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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2559 2560 2561
%YoY Year พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. Year(f)

MPI* 1.4 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 5.0 4.9 0.8 -2.7 5.8 0.98 3.0

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และ จัดทําดัชนี
อุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้ําหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม และมูลค่าผลผลิต ท่ีอ้างอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรม
การผลิต ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท้ังนี้ ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้ําหนักด้วยมูลค่าเพ่ิมท่ีสะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้น 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2561 โดย MPI ขยายตัวร้อยละ 0.98 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวได้ดี โดยการบริโภคภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 4.4  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีแม้จะหดตัวในเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นการปรับลดลงช่ัวคราว แต่ก็
กลับมาขยายตัวอีกคร้ังในเดือนตุลาคม กล่าวคือ ในเดือนสิงหาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.8 เดือนกันยายน
ร้อยละ -2.7 และเดือนตุลาคมร้อยละ 5.8 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.0 
ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.2  

 

Indicators 2560  2561
%MoM พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

MPI 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.7 -1.1 -2.8 0.2 -1.9 3.2 1.7

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนสิงหาคมมีอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.2 เดือน
กันยายนร้อยละ -1.9 ซึ่งตามฤดูกาลปกติ MPI จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นในเดือนกันยายน แต่ในเดือนกันยายนของปีนี้ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับตัวลงช่ัวคราวของการส่งออก ส่วนเดือนตุลาคม 2561 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.2  

 
อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์และเครื่องยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.13 จากเคร่ืองยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และรถกระบะ 

ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศเป็นหลัก จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และทํากิจกรรมส่งเสริมการขายของ
ผู้ผลิต  

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 236.44 จากการเปิดหีบเร็วกว่าปีก่อน 10 วัน (20 พ.ย.61) ตามปริมาณ
ผลผลิตอ้อยที่มีมากเพ่ือป้องกันปัญหาอ้อยตกค้างเหมือนปีก่อน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

 การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.24 จากแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ํามันดีเซลเป็นหลัก ตามความ
ต้องการใช้นํ้ามันเพ่ือการคมนาคมและการขนส่งในประเทศที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเน่ือง 

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.45 ตามการขยายตัวของตลาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน
ประเทศและตลาดโลก 

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.74 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิต และความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้น
ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน รวมถึงปริมาณการส่งออกเครื่องปรับอากาศที่ปรับเพ่ิมขึ้นจาก
ตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.0      
(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเน่ือง แม้การส่งออกสินค้ามี
แนวโน้มชะลอลงบ้างจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่การท่องเที่ยวเริ่มมี
สัญญาณปรับดีขึ้นจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ทยอยเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ือง รวมท้ังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพ่ิมเติม และโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

3 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 การนําเขา้ของภาคอุตสาหกรรมไทย   

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีมูลค่า 1,678.9     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวจากการนําเข้า 
เครื่องยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องกังหันไอพ่นและ
ส่วนประกอบ และเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ โดยมีการนําเข้าเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
รองรับการผลิตที่มีแนวโน้มเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีมูลค่า 7,461.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการนําเข้า เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ทําจาก
พลาสติก ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการใช้วัตถุดิบผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองตลาดในประเทศและการส่งออกสินค้าบาง
รายการ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 377 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.3 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.3 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีมูลค่ารวม 
16,360.8 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 50.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 22.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ อุตสาหกรรมทํา
ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต คอนกรีตผสมยิปซั่ม ปูนปลาสเตอร์ (33 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก
กรวด ทราย หรือดิน (21 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการทําไม้วีเนียร์ หรือไม้อัด
ทุกชนิด จํานวนเงินทุน 3,197 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรม ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องสูบนํ้า  
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น จํานวนเงินทุน 1,310 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 
 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 129 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.2 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.2 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีมูลค่ารวม 1,971.8 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.2 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 95.4 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (14 โรงงาน) และอุตสาหกรรมทําเครื่องเรือนจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และ
อุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ (อุตสาหกรรมละ 7 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ อุตสาหกรรม
การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ป่ัน อบ หรือย้อมสีเส้นใย  มูลค่าเงินลงทุน 401 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า มูลค่าเงินลงทุน 277 ล้านบาท” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

7 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤศจิกายน 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนพฤศจิกายน 2561 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.8 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่ อิงตลาดส่งออก คือ น้ําตาลทราย 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 365 (ตัน-%YoY) เนื่องจากปีนี้เข้าสู่ฤดู
การเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน ที่เปิดหีบ 1 ธ.ค. 60 ป้องกัน
ปัญหาอ้อยตกค้างในไร่เหมือนปีก่อน ด้วยปริมาณผลผลิตอ้อยที่
คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ประกอบกับการผลิตทูน่า
กระป๋อง และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.8 
และ 5.4 ตามลําดับ (%YoY) จากความต้องการของประเทศคู่ค้า
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ นมพร้อม
ดื่ม น้ํามันปาล์มบริสุทธ์ิ และน้ํามันถ่ัวเหลือง การผลิตปรับตัว
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.0  4.6 และ 2.1 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร  
ในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 2.3 
(%YoY) เนื่องจากรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมหดตัวจาก    
ทั้งด้านราคา เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไก่เนื้อ ประกอบกับ
ผลผลิตปรับลดลงจากปัญหาฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ เช่น ข้าวหอมมะลิ 
สับปะรด ปาล์มน้ํามัน 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน
พฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.4 (%YoY) ในสินค้าสําคัญ 
เช่น มันเส้น  ลําไยสด  น้ําตาลทรายดิบ  น้ําตาลทรายขาว  สับปะรด
กระป๋อง  ข้าวขาว และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง โดยปรับตัวลดลง ร้อยละ 
42.5   32.0   37.0   27.7   27.7  7.8  และ 6.1 ตามลําดับ (%YoY)  
อย่างไรก็ตาม สินค้าสําคัญ อาทิ แป้งมันสําปะหลัง  ซาร์ดีนกระป๋อง  
ทูน่ากระป๋อง  ไก่แปรรูป  และข้าวหอมมะลิ ยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการสินค้าของตลาดโลก 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนธันวาคม 2561 มีแนวโน้มดีข้ึน
สอดคล้องกับคําสั่งซ้ือล่วงหน้าจากต่างประเทศที่ปรับเพิ่มข้ึน และ    
อุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาทิ ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง และแป้งมันสําปะหลัง รวมทั้ง
สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยบวกจากการเร่งตัวข้ึนของการ
ลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผนวก
กับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.89 (%YoY) 

ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น   
เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยอาระมิด  

 ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 1.95 
และ 2.4 ตามลําดับ  (%YoY) เนื่องจากมีผู้ประกอบการ
โรงงานทอผ้ายกเลิกการผลิตผ้าฝ้าย ซ่ึงความต้องการของ
ตลาดในประเทศและส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิต   
ผ้าทอใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูปลดลงในกลุ่มชุดชั้นในสตรี 
ซ่ึงมีการนําเข้าจากจีนมาทดแทนการผลิตในประเทศ แต่ใน
กลุ่มเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายบุรุษและสตรียังขยายตัวได้ตาม  
การจําหน่ายในประเทศ 

 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 8.64 และ 
5.38 ตามลําดับ (%YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกิจกรรม “bike 
อุ่นไอรัก” ซ่ึงจะมีเสื้อให้สําหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 กลุ่ ม เส้ น ใยสิ่ งทอ  ลดลง ร้ อยละ 3.48 (%YoY) 
เนื่องจากมีการนําเข้าเส้นใยยาวคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาเข้า
มาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออก 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เสื้อผ้าสําเร็จรูป มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.44 (%YoY) 

จากการท่ีไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบการรับจ้างออกแบบและ
ผลิต 

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 8.30 
และ 14.49 ตามลําดับ (%YoY) โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา 
และจีน  

คาดการณ์แนวโน้มเดือนธันวาคม 2561 
การผลิตและส่งออกเส้นใยสิ่ งทอ  และเสื้อผ้า

สําเร็จรูป จะขยายตัว โดยกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ขยายตัวตาม
ความต้องการของตลาดสําคัญ เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน 
สําหรับเสื้อผ้าสําเร็จรูปขยายตัวในกลุ่มท่ีรับจ้างผลิตให้กับ   
แบรนด์ต่างประเทศ ในส่วนการผลิตและส่งออกผ้าผืน อาจ
ชะลอตัวในกลุ่มผ้าผืนใยสังเคราะห์ท่ัวไปเน่ืองจากไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคากับจีน และเวียดนามได้ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์    
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มีจํานวน 
197,020 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 0.09 (%MoM) 
แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.49 (%YoY) จากการ
ปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิต รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์   

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 
มีจํานวน 94,643 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 8.87 
(%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.21 
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการจําหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 
1 ตัน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจาก
การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน   

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มีจํานวน 
93,108 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 0.25 (%MoM) 
และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.64 (%YoY) โดยการ
ส่งออกรถยนต์ลดลงในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและ
อเมริกาเหนือ  

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนธันวาคม     
ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2560 เน่ืองจาก
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561     
มีจํานวน 189,690 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 13.37 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.43 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต  

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561   
มียอดจําหน่ายจํานวน 145,633 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2561 
ร้อยละ 4.55 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
4.85 (%YoY) จากการปรับลดลงของยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 
51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561     
มีจํานวน 32,174 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 16.61 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.87 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
และเมียนมา 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน
เดือนธันวาคม ปี 2561 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2560” 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61

ล้า
นต

ัน

ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและสง่ออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561    
มีจํานวน 5.66 ล้านตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 
17.78 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
11.37 (%YoY)  เน่ืองจากลดการผลิตปูนเม็ดลง 

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ  ในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2561  มีปริมาณการจําหน่าย 2.87 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 2.39 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.59 (%YoY) โดยยังได้
ปัจจัยบวกจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561  
มีจํานวน 1.42 ล้านตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 
16 .32  (%MoM) แต่ เมื่ อ เที ยบกับ เดื อน เดี ยวกันของปี ก่ อน     
มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60.30 (%YoY)  เน่ืองจากได้รับคําสั่งซ้ือ
เพิ่มข้ึนมากจากการส่งออกปูนเม็ดไปยังตลาดส่งออกหลัก ได้แก่    
บังคลาเทศ โดยเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ  573.84  

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์รวม  
ในเดือนธันวาคม ปี 2561  ยังสามารถขยายตัวได้เพิ่มข้ึน 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61

ล้า
นต

ัน

ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและส่งออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 
มีจํานวน 3.10 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 2.62 
(%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.48 (%YoY)  

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 2.77 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2561 ร้อยละ 2.90 (%MoM) แต่เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.80 (%YoY) 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2561 มีจํานวน 0.38 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2561 
ร้อยละ 4.94 (%MoM)  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 14.59  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักท่ีมีการผลิต
ซีเมนต์ในประเทศแล้วมีการปรับลดคําสั่งซ้ือลง ได้แก่   กัมพูชา  
สปป.ลาว  และเมียนมา  โดยปรับลดลง ร้อยละ 26.08  21.35 และ 
17.92  ตามลําดับ   

ค า ด ก า ร ณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต  
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนธันวาคม ปี 2561 คาดว่า  
จะยังสามารถขยายตัวได้เช่นกัน 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 103.5 สินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ สายไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น มอเตอร์
ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และเตาไมโครเวฟ โดยลดลงร้อยละ 22.2, 18.5, 
15.8, 13.6, 10.7, 7.6 และ 6.8 โดยสินค้าสายไฟฟ้า หม้อหุงข้าว มอเตอร์
ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และเตาไมโครเวฟ ลดลงจากการจําหน่ายใน
ประเทศที่ลดลง ส่วนสินค้าตู้เย็นและเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลง
เนื่องจากคําส่ังซื้อจากต่างประเทศท่ีลดลง ในขณะที่สินค้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ กระติกน้ําร้อน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต และพัดลมตามบ้าน โดย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.7, 13.4, 7.0 และ 5.5 ตามลําดับ โดยสินค้ากระติกน้ํา
ร้อน พัดลมตามบ้าน และเคร่ืองปรับอากาศมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากการ
จําหน่ายในประเทศและคํา ส่ังซื้ อ ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  โดยสินค้า
เคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม 
เนื่องจากความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าที่เพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,951.4    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักท่ีปรับตัวลดลงได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และ
อาเซียน โดยตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 125.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
2.5 เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 94.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 37.6 โดย
ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาถึ งร้อยละ 99.2 เนื่ องจากมาตรการ 
Safeguard สินค้าเคร่ืองซักผ้าท่ีสหรัฐอเมริกามีต่อไทย ในขณะที่สินค้า
เคร่ืองปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก 328.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.7 เคร่ืองรับโทรทัศน์มีมูลค่าส่งออก 117.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50.8 โดยเพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

“คาดการณ์การผลิตเดือนธันวาคม 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น 
อาเซียน ญี่ปุ่น ” 

 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 108.6 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ป รับตัวเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ PCBA, Semiconductor 
devices transistor (อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์), Printer และ Other 
IC เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.2, 8.4, 5.7 และ 2.8 ตามลําดับ โดยเติบโตตามการ
ขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก ในขณะที่ HDD และMonolithic IC 
ลดลงร้อยละ 8.0 และ 1.4 ตามลําดับ เนื่องจากคําส่ังซื้อจากประเทศจีนที่
ลดลง  

 การส่งออกสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,176.0       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน    
จากตลาดหลักเกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อาเซียน และ    
สหภาพยุโรป โดยสินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีมูลค่าส่งออก 1,273.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.8 HDD 
มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 4.9 ลดลงในตลาดจีนร้อยละ 36.5 วงจรรวมมี
มูลค่าส่งออก 682.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.7 โดยลดลงในตลาดจีน
และฮ่องกงร้อยละ 20.6 และ 14.6 เนื่องจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนธันวาคม 2561 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์     
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
  ดัชนีผลผลิต ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มีค่า 

117.7 ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม
เหล็ กทรงแบนและเหล็ กทรงยาว  พบ ว่า  ดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมปรับลดลงทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยเหล็กทรงแบน         
มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 109.7 ลดลงร้อยละ 3.3 เป็นผล
จากการลดลงของการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ซ่ึงลดลง    
ร้อยละ 18.7 และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซ่ึงลดลงร้อยละ 
9.8 เนื่องจากผู้ผลิตบางรายมีปัญหาด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
อย่างไรก็ตาม การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม และเหล็ก
เคลือบสังกะสีในเดือนพฤศจิกายน มีการผลิตเพิ่มข้ึน โดยเหล็ก
แผ่นเคลือบโครเมี่ยมเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.0 จากการผลิตที่เพิ่มข้ึน
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
โลหะ และเหล็กเคลือบสังกะสีเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 (โดยเพิ่มข้ึน       
ทั้งเหล็กชนิดกัลวานีล (GA) ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซ่ึงใช้ใน
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง) สําหรับเหล็กทรงยาว มีดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 124.2 ลดลงร้อยละ 1.9 จากการผลิตเหล็กเส้น
กลมซ่ึงลดลงร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณชนิดรีดเย็น และเหล็กเส้นข้ออ้อยซ่ึงลดลงร้อยละ 6.7 
และ 6.5 ตามลําดับ 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน    
ปี 2561 มีปริมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กทรงแบน มีปริมาณการ
จําหน่าย 1.0 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.8 จากเหล็กแผ่น
เคลือบโครเมี่ยม ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 54.8 รองลงมา ได้แก่ เหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก  เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.5 เป็นผลมาจากการนําเข้า

ที่เพิ่มข้ึน และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.6 แต่
การจําหน่ายเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 20.1 จากการลดลงของ
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซ่ึงลดลงร้อยละ 20.8 

  ก าร นํ า เข้ า  ใน เดื อ น พ ฤศ จิ ก ายน  ปี  2 5 6 1             
มีปริมาณ  1.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับ          
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน           
มีปริมาณนําเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.3 จากการ
นําเข้าเหล็กแผ่นหนารีดร้อน ประเภท Stainless Steel เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 138.4 จากประเทศไต้ห วัน  มาเลเซีย และญี่ ปุ่น 
รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 
เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 118.5 110.1 และ 61.4 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณนําเข้า 0.2 ล้านตัน เพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 4.8 จากการนําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
ประเภท Carbon Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 84.5  จากประเทศ
อินเดีย ญี่ ปุ่น และตุรกี รองลงมา ได้แก่  เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน ประเภท Stainless Steel เหล็กเส้นกลม 
ประเภท Carbon Steel และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
47.0 43.8 และ 42.0 ตามลําดับ   

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนธันวาคม 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าติดตาม
เกี่ยวกับราคาสินค้าเหล็กที่ปรับลดลงทั้ งในจีนและเอเชีย 
โดยเฉพาะราคาเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนจากจีนซ่ึงปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลดลงของราคาภายในประเทศ 
รวมถึงผลจากนโยบายเพิ่มอัตราการคืนภาษีสินค้าของจีน ซ่ึงมี
รายการสินค้าเหล็กรวมอยู่ด้วย เช่น เหล็กเคลือบสังกะสี            
คาดว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้า           
ของจีนมีการส่งออกสินค้าเพิ่มข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
อุตสาหกรรมเหล็กไทย” 

 
 

 


