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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

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

MPI* 1.8 5.3 4.6 3.6 4.9 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.6

* 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)     

หดตัวร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออก (ไม่รวมอาวุธ) หดตัวร้อยละ 3.4 
เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนพฤศจิกายนมีการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 เดือนธันวาคม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 และเดือนมกราคม 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6  

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 
เดือนธันวาคมลดลงร้อยละ 1.9 และเดือนมกราคม 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่จะมีการเร่ง
การผลิตในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนเพ่ือรองรับความต้องการในช่วงเทศกาลปีใหม่  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์และเครื่องยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.14 จากรถกระบะ 1 ตัน และรถยนต์น่ังขนาดกลาง เป็นหลัก 

จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์อย่างต่อเน่ือง  
 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.91 จากนํ้าตาลทรายดิบ และกากนํ้าตาล เน่ืองจากมีโรงงานนํ้าตาลที่ขยาย

กําลังการผลิตและโรงงานนํ้าตาลที่สร้างใหม่ทําให้กําลังการหีบอ้อยเพ่ิมขึ้น 
อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หดตัว คือ  
 เหล็กและเหล็กกล้า หดตัวร้อยละ 14.43 จากการหยุดผลิตเพ่ือซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรที่ชํารุดของผู้ผลิต   

บางราย 
 Hard Disk Drive (HDD) หดตัวร้อยละ 12.11 จากความนิยมของ SSD (Solid State Drive) โดยเฉพาะ

ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการแทนที่ด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการผลิต HDD ที่
มีความจุสูงเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผลิต HDD ได้จํานวนลดลง  

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

MPI* -0.8 11.0 -20.8 14.9 -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 2.9
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ หดตัวร้อยละ 7.25 จากยางแผ่นเป็นหลัก เน่ืองจากสวนยางพาราบาง
พ้ืนที่ในภาคใต้ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกในช่วงต้นปี ประกอบกับปีน้ีประสบปัญหาอากาศร้อนและแล้งจัด 
ทําให้มีนํ้ายางออกสู่ตลาดน้อยลง  

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวเป็นบวกอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง จากการลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชน (public private partnership: PPP)  และการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมของภาครัฐทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า รวมถึงการดําเนินงานภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศหรือการส่งออก อาจจะชะลอลงตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากจากปัจจัยเฉพาะของบางประเทศ อาทิ ความยืดเย้ือของปัญหา 
ทางการเมืองในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น รวมท้ังความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และ จีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

3 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกมุภาพันธ์ 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่า 1,403.4       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวจากการนําเข้าเครื่องจักร
ใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ 
และส่วนประกอบ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และฐานหุ่น แบบหล่อ เป็นต้น  

 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่า 6,357.6     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนําเข้าหดตัว เช่น 
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น       
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสินค้าบางรายการที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เช่น กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ และยาง 
รวมทั้งเศษยาง เป็นต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 250 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 12.9 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
10.1 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวม 
15,056 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 49.1 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 9.2 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือ อุตสาหกรรมการ
ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (18 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม แปรรูปไม้ยางพาราและไม้อ่ืน ๆ         
(15 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือ อุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลทรายดิบ    
นํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ จํานวนเงินทุน 5,447 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมป๊ัมโลหะ 
หล่อโลหะ จํานวนเงินทุน 873 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 180 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มกราคม 2562 ร้อยละ 32.4 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 87.5 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวม 18,621 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มกราคม 2562 ร้อยละ 540 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1,958.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือ อุตสาหกรรมการสี 
ฝัด หรือขัดข้าว (37 โรงงาน) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์
ยิปซัม (14 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือ อุตสาหกรรม   
การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์หรือ รถพ่วง มูลค่าเงินลงทุน 6,136 ล้านบาท รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการทําช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง มูลค่าเงินลงทุน 5,544 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัว

ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ สับปะรดกระป๋อง ดัชนี

ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.6  (%YoY) เน่ืองจากการแข่งขันด้านราคาของ

ตลาดโลกสูง โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทําให้ประเทศ  ผู้นํา

เข้าชะลอคําสั่งซ้ือ นอกจากน้ีในปีก่อนฐานค่อนข้างสูงด้วยผลผลิต 

ท่ีล้นตลาด ทําให้ในปีน้ีเกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกลง ผลผลิตจึงลดลงตามไป

ด้วย ประกอบผู้ประกอบการเร่งระบายสินค้าในสต็อก   

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ ไก่สดแช่เย็น 

แช่แข็ง ดัชนีการผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 5.4 (%YoY) เน่ืองจาก

ผู้ประกอบการเคลียร์สต็อกสินค้าท่ีผลิตไว้ในช่วงปลายปี จึงทําให้ดัชนี

การผลิตปรับตัวลดลง แม้ความต้องการบริโภคในประเทศและ

ต่างประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารใน

ประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.9 (%YoY) 

เน่ืองจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยปรับตัว

เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากความกังวลท่ีลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่อง

ค่าใช้จ่ายและภาระหน้ีสินเป็นสําคัญ 

 ตลาดส่งออก  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร     

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ร้อยละ 0.5 

(%YoY) ในสินค้าสําคัญ เช่น มันเส้น  ข้าวขาว กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  

สับปะรดกระป๋อง  และข้าวหอมมะลิ  โดยปรับตัวลดลงร้อยละ  39.9  

36.2  19.9  19.5  และ 1.8  ตามลําดับ (%YoY) เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก

เริ่มโตเต็มศักยภาพและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เริ่มชะลอลง และยังได้รับ

ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า รวมท้ังผลกระทบจากสงครามการค้า

ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาบางส่วน ทําให้ประเทศคู่ค้าอย่างยุโรป 

แอฟริกา และเอเชียใต้ ชะลอคําสั่งซ้ือ แม้สินค้าสําคัญ อาทิ แป้งมัน

สําปะหลัง นํ้าตาลทราย ไก่แปรรูป  ทูน่ากระป๋อง  ซาร์ดีนกระป๋อง  

ข้าวโพดหวานกระป๋อง สิ่งปรุงรส ยังคงปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตาม

ความต้องการสินค้าของตลาดโลก  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออก     

ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2562 มีแนวโน้มปรับตัวดี

ข้ึนจากอุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากดัชนีภาวะ

เศรษฐกิจของครัวเรือนน่าจะเพิ่มข้ึน และประเทศคู่ค้ามีความต้องการ

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับปัจจัยบวกจาก EU ปลดล็อคใบเหลือง 

IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย และ EU ถอดถอนรายช่ือ 20 

โรงงานของบราซิลท่ีส่งออกไก่เน้ือ เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดการ

ควบคุมเช้ือ Salmonella รวมถึงจีนได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

ในการนําเข้าผลิตภัณฑ์เน้ือไก่ของบราซิลด้วย 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 97.2 สินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิงยูนิต 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ พัดลม     
ตามบ้าน ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าว 
มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟฟ้า โดยลดลงร้อยละ 2.4, 3.3, 
9.8, 12.9, 1.5, 7.0, 14.4, 7.0, 32.4, 12.6, 42.1 และ 40.7 ตามลําดับ 
โดยเคร่ืองปรับอากาศมีการผลิตลดลงจากการส่งออกไปเวียดนามและ
ออสเตรเลียที่ลดลง ส่วนหม้อหุงข้าว คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน 
ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน้ําร้อน มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และ
สายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศลดลง ส่วน
เคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลงเน่ืองจากตลาดต่างประเทศและมีการนํา
สินค้าคงคลังมาจําหน่าย อย่างไรก็ตามสินค้าปรับตัวที่ เพ่ิมขึ้น ได้แก่     
สายเคเบิ้ล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 เนื่องจากมีการจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,073.7     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากตลาดหลักท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา โดยสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 
516.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 โดยลดลงในตลาด
เวียดนามร้อยละ 21.3 ในขณะที่มูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดอินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นร้อยละ 6.0, 52.8 และ 23.1 ตู้เย็น ตู้แช่และ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 127.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 
แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 152.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 ในขณะที่เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองซักแห้ง และ
ส่วนประกอบมีมูลค่า 136.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.0 
 
“คาดการณ์การผลิตเดือนมีนาคม 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า    
จะปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากอาเซียนลดลง” 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลง 5.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 90.1 สินค้า
อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ที่ ป รับ ตั วลดลง  ไ ด้ แ ก่  Semiconductor devices 
transistor, HDD, PWB และ Printer โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 9.1, 
12.7, 13.6 และ 4.0 ตามลําดับ เนื่องจากคําส่ังซื้อจากประเทศฮ่องกง
และจีนที่ลดลง ในขณะที่ PCBA และ IC ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 และ 
1.8 โดยเติบโตตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,628.7    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน โดย
สินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมูลค่า
ส่งออก 1,335.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.1 HDD มีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 16.6 ลดลงในตลาดจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริการ้อยละ 
18.8, 20.1 และ 7.1 เนื่องจาก supply ของ SSD ส่วนเกินทําให้ราคาลดลง
และแย่งตลาด HDD มากขึ้น ส่วนแผงวงจรไฟฟ้า (IC) มีมูลค่าส่งออก 562.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.3 โดยลดลงในตลาดฮ่องกง จีนและ
สหรัฐอเมริการ้อยละ 7.7, 32.5 และ 17.4 ตามลําดับ เนื่องจากมาตรการตอบ
โต้ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนมีนาคม 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาด
ว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
ชะลอตัว โดย HDD ชะลอตัวลดลงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
SSD ที่เข้ามาแทนท่ีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประกอบกับราคาที่ลดลง 
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีสัญญาณผ่อนคลายลง” 

 
 
 



 

9 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีจํานวน 

183,071 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ปี 2562 ร้อยละ 1.94 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.71 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์  

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์      

ปี 2562 มีจํานวน 82,324 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ปี 2562 

ร้อยละ 5.46 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน    

ร้อยละ 9.09 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง 

รถยนต์กระบะ 1 ตัน รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV รวม

กับ SUV เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศท่ียังมีการ

ขยายตัว 
 การส่งออกรถยนต์  ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี  2562        

มีจํานวน 100,550 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ปี 2562 ร้อยละ 

23.25 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

1.63 (%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในประเทศแถบเอเชีย 

โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เนื่องจาก

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว 

“ค า ด ก า รณ์ แ น ว โน้ ม ข อ ง อุ ต ส าห ก ร ร ม ย าน ย น ต์                 

ในเดือนมีนาคม ปี 2562 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม     

ปี 2561 เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 

 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 
มีจํานวน 161,702 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ปี 2562 ร้อยละ 
3.00 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
11.59 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์       
ปี 2562 มียอดจําหน่ายจํานวน 145,355 คัน ลดลงจากเดือน
มกราคม ปี 2562 ร้อยละ 2.39 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.05 (%YoY) จากการปรับลดลงของ
ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดน้อยกว่า 50 ซีซี, 111-125 ซีซี 
และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์  ในเดือนกุมภาพันธ์        
ปี 2562 มีจํานวน 40,538 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม ปี 2562 
ร้อยละ 43.69 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 9.94 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา 

 
“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

รถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม ปี 2562 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม ปี 2561”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 5.00 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูปิดกรีด และคําสั่งซ้ือจากจีนท่ีปรับ
ลดลง 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 0.84 จากการชะลอตัว
ต่อเนื่องของตลาด Replacement 

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.79 ตามการขยายตัวท่ีดี
ของตลาดต่างประเทศ 

การจําหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.57 โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนในส่วน
ของยางแท่งร้อยละ 44.03 ตามความต้องการใช้ในประเทศท่ี
สูงข้ึน   

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 2.94 ตามการหดตัวของ
ตลาด Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 5.45 เนื่องจากผู้ผลิตราย
ใหญ่ของไทยบางรายปรับแผนการตลาดไปส่งออกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 15.80 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็น
ตลาดหลักของไทยสั่งซ้ือยางจากไทยลดลงร้อยละ 25.97 
เนื่องจากมีปริมาณยางในสต็อกค่อนข้างสูง 

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.20 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 24.01 

 ถุงมือยาง มี มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.91 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดหลักของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และ เบลเย่ียม  

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2562   

การผลิตและจําหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง และน้ํ ายางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงตามปริมาณ      
การเข้าสู่ตลาดของยางท่ีลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูปิดกรีด สําหรับ
การผลิตและจําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะทรงตัวหรือ
ปรับลดลงเล็กน้อยตามการชะลอตัวของตลาด Replacement 
ในส่วนของการผลิตและจําหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะ
ขยายตัวได้ตามแนวโน้มความต้องการใช้ท้ังทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ํายางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากจีนมีแนวโน้ม
ชะลอการสั่งซ้ือยางจากไทยลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ในขณะท่ี
การส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป    
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

  
 
 
 
 
 
ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจําหน่าย 

 ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดัชนีผลผลิตลดลง  

ร้อยละ 5.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  และลดลงเกือบทุก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก โดยดัชนีผลผลิตกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่นลดลงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 21.11 เน่ืองจากการ

ปรับลดปริมาณการผลิตตามคําสั่งซ้ือให้เหมาะสม   
  ดัชนี การส่ งสิน ค้า  เดื อนกุมภาพันธ์  2562 ลดลง 

ร้อยละ 4.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีค่าลดลงทุก
ผลิตภัณฑ์ โดยค่าดัชนีส่งสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่นลดลงมาก
ท่ีสุด คือ ร้อยละ 20.99 
การตลาด 

  การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีมูลค่า 327.42 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน      
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกลดลงหลัก ๆ คือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (3916) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี ทําด้วย
พลาสติก (3926)  มีมูลค่าลดลงร้อยละ 45.77 และ 10.79 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีทําด้วยพลาสติก มีมูลค่าการส่งออก
ลดลงกว่าปี ท่ีแล้วในช่วงเดียวกันประมาณ  10 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เน่ืองจากมีการส่งออกไปประเทศหลัก ๆ อย่าง จีน สหรัฐอเมริกา และ
ในกลุ่ม ASEAN เช่น กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ลดลง 

 
 
 

  การนําเข้า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีมูลค่า 333.19 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 12.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการนําเข้าลดลงหลัก ๆ ได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดหรือท่อ (3917) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเดี่ยว (3916) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาคาร (3925) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ท่ีทําด้วยพลาสติก (3926)  โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18.17 17.53 
15.68 และ 13.28 ตามลําดับ  

 

 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนมีนาคม 2562  คาดการณ์
ว่าการผลิตและการตลาดจะดีข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกท้ังภายในประเทศและตลาดคู่ค้ามีการปรับตัวเพิ่มข้ึน  
ท้ังน้ี ต้องติดตามราคานํ้ามันและค่าเงินบาทซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนี ผลผลิต  ของอุตสาหกรรมเค มี ภัณ ฑ์       

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 มีค่า 92.55 ลดลงร้อยละ 

6.17 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิต    

ท่ีลดลง ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานลดลงร้อยละ 4.45 

และกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลายลดลงร้อยละ 5.60 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมชะลอตัวลง  

 ก ารจํ าห น่ าย  เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  ปี  2 5 62 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 93.08 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.16 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เป็นผลมาจากกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้า

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.68 และกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ซ่ึงดัชนี

การส่งสินค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.06 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

ปุ๋ย ท้ังนี้ เพราะฐานดัชนีค่อนข้างตํ่าเม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน 

 การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 มีมูลค่ารวม

ประมาณ 688 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.94 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ัน

ปลายมีมูลค่าการส่งออก 358 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 24.27 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

เครื่องสําอาง (48.65%) สารลดแรงตึงผิว (4.13%) และ สี 

(3.83%)  ซ่ึงตลาดหลักในการส่งออกเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ได้แก่ 

ญี่ปุ่น และ กลุ่มประเทศอาเซียน 

 การนําเข้า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่า

รวม 1,192 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.02 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่ารวม 716 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.38 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ท่ีมีผลให้มูลค่าการ

นําเข้าลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 

ตามลําดับ ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 476 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.42 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ข้ันปลายที่มีมูลค่าการ

นําเข้าเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ปุ๋ย โดยตลาดหลักท่ีนําเข้าเคมีภัณฑ์ 

ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย (14.76%) รัสเซีย (12.57%) และจีน 

(11.83%) 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนมีนาคม ปี 2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ท่ีต้องติดตาม เช่น การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก และราคาสินค้าพืชผล
ทางการเกษตรท่ียังอยู่ในระดับตํ่า อาจส่งผลกําลังซ้ือ
เคมีภัณฑ์ภายในประเทศ 
 
 

 



 

13 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562    

มีค่า 101.55 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ขอ งปี ก่ อน  โดย เพ่ิ ม ข้ึ น ใน กลุ่ ม ป ระ เภทผลิ ต ภัณ ฑ์ 

Polyethylene resin (PE) แ ล ะ  Polypropylene resin 

(PP)  

- การผลิตปิโตรเคมีข้ันต้นท่ีสําคัญ ได้แก่ เอทีลีน 

(Ethylene) และโพรพิ ลี น  (Propylene) เม่ื อเที ยบกับช่ วง

เดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตมีค่า 103.45 และ 105.82 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.87 และ 5.06 ตามลําดับ 

- การผลิตปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีสําคัญ ได้แก่ PE 

ดัชนีผลผลิตมีค่า 102.03 เพ่ิมข้ีนร้อยละ 7.34 และ PP มีค่า 

101.38 ลดลงร้อยละ 0.24 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน  

  การจําหน่าย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีค่า

ดัชนีการส่งสินค้า 110.29 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.92 เม่ือเทียบกับ

ช่ วงเดียวกันของปีก่ อน  โดยดัชนี เพ่ิ ม ข้ึน ในประเภท

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PS PE และ PP ร้อยละ 33.93 

23.26 และ 9.44 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 

- ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชียเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2562 ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 31.71 และ 
26.27 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่าราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัว
ลดลงจากราคา 37.78 และ 32.11 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

- ร าค า เม็ ด พ ล าส ติ ก  PE แ ล ะ  PP ใน เดื อ น

กุมภาพันธ์ ปี 2562 มีราคาจําหน่ายเม็ดพลาสติก (ราคาเฉลี่ย 

SE Asia CFR) ของ LDPE, LLDPE, HDPE และ PP ราคาเฉลี่ย

อยู่ ท่ีประมาณ  32.56, 32.40, 34.06 และ 35.88 บาท/

กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

พบว่าราคาเฉลี่ยของ PE ได้แก่ LDPE, LLDPE, HDPE และ PP 

ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 40.67, 40.03, 44.33 และ 

40.50 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

  การส่งออก ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีปริมาณ 

637,095 เมต ริก ตัน  ลดลงร้อยละ  4 .41 เม่ื อ เที ยบกับ         

ช่ ว ง เดี ย วกั น ขอ งปี ก่ อน  เกิ ด จ ากก ารส่ งอ อก ท่ี ล ดล ง          

ของปิโตรเคมีข้ันกลาง อาทิ Styrene, Phthalic anhydride, 

Acrylonitrile รวมถึงเม็ดพลาสติก  PC และ  PVC โดยใน

ภาพรวมมีการส่งออกท่ีลดลงในหลายประเทศ ได้แก่ อินเดีย 

อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนมีนาคม ปี 2562 คาดว่าจะ
ทรงตัว เนื่องจากแนวโน้มทิศทางค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน ส่งผล
ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีค่า 
92.2 ลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-
กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 92.4 ลดลง
ร้อยละ  4.7 จากการผลิต เหล็กลวด  ลดลงร้อยละ  11.4 
รองลงมา คือ เหล็กเส้นกลม และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิด
รีดร้อน ลดลงร้อยละ 27.3  และ 7.3 ตามลําดับ จากความ
ต้องการบริโภคในประเทศที่ลดลงจากการก่อสร้างภาคเอกชน 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
87.7 ลดลง ร้อยละ 25.7 จากการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
ลดลงร้อยละ 45.2 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดยลดลง 11 
เดือน ติดต่อกันตั้งแต่เดือนเมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 44.7 
เนื่องจาก มีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนบางโรงงานหยุดการ
ผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเคร่ืองจักรส่งผลให้ยอดการผลิตลดลง 
และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 10.0  

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์         
ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 1.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว มีปริมาณการจําหน่าย 0.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 
11.5 จากการบริโภคที่ลดลงของเหล็กลวด  เหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน โดยลดลงร้อยละ 14.4 และ 7.7 
ตามลําดับ  ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ ม เหล็กทรงแบน  มีป ริมาณ         

การจําหน่าย 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.6 จากการบริโภค
เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอ่ืน ๆ และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง
ร้อยละ 19.6 และ 16.1 ตามลําดับ 

 การนําเข้า ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีปริมาณ
นําเข้า 0.9 ล้านตัน  เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ 3.0 เมื่ อ เทียบกับ        
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว  
มีปริมาณนําเข้า 0.2 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 จากการ
นําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon 
Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 996.9 (ประเทศหลักที่นําเข้า คือ 
ลักเซมเบิร์ก ญี่ปุ่น และจีน) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท 
Alloy Steel และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ  เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.0 
และ 28.8 ตามลําดับ  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมี
ปริมาณนําเข้า 0.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 จากการ
นําเข้าเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มข้ึนร้อยละ 82.2  (ประเทศ
หลักที่นําเข้า คือ จีน และเกาหลีใต้) รองลงมา คือ เหล็กแผ่น
หนารีดร้อน ประเภท Stainless Steel และเหล็กแผ่นบาง  
รีดเย็น ประเภท Carbon Steel  เพิ่มข้ึนร้อยละ 79.9 และ 
62.0 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 2562  
คาดการณ์ว่า การผลิตชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ และมีประเด็นที่น่าติดตามเกี่ยวกับ
นโยบายปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากภาคการผลิตของ
จีน โดยปรับลดจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 13 คาดว่าการ
ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ มจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
บริษัทผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าของจีน รวมถึงจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพด้านการแข่งขัน และส่งผลให้สินค้าเหล็กฯ จากจีนมี
ราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 

0.45 และ 3.83 (%YoY) เนื่องจากคําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้า
สําคัญ ได้แก่ จีน และเวียดนาม เพ่ือนําไปใช้ผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.47 (%YoY) จาก
การผลิ ต เสื้ อ ผ้ าบุ รุษ และสตรี เพ่ื อส่ งออก ให้ แบ รน ด์
ต่างประเทศ 

การจําหน่ายในประเทศ 
 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง     

ร้อยละ 3.35 3.18 และ 3.51 (%YoY) ตามลําดับ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวทําให้ทิศทางการ
จําหน่ายวัตถุดิบในประเทศลดลงเช่นกัน ประกอบกับมีการ
นําเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดัง และกลุ่ม
เสื้อผ้าราคาถูกเข้ามาทดแทนในประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 

7.55 และ 8.41 ตามลําดับ (%YoY) โดยตลาดส่งออกเส้นใย     
สิ่งทอ และผ้าผืนสําคัญท่ีหดตัว ได้แก่ จีน และเวียดนาม ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ี
ยังไม่ได้ข้อสรุป ส่งผลให้คําสั่งซ้ือวัตถุดิบของไทยไปยังจีนและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนในเวียดนาม เพ่ือนําไปผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในจีนและเวียดนามชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เส้นใย
อะคริลิค ซ่ึงเป็นเส้นใยสมบัติพิเศษยังสามารถขยายตัวได้ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.29 จาก
การที่ไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบการรับจ้างออกแบบและ
ผลิต (ODM) 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนมีนาคม 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า      
การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้า การลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอตัว    
มีผลต่อผู้ผลิตซ่ึงจะทําให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่ องในกลุ่ม ท่ียกระดับไป รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  
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ก.พ.61 เม.ย.61 มิ.ย.61 ส.ค.61 ต.ค.61 ธ.ค. 61 ก.พ.-62
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

  การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกุมภาพันธ์   

ปี 2562 มีจํานวน 6.36 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมกราคม      

ปี 256 ร้อยละ 4.69 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน ร้อยละ 4.70 (%YoY)   

  การจําหน่ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 2.91 

ล้านตัน ลดลงจากเดือนมกราคม ปี 2562 ร้อยละ 1.64 

(%MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง 

ร้อยละ 2.33 (%YoY) 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี 2562  มีจํานวน 1.12 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม 

ปี 2562 ร้อยละ 7.74 (%MoM)  แต่เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณลดลง ร้อยละ 6.50 (%YoY)  

เน่ืองจากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สปป.ลาว  เมียนมา  และ

กัมพูชา ปรับลดคําสั่งซ้ือ โดยลดลง ร้อยละ 47.71  13.82  

และ 6.46  ตามลําดับ 

  คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมในเดือนมีนาคม ปี 2562  จะสามารถ
ขยายตัวได้เล็กน้อย 
 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิ ตซี เมนต์  (ไม่ รวมปู น เม็ ด ) ใน เดื อน
กุมภาพันธ์ ปี 2562 มีจํานวน 3.38 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือน
มกราคม ปี 2562 ร้อยละ 6.74 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.30 (%YoY)   

 ก ารจํ าห น่ า ยซี เม น ต์  (ไม่ ร วม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มียอดจําหน่าย
จํานวน 2.91 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมกราคม ปี 2562             
ร้อยละ 1.64 (%MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน ลดลง ร้อยละ 1.26 (%YoY)  

  การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2562 มีจํานวน 0.41 ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
มกราคม ปี 2562 ร้อยละ 10.02 (%MoM)  และลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 23.04  (%YoY)  เป็นผลจาก
การปรับลดคําสั่งซ้ือลงจาก  สปป.ลาว   ฟิลิปปินส์  และ   
เมียนมา ร้อยละ 47.84  38.23  และ  13.81  ตามลําดับ    

คาดการณ์ แนวโน้ มของอุ ตสาหกรรมการผลิ ต              
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม ปี 2562 คาดว่า           
จะสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนได้อีก 
 

 


