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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562
%YoY Year 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. มี.ค.

MPI* 1.8 4.6 3.6 4.9 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.5

* 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว

ร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกหดตัวร้อยละ 4.9 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก            
ที่ชะลอตัว 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม 2561 มีการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2            
เดือนมกราคม 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 1.3 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2561 เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.9 
เดือนมกราคม 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 และเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่ในเดือน
ธันวาคมและเดือนกุมภาพันธ์ การผลิตจะชะลอตัวลง  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์และเคร่ืองยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.47 จากรถรถกระบะ 1 ตัน รถยนต์น่ังขนาดเล็ก และรถยนต์น่ัง

ขนาดกลาง ตามความต้องการของตลาดในประเทศหลังจากผ่านพ้นกําหนดเวลาตามเง่ือนไขโครงการรถยนต์คันแรก 
และการกระตุ้นตลาดด้วยการส่งเสริมการขายและการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการส่งออกที่ยังขยายตัวได้     
ในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป  

 การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.01 ตามความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 

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

MPI* 11.0 -20.8 14.9 -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.6
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ  
 Hard Disk Drive (HDD) หดตัวร้อยละ 21.21 จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโน้ตบุ๊ก ซึ่งปัจจุบันจะใช้ SSD (Solid State Drive) ในการเก็บข้อมูลแทน รวมถึงการ
แทนท่ีด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีการพัฒนา HDD ให้มีความจุสูงเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิตที่เป็นจํานวนช้ินที่ลดลง 

 เหล็กและเหล็กกล้า หดตัวร้อยละ 11.25 จากเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนเป็นหลัก โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนผู้ผลิตบางรายยังคงหยุดผลิตช่ัวคราว 
สําหรับสินค้าเหล็กแผ่นชนิดอ่ืน ๆ ผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากการชะลอคําสั่งซื้อของลูกค้า เน่ืองจากไม่สามารถ       
สู้ราคาสินค้านําเข้าได้ รวมถึงความต้องการใช้เหล็กเส้นเพ่ือการก่อสร้างยังคงมีอยู่อย่างจํากัด  

 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ หดตัวร้อยละ 10.42 จากยางแผ่น และยางแท่ง เน่ืองจากสภาพอากาศ
ที่แห้งแล้งและร้อนจัดในปีน้ีทําให้นํ้ายางออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อน 

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
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากปัจจัยเฉพาะของบางประเทศ อาทิ ความยืดเย้ือของปัญหา      
ทางการเมืองในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น รวมท้ังความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และ จีน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมีนาคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมีนาคม 2562 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

  
  
  
  
  
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่า 6,357.6     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนําเข้าหดตัว 
เช่น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสินค้าบางรายการมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เช่น ผ้าผืน ด้ายและเส้นใย 
กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่า 1,516.6       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวจากการนําเข้า
เครื่องยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ และ 
เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เป็นต้น  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 270 โรงงาน เพ่ิมขึ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 8.0 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.0 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่ารวม 28,179 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 87.2 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 136.7 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม        
ทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมยิปซัม ปูนปลาสเตอร์ (24 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (21 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมโรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม 
จํานวนเงินทุน 15,360 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จํานวน
เงินทุน 1,842 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนมีนาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 159 ราย ลดลงจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 11.7 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.2 (%YoY) 

  เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่ารวม 1,658 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 ร้อยละ 91.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.6 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมีนาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการปอก  
หัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และอุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ (ทั้งสองอุตสาหกรรมมีจํานวน 9 โรงงานเท่ากัน) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทําเครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องเรือน พลาสติก (7 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการ
หมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ป่ัน อบ หรือย้อมสีเส้นใย มูลค่าเงินลงทุน 249 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การตัดหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ มูลค่าเงินลงทุน 242 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมีนาคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนมีนาคม 2562 ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 4.2 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ (1) สับปะรดกระป๋อง 

ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 31.5 (%YoY) เน่ืองจากวัตถุดิบลดลง      

จากภัยแล้ง และฐานท่ีค่อนข้างสูงในปีก่อนด้วยผลผลิตท่ีล้นตลาด ทําให้

ในปีน้ีเกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกลง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังคง    

หดตัวต่อเน่ือง และสต็อกผู้นําเข้าหลักอย่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ   

ยังอยู่ในระดับสูง  (2) นํ้าตาลทรายขาว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 11.9 

(%YoY) เน่ืองจากการเร่งปิดหีบเร็วกว่าปีก่อน และโรงงานนํ้าตาลทยอย

ปิดหีบไปแล้ว  (3) กุ้งแช่แข็ง ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 (%YoY) 

เน่ืองจากวัตถุดิบกุ้งในประเทศลดลง ด้วยราคาขายท่ีตกต่ํา และประเทศ

คู่ค้าหันไปนําเข้าจากอินเดียและอินโดนีเซียมากข้ึน  

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ ไก่สดแช่เย็น 

แช่แข็ง ดัชนีการผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 (%YoY) จากความ

ต้องการบริโภคในประเทศชะลอตัวลง แต่ความต้องการบริโภค

ต่างประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร   

ในประเทศ เดือนมีนาคม 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 (%YoY)    

จากดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้า

ปรับตัวลดลง ได้แก่  มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม และ

ดัชนีผลผลิตสินค้าสําคัญปรับตัวลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และสับปะรด  
 ตลาดส่งออก  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร     

เดือนมีนาคม  2562 ปรับตัวกลับมาเป็นบวก ร้อยละ 1.7 (%YoY) 

หลังจากปรับตัวลดลงต่อเน่ือง 4 เดือน  ในสินค้าสําคัญ เช่น ซาร์ดีน

กระป๋อง ไก่แปรรูป สิ่งปรุงรส ทูน่ากระป๋อง แป้งมันสําปะหลัง และไก่สด

แช่เย็นแช่แข็ง โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ  18.8  16.9  9.6  6.4  5.9  

และ 5.8  ตามลําดับ  แม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังไม่มีความชัดเจน แต่ความต้องการบริโภคในกลุ่ม

ประเทศเอเชียใต้ และตะวันออกกลางยังมีอย่างต่อเน่ือง แม้สินค้าสําคัญ 

อาทิ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ  มันเส้น  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  สับปะรด

กระป๋อง  นํ้าตาลทราย  และข้าวโพดหวานกระป๋อง ยังคงปรับตัวลดลง  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหาร เดือนเมษายน น่าจะหดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อน  ด้ วยปั จจัยลบอย่างการปิ ดหี บอ้อย ท่ี เร็วกว่าปี ก่ อน    
ประกอบกับ ผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวลดลงจากภัยแล้งและความ
ต้องการชะลอตัว อาทิ กุ้ง และสับปะรด สําหรับมูลค่าการส่งออก
ภาพรวมน่าจะขยายตัวได้ต่อเน่ืองจากเดือนก่อน จากปัจจัยบวกอย่าง
สหภาพยุโรปจัดสรรปรมิาณโควตาส่งออกเน้ือไกแ่ละสัตว์ใหมใ่ห้ไทย (เพิ่ม
จากโควต้าปัจจุบันร้อยละ 3.2) และจีนได้นําเข้าไก่ไทยเพิ่มข้ึนทดแทน
การนําเข้าจากบราซิล ประกอบกับ EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 
หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย น่าจะทําให้มูลค่าส่งออกสินค้าประมงกลับมา
ขยายตัวเป็นบวกได้ แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 115.3 สินค้า    
ที่ป รับตัวลดลง ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ เค ร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ       
หม้อหุงข้าว มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟฟ้า โดยลดลง   
ร้อยละ 10.9, 0.6, 21.9, 15.3, 0.6, 54.5 และ 35.9  ตามลําดับ        
โดยหม้อหุงข้าว คอมเพรสเซอร์ เตาไมโครเวฟ มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า และสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเน่ืองจากการจําหน่ายในประเทศ
ลดลง ส่วนเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลงเนื่องจากมีการนําสินค้าคงคลังมา
จําหน่าย อย่างไรก็ตามสินค้าปรับตัวท่ีเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ 
ตู้เย็น พัดลมตามบ้าน กระติกน้ําร้อน และสายเคเบิ้ล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6, 
15.4, 6.4, 18.7 และ 11.8 โดยเคร่ืองปรับอากาศมีการจําหน่ายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนตู้เย็นมีคําส่ังซื้อเพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และสหภาพยุโรป 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,162.6     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป และ
อาเซียน โดยสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 
591.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.8 โดยลดลงในตลาดเวียดนาม
ร้อยละ 24.3 แต่มีมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้นในตลาดอินเดีย สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่นร้อยละ 12.6, 51.7 และ 30.8 ในขณะที่ตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 157.0 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 แผงสวิตซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 154.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.9 
เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 130.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.20 
 
“คาดการณ์การผลิตเดือนเมษายน 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า  
จะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
สินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากอาเซียนลดลง” 
 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลง 11.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 93.4 สินค้า
อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ที่ ป รับ ตั วลดลง  ไ ด้ แ ก่  Semiconductor devices 
transistor, HDD, PWB, IC และ Printer โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 26.6, 
22.6, 17.4, 0.9 และ 1.9 ตามลําดับ เน่ืองจากคําส่ังซื้อจากตลาดหลัก
ปรับตัวลดลง ในขณะที่ PCBA ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.8 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,918.9   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และอาเซียน โดยสินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,066.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26.5 
HDD มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 33.9 ลดลงในตลาดจีน สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริการ้อยละ 43.4, 49.7 และ 35.1 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โลกชะลอตัวและ supply โลกของ SSD ส่วนเกินทําให้ราคา
ลดลงและแย่งตลาด HDD มากขึ้น ส่วนแผงวงจรไฟฟ้า (IC) มีมูลค่าส่งออก 
634.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 23.4 โดยลดลงในตลาดจีนและ
สหรัฐอเมริการ้อยละ 46.4 และ 27.0 ตามลําดับ เนื่องจากมาตรการตอบโต้
ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนเมษายน 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ที่ ชะลอตัว โดย  HDD ชะลอตัวลดลงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี SSD ที่เข้ามาแทนที่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประกอบกับ
ราคาท่ีลดลง” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีจํานวน 

198,821 คัน สูงสุดในรอบ 68 เดือน (สิงหาคม 2556) โดยเพ่ิมขึ้น

จากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ร้อยละ 8.60 (%MoM) และเพ่ิมขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.83 (%YoY) จากการปรับ

เพ่ิมขึ้นของการผลิตรถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์

เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 

มีจํานวน 103,164 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ร้อยละ 

25.31 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

8.50 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง และ

รถยนต์กระบะ 1 ตัน เนื่องจากมีรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น 

ประกอบกับเป็นช่วงหลังการเลือกต้ังที่มีการเตรียมจัดต้ังรัฐบาล ทําให้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ 
 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีจํานวน 

117,708 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ร้อยละ 17.06 

(%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.09 

(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์เพ่ิมขึ้นในประเทศแถบเอเชีย 

ตะวันออกกลาง และยุโรป ทั้งนี้การส่งออกมีจํานวนสูงสุดในรอบ 

18 เดือน (ตุลาคม 2560) 

“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                 
ในเดือนเมษายน ปี 2562 จะขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน   
ปี 2561 เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2562     
มีจํานวน 183,424 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562   
ร้อยละ 13.43 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ  3 .02  (%YoY) จากการปรับ เพิ่ ม ข้ึนของการผลิ ต
รถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต  

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในมีนาคม ปี 2562     
มียอดจําหน่ายจํานวน 167,777 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2562 ร้อยละ 15.43 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 1.94 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของยอด
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 51-110 ซีซี, 126-250 ซีซี และ 
251-399 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 
มีจํานวน 43,690 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562     
ร้อยละ 7.78 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 51.17 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวใน
ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์  

 
“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

รถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน ปี 2562 จะขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเมษายน ปี 2561”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 5.55 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากเป็นฤดูปิดกรีด และมีคําสั่งซ้ือจากมาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกาลดลง 

ยางรถยนต์  ลดลงร้อยละ  3.23 ตามการชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่องของตลาด Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 0.99 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

การจําหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 6.56 ตามความต้องการใช้ในประเทศ    
ท่ีชะลอตัวลง     

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 6.74 ตามการหดตัวของ
ตลาด Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 26.68 เนื่องจากผู้ผลิต    
รายใหญ่ของไทยบางรายปรับแผนการตลาดไปส่งออกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ํายางข้น) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.56 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็น
ตลาดหลักของไทยสั่งซ้ือยางแท่งจากไทยเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
ฐานตัวเลขของปี 2561 ค่อนข้างตํ่า 

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.04 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 22.91 

ถุงมือยาง มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.04 จากการชะลอ
ตัวของตลาดหลักของไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เนเธอร์แลนด์ 

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2562   

การผลิตและจําหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง และน้ํายางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงตามปริมาณการเข้า
สู่ตลาดของยางท่ีลดลงเนื่องจากเป็นฤดูปิดกรีด สําหรับการผลิต
และจําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อย
ตามการชะลอตัวของตลาด Replacement ในส่วนของการผลิต
ถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาด
ต่างประเทศ ในขณะท่ีการจําหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่า
จะปรับตัวลดลงจากการท่ีผู้ผลิตรายใหญ่บางรายปรับแผนการ
ตลาดไปเป็นส่งออกมากข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ํายางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากจีนมีแนวโน้ม
ชะลอการสั่งซ้ือยางจากไทยลง ในขณะท่ีการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัว
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป   
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจําหน่าย 
 ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม 2562  ดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากเตรียมการ
ผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าคงคลังท่ีลดลง โดยค่าดัชนีผลผลิตกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพลาสติกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 17.08 

  ดัชนีการส่งสินค้า เดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.85 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนีส่งสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
กระสอบพลาสติกลดลงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 13.66 รองลงมา คือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน  ลดลงร้อยละ 9.05 
การตลาด 

  การส่งออก เดือนมีนาคม ปี 2562 มีมูลค่า 362.01     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีผลทําให้มูลค่าการส่งออกลดลง
หลัก ๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีทําด้วยพลาสติก (3926)  ซ่ึงส่วน
ใหญ่คือช้ินส่วนท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ทําด้วยพลาสติก โดยคิดเป็นมูลค่า 
13.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี มูลค่าการส่งออกโดยรวมลดลง 
เน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าลดลง เช่น จีน ออสเตรเลีย กัมพูชา 
อินโดนิเซีย 

 
 
 
 
 

  การนําเข้า เดือนมีนาคม ปี 2562 มีมูลค่า 376.63     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการนําเข้าลดลง เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีทําด้วยพลาสติก (3926) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หลอด
หรือท่อ (3917)  โดยมีมูลค่าลดลงร้อยละ 4.46 และ 3.86 ตามลําดับ 
 

แนวโน้ มอุ ต ส าหกรรมพลาสติ ก  เดื อ น เมษ ายน  2562  
คาดการณ์ว่าการผลิตและการตลาดจะลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากมี
เทศกาลวันหยุดยาว  รวมถึงปัจจัยจากสงครามการค้าท่ีอาจส่งผลลบต่อ
ตลาด ท้ังน้ี ต้องติดตามราคาน้ํามันท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนและค่าเงินบาทซ่ึง
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนี ผลผลิต  ของอุตสาหกรรมเค มี ภัณ ฑ์        

ในเดือนมีนาคมปี 2562 มีค่า 112.92 ลดลงร้อยละ 2.76 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีข้ันปลาย

ลดลงร้อยละ 4.16 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซ่ึงผลิตภัณฑ์มีการผลิตลดลง ได้แก่ ปุ๋ย และเคร่ืองสําอาง  

 ก า ร จํ า ห น่ า ย  เ ดื อ น มี น า ค ม  ปี  2 5 6 2 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 96.44 ลดลง

ร้อยละ 8.56 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล

มาจากกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน ซ่ึงดัชนีการส่งสินค้าลดลง

ร้อยละ 0.25 และกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีดัชนีการส่ง

สินค้าลดลงร้อยละ 11.14 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปุ๋ย 

และเคร่ืองบํารุงผิว 

 การส่งออก เดือนมีนาคมปี 2562 มีมูลค่ารวม 735 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.24 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลายมีมูลค่าการ

ส่งออก 352 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.90 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้

มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ได้แก่ เครื่องสําอาง และสารลดแรงตึงผิว ซ่ึงตลาดหลักในการ

ส่งออกเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ได้แก่ ญี่ปุ่น และ กลุ่มประเทศ

อาเซียน 

 

 

 การนําเข้า ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่ารวม 

1,337 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.01 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่าการ

นําเข้า 842 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.52 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้มูลค่าการ

นําเข้าลดลงได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และ

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ตามลําดับ โดยตลาดหลักท่ีนําเข้า ได้แก่ 

จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 

495 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.82 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซ่ึ งผลิตภัณฑ์ ท่ี มี มูลค่าการนํ าเข้า

เคมีภัณฑ์ข้ันปลายลดลง ได้แก่ ปุ๋ย และสารลดแรงตึงผิว 

ตามลํ าดั บ  โดยตลาดหลั กท่ี นํ าเข้ าเคมี ภัณ ฑ์  ได้ แก่ 

ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย และจีน 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนเมษายน ปี 2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ท่ีต้องติดตาม เช่น นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ท่ีส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง 
และส่งผลกระทบให้การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทยชะลอ
ลงตามตลาดส่งออกหลักท่ีสําคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมทั้ง 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจส่งผลต่อการ
ส่งออก ภาระหนี้ภาคครัวเรือนท่ียังอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง และราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรท่ียังอยู่ในระดับ
ตํ่า อาจส่งผลต่อกําลังซ้ือเคมีภัณฑ์ภายในประเทศ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 ดัชนีผลผลิต การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเดือน

มีนาคม ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.44 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

ผ ลิ ต เ พ่ิ ม ข้ึ น  ไ ด้ แ ก่  PET resin, PE resin, PP resin, 

Ethylene, และ PS resin ร้อยละ 9.62 5.38 2.62 1.05 และ 

0.47 ตามลําดับ  เม่ือ เทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากเป็นการผลิตเพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าคงคลัง   

  การจําหน่าย ในเดือนมีนาคม ปี 2562 เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1.34 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจําหน่ายเพิ่มข้ึน ได้แก่ PET 

resin, PVC resin, PE resin, และ  PP resin ร้อยละ  9 .75 

8 .3 7  5 .9 7  แ ล ะ  4 .9 7  ต า ม ลํ า ดั บ  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

- ราคาเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชียเดือน
มีนาคม ปี 2562 ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ  962 และ 805 
เห รี ย ญ ส ห รั ฐ / ตั น  ต า ม ลํ า ดั บ  ท้ั ง นี้ เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าราคาเอทิลีนและโพรพิลีนปรับตัว
ลดลงจากราคา 1,237 และ 972 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามลําดับ 

- ราคา PE resin และ PP resin ในเดือนมีนาคม   

ปี  2562  (ราค า เฉลี่ ย  SE Asia CFR) ขอ ง  LDPE, LLDPE, 

HDPE และ PP ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 1,057 1,044, 1,104 

และ 1,151 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามลําดับ ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าราคาเฉล่ียของ PE ได้แก่ LDPE, 

LLDPE, HDPE และ PP ปรับตัวลดลงจากระดับราคา 1,237 

1,241 1,414 และ 1,296 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ 

 
 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การส่งออก ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีปริมาณ 

835,210 เมตริกตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.01 เม่ือเทียบกับช่วง

เดี ย วกั น ขอ งปี ก่ อ น  ใน ภ าพ รวม เกิ ด จ ากก ารส่ งอ อก 

ท่ี เพ่ิม ข้ึนจากคําสั่ ง ซ้ือท่ี เพ่ิมข้ึนของแต่ละประเทศ ได้แก่ 

เ วี ย ด น า ม  ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  แ ล ะ เก า ห ลี ใ ต้  คิ ด เป็ น 

ร้อยละ 84.98 66.11 และ 9.61 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 

- การส่งออกปิ โตรเคมี พ้ืนฐานท่ีเพ่ิม ข้ึน  ได้แก่ 

Terephthalic Acid, Benzene และ Toluene คิดเป็นร้อย

ละ 28.98 25.93 และ 10.34 ตามลําดับ  

- การส่งออกปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ PE 

resin, PP resin, PET resin และ PVC resin คิดเป็นร้อยละ 

13.18 1.98 14.90 และ 22.55 ตามลําดับ 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนเมษายน ปี 2562 คาด
ว่าจะดีข้ึน เนื่องจากประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกท่ีสําคัญ
ขยายตัวและมีความต้องการปิโตรเคมีข้ันต้นจากไทยเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนมีนาคมปี 2562 มีค่า 104.3 
ลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-
มีนาคม  2562 และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก  คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 103.0 ลดลง
ร้อยละ 4.5 จากการผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 12.7 
รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน และเหล็ก
ลวด ลดลงร้อยละ 11.7 และ 3.8 ตามลําดับ จากการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 98.3 ลดลง
ร้อยละ 19.9 จากการลดลงของการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
ลดลงร้อยละ 47.2  ลดลง 12 เดือน ติดต่อกันตั้งแต่เดือน
เมษายน 2561-มีนาคม 2562 ( เนื่องจาก (1) ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดย
เดือนมีนาคม 2562 มีปริมาณนําเข้า 24,317 ตัน  เพิ่ม ข้ึน    
ร้อยละ 0.5 ประเทศหลักที่นําเข้า คือ จีน และเกาหลีใต้ และ 
(2) การบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกในประเทศที่ลดลง โดย
ลดลงร้อยละ 17.1 ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
เช่น อุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง) รองลงมา คือ เหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 28.5 เนื่องจาก มีโรงงานผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนบางโรงงานหยุดการผลิตชั่วคราว และเหล็ก
แผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 24.5  เนื่องจากราคาสินค้าเหล็ก
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
เช่น ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี นําเข้าสินค้าราคาถูกจาก
ต่างประเทศ เช่น จีน  

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนมีนาคม ปี 2562  
มีปริมาณการจําหน่าย 1.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว 
มีปริมาณการจําหน่าย 0.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.0 จากการ
จําหน่ายเหล็กลวด ลดลงร้อยละ 11.9 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบน มีปริมาณการจําหน่าย 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.9 
จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลงร้อยละ 22.0 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นบาง รีดเย็น 
ลดลงร้อยละ 17.7 และ 10.9 ตามลําดับ 

 การนําเข้า ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีปริมาณ
นําเข้า 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณนําเข้า 
0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.4 จากการนําเข้าเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน ประเภท  Alloy Steel ลดลงร้อยละ 91.6 
(ประเทศหลักที่นําเข้า คือ  จีน) รองลงมา คือ เหล็กเพลาขาว 
และโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท  Carbon Steel 
ลดลงร้อยละ 56.3 และ 37.8 ตามลําดับ  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงแบนมีปริมาณนําเข้า 0.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.3              
จากการนําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น ลดลงร้อยละ 
72.5  (ประเทศหลักที่นําเข้า คือ  จีน) รองลงมา คือ เหล็กแผ่น
บางรีดร้อน ประเภท Carbon Steel และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 
ลดลงร้อยละ 44.5 และ 38.4 ตามลําดับ  

 
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 2562  

คาดการณ์ ว่า การผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
กระป๋องโลหะ  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562  

9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

ลดลง ร้อยละ 5.03  1.49 และ 11.03 (%YoY) จากคําสั่งซ้ือ
วัตถุดิบจากประเทศคู่ค้าสําคัญ ได้แก่ จีน และเวียดนาม เพ่ือ
นําไปใช้ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับมี
การนําเข้าวัตถุดิบราคาถูกบางส่วนจากต่างประเทศมาใช้
ทดแทน สําหรับเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีการผลิตลดลงในกลุ่ม
เสื้อผ้าเด็ก อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสื้อผ้าสตรี และชุดชั้นในมีการ
ผลิตขยายตัว เพ่ือรองรับการส่งออก 

การจําหน่ายในประเทศ 
 เส้นใยสิ่งทอ ลดลง ร้อยละ 2.45 (%YoY) เนื่องจาก

มีการสั่งซ้ือวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศมาใช้ทดแทน 
  ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 9.93 

และ 2.70 (%YoY)  จากการจําหน่ายสินค้าในสต๊อกเพ่ือ
เตรียมรับเทศกาลและการผลิตเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระ
ราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกรัชกาลท่ี  10 ซ่ึงรัฐบาลเชิญชวน
ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองในช่วงพระราชพิธีฯ 4 เดือน 
ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีมูลค่าลดลง 

ร้อยละ 14.44  5.96 และ 1.18 โดยตลาดส่งออกเส้นใยสิ่งทอ 
และผ้าผืนสําคัญท่ีหดตัว ได้แก่ จีน และเวียดนาม ซ่ึงสาเหตุท่ี
ต้องจับตาคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ียัง
ไม่ได้ข้อสรุปส่งผลให้คําสั่งซ้ือวัตถุดิบของไทยไปยังจีนและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนในเวียดนาม เพ่ือนําไปผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในจีนและเวียดนามชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออก
เส้นใยประดิษฐ์ ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 15 เดือน ต้ังแต่มกราคม 2561 ส่วนการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูป ลดลงในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กอ่อนท่ีส่งไปตลาดสหภาพยุโรป 
ในขณะท่ีการส่งออกเสื้อผ้าบุ รุษและสตรี และชุดชั้นใน ใน
รูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิตยังคงขยายตัวได้ 

 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนเมษายน 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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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  
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มี.ค.61 พ.ค.61 ก.ค.61 ก.ย.61 พ.ย.61 ม.ค. 62 มี.ค.-62
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น

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

  การผลิตปูนซี เมนต์รวม ในเดือนมีนาคม      

ปี 2562 มีจํานวน 7.78 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี 2562 ร้อยละ 22.65 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน ร้อยละ 4.12 (%YoY)   

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        

ในเดือนมีนาคม  ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 3.25      

ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ร้อยละ 11.20 

(%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง    

ร้อยละ 4.84 (%YoY)  

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมีนาคม    

ปี 2562  มีจํานวน 1.40 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี 2562 ร้อยละ 25.32 (%MoM)  และเมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ1.98 (%YoY)  

เน่ืองจากตลาดส่งออกหลักปรับเพ่ิมคําสั่งซ้ือจากบังคลาเทศ 

และฟิลิปปินส์  ร้อยละ 32.60  19.67  ตามลําดับ 

  คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมในเดือนเมษายน ปี 2562  จะสามารถ
ขยายตัวได้ 
 

 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม 
ปี 2562 มีจํานวน 3.77  ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2562 ร้อยละ 10.73 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 3.88 (%YoY)  

 ก า รจํ า ห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มียอดจําหน่าย
จํานวน 3.25 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562             
ร้อยละ 11.20 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ            
ปีก่อน ลดลง ร้อยละ 3.81 (%YoY) 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
มีนาคม ปี 2562 มีจํานวน  0.52 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจากเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2562 ร้อยละ 25.93 (%MoM)  แต่ลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.59  (%YoY)  ซ่ึงเป็นผล
จากกัมพูชา  และเมียนมาปรับลดคําสั่งซ้ือลง ร้อยละ  11.73  
และ 11.26 ตามลําดับ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไปประเทศ
ดังกล่าวลดลง       

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

 


