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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

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

MPI* 1.8 3.6 4.9 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 2.0

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําปี 2562 โดยโดยจัดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (TSIC 2552) ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 68 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 255 ผลิตภัณฑ์ และจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม โดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2559 ถ่วงน้ําหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม มูลค่าผลผลิต มูลค่าจําหน่าย และมูลค่าสินค้าคงคลัง ท่ี
อ้างอิงจากสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กลับมา

ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากบริโภคภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 3.4  
เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนมกราคม 2562 มีการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6            
เดือนกุมภาพันธ์ ลดลงร้อยละ 1.3 และเดือนมีนาคม ลดลงร้อยละ 2.7 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนมกราคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 เดือนกุมภาพันธ์ลดลง
ร้อยละ 2.6 และเดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่ในเดือนเดือนกุมภาพันธ์การผลิตจะ
ชะลอตัวลงเน่ืองจากมีวันทํางานน้อย 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนเมษายน 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.60 จากรถกระบะ 1 ตัน รถยนต์น่ังขนาดกลาง และ

รถยนต์น่ังขนาดเล็ก ตามความต้องการของตลาดในประเทศหลังจากผ่านพ้นกําหนดเวลาตามเง่ือนไขโครงการ
รถยนต์คันแรก และการกระตุ้นตลาดด้วยการส่งเสริมการขายและการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ  

 เครื่องปรับอากาศ และช้ินส่วน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.57 จากตลาดในประเทศ จากสภาพอากาศ
ร้อนจัด ทําให้มีความต้องการเพ่ิมขึ้น ด้านตลาดส่งออกมีลูกค้าใหม่จากประเทศอินเดีย และมีคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นจาก
ลูกค้าในทวีปยุโรปรวมถึงกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความต้องการเพ่ิมจากสภาพอากาศร้อนจัดเช่นกัน 

 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.25 ดัชนีในกลุ่มมีการขยายตัวเกือบทุกผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างและคอนกรีตผสมเสร็จ ทั้งจากความต้องการใช้ในโครงการ
ภาครัฐ และความต้องการใช้ในงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชน 

 เบียร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.14 จากการพัฒนาสินค้าโดยปรับขนาดบรรจุและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
ให้มีความทันสมัยเพ่ือจูงใจผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น  

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

MPI* -20.8 14.9 -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.0
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

 เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และนํ้าด่ืม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.88 จากนํ้าอัดลม เครื่องด่ืมให้พลังงาน 
และน้ําโซดา จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงผู้ผลิตบางรายเปิดสํานักงานขายต่างประเทศใน
เวียดนามต้ังแต่ปลายปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายในปีน้ีเพ่ิมขึ้น 

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวเป็นบวกอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง จากการลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชน (public private partnership: PPP)  และการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมของภาครัฐทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า รวมถึงการดําเนินงานภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศหรือการส่งออก อาจจะชะลอลงตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากปัจจัยเฉพาะของบางประเทศ อาทิ ความยืดเย้ือของปัญหา      
ทางการเมืองในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น รวมท้ังความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และ จีน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนเมษายน 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนเมษายน 2562 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

 
 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่า 1,535.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวจากการนําเข้าเครื่องสูบลม 
เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ 
เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เป็นต้น  

 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่า 7,315.8         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนําเข้าหดตัว เช่น เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีสินค้าบางรายการมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เช่น ผ้าผืน ลวดและสายเคเบิล ด้ายและเส้นใย กระดาษ และ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 247 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 8.5 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
20.6 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่ารวม 
12,269 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 56.5 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2562 คือ อุตสาหกรรม        
ทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมยิปซัม ปูนปลาสเตอร์ (20 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (18 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2562 คือ อุตสาหกรรมการทําอาหารผสมหรืออาหาร
สําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ จํานวนเงินทุน 2,091 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์ จํานวนเงินทุน 
1,439 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนเมษายน 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 213 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มีนาคม 2562 ร้อยละ 34.0 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 213.2 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่ารวม 17,397 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 
2562 ร้อยละ 949 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 683.6 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนเมษายน 2562 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (42 โรงงาน) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ (15 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนเมษายน 2562 คือ อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม โลหะในขั้นต้น  ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า มูลค่าเงินลงทุน 13,675 ล้านบาท 
รองลงมาคอื อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน มูลค่าเงินลงทุน 409 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนเมษายน 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนเมษายน 2562 ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 4.6 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ กลุ่ม นํ้าตาล อาทิ 

นํ้าตาลทรายดิบ ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 40.6 (%YoY) เน่ืองจากการ

เร่ งปิ ด หี บ เร็ ว ก ว่ าปี ก่ อ น  แล ะ โร งงาน นํ้ าต าลท ยอ ยปิ ด หี บ 

ไปบางส่วนแล้ว  ในส่วนของนํ้าตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 19.2 (%YoY) เน่ืองจากการนําเข้า

ชะลอตัวในประเทศพม่าและไต้หวัน สําหรับสับปะรดกระป๋อง ดัชนี

ปรับตัวลดลง ร้อยละ 29.3 (%YoY) เน่ืองจากวัตถุดิบลดลง ร้อยละ 7.1  

จากภัยแล้ง และฐานท่ีค่อนข้างสูงในปีก่อน ด้วยผลผลิตท่ีล้นตลาด ทํา

ให้ในปีน้ีเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกลง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังคง

หดตัวต่อเน่ือง สต็อกผู้นําเข้าหลักอย่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ยังอยู่

ในระดับสูง  อย่างไรก็ตาม ดัชนีการผลิตทูน่ากระป๋อง ไก่แปรรูป และ

แป้งมันสําปะหลัง ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการของ

ตลาด 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ ดัชนีการผลิต

อาหารสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว์ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.9 (%YoY) 

เน่ืองจากการผลติอาหารสกุร ไก่ และปลา ลดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีการ

ผลิตไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง นํ้ามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์นม ปรับตัวเพิ่มข้ึน

ตามความต้องการบริโภค 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร    

ในประเทศ เดือนเมษายน 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2  (%YoY) 

เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มองภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าท่ีควร ด้วยราคา

พืชผลทางการเกษตรไม่สูงนักทําให้กําลังซ้ือในภูมิภาคยังไม่โดดเด่น และ

การเมืองท่ีไม่ชัดเจน  

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

เมษายน 2562 เป็นบวกเดือนท่ี 2 ร้อยละ 9.8 (%YoY) หลังจากปรับตัว

ลดลงต่อเน่ือง 4 เดือน  โดยสินค้าสําคัญ เช่น ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป    

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  สิ่งปรุงรส  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  แป้งมันสําปะหลัง  

และทูน่ากระป๋อง ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ  17.4  15.1  10.0  9.7  7.8  

5.3  และ 4.7 ตามลําดับ  รวมท้ังผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งอย่าง ทุเรียน 

มังคุด และลําไย แม้เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และความไม่แน่นอนของ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ความต้องการบริโภคมีอย่าง

ต่อเน่ือง อย่างไรก้ตามสินค้าสําคัญ อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ  มันเส้น  

กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  สับปะรดกระป๋อง  นํ้าตาลทราย  และข้าวโพดหวาน

กระป๋อง ยังคงปรับตัวลดลง 

คาดการณ์แนวโน้ม ดัชนีการผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

เดือนพฤษภาคม น่าจะหดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน     

ของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างการปิดหีบอ้อยท่ีเร็วกว่าปีก่อน ประกอบ

กับ ผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวลดลงจากภัยแล้งและความต้องการ

ชะลอตัว อาทิ กุ้ง และสับปะรด สําหรับมูลค่าการส่งออกภาพรวมน่าจะ

ขยายตัวได้ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน จากปัจจัยบวกอย่างสหภาพยุโรป

จัดสรรปริมาณโควตาส่งออกเนื้อไก่และสัตว์ใหม่ให้ไทย (เพ่ิมจากโควต้า

ปัจจุบันร้อยละ 3.2) และจีนน่าจะนําเข้าไก่เพิ่มจากไทยเพื่อทดแทนเนื้อ

หมู เน่ืองจากเกิดภาวะโรคอหิวาต์ในหมูประกอบกับ EU ปลดล็อค

ใบเหลือง IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย น่าจะทําให้มูลค่า

ส่งออกสินค้าประมงกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ รวมท้ังได้รับอานิสงส์จาก

สงครามการค้าน่าจะช่วยให้สินค้าเกษตรส่งออกได้เพิ่มข้ึน แม้ว่าจะมี

ปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 102.3 สินค้า
ปรับตัวที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน 
ตู้เย็น กระติกนํ้าร้อน หม้อแปลงไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
17 .2 , 3 .0 , 11 .9 , 13 .4 , 16 .0 , 25 .9 และ  31 .7  ตามลําดับ  โดย
เคร่ืองปรับอากาศ กระติกน้ําร้อน หม้อแปลงไฟฟ้า พัดลมมีการจําหน่าย
ในประเทศและส่งออกเพ่ิมขึ้น ส่วนตู้เย็นมีคําส่ังซื้อเพ่ิมขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และคอมเพรสเซอร์มีการจําหน่ายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองซักผ้า เตา
ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว มอเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 15.0, 
7.5, 1.2, 3.1 และ 13.4 ตามลําดับ โดยหม้อหุงข้าวและสายไฟฟ้ามีการ
ผลิตลดลงเน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศลดลง ส่วนเคร่ืองซักผ้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้ามีการผลิตท่ีลดลงเนื่องจากจําหน่ายในประเทศและคําส่ังซื้อ
จากต่างประเทศลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา และเตาไมโครเวฟมีคําส่ังซื้อ
จากตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,901.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
สหภาพยุ โรป  และอาเซี ยน  โดย สิ นค้ า ท่ี ป รับ ตั วเพ่ิ มขึ้ น  ได้ แ ก่ 
เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 508.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.9 โดยเพ่ิมขึ้นในตลาดเวียดนามร้อยละ 17.7 
สหรัฐอเมริการ้อยละ 60.4 ออสเตรเลียร้อยละ 9.6 ส่วนตู้เย็นมีมูลค่า
ส่งออก 124.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.9 แผงสวิตซ์และแผง
ควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 127.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 10.5 ในขณะท่ีสินค้าเคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 82.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 15.8    
 
“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤษภาคม 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากอาเซียนและสหรัฐอเมริกา
เพ่ิมขึ้น” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลง 7.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 84.5 สินค้า
อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ที่ ป รับ ตั วลดลง  ไ ด้ แ ก่  Semiconductor devices 
transistor, HDD, PWB และ IC โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 25.1, 11.9, 
0.2 และ 5.3 ตามลําดับ เนื่องจากคําส่ังซื้อจากตลาดหลักปรับตัวลดลง 
ส่วน PCBA ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากมีการผลิตเพ่ือทดแทน
สินค้าคงคลังที่ลดลง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,537.6   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สหภาพยุโรป 
โดยสินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมูลค่า
ส่งออก 969.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.9 HDD มีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 15.9 เนื่องจาก supply โลกของ SSD ส่วนเกินทําให้
ราคาลดลงและแย่งตลาด HDD มากขึ้น ส่วนแผงวงจรไฟฟ้า (IC) มีมูลค่า
ส่งออก 577.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจากมาตรการตอบ
โต้ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤษภาคม 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ที่ชะลอตัว โดย HDD ชะลอตัวลงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
SSD ที่เข้ามาแทนที่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประกอบกับราคาที่
ลดลง” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีจํานวน 

150,242 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 24.43 

(%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.47 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจําหน่ ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนเมษายน          

ปี 2562 มีจํานวน 86,076 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562      

ร้อยละ 16.56 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน    

ร้อยละ 8.67 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง 

และรถยนต์กระบะ 1 ตัน เนื่องจากมีรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีจํานวน 

67,114 คัน  ลดลงจากเดือนมีนาคม  ปี  2562 ร้อยละ 42.98 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.52 

(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในประเทศแถบเอเชีย 

แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้  

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

พฤษภาคม ปี 2562 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม     

ปี 2561 เนื่องจากตลาดในประเทศท่ียังคงขยายตัวต่อเนื่อง” 

 
 
 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2562     
มีจํานวน 135,386 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 
26.19 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
5.91 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต  

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์  ในเดือนเมษายน         
ปี 2562 มียอดจําหน่ายจํานวน 120,405 คัน ลดลงจากเดือน
มีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 28.24 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.98 (%YoY) จากการปรับลดลงของ
ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้อยกว่า 50 ซีซี, 51-110 ซีซี 
และ 111-125 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2562 
มีจํานวน 25,091 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 
42.57 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
12.67 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน 

 
“ค า ด ก า รณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส าห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต

รถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 จะขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนพฤษภาคม ปี 2561”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 6.45 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากเป็นฤดูปิดกรีด และมีคําสั่งซ้ือจากจีนลดลง 

 ยางรถยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.51 ตามการขยายตัว
ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 4.74 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดท้ังในประเทศ  
การจําหน่ายในประเทศ 

 ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.03 ตามความต้องการใช้ในประเทศ
ท่ีปรับตัวสูงข้ึน โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนเฉพาะในส่วนของการ
จําหน่ายน้ํายางข้น เนื่องจากฐานตัวเลขของปีก่อนค่อนข้างตํ่า    

 ยางรถยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.17 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์  

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 30.58 เนื่องจากผู้ผลิต     
รายใหญ่ของไทยบางรายปรับแผนการตลาดไปส่งออกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
 ยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ         

น้ํายางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 32.05 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาดหลัก
ของไทยสั่งซ้ือยางแท่งจากไทยลดลงจาก 213.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปีก่อน เหลือเพียง 104.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนนี้ หรือคิด
เป็นการนําเข้ายางแท่งจากไทยลดลงร้อยละ 51.25 

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.46 ตามการขยายตัว   
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 31.97 

 ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.77 จากการขยายตัว
ของตลาดหลักของไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมนี 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2562   

การผลิตและจําหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ํายางข้น) คาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนตามปริมาณการเข้า
สู่ตลาดของยางท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเป็นฤดูเปิดกรีด สําหรับการผลิตและ
จําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่า
จะขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีการ
จําหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะยังคงชะลอตัวจากการที่ผู้ผลิตราย
ใหญ่บางรายปรับแผนการตลาดไปเป็นส่งออกมากข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน   ยางแท่ง    และ
น้ํายางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากจีนมีแนวโน้มชะลอการสั่งซ้ือ
ยางจากไทยลง และไทยจะเริ่มใช้มาตรการจํากัดปริมาณส่งออก Agreed 
Export Tonnage Scheme: AETS คร้ังท่ี 6 ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2562 นี้ ไปเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในขณะท่ีการส่งออกยางรถยนต์และ    
ถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจําหน่าย 
 ดัชนีผลผลิต เดือนเมษายน 2562  ดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนีผลผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มถุงพลาสติกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 12.62   

     ดั ชนี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อน เมษายน  2562 เพิ่ ม ขึ้ น 
ร้อยละ 2.16 เมื่ อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน  โดยค่าดัชนี 
ส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 6.99 
การตลาด 

   การส่งออก เดือนเมษายน ปี 2562 มีมูลค่า 333.63     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีผลทําให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน
หลัก ๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3923)  กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น 
แผ่นบาง ฟิล์ม แบบเซลลูลาร์ (3921) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน (3924)  ท้ังน้ี มูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมี
คําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และใน
กลุ่ม ASEAN กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

 
 
 
 
 

    การนําเข้า เดือนเมษายน  ปี  2562 มีมูลค่า 398.09     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมูลค่าการนําเข้าเพิ่มข้ึน 3 อันดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดหรือท่อ (3917)  และกลุ่มผลิตภัณฑ์
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม แบบเซลลูลาร์ (3921) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน  (3924)  เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 14.24 7.87 และ 28.18 
ตามลําดับ 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนพฤษภาคม  2562  
คาดการณ์ว่าการผลิตและการตลาดจะเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากประเทศคู่ค้า
สําคัญมีการสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ือง เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม 
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามผลจากสงครามการค้าท่ีอาจส่งผลลบต่อตลาด 
รวมถึงราคานํ้ามันและค่าเงินบาท ซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

 
 

 
 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     

  ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนเมษายนปี 2562 มีค่า 

98.51 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.37 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยกลุ่มเคมีพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.19 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิต

เพ่ิมข้ึน ได้แก่ โซดาไฟ และเอสเทอร์  

 ก า ร จํ า ห น่ า ย  เ ดื อ น เม ษ า ย น ปี  2 5 6 2 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 90.90 ลดลง

ร้อยละ 3.35 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล

มาจากกลุ่มเคมีภัณฑ์-ข้ันปลาย ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้าลดลง

ร้อยละ 4.72 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปุ๋ย  

 การส่งออก เดือนเมษายนปี 2562 มีมูลค่ารวม 

688 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.99 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ พ้ืนฐานมีมูลค่า        

การส่งออก 355 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.84 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้

มูลค่าการส่งออกลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์  ปุ๋ย  และสารลด

แรงตึ งผิ ว  ส่ วนเคมี ภัณฑ์ ข้ันปลายมี มูลค่ ารวม 333          

ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.14 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้มูลค่าการ

ส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เคร่ืองสําอาง สี  และสารลดแรงตึงผิว 

ตลาดหลักในการส่งออก คือ ญี่ปุ่น จีน และประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

 

 การนําเข้า ในช่วงเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่า
รวม 1,363 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.06 เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่า
การนําเข้า 825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.38 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้
มูลค่าการนําเข้าลดลงได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์
เบ็ดเตล็ด ตามลําดับ โดยตลาดหลักท่ีนําเข้า ได้แก่ จีน 
อินเดีย และญี่ปุ่น ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 538 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.53 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ี มี มูลค่าการนําเข้า
เคมีภัณฑ์ข้ันปลายลดลง ได้แก่ ปุ๋ย และสารลดแรงตึงผิว 
ตามลําดับ โดยนําเข้าจากประเทศหลัก ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย 
รัสเซีย และจีน 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยท่ีต้อง
ติดตาม คือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว จากความไม่
แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ท่ีอาจส่งผลกระทบให้การส่งออกเคมีภัณฑ์ของ
ไทยชะลอตัวลงตามภาวะตลาดส่งออกหลักท่ีสําคัญ เช่น 
จีน ญี่ปุ่น รวมท้ัง ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจ
กระทบต่อความเช่ือม่ันการลงทุนภายในประเทศท่ีกําลัง
เร่ิมต้น 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเดือน

เมษายนปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.47 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมีการผลิตเพ่ิมข้ึนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เป็น

วัส ดุบรรจุ ภัณ ฑ์  ได้แก่  Expandable polystyrene (EPS), 

Polyvinylchloride (PVC),  Polyethylene terephthalate 

(PET), และ Polystyrene (PS) คิดเป็น ร้อยละ 19.97 9.36 

8.31 และ 7.61 ตามลาํดับ   

 การจําหน่าย ในเดือนเมษายน ปี 2562 เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  6.47 เม่ือ เทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่อน  โดย

ผลิตภัณ ฑ์สําคัญ ท่ี มีการจําหน่ ายเพ่ิม ข้ึน  ประกอบด้วย 

สารละลายและผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้แก่  

Benzene,  PVC resin,  Expandable polystyrene (EPS), 

และ  PET resin คิด เป็ น ร้อยละ  16.52 29.18 12.45 และ 

9.75 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 การส่งออก ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีมูลค่า 
1,059.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.51 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกลดลง ได้แก่ PP resin, PC resin, PET resin และ PS 
resin ลดลงร้อยละ 7.75 22.89 13.26 และ 23.72 ตามลําดับ 
จากความต้องการที่ลดลงของตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ จีน 
เวียดนาม อินเดีย สหรัฐ และมาเลเซีย  

 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนําเข้า ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีมูลค่า 

498.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.61 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยส่วนมากนําเข้า

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยางสังเคราะห์ ได้แก่ SR rubber และ BR 

rubber เพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.38, 10.67 และกลุ่มผลิตภัณฑ์

เพ่ือใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเมอร์ ได้แก่ Acetic Acid และ 

PET resin เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.24 และ 3.46 เป็นการนําเข้าท่ี

เพ่ิมข้ึนจากประเทศอินเดียเป็นหลัก  
 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 คาดว่า
จะยังคงดีข้ึนต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกท่ี
สําคัญขยายตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย 
และตลาด CLMV เป็นต้น โดยมีปัจจัยท่ีกระทบต่อความ
เชื่อม่ันและกดดันเศรษฐกิจ ซ่ึงต้องติดตามเก่ียวกับนโยบาย
ปกป้องทางการค้าของสหรัฐฯ ร่วมถึงข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน   
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนเมษายนปี 2562 มีค่า 90.1 
ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-
เมษายน  2562 และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงในผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน โดย
การผลิตเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 16.3 จากการผลิตเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 44.2  โดยลดลง 13 เดือน 
ติดต่อกันตั้งแต่เดือนเมษายน 2561-เมษายน 2562 เนื่องจาก
การบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศลดลง โดยลดลง
ร้อยละ 26.8 ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง รองลงมา คือ เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 31.0 โดยลดลง 6 เดือน
ติดต่อกันตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายน  2561-เมษายน  2562  
เนื่องจาก (1) มีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนบางโรงงานหยุด
การผลิตชั่วคราวจากสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทส่งผลให้
ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง  และ (2) ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการนําเข้าสินค้าทดแทนเหล็กแผ่นรีด
ร้อนจากต่างประเทศ เช่น เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
โดยในเดือนเมษายน 2562 มีปริมาณการนําเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 
8.5 ส่งผลให้การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศลดลง และ
เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม ลดลงร้อยละ 14.5 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการนําเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดยเดือนเมษายน 2562 มีปริมาณนําเข้า 
17,351 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 90.9 ประเทศหลักที่นําเข้า คือ 
เกาหลีใต้ จีน และญี่ ปุ่น แต่การผลิตเหล็กทรงยาว เพิ่มข้ึน   

ร้อยละ 14.1 จากการผลิตเหล็กเส้นกลม เพิ่มข้ึนร้อยละ 44.25 
รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวด เพิ่มข้ึนร้อยละ 
35.5 และ 27.2 ตามลําดับ  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนเมษายนปี 2562  
มีปริมาณการจําหน่าย 1.4 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว มีปริมาณการจําหน่าย 0.4 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
33.4 จากการจําหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีด ร้อน  และ เหล็ กลวด  เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ  75.0 และ  1.8 
ตามลําดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการ
จําหน่าย 1.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.0 จากการจําหน่ายเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลงร้อยละ 26.8 
และ 17.3 ตามลําดับ 

 การนําเข้า ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีปริมาณ
นําเข้า 1.1 ล้านตัน เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม เหล็กทรงยาว            
มีปริมาณนําเข้า 0.3 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.3 จากการ
นําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon 
Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 446.3 (ประเทศหลักที่นําเข้า คือ ญี่ปุ่น) 
รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท Alloy Steel และท่อเหล็ก              
ไร้ตะเข็บ  เพิ่ม ข้ึน ร้อยละ 48.6 และ 29.4 ตามลําดับ  แต่
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนําเข้า 0.8 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 2.8 จากการนําเข้าเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท 
Alloy Steel ลดลงร้อยละ 25.7 (ประเทศหลักที่นําเข้าลดลง 
คือ ญี่ ปุ่น ) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท 
Carbon Steel และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 22.3 
และ 16.5 ตามลําดับ  

 
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 

2562 คาดการณ์ว่า การผลิตทรงตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม  
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ลดลง ร้อยละ 2.59 (%YoY) 

เป็นผลจากคําสั่งซ้ือของประเทศคู่ค้าลดลง ประกอบกับมีการ
นําเข้าวัตถุดิบราคาถูกบางส่วนจากต่างประเทศมาใช้ทดแทน 

 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 6.67 
และ 5.48 (%YoY) โดยเป็นการผลิตเพ่ือรองรับการบริโภค
ภายในประเทศและผลิตเพ่ือการส่งออก ซ่ึงเสื้อผ้าสําเร็จรูปท่ี
ขยายตัว ได้แก่ เสื้อผ้าบุรุษและสตรี และชุดชั้นใน 
การจําหน่ายในประเทศ 

 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 6.45  13.96 และ 5.49 (%YoY) เนื่องจากรัฐบาล
เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 10 ในช่วงพระราชพิธีฯ 
4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เส้นใยสิ่งทอ มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 5.29 โดยลดลงใน

กลุ่ม Yarn (ด้ายฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์) ท่ีส่งออกไปตลาด
ตุรกี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะการค้าและ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวทําให้ประเทศผู้ผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูปลดคําสั่งซ้ือวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม การส่งออก Fiber 
(เส้นใยประดิษฐ์) ขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.06 โดยเฉพาะ
ตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 
16 ต้ังแต่มกราคม 2561 และมีมูลค่าการส่งออกใกล้เคียงกับท่ี
ไทยส่งออกไปจีน 

 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 
0.22 และ 0.08 ตามลําดับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยัง
ตลาดในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง 

 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า     
การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้าการลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอตัวมีผล
ต่อผู้ผลิตซ่ึงจะทําให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องในกลุ่มท่ีสามารถยกระดับไปรับจ้างผลิตสินค้าให้กับ   
แบรนด์ต่างประเทศ 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

เม.ย.61 มิ.ย.61 ส.ค.61 ต.ค.61 ธ.ค. 61 ก.พ.-62 เม.ย.-62

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซี เมนต์รวม ในเดือนเมษายน      

ปี 2562  มีจํานวน 6.87 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนมีนาคม     

ปี  2562 ร้อยละ  12.14 (%MoM) แต่ เพิ่ ม ข้ึนจาก เดื อน

เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.08 (%YoY)   

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        

ในเดือนเมษายน ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 2.62     

ล้านตัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 21.44 

(%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 8.46 (%YoY) 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนเมษายน    
ปี 2562  มีจํานวน 1.00 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนมีนาคม    
ปี 2562 ร้อยละ 28.66 (%MoM)  และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณลดลง ร้อยละ 4.48 (%YoY)  
เน่ืองจากตลาดส่งออกหลักปรับลดคําสั่งซ้ือจากบังคลาเทศ  
เมียนมา  และ สปป.ลาว  ร้อยละ 38.82  13.92  และ 11.27  
ตามลําดับ   

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนพฤษภาคม ปี 2562  ยังสามารถ
ขยายตัวได้เล็กน้อย 
 

 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซี เมนต์  (ไม่ รวมปูน เม็ด ) ใน เดือน
เมษายน ปี 2562 มีจํานวน 3.20  ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
มีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 19.21 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.72 (%YoY)  

 ก า รจํ า ห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนเมษายน ปี 2562 มียอดจําหน่าย
จํานวน 2.62 ล้านตัน   ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2562          
ร้อยละ 21.44 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ            
ปีก่อน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.46 (%YoY)  

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
เมษายน ปี 2562 มีจํานวน  0.47 ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
มีนาคม ปี 2562 ร้อยละ 9.44 (%MoM)  แต่เพิ่มข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.93  (%YoY)  ซ่ึงเป็นผลจาก
กัมพูชา  และฟิลิปปินส์ปรับเพ่ิมคําสั่งซ้ือ  ร้อยละ  22.56  
และ 13.90  ตามลําดับ      

 
คาดการณ์ แน วโน้ มของอุ ตส าหกรรมการผลิ ต           

ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 คาดว่า           
จะสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนได้อีกเล็กน้อย 

 


