 

3Q2559 4Q2559 1Q2560 2Q2560 3Q2560 4Q2560 1Q2561

ล้า
นเ
หร

 ยญ
สห

รฐั

ล้า
นต

าร
าง
เม
ตร

การผลิต จ าหน าย  ละส งออกกระเบื องป  ื น บุผนัง

 

21

22

23

24

25

26

27

-

10 

20 

30 

40 

50 

3Q2559 4Q2559 1Q2560 2Q2560 3Q2560

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                               

                                  

                             

                                  

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจ้าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการส้ารวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จ้านวน 13 โรงงาน 

และ เครื่องสุขภัณฑ์ จ้านวน 7 โรงงาน 

2. มูลค่าการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์              

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กระเบ้ืองบุพื้น บุผนัง มีปริมาณการ
ผลิต 36.41 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 25.16 
(%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.58 
(%YoY) ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 1. 88 ล้านชิ้น 
ลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 1.14 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 4.94  ซ่ึงเป็นการผลิตเพื่ อรองรับค้าสั่ งซ้ือจากทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

การจ าหน่าย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง  มีปริมาณ
การจ้าหน่าย 44.43 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 23.98  
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.96 
(%YoY)  ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ์มีจ้านวน 1.06 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 5.66 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 3.06 จากการลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดี
ขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ 
การส่งออก ในไตรมาสที่  1 ปี 2561 การส่งออกกระเบ้ืองปูพื้น       
บุผนัง มีมูลค่า 23.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน   
ร้อยละ 5.64 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 4.84 
จากยอดค้าสั่งซื้อที ่เพิ ่มขึ ้นของ สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็น
ตลาดหลัก  ในขณะที ่เครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่า 52.74  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 5.08 และเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.42 จากยอดค้าสั่งซ้ือที่เพิ่มขึ้น
ของประเทศจีน ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

แนวโน้มอุตสำหกรรมเซรำมิก ไตรมำส 2 ของปี 2561 
  การผลิตและการจ้าหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของปี 2561 คาดว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกท่ี
ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน ส้าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของช้าร่วยเครื่องประดับ คาดว่า จะสามารถขยายตัวได้ดีในสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี ซ่ึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ส้าหรับมูลค่าการน้าเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยรวม คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นในผลิตภัณฑ์
เซรามิกที่ใช้ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 
นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเซรำมิก  

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งโรงเรียนสอนการน้าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซ่ึงอยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กล้วยน้้าไท เพื่อสนับสนุนให้    
เอสเอ็มอีเริ่มน้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงาน โดยเริ่มกระบวนการไม่ซับซ้อน โดยหน่ึงในน้ันประกอบด้วย อุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีการใช้
หุ่นยนต์แขนกลในการหยิบจับวัสดุท่ีมีความร้อนสูงแทนแรงงานเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เซรามิก ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับสูงได ้

ปริมาณการผลิตและจ้าหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวดีขึ้นตามตลาดในช่วงฤดูกาลขาย โดยเครื่อง
สุขภัณฑ์สามารถขยายตัวได้ดีจากความต้องการซื้อท้ังในและต่างประเทศ ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวมขยายตัว
เพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่นและจีน โดยของช้าร่วยเครื่องประดับ มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ซึ่งส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างอิตาลีและ
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ มีมูลค่าสูงสุด ซึ่งสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่น 
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อุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์
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ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจ้าหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลค่าการส่งออก-น้าเข้า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 1 ป ี
2561 มีจ้านวน 10,523,268 ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 4  
ปี  2560 ร้อยละ 9.51 (%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาส
เดี ยวกันของปี ก่อน  ร้อยละ 4.16 (%YoY) จากการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญ
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้ปูนซีเมนต์ยังไม่เป็นไปตาม
คาดหวังในช่วงไตรมาสนี้ 

การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)    
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 9,153,517 ตัน  แม้จะ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 11.91 แต่ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.98 (%YoY) 
เนื่องจากยังมีการแข่งขันสูงในตลาดและภาวะตลาดที่ยัง
ทรงตัว   ความผิดปกติของฤดูกาลที่ในช่วงต้นไตรมาสยัง
มีฝนตกหนักเป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง 
การส่งออก-น าเข้าปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในไตรมาส
ที่ 1    ปี 2561 มีมูลค่าจากการส่งออก 93.12 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.43 (%QoQ)  เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่  4 ปี 2560 แต่ลดลงร้อยละ 2.66 (%YoY) 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการปรับลดค้าสั่งซื้อ
ของเวียดนาม ศรีลังกา เมียนมา  ลาว และกัมพูชา   

มูลค่าการน้าเข้ามีจ้านวน 20.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 41.20 และ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 153.08  โดยเพ่ิมขึ้นมากจากการน้าเข้าปูนซีเมนต์ราคาถูกจาก      
สปป.ลาว 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณการผลิต  และการจ้าหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 4.78 และ 7.29 ตามล้าดับ  จากความคาดหวังว่า
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจคต์ต่าง ๆ จะมีความคืบหน้ามากขึ้น   ซึ่งส่งผล
ต่อการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนและการหมดช่วงฤดูฝน ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว    
ดีขึ้น ร้อยละ 9.07  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง 

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีการผลิตและการ
จ้าหน่ายลดลงจากสภาวะตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศยังไม่ฟ้ืนตัวตลาดมีการแข่งขันสูง  การเดินหน้าโครงสร้าง
พ้ืนฐานของรัฐยังมีความคืบหน้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าที่ควร แต่การส่งออกสามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึนตาม
การฟ้ืนตัวของสภาวะเศรษฐกิจของโลก 
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อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
  
 

 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยในประเทศ 
เส้นใยสิ่งทอมีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 (%YoY) โดย
เป็นการขยายตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ ซ่ึงผู้ประกอบการ 
รายใหญ่ได้มีการพัฒนาเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น เส้นใย 
คอลลาเจน เส้นใยคาร์บอน เส้นใยกันไฟ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น และผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายบุรุษ เพื่อรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
เช่น ยุโรป และญี่ปุ่น ส้าหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่อง
แต่งกายจากผ้าถักมีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 และ 3.0 
(%YoY) ตามล้าดับ จากการผลิตชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าชั้นนอก
ของสุภาพบุรุษ เพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

เส้นด้าย และผ้าผืนดัชนีผลผลิตหดตัวโดยมีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 26.9 และ 12.3 (%YoY) ตามล้าดับ โดยเป็นการลดลงของ
ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและผ้าทอที่ผลิตจากฝ้ายตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เส้นใยสังเคราะห์ 
และผ้าทอใยสังเคราะห์ ยังคงขยายตัวจากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ อาทิ เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคาร์บอน เส้นใย 
PLA (Poly Lactic Acid) 

กำรส่งออก-น ำเข้ำ 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,771.28 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.6 (%YoY) หากพิจารณากลุ่ม  
สิ่งทอ พบว่า ขยายตัว ร้อยละ 11.4 เป็นผลจากการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ และผ้าผืนที่
ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์สมบัติพิเศษ ซ่ึงไทยมีศักยภาพในการ
ส่งออก ในตลาดส้าคัญ ได้แก่ ตุรกี ญี่ปุ่น เวียดนาม เมียนมา และ
บังคลาเทศ ในส่วนการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
3.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มเสื้อผ้าส้าเร็จรูป ถุงมือ ถุงเท้า ใน
ตลาดส้าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยียม จีน และฝรั่งเศส
ประกอบกับมีแบรนด์ต่างประเทศพิจารณาให้ไทยเป็นแหล่งผลิต

และส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มขยายตัว  
การน้าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,266.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 (%YoY) จากการ

น้าเข้าในกลุ่มด้ายทอผ้า เพื่อใช้ในการผลิตผ้าผืนรองรับการส่งออกที่มีทิศทางขยายตัวรวมถึงมีการน้าเข้าเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค ในลักษณะการเปิดสาขาหรือร้านจ้าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและเสื้อยืดราคาถูกจาก จีน และกัมพูชา เข้ามาจ้าหน่าย     
 
 
 
 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2561 การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ขยายตัวจากการพัฒนาและผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอ่ืน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งออกเส้นใยสิ่งทอของไทย
ให้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 

คำดกำรณ์แนวโน้มไตรมำส 2 ปี 2561 
ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าส้าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตาม

ภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาด CLMV ซ่ึงเป็นฐานการผลิต
เครื่องนุ่งห่มที่ส้าคัญของโลก  ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพิ่ม
ช่องทางและโอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็น
อย่างด ี
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 อุตสำหกรรมไม้และเครื่องเรือน 

 
 
 
 

ปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องเรือนท ำด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้ำนชิ น) 

 
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่ำกำรส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  (ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 
1.54 ล้านช้ิน ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของ      
ปีก่อนร้อยละ 6.09 และ 9.41 ตามล้าดับ เนื่องจากมีค้าสั่งซื้อ
ลดลง ตามยอดจ้าหน่ายในร้านค้าปลีกในประเทศท่ียังชะลอตัว  

 การจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ในประเทศ  ไตรมาสที่  1        
ปี 2561 มีจ้านวน 0.33 ล้านช้ิน ลดลงจากไตรมาสก่อนและ     
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.94 และ 5.71 ตามล้าดับ ใน
ภาพรวมการจ้าหน่ายเครื่องเรือนท้าด้วยไม้ของผู้ผลิตไทยชะลอตัว
ลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ  

 การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
990.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.51 และ 17.26 ตามล้าดับ แบ่งเป็น
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและช้ินส่วน 249.72     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 1.03 และ 14.48 ตามล้าดับ ผลิตภัณฑ์ไม้ 
38.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและ      
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.98 และ 3.34 ตามล้าดับ 
และไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้  702.27 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ  
ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
0.41 และ 19.68 ตามล้าดับ ในภาพรวมการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์ ไม้มีการขยายตัวที่ ดี  โดยเฉพาะในตลาด ญี่ ปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และจีน 

แนวโน้มอุตสำหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 
 ส้าหรับการผลิตเครื่องเรือนท้าด้วยไม้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมีปริมาณการผลิต
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.30 ตามแนวโน้มการปรับลดลงของค้าสั่งซื้อจากทั้งในและ
ต่างประเทศ 

นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
กรมป่าไม้มีนโยบายเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไม้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนไม้ 

การก่อสร้าง ฯลฯ อย่างยั่งยืน โดยได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 
2561-2579 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  

ปริมาณการผลิตและจ้าหน่ายเครื่องเรือนท้าด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามค้าสั่งซื้อที่ปรับลดลง ในขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะใน
ตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน   
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อุตสำหกรรมยำ 

 
 
 
 
 

ปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำยำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตยา ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 11,413.70 ตัน ลดลง
จากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.51 และ 
4.50 ตามล้าดับ เนื่องจากมีค้าสั่งซื้อลดลง ประกอบกับผู้ผลิตราย
ใหญ่ของไทยบางรายมีการปรับปรุงระบบการผลิต ท้าให้มีปริมาณ
การผลิตยาหลายชนิดลดลง โดยเฉพาะในส่วนของยาน้้า 

 การจ าหน่ายยา ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 11,886.74 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
3.95 และ 2.63 ตามล้าดับ ในภาพรวมการจ้าหน่ายยาของผู้ผลิต
ในประเทศขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้นของตลาดยา
ในประเทศ  

 การส่งออกยา ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 90.08 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 10.89 ในขณะที่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.15 จากการขยายตัวที่ดี
ของตลาดมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และฮ่องกง ในส่วนของการ
น้าเข้ายามีมูลค่า 469.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.03 และ 15.62 
ตามล้าดับ โดยเป็นการน้าเข้ายาจากอินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ 
เยอรมนี ญี่ปุ่น และสเปน เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดียซึ่งในไตรมาส
นี้มีมูลค่าการน้าเข้ายาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76.75 เมื่อเทียบกับ    
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสำหกรรมยำ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 
 ส้าหรับการผลิตยาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.96 โดยเป็นการขยายตัวของการผลิต
ยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้้า ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดยาในประเทศและตลาดส่งออกที่ส้าคัญของไทย 
โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน 

นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำ 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นการแก้ไข

เพ่ือเพ่ิมบทบัญญัติในการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้ยาอย่างเพียงพอ และแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตและการ
ควบคุมการผลิต การขาย รวมถึงการน้าเข้ายา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ปริมาณการผลิตยาในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของ    
ปีก่อนตามค้าสั่งซื้อที่ปรับลดลง ในขณะที่ปริมาณการจ้าหน่ายยาในประเทศเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวที่ดีขึ้นของ
ตลาดยาในประเทศ ในส่วนของการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
กัมพูชา  
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อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

 
 
 
 

ปริมำณกำรผลิตยำงแปรรูปขั นต้น ยำงรถยนต์ และถุง
มือยำง (แสนตัน/ล้ำนเส้น/พันล้ำนชิ น) 

 
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่ำกำรส่งออกยำงแปรรูปขั นต้น ยำงรถยนต์ และถุง
มือยำง (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาสที่ 
1 ปี  2561 มีจ้านวน 3.49 แสนตัน 8.71 ล้านเส้น และ 4.51 
พันล้านช้ิน ตามล้าดับ ในส่วนของการผลิตยางรถยนต์และถุงมือ
ยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.23 และ 4.88 
ตามล้าดับ ในขณะที่การผลิตยางแปรรูปขั้นต้นลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.39 ตามการส่งออกท่ีปรับลดลง 

 การจ าหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง     
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจ้านวน 40.76 พันตัน 5.84 ล้านเส้น และ 
874.22 ล้านช้ิน ตามล้าดับ ในส่วนของการจ้าหน่ายยางแปรรูป
ขั้นต้นและยางรถยนต์ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน     
ร้อยละ 1.35 และ 3.31 ตามล้าดับ ในขณะที่การจ้าหน่ายถุงมือ
ยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.89 ตาม
ความต้องการใช้ทางการแพทย์ที่สูงข้ึน 

 การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 1,176.37 1,217.07 และ 284.17 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล้าดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 
15.32 และ13.43 ต ามล้ าดั บ  จ ากก ารขยายตั วของตลาด 
สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียในสินค้ายางรถยนต์ และตลาดสหรัฐ 
อเมริกา ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ ในสินค้าถุงมือยาง ในขณะที่การ
ส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 34.83 จากการปรับลดค้าสั่งซื้อลงของจีน 

แนวโน้มอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง ไตรมำสที่ 2 ของป ี2561 
 การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.21 และ 4.91 
ตามล้าดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดส่งออกที่ส้าคัญของไทย ส้าหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น คาดว่าจะปรับ
ลดลงร้อยละ 5.79 ตามแนวโน้มการปรับลดค้าสั่งซื้อลงของจีน  

นโยบำยภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 
การยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างด้าเนินโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ รวม 6 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 1      
ปี 2561 เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของการส่งออก ในขณะที่มีปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นลดลง ส้าหรับ
ตลาดในประเทศมีการขยายตัวที่ดีในสินค้าถุงมือยาง แต่ยังชะลอตัวในสินค้ายางรถยนต์และยางแปรรูปขั้นต้น  
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อุตสำหกรรมรองเท้ำและเคร่ืองหนัง 

 
 
 

 
กำรผลิต กำรส่งออกกำรน ำเข้ำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

 
ที่มา: 1.ดัชนีผลผลติ – ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. มลูค่าการส่งออก การน้าเข้า –ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
การผลิต 
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.84 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการผลิตเพื่อการ
ส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
รองเท้า เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอยู่ใน
ระดับทรงตัว หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.04 จากความต่อเนื่องของค้าสั่งซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ 
การส่งออก-น าเข้า 
การส่งออกมีมูลค่ารวม 416.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.24 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจาก
มูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด  เครื่องใช้
ส้าหรับเดินทาง และรองเท้าและช้ินส่วน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.94 22.85
และ 2.07 ตามล้าดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยมี
สหรัฐอเมริกา จีน สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร 
เป็นตลาดส่งออกส้าคัญ 
การน้าเข้ามีมูลค่ารวม 461.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 จากการน้าเข้าวัตถุดิบ
หนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 15.24 
และ 34.95 ตามล้าดับจากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ช่วงเทศกาลส้าคัญ 
การขยายตัวของการท่องเที่ยว และความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์
เนมขยายตัว 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรองเท้ำและเคร่ืองหนัง ไตรมำส 2 ปี 2561 
 การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากฐานของไตรมาส 2          
ปี 2560 อยู่ในระดับสูง จากการที่ผู้ประกอบการรองเท้าและเครื่องหนังรายใหญ่ในประเทศเพิ่มการลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อขยายก้าลังการผลิต 
ส้าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง และรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว อีกทั้งการผลิตเพื่อสต๊อกสินค้า
ไว้รองรับช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะกระเป๋าและรองเท้านักเรียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การผลิตในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 
นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมรองเท้ำและเคร่ืองหนัง 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยสามารถน้า
ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าว มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลา
ด้าเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นท่ี คือ การเพิ่มจ้านวน
นักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน อีกทั้งจะเป็นการกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐาน
รากซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่้ากว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นภาพรวมของการบริโภคสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ันได้เป็นอย่างดี 

ไตรมำส 1 ปี 2561 มูลค่าการน้าเข้าผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.56 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้า ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12 15.24 และ 34.95 ตามล้าดับ จากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ช่วงเทศกาลส้าคัญ การขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวและความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 
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อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรส่งออก 

การผลิต อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2561 หดตัวลดลงจาก    
ไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 23.73 (%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากส่งออกสินค้า
ในสต็อกทดแทนการผลิตสินค้าใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 35.70 (%YoY) เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว ท้าให้ปริมาณค้าสั่งซื้อในตลาดหลักหลายแห่ง
ลดลง 

การจ าหน่าย อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลง ร้อยละ 
17.40 (%QoQ) และ 20.42 (%YoY) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคในหลาย
ประเทศลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน 

การส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค้า) ไตรมาส 1 ปี 2561 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.73 (%QoQ) และ 3.60 (%YoY) ส่วนใหญ่ได้รับ
อานิสงส์จากมูลค่ าการส่งออกเครื่องประดับแท้ เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะ
เครื่องประดับท้าด้วยทอง เนื่องจากราคาวัตถุดิบทองค้าปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.43 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่หดตัวลง ร้อยละ 
12.74 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงราคาทองค้าในตลาดโลก 

 

คำดกำรณ์แนวโน้ม ไตรมำส 2 ปี 2561 
ไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่า การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ จะยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่

ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ียังอยู่ในระดับต่้า  ส้าหรับการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค้า) คาดว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการฟื้นตัวของ
ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในหลายตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น  ขณะที่แนวโน้มการส่งออกในภาพรวม คาดว่า จะ
ขยายตัวเช่นกัน จากราคาทองค้าในตลาดโลกทีม่ีทิศทางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างเร่งจัดท้า

แผนการด้าเนินงานให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ซึ่ง
นอกจากการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เป็นสากลแล้ว ยังจ้าเป็นต้องเน้นการสร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบ
ออนไลน ์รวมถึงการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างตลาดและภาพลักษณ์ที่ดขีองสินค้าไทย 

 

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค้า) ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวสูงขึ้น ส่วนใหญ่ได้รับ
อานิสงส์จากมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเครื่องประดับท้าด้วยทอง เนื่องจากราคา
วัตถุดิบทองค้าปรับตัวสูงขึ้น 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนเีศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
       ส้านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดกูาล 
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อุตสำหกรรมอำหำร 

 
 
 
 

ปริมำณกำรผลิต จ ำหน่ำย ส่งออกและน ำเข้ำ
อุตสำหกรรมอำหำร 

 
ที่มา : ข้อมูลเพือ่จัดท้าดัชนีอุตสาหกรรม สา้นักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ จากการจัดกลุม่ของส้านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ * ข้อมูลเบ้ืองต้น 

การผลิตอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีปริมาณ 18,343,827.459 ตัน เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 143.11 (%QoQ) ปัจจัยหลักเป็นผลจาก
การเข้าสู่ฤดูหีบอ้อยเพื่อผลิตน้้าตาลและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปกีอ่น 
ร้อยละ 12.17 (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดของสินค้าเกษตรที่
ส้าคัญ กอปรกับเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์น้้าตาลทราย
ดิบ เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น ทูน่ากระป๋อง อาหารไก่ส้าเร็จรูปเนื้อไก่แปรรูป 
และซาร์ดีนกระป๋อง  

การจ าหน่ายอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีปริมาณ 6,473,558.261 ตัน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 23.02 (%QoQ) และปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.95 (%YoY) จากการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายดิบ  น้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ เนื้อไก่    
แช่แข็งและแช่แย็น เนื้อไก่แปรรูปและอาหารไก่ส้าเร็จรูปเนื่องจากภาพรวม
เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการบริโภคขยายตัวจากการเฉลิม
ฉลองเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภค
ที่เริ่มดีขึ้น 
การส่งออกไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า 7,407.63 ล้านเหรียญ ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 3.70 (%QoQ) จากการส่งออกที่ลดลง อาทิ 
กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ไก่แปรรูป ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ข้าว 
และน้้าปลา แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 13.81 (%YoY) จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของสินค้าทั้งปริมาณและ
มูลค่า อาทิ สตาร์ชที่ท้าจากมันส้าปะหลัง เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น เนื้อไก่
แปรรูป ซาร์ดีนกระป๋อง  น้้าตาลทรายดิบ  ผลิตภัณฑ์ข้าว บะหมี่กึ่ง
ส้าเร็จรูปและอาหารส้าเร็จ สิ่งปรุงรสอาหาร (ซอส และน้้าปลา) ทุเรียนสด 
และมะม่วงสด รวมทั้งสินค้าที่ปริมาณลดลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวขาว 
มันเส้น และทูน่ากระป๋อง จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
หลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น รวมทั้ง CLMV 
การน าเข้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า3,547.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ร้อยละ 4.55 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.74 (%YoY) จากการน้าเข้าปลาทูน่า
สดแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้นสอดคล้องตามค้าสั่งซ้ือทูน่ากระป๋องที่เพิ่มขึ้น
หลังจากคู่ค้าคลายความกังวลด้านราคารวมทั้งการน้าเข้าสินค้านมและ
ผลิตภัณฑ์นม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารนมและ
อาหารอื่น ๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำร ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561 
“การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจไทยที่
คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออ้านวย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง
โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาเซียน แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง น่าจะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้งกลุ่มปศุสัตว์ (เนื้อไก่แช่แข็งและแช่แย็น และเนื้อไก่แปรรูป) ประมง (ทูน่ากระป๋อง และซาร์ดีนกระป๋อง) ผักผลไม้
(สับปะรดกระป๋อง และน้้าผลไม้) น้้าตาล (น้้าตาลทรายดิบและน้้าตาลทรายขาว) และธัญพืชและแป้ง (มันเส้น และแป้งมันส้าปะหลัง) เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศคาดว่า 
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น” 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพื่อรองรับผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังได้รับแรงขับเคลื่อนส้าคัญจากการส่งออกที่ความต้องการบริโภคขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า
หลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น รวมทั้ง CLMV กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 


