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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

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

MPI 1.8 3.7 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -3.4 -5.3 -3.3 -4.4 -5.1 -8.1 -8.1 -4.4 -3.7

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว
ร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่หดตัวร้อยละ 8.1 ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทอง ที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 10 เดือน 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนกันยายน 2562 การผลิตหดตัว   
ร้อยละ 5.1  เดือนตุลาคมหดตัวร้อยละ 8.1 และเดือนพฤศจิกายนหดตัวร้อยละ 8.1 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนกันยายน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนกันยายนหดตัว ร้อยละ 3.4 เดือนตุลาคมหดตัวร้อยละ 
1.2 และเดือนพฤศจิกายนขยายตัวร้อยละ 1.0 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนธันวาคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ หดตัวร้อยละ 19.5 ลดลงตามกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวรวมถึงสถาบัน

การเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ เช่นเดียวกับปริมาณส่งออกที่หดตัวต่อเน่ือง  
 น้ำตาล หดตัวร้อยละ 21.4 เน่ืองจากปีน้ีสภาพอากาศแห้งแล้งไม่เอ้ือต่อการปลูกอ้อย ส่งผลให้ค่า

ความหวานและปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง 
 น้ำมันปาล์ม หดตัวร้อยละ 31.1 เน่ืองจากผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพอากาศแปรปรวน 

การกำหนดอัตราภาษีนำเข้าเพ่ิมขึ้นของอินเดีย และกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนธันวาคม 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 Hard Disk Drive เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.6 จากการได้รับคำสั่งผลิตเพ่ิมขึ้นหลังจากมีการปิดฐาน     

การผลิตที่มาเลเซียต้ังแต่เดือนเมษายน 2562 และความต้องการใช้ที่มีต่อเน่ือง ซึ่งผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีความจุ
สูงรองรับข้อมูลที่มีการเติบโตและสอดคล้องกับความต้องการใช้ที่หลากหลาย 

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.5 จากการส่งออกไปกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ
เวียดนาม อินโดนีเซียรวมถึงอินเดียที่มีคำสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น และตลาดในประเทศมีความต้องการเคร่ืองปรับอากาศชนิด
อินเวอร์เตอร์รวมถึงมีการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึ้น 

 
 

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

MPI* -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 9.3 -3.4 -0.8 0.6 -3.4 -1.2 1.0 2.1
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนธันวาคม 2562 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 1,483.1         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวจากสินค้าเคร่ืองกังหันไอพ่น
และส่วนประกอบ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรและอุปกรณ์         
ที่ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก 

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 6,275.6          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากสินค้าเหล็ก ประเภทเหล็ก
แผ่นและผลิตภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เคมีภัณฑ์ อาทิ เคมีภัณฑ์อินทรีย์และเม็ด
พลาสติก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 181 โรงงาน ลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 29.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
46.4 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวม 
14,263 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 19.0 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 90.2 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนธันวาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 11 โรงงาน และอุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  จำนวน  11 โรงงานเท่ากัน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อน จำนวนเงินทุน 2,420 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการบรรจุสินค้าทั่วไป  จำนวนเงินทุน 
1,227 ล้านบาท              
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานท่ีปิดดำเนินกิจการในเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 144 ราย ลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 23.4 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 44.4 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่ารวม 5,370 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 3.6 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 74.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนธันวาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 23 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม และอุตสาหกรรมการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือม
โลหะทั่วไป ทั้ง 2 อุตสาหกรรม จำนวน 10 โรงงาน เท่ากัน 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนธันวาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการ
ถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง เหล็กหรือเหล็กกล้า มูลค่าเงินลงทุน 1,040 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำ
ช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง มูลค่าเงินลงทุน 834 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนธันวาคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 6.8 (%YoY) แบ่งเป็น 

1 ) กลุ่ มสิน ค้า ท่ี อิ งตลาดส่ งออก ท่ีปรับตั วลดลง  คือ     

(1) น้ำตาลทราย ดัชนีลดลง ร้อยละ 21.4 เน่ืองจากวัตถุดิบลดลงจาก

การเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/63 (1 ธันวาคม 62) ช้ากว่าฤดูการ

ผลิตปี 2561/62 (20 พฤศจิกายน 61) ประกอบกับไดร้ับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง แม้มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 58.3 จากการเพ่ิมคำสั่งซ้ือผู้

นำเข้าหลักอย่างตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา และเกาหลีใต้ (2) สับปะรด

กระป๋อง ดัชนีลดลง ร้อยละ 15.1 เน่ืองจากวัตถุดิบลดลงจากการลด

พื้นท่ีปลูกด้วยราคาไม่จูงใจ และผลกระทบจากภัยแล้ง แม้มูลค่าส่งออก

เพิ่มข้ึนร้อยละ 37.4 จากการเพิ่มคำสั่งซ้ือของผู้นำเข้าหลักอย่าง

สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี (3) ทูน่ากระป๋อง ดัชนีลดลง ร้อยละ 1.3 

เน่ืองจากการชะลอคำสั่งซ้ือของผู้นำเข้าอย่างสหรัฐอเมริกา อียิปต์ และ

ญี่ปุ่น และ (4) ดัชนีผลผลิตไก่แปรรูปลดลง ร้อยละ 20.6 เน่ืองจากการ

ชะลอตัวของตลาดหลักอย่างญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร  

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ำมันปาล์ม

ปรับตัวลดลง ร้อยละ 31.1 เน่ืองจากวัตถุดิบปาล์มน้ำมันลดลง 

ผลกระทบจากภัยแล้ง และราคาปาล์มน้ำมันในช่วงต้นปีตกต่ำ ทำให้

เกษตรกรดูแลได้ไม่เต็มท่ี ส่งผลให้ต้นปาล์มขาดลูกผลผลิตจึงลดลง  

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารใน

ประเทศ เดือนธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.7 เน่ืองจากดัชนีความ

เช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ไทยท่ียังฟื้นตัวช้าและกำลังซ้ือของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวข้ึนมากนัก  
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มลูคา่การสง่ออกอุตสาหกรรมอาหาร เดอืนธนัวาคม 2562

อุตสาหกรรมอาหาร เนือ้ไกแ่ชแ่ข็งและแขเ่ย็น
ทนูา่กระป๋อง การผลตินํา้ตาล  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร    

เดือนธันวาคม  ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเน่ือง     

เป็นเดือนท่ี 5 ร้อยละ 4.2 จากการลดลงในตลาด ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา    

สหราชอาณาจักร และเวียดนาม สวนทางกับตลาดจีน อินโดนีเซีย 

กัมพูชา และฮ่องกง ท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีหดตัว 

อาทิ ข้าว (ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น 

และแป้งมันสำปะหลัง)  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ซาร์ดีนกระป๋อง  และทูน่า

กระป๋อง โดยปรับตัวลดลง ร้อยละ  40.6 (59.3 และ 12.0)  24.0 (66.8 

และ 16.2) 22.6  25.3 และ 11.9  ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สินค้า

ส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย (น้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว) 

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง นมและผลิตภัณฑ์นม และบะหมี่

กึ่งสำเร็จรูป รวมท้ังผลไม้ (ลำไยสดและทุเรียนสด) ยังขยายตัวเพิ่มข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนมกราคม ปี 63 อาจจะลดลงเล็กน้อย
หรือทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากค่าเงินบาท ประกอบกับ
ปริมาณวัตถุดิบสินค้าเกษตรลดลง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม
น้ำมัน และสับปะรด รวมท้ังผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนาระบาดในจีน 
อาจส่งผลให้อาหารสดอย่าง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 
และทุเรียนสดแช่เย็นแช่แข็ง ชะลอตัวเน่ืองจากอายุการเก็บรักษาสั้น    
ไม่สามารถสต๊อกได้  แต่อย่างไรก็ตาม จากภาวะโรคระบาดดังกล่าว
น่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และอาหาร
กระป๋องต่าง ๆ อาจจะมีการเพ่ิมคำสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 94.6 สินค้า
ปรับตัวที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ สายไฟฟ้า ตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้า 
เตาอบไมโครเวฟ และสายเคเบิ้ล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.8, 21.8, 16.5, 7.1, 
1.0 และ 0.1 ตามลำดับ โดยเคร่ืองปรับอากาศ มีการผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากทดแทนสินค้าคงคลังท่ีมีการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น ตู้เย็นและสายไฟฟ้า มีการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น ส่วนเตาอบไมโครเวฟมีการจำหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้นและ
มอเตอร์ไฟฟ้ามีการผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนสินค้าคงคลัง ในขณะที่สินค้า 
ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า คอมเพรสเซอร์      
พัดลมตามบ้าน หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน ลดลงร้อยละ 22.1, 21.5, 
13.2, 7.4, 4.9 และ 2.4 ตามลำดับ โดยเคร่ืองซักผ้าและพัดลมตามบ้าน 
มีการผลิตลดลงเนื่องจากมีคำส่ังซื้อในประเทศลดลง คอมเพรสเซอร์และ
หม้อแปลงไฟฟ้า มีการผลิตลดลงเนื่องจากมีการจำหน่ายตลาดในประเทศ
และต่างประเทศลดลง ส่วนกระติกน้ำร้อน และหม้อหุงข้าว มีการผลิต
ลดลงเน่ืองจากความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง  

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,953.7     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อน  จากตลาดหลักที่ ป รับ ตั วเพ่ิ มขึ้ น  ได้แก่  จีน  อาเซี ยน 
สห รั ฐอ เม ริ ก า  และยุ โรป  โด ย สิ น ค้ าที่ ป รั บ ตั ว เพ่ิ ม ขึ้ น  ไ ด้ แ ก่  
เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ มีมูลค่า 424.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.2 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น มีมูลค่า 165.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.2 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองซักแห้งและ
ส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 116.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
3.7 โดยลดลงในตลาดอาเซียน ที่มีการส่ังซื้อสินค้าลดลง 

“คาดการณ์การผลิตเดือนมกราคม 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศ มีการจำหน่ายในประเทศและส่งออก
เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากปัจจัยบวกท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น 
มาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของภาครัฐ ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะมี
มาตรการอัดฉีดทำให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว รวมถึงผู้ประกอบการมีการปรับตัว
ในการหาตลาดใหม่ในการส่งออกเพ่ิมขึ้น” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 99.2 
สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก ได้แก่ HDD โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.9 
เนื่องจากคำส่ังซื้อจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ PWB, IC, และ Printer ลดลง
ร้อยละ 29.9, 3.7 และ 2.9 ตามลำดับ เน่ืองจากความต้องการของ
ต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,031.5       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน โดยสินค้า HDD มีมูลค่า 953.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.2 เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรปและอาเซียน มีคำส่ังซื้อเพ่ิมขึ้น 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนมกราคม 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกทยอยปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าจะเร่ิมเข้าสู่วัฏจักร  
ขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก นอกจากนี้เม่ือพิจารณาใน
สินค้าหลัก เช่น HDD ผู้ประกอบการผลิต HDD มีการย้ายฐานการผลิต
จากประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทยทำให้คำส่ังซื้อจากตลาดหลัก
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 มีจำนวน 

134,208 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 12.90 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.75 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 

1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตาม

แผนการผลิตรถยนต์ที่ปรับลดลงในเดือนก่อนหน้า 

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนธันวาคม         

ปี  2562 มีจำนวน 89,285 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน          

ปี  2562 ร้อยละ 12.59 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน       

ของปี ก่อน ร้อยละ 21.39 (%YoY) จากการปรับลดลงของการ

จำหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ รถยนต์เพ่ือ

การพาณิชย์ และรถยนต์ PPV และรถยนต์ SUV เนื่องจากยอด

จำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ      

ที่ชะลอตัว ปัญหาภัยแล้ง และการแข็งของค่าเงินบาท 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 มีจำนวน 

72,265 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 3.88 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 24.26 

(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 

ยุโรป และอเมริกาเหนือ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอ

ตัว 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

มกราคมปี  2563 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี  2562 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการจำหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว” 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปร ิมาณการจําหน่าย  ปร ิมาณการส่งออก  ปร ิมาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนธันวาคม  ปี  2562        
มีจำนวน 158,839 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 
7.54 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.75 
(%YoY) จ ากก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ข อ งก ารผ ลิ ต รถ จั ก รย าน ยน ต์ แบ บ
อเนกประสงค์    

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนธันวาคม ปี 2562    
มียอดจำหน่ายจำนวน 113,615 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 
2562 ร้อยละ 16.13 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 17.25 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด 51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี และมากกว่าหรือ
เท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนธันวาคม ปี 2562      
มีจำนวน 37,280 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 
19.19 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.72 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศเวียดนาม ฝร่ังเศส 
เมียนมา และญี่ปุ่น 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน

เดือนมกราคม ปี 2563 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ปี 2562 
เนื่องจากมีการขยายตัวของการส่งออกกับประเทศคู่ค้าบางประเทศ”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562  

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.20  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 15.27 ตามการชะลอตัว
ของตลาด Replacement และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 20.67 เนื่องจากเงินบาท
ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทำให้ผู้ประกอบการมี
ภาระต้นทุนสูงข้ึน จึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.39 โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนใน
ผลิตภัณฑ์ยางแท่งและน้ำยางข้น   

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 12.09 ตามการชะลอตัว
ของตลาด Replacement และอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 31.92 เนื่องจากผู้ผลิตถุงมือ
ยางรายใหญ่ของไทยบางรายหันไปทำตลาดส่งออกเองโดยไม่
จำหน่ายผ่านผู้ส่งออกในประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.68 เนื่องจากญี่ปุ่นปรับลด
คำสั่งซ้ือจากไทยลงร้อยละ 36.58   

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.58 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 14.99 

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.07 จากการขยายตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย 

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2563   
การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน 

ยางแท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานตัวเลขของเดือนมกราคม 
2562 ค่อนข้างสูง สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ใน
ประเทศคาดว่าจะชะลอตัวตามแนวโน้มการหดตัวของตลาด 
Replacement และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์   ในส่วนของ
การผลิตถุงมือยางคาดว่าจะยังคงชะลอตัวตามภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน 
สืบเนื่องจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะท่ีการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่า
จะขยายตัวตามแนวโน้มความต้องการใช้ในประเทศท่ีสูงข้ึน 

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงตามแนวโน้มการชะลอคำ
สั่งซ้ือยางจากไทยของญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นตลาดส่งออกท่ีสำคัญในสินค้า
ยางแปรรูปข้ันปฐมอันดับ 3 ของไทย สำหรับการส่งออกยาง
รถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

  ดัชนีผลผลิต เดือนธันวาคม 2562 มีค่าดัชนีผลผลิต 
84.41 หดตัวร้อยละ 1.43 เม่ือเทียบช่วงเดียวกันของ ปีก่อน  โดย
ดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น  กระสอบพลาสติก 
หดตัวร้อยละ 21.29 แผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ 29.25 และ
เคร่ืองใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 6.49 
เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารหดตัว   

  ดั ช นี ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2562  
อุตสาหกรรมพลาสติกมีค่าดัชนีการส่งสินค้า  88.074 หดตัวร้อยละ 
6.82  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ หดตัวร้อยละ  28.38  
รองลงมาคือ กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 21.99 และแผ่นฟิล์ม
พลาสติก หดตัวร้อยละ 15.67 

  การส่งออก  เดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า  330.90 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 2.13  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของอ่ืน ๆ ทำด้วยพลาสติก (HS 3926) หดตัวร้อยละ 
11.70 รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม 
ฟอยล์ และแถบอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์  (HS 3920) หดตัว  
ร้อยละ 8.72 และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ
อ่ืน ๆ ชนิดยึดติดในตัว  (HS 3919) หดตัวร้อยละ 4.68 การส่งออกหด
ตัวในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เวียดนาม และจีน 

 
 

  การนำเข้า เดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 393.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 5.54  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน   
ของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลัก ท่ีส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว เช่น  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวร้อยละ 52.50 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (HS 3918) ขยายตัวร้อยละ 32.13  และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองประกอบอาคาร (HS 3925) ขยายตัวร้อยละ 
26.24   

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนมกราคม 2563 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกยังคงหดตัว  อย่างไรก็ตาม    
ยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อการผลิตพลาสติกประเภท single use บางประเภท   

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
  
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                               
                                                                      

 ดัชนีผลผลิต เดือนธันวาคม 2562 มีค่า 84.31      
ขยายตัวร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน     
การผลิตขยายตัวท้ังในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานและเคมีภัณฑ์
ข้ันปลาย โดยขยายตัวร้อยละ 1.30 และ 6.86 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์ ท่ี มีการผลิตขยายตัวสูงสุด ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 
ขยายตัวร้อยละ 77.76 เป็นการผลิตเพ่ือสำรองสินค้าคง
คลัง  

  ดัชนี การส่ งสินค้ า  เดือน ธันวาคม  ปี  2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 81.93 หดตัว             
ร้อยละ  1.36  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนี         
การส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หดตัวร้อยละ 0.67    
หดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เอทานอล  สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์       
ข้ันปลาย ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวร้อยละ 1.62 หดตัวในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สี และน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น  

 การส่งออก เดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 673.00      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.46 เม่ือเทียบกับ           
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นการขยายตัวในกลุ่มเคมีภัณฑ์              
ข้ันปลาย ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออก 305.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขยายตัวร้อยละ 8.35  ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ขยายตัว เช่ น เคมี ภัณฑ์ เบ็ ดเตล็ ด และเคร่ืองสำอาง           

การส่งออกขยายตัวในตลาดหลัก เช่น เวียดนาม จีน และ
สหรัฐ เป็นต้น สำหรับเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน มีมูลค่าการส่งออก 
367.97   ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.26  

 การนำเข้า เดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 1,128.59
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.30 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ พ้ืนฐาน มี มูลค่า       
การนำเข้า 699.79  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.28   
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้าหดตัว เช่น เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์  สำหรับเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย  
มีมูลค่าการนำเข้า 428.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว     
ร้อยละ 2.97  

 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เดือนมกราคม 
2563 การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาด
ว่าจะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น              
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การแข็งค่าของเงิน
บาทที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกเคมีภัณฑ์ 

 

  

 
 
 
 

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต เดือนธันวาคม ปี 2562 อยู่ท่ีระดับ 
108.00 หด ตัว ร้อยละ  2.20 เม่ื อ เที ยบกับ ช่ วงเดี ยวกั น        
ของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานใช้เป็นสาร
ต้ังต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ Benzene, Ethylene 
และ  Propylene หด ตั ว ร้อยละ  10.19, 8.73 และ  4.39 
ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลายจะนำไปใช้
ผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตโฟม ชิ้นส่วนรถยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ ได้แก่ EPS, ABS resin และ SAN 
resin หดตัวร้อยละ 13.82, 5.86 และ 5.16 ตามลำดับ  

 ดั ช นี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อ น ธัน วาคม  ปี  2562         
อ ยู่ ท่ี ระ ดั บ  108.17 หด ตั ว ร้อยละ  0.87 เ ม่ื อ เที ยบ กั บ               
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งสินค้าส่วนใหญ่มีการหดตัว
ในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีนำไปใช้เป็นสารต้ังต้นของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ Ethylene และ Benzene หด
ตัวร้อยละ 18.47 และ 17.05 ตามลำดับ 

 การส่งออก เดือนธันวาคม ปี  2562 มี มูลค่า 
864.33 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 22.17 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
มูลค่าการส่งออกหดตัว ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นสารต้ังต้นผลิต
เส้ น ใยสั ง เค ราะ ห์  ตั วท ำละลาย  และสาร ต้ั ง ต้นของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอ่ืน  ๆ ได้แก่ Terephthalic Acid,    
Para-Xylene, Benzene และ  Toluene ส่วนผลิต ภัณ ฑ์        
ปิโตรเคมีข้ันปลายที่ มีมูลค่าการส่งออกหดตัว ส่วนใหญ่         
ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์น้ำด่ืม 
ไ ด้ แ ก่  PE resin, PC resin, PS resin แ ล ะ  PET 
resin

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนำเข้า เดือนธันวาคม ปี 2562 มีมูลค่า 383.32     
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 20.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน       
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่านำเข้าหดตัว 
ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต PVC เส้นใยสังเคราะห์ และ
สารตั้งต้นผลิตเม็ดพลาสติก ได้แก่ Vinyl Chloride, Acetic Acid และ 
Ethylene ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีมีมูลค่านำเข้าหดตัว ส่วน
ใหญ่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ และ
ยางสังเคราะห์  ได้แก่  PE resin, PP resin , Nylon resin และ BR 
rubber 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนมกราคม ปี 2563 คาดว่าการส่งออก
และนำเข้าจะยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และเศรษฐกิจโลกท่ี
มีแนวโน้มไม่ชัดเจน รวมถึงผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และ
อิหร่าน   
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนธันวาคม  
ปี 2562 มีค่า 87.1 ลดลงร้อยละ 2.1 (ลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือน ท่ี 7) เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเม่ือ
พิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
ยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับ
ลดลงจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงแบน มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 84.3 ลดลง
ร้อยละ 10.7 (ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 7) จากการผลิต
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 61.3 เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคในประเทศลดลง ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ผลไม้
กระป๋อง รองลงมา คือ  เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม ลดลง  
ร้อยละ 60.2 เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนำเข้า
สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ  เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 
โดยในเดือนธันวาคม 2562  มีปริมาณนำเข้า 15,518 ตัน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 140.8 สำหรับเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 
9.6 แต่ผลิตภัณ ฑ์ ในกลุ่ม เหล็กทรงยาว มี ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 88.7 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 จากการผลิตเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ  ชนิด รีดเย็น  เพ่ิม ข้ึน ร้อยละ  31.1 
รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
27.9 และ 22.5 ตามลำดับ 

 

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนธันวาคม       
ปี 2562  มีปริมาณการจำหน่าย 1.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.3 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การจำหน่ายในประเทศ
ปรับลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน 
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณการจำหน่าย   

0.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.4 จากการจำหน่ายเหล็กลวด  และ
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ลดลงร้อยละ 
4.6 และ 1.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มี
ปริมาณการจำหน่าย 0.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.2 จากการ
จำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบชนิด อ่ืน  ๆ ลดลงร้อยละ 25.8 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
ลดลงร้อยละ 19.9 และ 15.7 ตามลำดับ 
 
   การน ำเข้ า  ใน เดื อน ธัน วาคม   ปี  2562            
มีปริมาณนำเข้า 0.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.9 เม่ือเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว มีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21.2 จาก
การนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Stainless 
Steel ลดลงร้อยละ 89.3 (ประเทศหลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ 
จีน) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท Alloy Steel และท่อ
เหล็กไร้ตะเข็บ  ลดลงร้อยละ 37.1 และ 36.0 ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 0.6 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 2.9 จากการนำเข้าเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท  
Alloy Steel ลดลงร้อยละ 74.8 (ประเทศหลักไทยท่ีนำเข้า
ลดลง คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท 
Stainless Steel และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ชนิด HDG 
ลดลงร้อยละ 71.6 และ 31.1 ตามลำดับ  

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมกราคม 2563 
คาดการณ์ว่า การผลิตทรงตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีประเด็นท่ีน่าติดตาม เช่น  การลงทุนโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ การลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะ
ส่งผลให้การผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศให้
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 

8.90  12.95 และ 10.62 (YoY) เป็นผลมาจากแนวโน้มคำสั่งซ้ือ
จากประเทศคู่ค้าท่ีลดลง รวมถึงความต้องการบริโภคในประเทศท่ี
ลดลง จึงทำให้ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำท่ีจะเป็น 
สต๊อกสินค้าลง 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
11.74  10.66 และ 17.12 (YoY) จากความต้องการวัตถุดิบ เพ่ือ
ผลิตเสื้อผ้ารองรับตลาดในประเทศลดลง ประกอบกับมีการนำเข้า
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะเสื้อผ้าจากจีนและ
เวียดนาม  
การส่งออก 

 เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน มูลค่าลดลง ร้อยละ 16.13 และ 
2.62 (YoY)  ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลกส่งผลให้การสั่งซ้ือวัตถุดิบจากไทยลดลง 

เสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.01 โดยขยายตัว
จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดจีน และ สหภาพยุโรป 
และการส่งออกเสื้อผ้าเด็กอ่อนไปตลาดสหรัฐอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนมกราคม 2563 
ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเค ร่ืองนุ่ ง ห่ม  คาด ว่า  

การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป จะขยายตัวข้ึน
เล็กน้อย จากการทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา 
และจีน ท่ีมีสัญญาณท่ีดีส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายลง ซ่ึงจะเป็น
ผลดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม ท่ี มีการส่งออก 
ไปยังตลาดจีน และสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

 
 

ท่ีมา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

             การผลิตปูน ซี เมนต์รวม  ใน เดือน ธันวาคม         
ปี 2562 มีจำนวน  6.66 ล้านตัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2562 ร้อยละ 1.60 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 5.65 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
ธันวาคม ปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 2.74 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 3.46 (%MoM) แต่
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.67 (%YoY) 
จากการเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลาย
โครงการท้ังโครงการเก่า   และโครงการใหม่ 

การส่งออกปูนซีเมนต์รวม  ในเดือนธันวาคม     
ปี  2562  มี จ ำน วน  0 .88  ล้ าน ตั น  ลดล งจ าก เดื อน
พฤศจิกายน ปี 2562   ร้อยละ 50.83 (%MoM) และเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 35.21 (%YoY) เนื่องจากตลาด
ส่งออกหลักหลายประเทศ ปรับลดคำสั่งซ้ือเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง 
ได้แก่ ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ และ สปป.ลาว 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
ในภาพรวมเดือนมกราคม ปี 2563 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามความต้องการของ
ตลาดในประเทศ แต่ยังมีประเด็นท่ีต้องติดตาม ด้านปัจจัยบวก 
ได้แก่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ 
และการเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ส่วนปัจจัย
ลบ ได้แก่ ผลกระทบจากมาตรการ LTV หนี้ครัวเรือนท่ีมีสูง 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิ ต ซี เมน ต์  (ไม่ รวมปู น เม็ ด ) ใน เดื อน     
ธันวาคม ปี 2562 มีจำนวน 3.29 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือน
พฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 0.89 (%MoM) แต่ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.42 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)  เดือน
ธันวาคม ปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 2.74 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 3.43 (%MoM) แต่
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.02 (%YoY)   

การส่งออกซี เมนต์  (ไม่รวมปูน เม็ด ) ในเดือน
ธันวาคม ปี 2562 มีจำนวน 0.46 ล้านตัน ลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน ปี 2562 ร้อยละ 1.69 (%MoM) แต่เพ่ิมข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 37.03 (%YoY)    
เป็นผลจากการปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ กัมพูชา และเมียนมา 

 
คาดการณ์ แนวโน้ มของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม ปี 2563  เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตาม
ความต้องการของตลาดในประเทศ และการเร่งดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมท้ังการปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือ
จากตลาดส่งออกหลักท่ีเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างประเทศ
กัมพูชาและเมียนมา ท่ีกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศ 


