
1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

www.oie.go.th 

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 3/2561 
 และแนวโน้มไตรมาสท่ี 4/2561	



2 
 

 
สารบญั 

 
 หน้า 

บทสรุปผูบ้ริหาร            3 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3/2561      6 
ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 3/2561  

และแนวโน้มไตรมาสท่ี 4/2561       14 
  2.1 อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า      15 
  2.2 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า       16 
  2.3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์       17 
  2.4 อุตสาหกรรมรถยนต์        18 
  2.5 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์       19 
  2.6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์       20 
  2.7 อุตสาหกรรมพลาสติก        21 
  2.8 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี       22 
  2.9 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์     23 
  2.10 อุตสาหกรรมเซรามิก       24 
  2.11 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์       25 
  2.12 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม      26 
  2.13 อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไม้      27 
  2.14 อุตสาหกรรมยา        28 
  2.15 อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง      29 
  2.16 อุตสาหกรรมรองเท้า และผลิตภัณฑ์หนัง     30 
  2.17 อุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ     31 
  2.18 อุตสาหกรรมอาหาร        32 
 

 

 

 

 

 



3 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 3/2561  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2561  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวร้อยละ 0.96 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสท่ีผ่านมา ทําให้ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัว  
ร้อยละ 2.94 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 1.92 โดย 
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในไตรมาสที่ 3/2561  อาทิ  น้ําตาล เน่ืองจากผลผลิตอ้อยที่มากขึ้นในปีน้ีจึงเปิด
หีบการผลิตได้เร็วและปิดหีบการผลิตช้า อีกทั้งโรงงานส่วนใหญ่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการหีบอ้อยทําให้สามารถรองรับ
ผลผลิตได้สูงขึ้น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 ปี       
ที่ผ่านมา จึงมีคําสั่งซื้อเข้ามาในปริมาณสูง ยานยนต์ เน่ืองจากภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์น่ัง
ขนาด 1,800 cc.และรถปิกอัพ เป็นผลเน่ืองจากภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศที่ฟ้ืนตัวต่อเน่ืองตามกําลังซื้อรถยนต์
ในประเทศที่ฟ้ืนตัวขึ้น การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นจากนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 รวมถึง
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการขนส่งเดินทาง และเครื่องปรับอากาศ มีความ
ต้องการในประเทศเพ่ิมขึ้นจากการรุกตลาดของผู้ผลิตเองโดยไม่ผ่านตัวแทนจําหน่าย และการขยายฐานลูกค้า
ระดับกลาง-พรีเมี่ยมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่คําสั่งซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และประเทศ
อินโดนีเซีย รวมถึงมีการขยายตลาดใหม่ที่ประเทศอินเดีย 

 

แนวโน้มไตรมาสที่ 4/2561  
 เหล็กและเหล็กกล้า แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 คาดการณ์ว่าการผลิตและ
การจําหน่ายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากคาดว่าอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองจะมีการผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง และการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ของภาครัฐในช่วงปลายปี 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คาดว่า การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากคําสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงในสินค้าเคร่ืองซักผ้า
และตู้เย็น และการส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 ตามการขยายตัว
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า  

 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นไตรมาสที ่4 ของปี 2561 คาดว่า จะมีการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ HDD ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 

 ยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือส่งออกร้อยละ 50-55 



4 
 

 พลาสติก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกประมาณ  298,295 ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.48 และปริมาณการนําเข้าประมาณ  215,923  ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน      
ของปีก่อนร้อยละ 9.82  เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขยายตัวของประเทศคู่ค้า 
อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้น  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับขึ้นราคาสินค้าจากปัญหาสงครามการค้า  

↔  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ แนวโน้มไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ     
คาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ตามทิศทางการตลาดของคําสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าหลัก
อย่างจีนและตลาดอาเซียน ประกอบกับความต้องการของอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในช่วงปลายปีที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์
เพ่ือการบรรจุและโลจิสติกส์ ได้แก่ อาหาร และเคร่ืองด่ืม ยาและเวชภัณฑ์ ของขวัญและของชําร่วยอ่ืน เป็นต้น 
สําหรับกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะชะลอตัวตามผู้บริโภคท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้า
มามีบทบาทค่อนข้างมาก 
 เซรามิก การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของปี 2561 คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการผลิต
เพ่ือรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน โดยเฉพาะการส่งออก         
เครื่องสุขภัณฑ์และลูกถ้วยไฟฟ้าไปยังประเทศจีนที่มีอัตราเติบโตอย่างต่อเน่ือง สําหรับมูลค่าการนําเข้ากระเบ้ือง    
ปูพ้ืน บุผนัง คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกจากประเทศจีน 
 ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน   ปริมาณการผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 4.06  และ  3.88  
ตามลําดับ  จากความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐต่างๆ   และการลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่ายังจะสามารถ
ขยายตัวได้ดีขึ้น ร้อยละ 13.34  ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค 
 สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ภาพรวมการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตาม
ทิศทางการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออก
เส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาดเวียดนาม และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นฐานการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่สําคัญของโลก  ประกอบ
กับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการ
ตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

↔  ไม้และเครื่องเรือนไม้ การผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว     
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในประเทศและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตาม
แนวโน้มการปรับลดลงของคําสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ 
 ยา สําหรับการผลิตและจําหน่ายยาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน         
ของปีก่อนร้อยละ 0.22 และ 2.13 ตามลําดับ โดยเป็นการขยายตัวของยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยานํ้าและยาผง 
ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ และตลาดส่งออกโดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาว   
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↔  ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว  
ร้อยละ 1.15 และ 1.38 ตามลําดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยาง
แปรรูปขั้นต้นคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 18.29 ตามแนวโน้มคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะปรับลดลงของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะจีน 

↔  รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการส่งออกตาม
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง ที่มีคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเน่ือง สําหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มี
สัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่า การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ   
จะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากปริมาณคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรองรับความต้องการช่วงเทศกาลสําคัญปลายปี  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทองคํา) 
คาดว่า จะขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้น ขณะที่แนวโน้มการ
ส่งออกในภาพรวม คาดว่า จะขยายตัวเช่นกัน จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น 
 อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 และ 7.8 ตามลําดับ จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจไทยที่คาดว่า
จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากไตรมาส 3 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ 
CLMV รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพ่ิมขึ้น อาทิ อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง แม้จะมีปัจจัยลบอย่างความ
เสี่ยงจากภายนอก ได้แก่ ความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า อีกทั้งเรื่องเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเน่ืองในกลุ่มสินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ 
เน้ือไก่แช่แข็งและแช่เย็น เน้ือไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 

ดัชนีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม

ขยายตัวร้อยละ 0.98 
 (%YoY) 

 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ระดับการจําหน่ายสินค้าลดลงร้อยละ 0.79 

(%YoY) 
 

 
 
 
     ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู่ที่ระดับ 112.43 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(112.03) ร้อยละ 0.36 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (111.34) ร้อยละ 0.98  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สํ าหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส ่งผลให ้ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และแผ่นวงจร และการผลิตยานยนต์ เป็นต้น 
     ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 9 เดือนแรก ปี 2561 อยู่
ที่ระดับ 115.27 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(111.98) ร้อยละ 2.94 
 
 
 

 
 
     ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 
111.28 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา (111.88) ร้อยละ 
0.54 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
(112.16) ร้อยละ 0.79 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจาก
ไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้ าขั้ นมู ลฐาน  และการผลิต อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้า
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การผลิต
เครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป การผลิตยานยนต์ 
และการผลิตอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 
เป็นต้น 
     ดัชนีการส่งสินค้า 9 เดือนแรก ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 
113.26 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (110.91) 
ร้อยละ 2.11 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิค้าสําเร็จรูปคงคลัง
   ระดับการสํารองสินค้าเพ่ือจําหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.19 

(%YoY) 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 66.52 

 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
อยู่ที่ระดับ 111.48 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(106.72) ร้อยละ 4.46 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 (110.18) ร้อยละ 1.19 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร และ
การผลิตเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายยกเว้นเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายที่ทําจากขนสัตว์ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสําเร็จรูป
คงคลังเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ 
การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางชนิดอ่ืน ๆ และการผลิตยานยนต์ เป็นต้น 
     ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง 9 เดือนแรก ปี 2561 
อยู่ที่ระดับ 109.72 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(108.09) ร้อยละ 1.50 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.52 ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ 66.61) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 (ร้อยละ 67.06) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิต
ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนํ้าตาล การ
ผลิตเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป และการแปรรูป
และการถนอมผักผลไม้ เป็นต้น 
     สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่าย
ไฟฟ้า และการผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
     อัตราการใช้กําลังการผลิต 9 เดือนแรก ปี 2561 อยู่
ที่ระดับ 68.53 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 
(67.05) 
 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 92.40  

 
 
     ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉล่ียมีค่า 
92.40 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (90.33) และ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 (85.20) ส่วน
ดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 
105.40 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี  2560 
(102.13)  
     ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ลบวก ต่ อค่ า ดั ช นี ค ว าม เ ช่ื อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรม มาจากกําลังซื้อภายในประเทศ
ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรและการบริโภคสินค้า
คงทน อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล
และโลหะการ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้
ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในกลุ่ม
ประเทศ CLMV และอาเซียน (5) รวมท้ังประเทศคู่ค้าที่
สําคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (27) 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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การค้าต่างประเทศ 
 

 “มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
มูลค่าการส่งออกและนําเข้าที่เพ่ิมขึ้น โดยภาพรวมการค้าต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามอุปสงค์ใน
ตลาดโลก ขณะที่ดุลการค้าในไตรมาสที่ 3 ขาดดุลการค้า 617.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ” 

 สถานการณ์การค้าต่างประเทศในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 การค้าต่างประเทศของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 
128,453.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 63,918.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนําเข้า
เท่ากับ 64,535.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 และ
มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ขาดดุลการค้า 617.1        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า 
ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวในอัตราเร่งที่ลดลง  

 
โครงสร้างการส่งออก 
การส่งออกในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 63,918.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้าพบว่า การส่งออกสินค้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้า
เกษตรกรรมมีมูลค่าการส่งออก 5,814.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
ส่งออก 50,652.8  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 สินค้าแร่และเช้ือเพลิงมีมูลค่าการส่งออก  2,952.2       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.8 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก 4,498.4  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 

 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 7,492.1      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก  5,171.2      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าการส่งออก 2,750.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1) 
เม็ดพลาสติก  (มูลค่าการส่งออก 2,638.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.6) และเคมีภัณฑ์ (มูลค่าการส่งออก 
2,246.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4)  

ท่ีมา กระทรวงพาณิชย์ 
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ตลาดส่งออก 
 

 สัดส่วนการส่งออกแยกตามตลาดส่งออกสําคัญ 

 ด้านการส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีสัดส่วนการส่งออกคิดรวมเป็น ร้อยละ 70.1 ของการส่งออกทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกไปยังตลาดหลักมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด โดยการส่งออกไปยังอาเซียน 
(9 ประเทศ) มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 22.3 รองลงมา คือ จีน และ สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
ซึ่งการส่งออกไปจีนมีการชะลอตัวลงร้อยละ 2.8 และการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับทรงตัว              

  

 โครงสร้างการนําเข้า 

 
การนําเข้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 64,535.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้า พบว่า การนําเข้ามีมูลเพิ่มขึ้นเกือบ
ทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่าการนําเข้า 11,058.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 
สินค้าทุนมีม ูลค่าการนําเข้า  15 ,792.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เ พิ ่มขึ ้นร ้อยละ  0 .2 สินค้าวัตถุด ิบและ            
กึ่งสําเร็จรูปมีมูลค่าการนําเข้า 27,386.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ17.2 สินค้าอุปโภคบริโภค         
มีมูลค่าการนําเข้า 6,447.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง      
มีมูลค่าการนําเข้า 3,655.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.1 และสินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและ
สินค้าอ่ืน ๆ มีมูลค่าการนําเข้า 193.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 86.9 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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แหล่งนาํเข้า 

สัดส่วนการนําเข้าแยกตามตลาดนําเข้าสําคัญ 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561แหล่งนําเข้าที่
สําคัญของไทย ได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ่น 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนนําเข้ารวมคิด
เป็นร้อยละ 64.9 ของการนําเข้าทั้ งหมด โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า แหล่ง
นําเข้าสําคัญของไทยมีมูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นเกือบทุก
ตลาด โดยนําเข้าจากจีน เพ่ิมขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 
8.8 รองลงมา ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) และญี่ปุ่น ซึ่ง
มีมูลค่านําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 และ 6.7 ตามลําดับ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 

 Quarterly Growth (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy
Rate 

สหรัฐฯ  3.0  2.6  3.5b  11.1a  8.4a At 3.7 At 2.00-2.25 

จีน  6.5  2.3  6.5b  11.0a  21.4a At 3.8 At  2.55 

ญี่ปุ่น  1.3a  1.1  2.3a  9.4a  9.5a At 2.3 At  -0.10 

เกาหลีใต้  2.0  1.6  0.6a  11.8a  18.3a At 3.9 At 1.50 

สิงคโปร์  2.6  0.7  3.6  17.7a  18.3a At 2.1 At 1.45 

ไทย  3.3  1.5  1.0  3.0  14.5 At 1.1 At 1.50 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data, https://tradingeconomics.com 

หมายเหตุ: a เป็นข้อมูลของไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
                            b เปน็ตัวเลขคาดการณ์ไตรมาส 3 ปี 2561  

 โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวต่อเน่ือง ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม    
อุปสงค์ในตลาดโลก สอดคล้องกับภาคการผลิตในหลายประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับ
อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับตํ่า  
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% จากระดับ 1.75 - 2.00% เป็น 2.00 - 
2.25% สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตได้ดี ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายและอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเดิม เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ   
 ด้านสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคานํ้ามันดิบดูไบไตรมาส 3 ปี 2561 เฉลี่ย
อยู่ที่  74.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ 50.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล 
สําหรับราคานํ้ามันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนกันยายน อยู่ที่ 74.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ทั้งน้ี ราคานํ้ามันมี
แนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากตลาดยังคงกังวลกับอุปทานน้ํามันดิบของอิหร่านและเวเนซุเอลาที่ลดลง 
รวมท้ังทั่วโลกมีความต้องการใช้นํ้ามันเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยของฤดูกาลที่เข้าใกล้ช่วงฤดูหนาวและการค้าโลกที่ขยายตัว 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตาม เช่น นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จาก
ประเทศคู่ค้า ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น Brexit กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่
อาจก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดการเงินโลก ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง 

 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 3/2561 และ
แนวโน้มไตรมาสที่ 4/2561 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 

 
ดัชนีการผลิต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการจําหน่ายและมูลค่าการนําเข้า 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 125.5 เพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 (%YoY) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ร้อยละ 7.3 (%QoQ) โดยการผลิตเหล็กทรงแบนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีการ

ผลิตเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.4 เน่ืองจาก คําส่ังซื้อ   

ที่เพ่ิมขึ้นของบรรจุภัณฑ์ ปลาทูน่ากระป๋อง และปลาซาร์ดีนกระป๋อง รองลงมา คือ 

เหล็กแผ่นรีดเย็น และ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 และ 1.9 

ตามลําดับ  สําหรับเหล็กทรงยาวการผลิตลดลงร้อยละ 3.6  ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลง 

คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดเย็น ลดลงร้อยละ 14.1 รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้อ

อ้อย และเหล็กเส้นกลม ลดลงร้อยละ 12.2 และ 7.3 ตามลําดับ เน่ืองจากราคาเหล็ก   

ที่ปรับลดลงท้ังในจีนและเอเชียจึงมีผลทําให้ผู้ผลิตเหล็กทรงยาวชะลอการผลิต เพ่ือรอดู

ทิศทางการขึ้นลงของราคาเหล็ก 

การจําหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีปริมาณ 4,587,907 ตัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.6 (%YoY) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

ที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 9.5 (%QoQ) โดยเหล็กทรงยาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.9 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.3  ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามแรงสนับสนุนของการก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานของภาครัฐ สําหรับเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ผลิตภัณฑ์ที่มี

การจําหน่ายเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.3 

เน่ืองจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง ส่งผลให้การ

จําหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น  รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี  

และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดบาง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.1 และ 10.1 ตามลําดับ 

การนําเข้า ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.8 (%YoY) โดยการนําเข้า

เหล็กทรงยาว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้น คือ 

เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.2 และเหล็กลวด 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.3 สําหรับการนําเข้าเหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้น คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

23.3 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.5 และ 18.4 ตามลําดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

คาดการณ์ว่าการผลิตและการจําหน่ายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากคาดว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

จะมีการผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง และการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของภาครัฐในช่วงปลายปี 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กลวด เป็นต้น เน่ืองจาก
ได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและคําสั่งซื้อของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นของลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารทะเล
กระป๋อง และก่อสร้าง  
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ปริมาณการจาํหน่ายและมูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการจาํหน่าย มูลค่าการนําเข้า
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 

 

 
 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก การจําหน่ายใน
ประเทศ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   การนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า 4,120.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแล้ว  ร้อยละ 2.0 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.6 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมี
การนําเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.8 เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 99.0 ลดลงจากไตรมาส  
ท่ีแล้ว ร้อยละ 18.6 (%QoQ) และลดลงร้อยละ 4.1 (%YoY) เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากตลาดส่งออกและตลาด
ภายในประเทศยังชะลอตัว สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ 
มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า สายไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติก  
นํ้าร้อน หม้อหุงข้าว และพัดลมตามบ้าน ลดลงร้อยละ19.9, 17.9, 
14.6, 13.6, 11.3, 9.2, 2.2 และ 1.5 ตามลําดับ ในขณะท่ีสินค้า
เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 
และ 12.4 ตามลําดับ 

 การจําหน่ายในประเทศ ในไตรมาส 3/2561 สินค้าท่ีมีการปรับตัว
ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สายไฟฟ้า พัดลม 
ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และกระติกนํ้าร้อน ลดลงร้อยละ 25.0, 18.3, 
15 .7 , 11 .2  และ  6 .3  ยกเว้น  เตา ไม โคร เวฟ  หม้อหุ งข้ า ว 
คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1, 7.1, 4.1 และ 
2.7 ตามลําดับ 
  การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
5,936.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 1.6 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.3 (%YoY) 
จากการส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 23.2 โดยสินค้าตู้เย็น
ลดลงร้อยละ 20.8 และเคร่ืองซักผ้าลดลงร้อยละ 22.8 โดยลดลงใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 52.5  ซึ่งเป็นผลจากมาตรการ Safeguard 
ท่ีสหรัฐอเมริกามีต่อไทย ในขณะท่ีตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
และจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0, 12.1, 6.0 และ 0.6 ตามลําดับ 
เน่ืองจากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.6 
แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 คาดว่า ยังคง
ชะลอตัว โดยการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.9 
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากคําส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศลดลงในสินค้าเคร่ืองซักผ้าและตู้เย็น และการส่งออกคาด
ว่าจะมีมูลค่าส่งออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 ตามการ
ขยายตัวเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ 
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า สายไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าว และพัดลมตามบ้าน ในขณะที่
สินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ ส่วนการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพ
ยุโรป จีน อาเซียน และญี่ปุ่น ยกเว้นตลาดสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการส่งออกลดลง
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

    การนําเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า
การนําเข้า 9,650.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแล้ว 
ร้อยละ 2.8 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 7.5 (%YoY) โดยสินค้าหลักท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนคือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 15.1 และแผงวงจรรวม (IC) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

    การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีดัชนี
ผลผลิตอยู่ท่ี 113.6 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแล้ว ร้อยละ 7.6 
(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปรับตัว  
เ พ่ิ ม ข้ึ น  ไ ด้ แ ก่  Monolithic IC, PCBA, Printer, Other IC, 
Semiconductor และ HDD ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.5, 13.3, 
12.9, 10.2, 5.8 และ 3.8 ตามลําดับ โดย IC ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากใช้เป็นชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet 
ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากข้ึนเพ่ือใช้ใน Cloud 
Storage 
    การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า
การส่งออก 9,751.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแล้ว
ร้อยละ 3.4 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 3.1 (%YoY) จากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 8.2, 6.4, 3.9 และ 1.0 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.6 ในขณะ
ท่ีแผงวงจรรวม (IC) ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 โดยลดในตลาดจีน
ถึงร้อยละ 47.4 ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ทาง
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อห่วงโซ่การส่งออก
ของไทย และเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 
19.1 โดยลดลงในตลาดสหภาพยุโรปและอาเซียนร้อยละ 28.7 
และ 23.6 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 คาดว่า จะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ HDD ตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
โลก 
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มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากสินค้า Monolithic IC, PCBA, Printer, Other IC, Semiconductor และ HDD เป็น
ผลจากการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นใน
ตลาดญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอาเซียน
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 

 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 547,547 คัน เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 5.93 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 3.94 (%YoY) โดยแบ่งเป็นการ
ผลิตรถยนต์น่ัง ร้อยละ 41 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 
57 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 2 
การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 257,522  คัน เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 2.18 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.20 (%YoY) แบ่งเป็น  
การจําหน่ายรถยนต์น่ัง ร้อยละ 39 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 41 
รถ PPV และ SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืน ๆ 
ร้อยละ 6 
การส่งออกรถยนต์  
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 296,827 คัน เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 11.28 (%QoQ) แต่ลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.34 (%YoY) โดยแบ่งเป็น
การส่งออกรถยนต์น่ัง ร้อยละ 34 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 56 
และรถ PPV ร้อยละ 10 

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า 2,629.73 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 7.11 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.15 (%YoY) โดย
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ 
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
มูลค่าการนําเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า 2,976.14 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 1.97 (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.54 (%YoY) โดยแหล่ง
นําเข้าท่ีสําคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
จีน และ สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
 จากการคาดการณ์โดยสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จะมกีารผลิตรถยนต์กวา่ 500,000 คัน 
โดยแบง่เป็นการผลิตเพือ่จําหน่ายในประเทศรอ้ยละ 45-50 และการผลิตเพือ่ส่งออกรอ้ยละ 50-55  

526,778 511,079 539,690 516,879 
547,547 

210,735 
250,935 237,093 252,025 257,522 

313,576 289,714 295,230 266,730 296,827 

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

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

2,409.21 2,361.92 2,433.57 2,455.09 
2,629.73 

3,218.79 

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

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

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกชะลอตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย 
ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยเป็นการลดลงของรถยนต์น่ังและรถ PPV 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจํานวน 510,284 คัน เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 1.28 (%QoQ) แต่ลง
จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 0.56 (%YoY)  
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจํานวน 431,402 คัน ลดลง
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 8.14 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 2.91 
(%YoY)  
การสง่ออกรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจํานวน 195,415 คัน (เป็นการ
ส่งออก CBU 87,284 คัน และ CKD 108,131 ชุด) ลดลง
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 0.54 (%QoQ) แต่
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.99 
(%YoY)  

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 184.33 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 5.53 
(%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 1.85 (%YoY) โดยตลาดส่งออกที่สําคัญของ
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย
และญี่ปุ่น 

มูลค่าการนําเ ข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 131.38 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 2.47 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 12.74 (%YoY)  โดยแหล่งนําเข้าที่สําคัญของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
จีน และเวียดนาม 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
 ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 500,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

513,158 508,941 
543,178

503,819 510,284

444,353 420,156 
465,093 469,605

431,402

182,642 
226,760 

252,986
196,475 195,415

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

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

180.98

212.07
197.22

174.67 184.33

150.56 146.49 157.84
134.71 131.38

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

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกขยายตัว   
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเคมีภัณฑ์

เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ยังคงขยายตัว ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการผลติ
และส่งออกในอนาคต  
 

การตลาดและการจําหน่าย 

 

 

 

การส่งออกเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 2,219  
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มูลค่า 
2,190 คิดเป็นร้อยละ 1.32 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.05 (%YoY) การส่งออกใน
ไตรมาสที่ 3 แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 1,131 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 (%YoY) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่มีผล
ให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ขั้นปลาย มีมูลค่า 
1,088 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.37 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องสําอาง สี และสารลดแรงตึงผิว 
ตามลําดับ 
การนําเข้าเคมีภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่ารวม  
3,544 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
ร้อยละ 19.32 (%QoQ) และลดลงร้อยละ 6.47 (%YoY) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การนําเข้าในไตรมาส  
ที่ 3 แบ่งเป็นเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 1,991 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 12.75 (%YoY) ทั้งนี้เป็นผลมาจากอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องขยายตัวลดลง ส่งผลให้มีการนําเข้าวัตถุดิบ เช่น 
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ลดดลงตามไปด้วย 
ส่วนเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 1,553 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.04 (%YoY) 

มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 
1.32และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.05 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการส่งออก
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ในขณะที่มูลค่าการนําเข้าเคมีภัณฑ์ลดลงร้อยละ 19.32 เมื่อเทียบกับไตรมาส  
ที่ 2 ปี 2561 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.47 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทําให้มูลค่าการ
นําเข้าลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และปุ๋ยตามลําดับ สําหรับแนวโน้มอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเคมีภัณฑ์จะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

มลูคา่การนําเข้าเคมีภณัฑ์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

มลูคา่การสง่ออกเคมีภณัฑ์  (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ท่ีมา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 

 

 

  
               

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.57 
(%QoQ) จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.07 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ซ่ึงดัชนีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้
ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และ ห้องน้ํา 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
4.08 (%QoQ) จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  แต่ลดลงร้อยละ 
0.63 (%YoY)  เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง
ดัชนีการส่งสินค้าท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
แผ่น 
ปริมาณการส่งออก ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีปริมาณ 
299,654 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 
4.20 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 5.52 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออก
เพ่ิมข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
ปูพ้ืน (3918) ใยยาวเด่ียว (3916) และหลอดหรือท่อ 
(3917)   
ปริมาณการนําเข้า ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีปริมาณ 
210,332 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 
0.18 (%QoQ) และ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 8.64 (%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
นําเข้าเพ่ิมข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ใยยาวเด่ียว (3916) หลอดหรือท่อ (3917)  และเครื่องใช้
ในครัวเรือน (3924)

ที่มา : 1. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 
 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 คาดว่ามีปริมาณการส่งออกประมาณ  298,295 ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
3.48 และปริมาณการนําเข้าประมาณ  215,923  ตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.82  เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
และความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีขยายตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ท้ัง
จ ากร าคาน้ํ า มั น ดิบ ในตลาด โลก มีแนว โน้ มป รับ ตั วสู ง ข้ึ น   ความผั นผวนของ อัต ร าแลก เปลี่ ยน  และการป รับ 
ข้ึนราคาสินค้าจากปัญหาสงครามการค้า 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีปริมาณการส่งออกและนําเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งเติบโตตามความต้องการของตลาด โดยมีประเทศคู่ค้าหลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
และกลุ่ม CLMV นอกจากน้ี ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วยหนุนมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า 
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การสง่ออก การนําเขา้ 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

ปี 2561 (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, HDPE และ PP มีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 38.59, 43.48 และ 41.78 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่าราคาเฉลี่ยของ LDPE ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 41.54 บาท/กิโลกรัม ส่วน HDPE และ PP 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากระดับราคา 38.14 และ 38.55 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 4 ปี 2561 

ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,667.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่า
การนําเข้าประมาณ 1,148.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.85 และ 15.85 ตามลําดับ ปัจจัยสําคัญท่ี
อุตสาหกรรมต้องติดตาม คือ การปรับตัวของระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  ภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียและภาวะเศรษฐกิจโลก 
รวมถงึมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะมาตรการภาษีนําเข้าซ่ึงจะนําไปสู่การปรับข้ึนราคาสินค้า 

 
 

การตลาดและการจําหน่าย 

 
 

 
       ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 

มูลค่าการส่งออก ไตรมาส 3 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
3,045.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ร้อยละ 38.23 (%YoY)  
มูลค่าการนําเข้า ไตรมาส 3 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
1,234.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ร้อยละ 17.77 (%YoY)  

สาเหตุสําคัญท่ีทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน เกิด
จากตลาดส่งออกหลักมีการขยายตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
และอินโดนีเซีย  ส่วนการนําเข้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศจีน 
และอินโดนี เ ซีย รวมถึงการปรับเ พ่ิมข้ึนของราคา
น้ํามันดิบท่ีส่งผลต่อมูลค่าส่งออกและนําเข้าผลิตภัณฑ์  
ปิโตรเคมี 
ราคาสินค้า ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 แนฟทา (Naphtha) 
ของตลาดเอเชีย มีราคาเฉลี่ย 21.95บาท/กิโลกรัม 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนจากราคาเฉล่ีย 20.46 
บาท/กิโลกรัม ตามการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลก ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนของตลาดเอเชีย  
ไตรมาส 3 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ท่ี 40.15 และ 33.87 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เ ม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปี 2560 พบว่า  ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากราคา 36.55 และ 26.55 บาท/กิโลกรัม 
ตามลําดับ และราคาเม็ดพลาสติก PE และ PPไตรมาส 3

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ราคาแนฟทาของตลาดเอเชีย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก   
ไตรมาสก่อน ตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และมีมูลค่าการส่งออกและการนําเข้าเพ่ิมขึ้น 
ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชีย และภาวะเศรษฐกิจโลก
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
 ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การส่งออก-นําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 

   

 การผลิตเยื่อและกระดาษ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษ
ลูกฟูก ร้อยละ 1.96  2.82 และ 0.59 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจาก
กลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ ร้อยละ 12.42 0.47 
และ 3.99 ตามลําดับ ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป ยานยนต์และช้ินส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้บรรจุเพื่อการขนส่ง ซ่ึงในปัจจุบันมีรูปแบบ
และความหลากหลายมากข้ึน  

 การส่งออกเยื่ อกระดาษ กระดาษและสิ่ งพิมพ์ในไตรมาสท่ี  3 
ปี 2561 มีมูลค่า 555.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.73 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเย่ือกระดาษชนิดเย่ือ
ไม้เคมีละลายน้ําได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.19 ไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน 
ในส่วนกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 เมื่อ
เทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ไปยังเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
สําหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่งออกเพิ่มขึ้นในกลุ่มหนังสือท่ีพิมพ์เป็นเล่ม 
โบรชัว แผ่นปลิว รูปลอก รวมถึงหนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุด
ระบายสีสําหรับเด็ก จะส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง และมาเลเซียเป็นหลัก

 การนําเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 
มีมูลค่า 732.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.90 และ 0.77 ตาม ลําดับ 
จากการนําเข้ากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดท่ีไม่สามารถผลิตได้
ในประเทศ หนังสือและสิ่งพิมพ์รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย และรูป
ลอกต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเย่ือกระดาษและเศษกระดาษ นําเข้า
ลดลง ร้อยละ 10.54 และเป็นไตรมาสแรกท่ีนําเข้าลดลงในรอบ 2 ปีท่ี
ผ่านมา โดยมีตลาดนําเข้าหลักจากแคนาดา สหรัฐอเมริกา และ
แอฟริกาใต้ เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง 
      จากมาตรการลดการใช้กระดาษในหลาย ๆ หน่วยงาน และเป็นการ
ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 
ล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 
2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จาก
ประชาชน) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้อง
ปฏิบัติ 
 

การผลิตเย่ือและกระดาษ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ดัชนีฯ เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มเย่ือกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต์ ซ่ึงมี
ทิศทางเดียวกับการส่งออกท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากการส่งออกเย่ือกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมถึงหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
โดยเฉพาะตลาดอาเซียนและจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกหลักเติบโตต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคในประเทศขยายตัว ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ จาก
กระดาษมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แนวโน้มในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561  
แนวโน้มไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
คาดว่า จะขยายตัวต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ตามทิศทาง 
การตลาดของผู้มีคําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีนและตลาด
อาเซียน ประกอบกับความต้องการของอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในช่วง
ปลายปีท่ีมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการบรรจุและโลจิสติกส์ ได้แก่ อาหาร 
และเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ของขวัญและของชําร่วยอื่น เป็นต้น 
สําหรับกลุ่มหนังสอืและสิ่งพิมพ์จะชะลอตัวตามผู้บริโภคท่ีปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคท่ีสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก 

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 3 ปี 2561 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การผลิต 36.03 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 
4.72 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
2.97 (%YoY) จากขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่
เครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 1.93 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 6.12 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน  
ของปีก่อน ร้อยละ 3.39 จากการผลิตเพื่อรองรับคําส่ังซื้อจากตลาด
หลักต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ประเทศจีน 
การจําหน่าย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง 
มีปริมาณการจําหน่าย 40.59 ล้านตารางเมตร ลดลงจากไตรมาส
ก่อน ร้อยละ 0.78 (%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน  
ของปีก่อน ร้อยละ 10.96 (%YoY) ในขณะที่ เครื่องสุขภัณฑ์  
มีจํานวน 1.00 ล้านช้ิน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 1.04 แต่
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.65 
การส่งออก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 การส่งออกกระเบื้องปูพื้น 
บุผนัง มีมูลค่า 22.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 9.50 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
12.63 จากยอดคําส่ังซื้อที่ลดลงของ สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็น
ตลาดหลัก ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่า 56.10  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 7.14 และเพิ่มขึ้นจาก  
ไตรมาสเดียวของกับปีก่อน ร้อยละ 22.01และมีแนวโน้มที่จะ  
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากยอดคําส่ังซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดหลักทุก
ตลาด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 4 ของปี 2561 
การผลิตและการจําหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของปี 2561 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการ

ลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาด
อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องสุขภัณฑ์และลูกถ้วยไฟฟ้าไปยังประเทศจีนที่มีอัตราเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับมูลค่าการนําเข้ากระเบื้องปูพื้น บุผนัง คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกจากประเทศจีน 
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การผลิต จําหน่าย และส่งออกกระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวจากการผลิตเพื่อรองรับ   
ความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
ตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและจีน โดยเครื่องสุขภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดจากการขยายตัวไปยังตลาดหลักทุกตลาด 
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลูกถ้วยไฟฟ้ามีอัตราการขยายตัวสูงสุดไปยัง
ประเทศจีนและญี่ปุ่น 

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 3 ปี 2561
มีจํานวน 10.03 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 
ร้อยละ 2.58 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับ
ปีก่อน ร้อยละ 1.93 (%YoY) เพ่ือรองรับความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์ตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐต่างๆ  

การจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด )  
ไตรมาสท่ี 3  ปี 2561  มีจํานวน 8.86 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ร้อยละ 6.70  และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 6.30 (%YoY) 
การส่งออก  -  นําเข้าปูนซีเมนต์  (  ไ ม่รวมปูนเ ม็ด  ) 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561  มีมูลค่าจากการส่งออก 60.61 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 23.30 (%QoQ)  เม่ือ
เทียบกับไตรมาสท่ี 2  ปี 2561 และลดลงร้อยละ 23.61 
(%YoY) จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน  จากการท่ีไม่มี
คําสั่งซ้ือปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) จากบังคลาเทศ  และ
ศรีลังกาติดต่อกันมา 6 เดือน และ 3 เดือนตามลําดับ  
เป็นผลจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการไทยท่ีเร่ิมมีผลแล้ว  รวมถึงการปรับลดคําสั่ง
ซ้ื อจาก ฟิลิปปินส์ เป็น มูลค่ าลดลง  ร้ อยละ   78 .26  
ส่วนมูลค่าการนําเข้า 10.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจาก  
ไตรมาสท่ี 2  ปี 2561  ร้อยละ 41.41  และลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.93   โดยมูลค่า
นําเข้าปูนซีเมนต์ ลดลงจากสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
(UAE) และประเทศเนเธอร์แลนด์  ร้อยละ 265.30  และ 
80.49 ตามลําดับ

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   ปริมาณ
การผลิต  และการจําหน่าย  คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึนร้อยละ 4.06  และ  3.88  ตามลําดับ  จากความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐต่างๆ   และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนท่ีเกิดข้ึนตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน     
ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่ายังจะสามารถขยายตัวได้ดีข้ึน ร้อยละ 13.34  ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่าย 
มูลค่าส่งออกและนําเข้าปูนซีเมนต์

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน) ปริมาณการจํ าหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน  มีการผลิตและ
การจําหน่ายเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ การส่งออกหดตัวจากคําสั่งซื้อ   
ที่หายไปของตลาดส่งออกหลักที่ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศ

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
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อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 

 

 

 
การผลิตและจําหน่ายในประเทศ 
      เส้นใยประดิษฐ์ มีดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.02 (YoY) ซ่ึงค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่หยุดสายการผลิต
บางส่วนเพื่อซ่อมบํารุง อย่างไรก็ตาม ได้มีการชดเชยปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งออกไว้แล้ว ในส่วนเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
ขยายตัว 9.54 ซ่ึงเป็นการขยายตัวในกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูปกลุ่มเคร่ืองแต่งกายบุรุษ จากการที่ไทยได้รับเลือกให้ผลิตเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกายให้
แบรนด์ต่างประเทศ 
     เส้นด้ายจากใยธรรมชาติ และผ้าผืน มีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 20.00 และ 13.64  (YoY) ตามลําดับ โดยเป็นการลดลงของผลิตภัณฑ์
เส้นดา้ยและผ้าทอที่ผลิตจากฝ้าย ซ่ึงไทยไม่มีวัตถุดิบในประเทศ จึงทําให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศที่มีวัตถุดิบฝ้าย  
การส่งออก-นําเข้า 
      การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,815.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.54 (YoY) หากพิจารณากลุ่ม 
สิ่งทอ พบว่า ขยายตัว ร้อยละ 6.12 โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่อง สําหรับสินค้าส่งออกสําคัญ คือ เส้นใยสังเคราะห์ และผ้าผืนที่ผลิตจาก     
เส้นใยสังเคราะห์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยที่มีสมบัติพิเศษ ซ่ึงไทยมีศักยภาพทั้งในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ ได้แก่ เวียดนาม 
เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา ในส่วนการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.26 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูปบุรุษและ
สตรี และเสื้อผ้ากีฬา ในตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยียม และจีน  ประกอบกับมีแบรนด์ต่างประเทศพิจารณาให้ไทยเป็นแหล่งผลิต
และส่งออกเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว 

การนําเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.05 (YoY) โดยเป็นการนําเข้าด้ายและ
เส้นใยคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา  ผ้าผืนจากจีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และนําเข้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปแบรนด์ดังระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคมาจําหน่ายตามทิศทางความต้องการสินค้าหรูของผู้บริโภค   

คาดการณ์แนวโน้มไตรมาส 4 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  
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-curve) ซ่ึงผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มควรใช้โอกาสนี้เร่ง

พัฒนาเส้นใยสมบัติพิเศษให้มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง         
สาขาอ่ืน ๆ     

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวจากการพัฒนาและผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอ่ืน ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งออกเส้นใยสิ่งทอของไทยให้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23 นับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีการผลิตและสง่ออกขยายตัวจากการที่ไทยได้รับเลือกให้ผลิตเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกายให้แบรนด์ต่างประเทศ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยเครื่องเรือนทําด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้านชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

 
การผลิตเครื่องเรือนทําด้วยไม้ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 
1.49 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของ  
ปีก่อนร้อยละ 2.61 และ 17.22 ตามลําดับ เนื่องจากมีปริมาณ
คําสั่งซ้ือลดลงตามยอดจําหน่ายในประเทศท่ียังชะลอตัว 
การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสท่ี 3 
ปี 2561 มีจํานวน 0.33 ล้านชิ้น ขยายตัวจากไตรมาสก่อนร้อยละ 
3.13 แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับลดลง  
ร้อยละ 2.94  เป็นผลจากภาวะหนี้ภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง
ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 
897.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.78 และ 12.70 ตามลําดับ แบ่งเป็น 
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและชิ้นส่วน 245.12 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสก่อนร้อยละ 4.69 แต่เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับลดลงร้อยละ 1.59 มูลค่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 39.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก
ไตรมาสก่อนร้อยละ 0.08 แต่เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ปรับลดลงร้อยละ 13.63 และมูลค่าการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 612.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจาก  
ไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.87 และ 
16.42 ตามลําดับ ท้ังนี้ในภาพรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
มีการปรับลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 
 การผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
จําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศและการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคําสั่งซ้ือจากท้ังในและ
ต่างประเทศ 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
เ มื ่อ ว ัน ที ่ 7  ส ิง ห าคม  2 561  คณะร ัฐ มนตร ี ม ีมต ิอน ุม ัต ิห ล ัก ก า ร ร ่า ง  พ . ร .บ .ป ่า ไ ม ้ ตาม ที ่ก ร ะทร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ดังกล่าวคือ การแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกข้ึน
ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม และผู้ใดประสงค์จะให้ออกหนังสือ
รับรองไม้ที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ฯ เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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ไม้และผลติภณัฑแ์ผน่ไม้  อตัราการขยายตวั (YOY)

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนตามปริมาณคําสั่งซื้อที่ลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่
ปรับลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไม้แปรรูปไปยังจีน



28 
 

อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออก-นําเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยา  ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน  12,674.33 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
17.12 และ 12.83 ตามลําดับ ตามการขยายตัวท่ีดีของตลาดยา  
ท้ังในและต่างประเทศ โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิตยาทุก
ชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้ําท่ีมีปริมาณลดลงเล็กน้อยจากการ
จาํกัดปริมาณจําหน่ายยาน้ําบางชนิดในประเทศ 
การจําหน่ายยา ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 11,965.97 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
11.54 และ 2.72 ตามลําดับ ในภาพรวมการจําหน่ายยาของผู้ผลิต
ในประเทศมีการขยายตัวท่ีดี แต่ในส่วนของการจําหน่ายยาน้ํา
ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
การส่งออกยา ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า 101.34 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.73 ในขณะท่ีเม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.80 ใน
ภาพรวมการส่งออกยายังขยายตัวได้จากการขยายตัวท่ีดีของตลาด
เมียนมา กัมพูชา และลาว ในส่วนของการนําเข้ายามีมูลค่า 
411.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 13.54 
แต่ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.30 โดยเป็น
การนําเข้ายาจากอินเดีย ญี่ปุ่น และสเปน เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
อินเดียซ่ึงในไตรมาสนี้มีมูลค่าการนําเข้ายาสูงถึง 38.24          ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 ของมูลค่าการนําเข้ายา
จากต่างประเทศของไทยท้ังหมดในไตรมาสนี้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
 สําหรับการผลิตและจําหน่ายยาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน         
ของปีก่อนร้อยละ 0.22 และ 2.13 ตามลําดับ โดยเป็นการขยายตัวของยาทุกชนิดยกเว้นในส่วนของยาน้ําและยาผง 
ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ และตลาดส่งออกโดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาว   

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นการ

แก้ไขเพ่ือเพ่ิมบทบัญญัติในการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้ยาอย่างเพียงพอ และแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการอนุญาต
และการควบคุมการผลิต การขาย รวมถึงการนําเข้ายา ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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ปริมาณการผลิตและจําหน่ายยาในประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตามคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นและการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ ในส่วนของการส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาด 
เมียนมา กัมพูชา และลาว ในขณะที่ตลาดเวียดนามยังคงหดตัวต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (แสนตัน/ล้านเส้น/พันล้านชิ้น) 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุง
มือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส  
ท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 3.36 แสนตัน 8.94 ล้านเส้น และ 5.55 
พันล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
การผลิตยางแปรรูปข้ันต้นมีปริมาณลดลงร้อยละ 2.04 ตามการ 
หดตัวลงของตลาดส่งออก สําหรับการผลิตยางรถยนต์ปรับลดลง
ร้อยละ 0.88 ตามการหดตัวของตลาด Replacement (ตลาด  
ท่ีจําหน่ายยางรถยนต์เพ่ือนําไปทดแทนยางรถยนต์เก่าท่ีหมดอายุ
การใช้งาน) และในส่วนของการผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 22.51 ตามการขยายตัวท่ีดีของตลาดท้ังในละต่างประเทศ 
การจําหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจํานวน 39.83 พันตัน 5.91 ล้านเส้น และ 
1,834.15 ล้านชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปีก่อน  การจําหน่ายยางแปรรูป ข้ันต้นและถุ ง มือยาง  
ในประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.76 และ 94.32 ตามลําดับ 
ตามความต้องการใช้ท่ีสูงข้ึน ในขณะที่การจําหน่ายยางรถยนต์ใน
ประเทศมีปริมาณลดลงร้อยละ 2.31 จากการหดตัวของตลาด 
Replacement 
การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีมูลค่า 1,084.49 1,308.98 และ 312.06 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.80 
และ  13.18 ตามลํ า ดั บ  จ ากกา รขย ายตั ว ท่ี ดี ข อ ง ตล าด
สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีการส่งออกยางแปรรูปข้ันต้นลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.90 จากการปรับลดคําสั่งซ้ือ
ของจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 
 การผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.15 และ 1.38 ตามลําดับ            
ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดท้ังในและต่างประเทศ สําหรับการผลิตยางแปรรูปข้ันต้นคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 18.29 ตาม
แนวโน้มคําสั่งซ้ือท่ีคาดว่าจะปรับลดลงของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน 
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่ปริมาณการผลิตยางรถยนต์ลดลงตามการหดตัวของ
ตลาด Replacement และการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นลดลงตามการชะลอตัวของตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น 
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 

 
 
 
 

 

 
 

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

การผลิต
 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.09 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิต 
เพ่ือการส่งออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เช่นเดียวกับกระเป๋าเดินทาง* มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.90 
จากความต่อเนื่องของคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศ   

 รองเท้า มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.56 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้า  
แบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีการนําเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าว  
จากต่างประเทศทดแทนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

การส่งออก-นําเข้า 
 การส่งออก มีมูลค่ารวม 470.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 14.63 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและ  
หนังอัด  และเคร่ืองใช้สําหรับเดินทางเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.58 และ 
42.45 ตามลําดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมี
เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นตลาด
ส่งออกสําคัญ 

 การนําเข้า มีมูลค่ารวม 508.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 12.64 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
จากการนําเข้าหนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้าเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 0.59 17.14 และ 38.20 ตามลําดับ จากความต้องการ
บริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 4 ปี 2561 
 การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มผลิตเ พ่ิมข้ึน เ พ่ือรองรับการส่งออก ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก           
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง ท่ีมีคําสั่งซ้ือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตลดลง 
เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
 

 
 
 

ไตรมาส 3 ปี 2561 มูลค่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.64 เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนําเข้าหนังดิบและหนังฟอก กระเป๋า และรองเท้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.59 
17.14 และ 38.20 ตามลําดับ จากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว   และเทรนด์แฟชั่น
การแต่งกายท่ีผู้คนท่ัวไปหันมาใส่ใจในการออกกําลังกายมากขึ้น 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

การผลิต การจําหน่าย และการส่งออก 
การผลิต อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 3 ปี 2561 ในเชิงปริมาณ หดตัวจาก
ไตรมาสท่ีผ่านมา ร้อยละ 3.08 (%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเน้นระบายสินค้า
ในสต็อกทดแทนการผลิตสินค้าใหม่ ยกเว้นเคร่ืองประดับแท้ประเภทกําไล และ
สร้อย ท่ีมีการผลิตเพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.09 (%YoY) เนื่องจากการปรับรูปแบบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการเป็น Mass Customization มากข้ึน และลดการสต๊อก   
สินค้าไว้เป็นจํานวนมาก  
การจําหน่าย อัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 3 ปี 2561 หดตัว ร้อยละ 8.08    
(%QoQ) และร้อยละ 48.61 (%YoY) ในเชิงปริมาณ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ท่ีหันมานิยมสวมใส่สินค้าเครื่องประดับ
แบบน้อยชิ้น แต่มีดีไซน์และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ (minimal)   
การ ส่ งออก  อัญมณี และเครื่ อ งประ ดับ  ( ไ ม่ รวมทองคํ า )  ไตรมาส  3  
ปี 2561 ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.94 (%QoQ) และร้อยละ 5.06 (%YoY) จาก
มูลค่าการส่งออกท้ังสินค้าวัตถุดิบอัญมณี และสินค้าสําเร็จรูปประเภทเคร่ืองประดบั
แท้เพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ารายใหญ่เริ่มฟ้ืนตัว  
ดีข้ึน อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลัง
ซ้ือสูงข้ึน และมีความต้องการสินค้าเครื่องประดับเพ่ิมข้ึน แต่หากพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ หดตัวลดลง ร้อยละ 

7.14 (%QoQ) และร้อยละ 34.65 (%YoY) ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ชะลอการส่งออก เพ่ือรอการจําหน่ายในช่วงท่ีราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม ไตรมาส 4 ปี 2561 
ไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่า การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ จะมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน       

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากปริมาณคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความต้องการช่วงเทศกาลสําคัญ
ปลายปี  สําหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคํา) คาดว่า จะขยายตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าท่ีเริ่มฟ้ืนตัวดีข้ึน ขณะที่แนวโน้มการส่งออกในภาพรวม คาดว่า จะขยายตัวเช่นกัน จากราคาทองคําในตลาดโลกขยับตัว
สูงข้ึน  

 

 

 

การผลิตและการจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีทิศทางปรับตัวลดลง จากการปรับรูปแบบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค  อย่างไรก็ตาม การส่งออก (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ารายใหญ่เร่ิมฟ้ืนตัว ขณะท่ีการส่งออกภาพรวมหดตัวลดลง ตามราคาทองคําในตลาดโลกท่ีปรับตัว
ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการส่งออก เพ่ือรอการจําหน่ายในช่วงท่ีราคาทองคําปรับสูงข้ึน 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ย ปี 2554 และเป็นดัชนท่ีียังไม่ได้ 
       ผลกระทบของฤดูกาล 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
        สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ 
        จากกรมศุลกากร 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 
การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 และ 7.8 

ตามลําดับ จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3 รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ อาเซียน แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง แม้จะมีปัจจัยลบอย่างความเสี่ยงจากภายนอก ได้แก่ ความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า อีกทั้งเรื่องเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม     
คาดว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าสําคัญ 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 3 ปี 2561 มีปริมาณ 6,070,207.5 ตัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 29.1 (%QoQ) เนื่องจากเป็นปลายฤดูกาลออก
ผลผลิตสินค้าสําคัญ เช่น การปิดหีบอ้อยของสินค้าน้ําตาล ปลายฤดูของสับปะรด 
ปลายฤดูมันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0  (%YoY) สนองความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ซาร์ดีนกระป๋อง ทูน่ากระป๋อง นมพร้อมด่ืม และ
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป และการแปรสภาพน้ําตาลทรายดิบ เป็นน้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-
45 จากปีก่อน 

การจําหน่ายอาหาร ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีปริมาณ 5,152,045.5 
ตัน ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 3.9 (%QoQ) แต่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.4 (%YoY) จากการ
จําหน่ายน้ําตาลทรายดิบ ไก่แปรรูป นมพร้อมด่ืม และน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ 
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมที่กําลังซื้อในประเทศแข็งแกร่งขึ้น
ต่อเนื่องส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น 

การส่งออก ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 7,884.7 ล้านเหรียญ 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 0.3 (%QoQ) จากการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวขาว กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป  ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าว และส่ิงปรุงรส  และ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (%YoY) 
จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของสินค้าทั้งปริมาณและมูลค่า อาทิ ข้าวขาว  
ไก่แช่แข็งและแช่แย็น  ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง น้ําตาลทราย
ดิบ ผลิตภัณฑ์ข้าว  นมและผลิตภัณฑ์นม ทุเรียนสด และมะม่วงสด รวมทั้ง
สินค้าที่ปริมาณลดลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง แป้งมันสําปะหลัง จากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าสําคัญฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งช่วยหนุนความ
ต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต 

การนําเข้า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่า 3,341.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ร้อยละ 0.5  (%QoQ) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 (%YoY) จากการ
นําเข้าปลาทูนาสดแช่เย็นแช่แข็ง  เมล็ดพืชน้ํามัน  กากพืชน้ํามัน  อาหาร  
ปรุงแต่งสําหรับใช้เล้ียงทารก และกาแฟ ชา เครื่องเทศ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
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การผลิต จาํหน่าย ส่งออก และนําเข้า อุตสาหกรรม
อาหารไตรมาส 3 ปี 2561

ส่งออก (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นําเข้า (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ตัน

เหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 จากการเติบโตที่ขยายตัว   
อย่างต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปี เป็นผลจากวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และ
อินเดีย ที่ฟื้นตัว ชว่ยหนุนการส่งออกและการท่องเที่ยว ผนวกกับภาคการลงทุนภาคเอกชนมีการฟ้ืนตัวชัดเจน แม้จะมีปัจจัยลบอย่างเศรษฐกิจยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีการ
ขยายตัวที่ชะลอตัว แต่การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชน และภาคการผลิตอุตสาหกรรม ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี


