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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562
%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.

MPI 1.8 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -3.4 -5.3 -3.3 -4.4 -5.1 -8.2 -8.3

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)     
หดตัวร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกที่หดตัวร้อยละ 7.4 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ  ในเดือนสิงหาคม  2562 การผลิตหดตัวร้อยละ 4.4             
เดือนกันยายนหดตัวร้อยละ 5.1 และเดือนตุลาคมหดตัวร้อยละ 8.2 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนสิงหาคม กันยายน และเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI 
(%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนสิงหาคมขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.6 เดือนกันยายนหดตัว
ร้อยละ 3.4 และเดือนตุลาคมหดตัวร้อยละ 1.2 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 21.6 โดยหดตัวเกือบทุกรายการสินค้า (ยกเว้นรถยนต์น่ัง

ขนาดใหญ่ รถยนต์ตรวจการณ์) สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าทำให้การส่งออกลดลง เช่นเดียวกับ
ตลาดในประเทศที่การจำหน่ายลดลงจากกำลังซื้ออ่อนตัวลง และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ 

 การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 18.5 จากการหยุดซ่อมบำรุงของบางโรงกลั่น ส่งผลให้การ
จำหน่ายในประเทศและการส่งออกลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ 

 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ หดตัวร้อยละ 11.1 หดตัวจากยางแท่งและยางแผ่น ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากจีนที่มีความต้องการลดลง และผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท    
ทำให้ผู้ผลิตบางรายชะลอการผลิตเน่ืองจากไม่คุ้มทุน 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 จากการวางแผนการผลิตเพ่ือเก็บเป็นสินค้าคงคลังไว้รอ

จำหน่ายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563  
 เคมีภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.1 จากการผลิตเอทานอล และโซดาไฟ ที่ฐานต่ำจากการหยุดซ่อม

บำรุงของผู้ผลิตหลายรายในปีก่อน ซึ่งปีน้ีการผลิตเป็นไปตามปกติ 
 
 

Indicators 2561 2562
%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* 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 9.3 -3.4 -0.8 0.6 -3.4 -1.2 0.8



 

2 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนพฤศจิกายน 2562 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 1,520.5      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่หดตัวลง ได้แก่ เครื่องยนต์ 
เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และ เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและ
ส่วนประกอบ  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า  7,167.8     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่หดตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อาทิ  
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์อินทรีย์  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ประเภทเหล็กและเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ชนิดแผ่น   
เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

4 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 255 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 13.9 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
32.4 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่ารวม 
17,619 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 50.6 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน        
ของปีก่อน ร้อยละ 7.7 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 15  โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำนวน 14  โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อน จำนวนเงินทุน 1,924.81 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินทุน 1,443.00 ล้านบาท              
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีปิดดำเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 188 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2562 ร้อยละ 118.6 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 45.7 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่ารวม 5,571 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2562 ร้อยละ 342.6 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 182.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คือ 
อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 46 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม  
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 13 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คือ อุตสาหกรรม
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มูลค่าเงินลงทุน 1,992 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ผลิต ประกอบ  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เครื่องยก ป่ันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม มูลค่าเงินลงทุน 1,087 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤศจิกายน 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 5.7 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสิน ค้าท่ีอิ งตลาดส่ งออกท่ีปรับตัวลดลง คือ     

(1) สับปะรดกระป๋อง ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 45.1 เน่ืองจากวัตถุดิบ

ลดลงจากการลดพ้ืนท่ีปลูกด้วยราคาไม่จูงใจ และผลกระทบจากภัย

แล้ง ประกอบกับคำสั่งซ้ือจากผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาชะลอตัว 

(2) น้ำตาลทราย ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 37.0 เน่ืองจากวัตถุดิบ

ลดลงจากการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/63 (1 ธันวาคม 62)    

ช้ากว่าฤดูการผลิตปี 2561/62 (20 พฤศจิกายน 61) แม้มูลค่าส่งออก

เพิ่มข้ึนร้อยละ 145.2 จากการเพิ่มคำสั่งซ้ือผู้นำเข้าหลักอย่างตลาด

อินโดนีเซีย ซูดาน และจีน (3) แป้งมันสำปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 25.9 เน่ืองจากผลผลิตลดลงด้วยภัยแล้งและโรคระบาด 

ประกอบกับผู้นำเข้าหลักอย่างจนีชะลอคำส่ังซ้ือ และ (4) ดัชนีการผลิต

ทูน่ากระป๋องลดลง ร้อยละ 0.3 เน่ืองจากระดับราคาวัตถุดิบลดลง 

ประกอบกับตลาดสหรัฐอเมริกาและลิเบียชะลอตัว  

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ำมันปาล์ม

ปรับตัวลดลง ร้อยละ 24.8 เน่ืองจากวัตถุดิบปาล์มน้ำมันลดลง 

ผลกระทบจากภัยแล้ง และราคาท่ีอยู่ในระดับต่ำทำให้เกษตรกรขาด

การดูแลรักษาต้นปาล์ม  

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8  

จากดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากดัชนีราคา

สินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กำลังซ้ือเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

พฤศจิกายน  ปรับตั วลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปี ก่ อนต่อ เน่ือง     

เป็นเดือนท่ี 4 ร้อยละ 1.1 จากการลดลงในตลาด CLMV สหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น และอาเซียน-5 สวนทางกับตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน ท่ียังคง

ขยายตัว ท้ังน้ี กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีหดตัว อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง   

(มันเส้น และแป้งมันสำปะหลัง) ข้าว (ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ) ทูน่า

กระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าว ไก่แปรรูป  และสับปะรด

กระป๋อง โดยปรับตัวลดลง ร้อยละ  37.1  31.4  12.1  9.5  3.5  1.0  

และ 1.0 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย 

(น้ ำต าลทรายดิ บ และ น้ ำตาลท รายขาว ) ไก่ สดแ ช่ เย็ นแ ช่แ ข็ ง    

ข้าวโพดหวานกระป๋อง นมและผลิตภัณฑ์นม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

รวมท้ังผลไม้ (ลำไยสดและทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง) ยังขยายตัวเพิ่มข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนธันวาคม อาจจะลดลงเล็กน้อย     
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากค่าเงินบาทส่งผลให้ความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาของไทยลดลง ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบสินค้าเกษตร
ลดลง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และสับปะรด แม้จะมีปัจจัย
บวกจากปัญหาของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรท่ีกำลังระบาดใน
ต่างประเทศ ส่งผลให้ไก่ ซ่ึงเป็นสินค้าทดแทนเป็นท่ีต้องการมากข้ึน 
รวมท้ังโรงงานผลิตและแปรรูปเน้ือสัตว์ปีกและผลพลอยได้ของไก่แช่แข็ง
ของไทยได้รับการรับรองจากจีนเพ่ิมเติมอีก 9 แห่ง จากเดิม 7 แห่ง ท้ังน้ี 
สามารถส่งออกได้ตั้งแต่ 22 ต.ค. 62 เป็นต้นไป 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 90.4 สินค้า
ปรับตัวที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ สายไฟฟ้า สายเคเบ้ิล ตู้เย็น และหม้อหุงข้าว 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8, 5.2, 3.0 และ 0.7 ตามลำดับ โดยหม้อหุงข้าวมีการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการนำสินค้าคงคลังออกมาจำหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่วนตู้เย็นและสายเคเบิ้ล มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ตลาดภายในประเทศท่ีขยายตัว ในขณะที่สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ 
กระติกน้ำร้อน เคร่ืองซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองปรับอากาศ หม้อ
แปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน และมอเตอร์ไฟฟ้า ลดลง  
ร้อยละ 34.5, 26.3, 21.4, 11.0, 8.9, 6.9, 2.2 และ 1.9 ตามลำดับ โดย
เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ กระติกน้ำร้อน และเคร่ืองซักผ้า มีการ
ผลิตลดลงเนื่องจากมีการจำหน่ายตลาดในประเทศและส่งออกลดลง 
กระติกน้ำร้อนมีการผลิตลดลงเนื่องจากการจำหน่ายตลาดในประเทศ
ลดลง ส่วนเตาอบไมโครเวฟ มีการผลิตลดลงเนื่องจากความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,946.4     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน  จากตลาดหลักที่ป รับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียน 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ
และส่วนประกอบ มีมูลค่า 378.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.9 
เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองซักแห้งและส่วนประกอบ มีมูลค่า 92.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.4 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ตู้เย็น มีมูลค่าการส่งออก 
162.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 โดยเพ่ิมขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ที่มีการส่ังซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น 

“คาดการณ์การผลิตเดือนธันวาคม 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่ องจากสินค้าเค ร่ืองป รับอากาศ  เค ร่ืองซัก ผ้า พัดลมตามบ้ าน         
และเตาอบไมโครเวฟ มีการจำหน่ายในประเทศและส่งออกลดลง 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในขณะที่ สินค้าตู้เย็น มีการ
จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 96.3 สินค้า     
ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ PWB, Semiconductor devices transistor, IC, 
HDD และ PCBA โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 19.0, 9.9, 7.0, 2.1 และ 2.0 
ตามลำดับ  โดยสินค้า HDD เป็นผลการป รับ ตัวของเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริโภคหันมาใช้ SSD เพ่ิมขึ้น 
จึงทำให้ความต้องการในการผลิตลดลง ในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มี
การปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ Printer เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 เนื่องจากมีการ
ผลิตเพ่ือทดแทนสินค้าคงคลัง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,103.1    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน โดยสินค้า HDD และ วงจรรวม IC มีมูลค่า 1,004.7 และ 677.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.7 และ 2.4 ตามลำดับ เนื่องจากตลาด
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น มีคำส่ังซื้อลดลง 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนธันวาคม 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากผู้ประกอบการผลิต HDD ลดลงเนื่องจากการปรับตัวของเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริโภคหันมาใช้ SSD เพ่ิมขึ้น” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์  ใน เดือนพฤศจิกายน  ปี  2562         

มีจำนวน 154,088 คัน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดือนตุลาคม ปี 2562 

ร้อยละ 0.85 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน    

ร้อยละ 21.79 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง 

รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน     

ปี 2562 มีจำนวน 79,299 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม  ปี 2562 

ร้อยละ 2.82 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

16.21 (%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV 

และรถยนต์ SUV เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562       

มีจำนวน 75,185 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 

12.12 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

19.25 (%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย         

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต้ เนื่องจาก

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว 
 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนธันวาคม    
ปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2561 เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว” 

 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562     
มีจำนวน 171,799 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 6.50 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.43 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ และ
แบบสปอร์ต   

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 
มียอดจำหน่ายจำนวน 135,458 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 2562 
ร้อยละ 4.90 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
6.99 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 
51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี, 251-399 ซีซี และมากกว่า
หรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 
มีจำนวน 31,277 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 20.03 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.79 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เมียนมา 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์    

ในเดือนธันวาคม ปี 2562 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2561 
เนื่องจากมีการขยายตัวของการส่งออกกับประเทศคู่ค้าบางประเทศ”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 10.52  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 13.79 ตามการชะลอตัว
ของตลาด Replacement และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 20.98 เนื่องจากเงินบาท
ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทำให้ผู้ประกอบการมี
ภาระต้นทุนสูงข้ึน และไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.01 โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนใน
ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นและยางแท่ง   

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 7.89 ตามการชะลอตัวของ
ตลาด Replacement และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.79 ตามความต้องการ
ใช้ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 18.44 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็น
ตลาดส่งออกหลักของไทยปรับลดคำสั่งซ้ือจากไทยลงร้อยละ 
25.95  

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.87 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 14.24 

ถุงมือยาง มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.18 จากการหดตัวของ
ตลาดสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562   

การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือน
ก่อน จากโรคระบาด (โรคใบร่วงซ่ึงเกิดจากเชื้อรา Phytophthora) 
ในสวนยางทางภาคใต้ สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ใน
ประเทศคาดว่าจะชะลอตัวตามแนวโน้มการหดตัวของตลาด 
Replacement และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ในส่วนของการ
ผลิตถุงมือยางคาดว่าจะชะลอตัวตามภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน สืบเนื่อง
จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ในขณะท่ีการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะ
ขยายตัวตามแนวโน้มความต้องการใช้ในประเทศท่ีสูงข้ึน 

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงตามแนวโน้มการชะลอคำ
สั่งซ้ือยางจากไทยของจีน สำหรับการส่งออกยางรถยนต์คาดว่าจะ
มี มู ลค่ าเพ่ิ ม ข้ึ นตามแนวโน้ มการขยายตั วท่ี ดี ของตลาด
สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีการส่งออกถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่า
ลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

  ดัชนีผลผลิต เดือนพฤศจิกายน 2562 มีค่า 88.37  
หดตัวร้อยละ 9.65 เม่ือเทียบกับเดียวกันของปีก่อน  โดยดัชนีผลผลิต
หดตัวในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระสอบ
พลาสติก หดตัวร้อยละ 26.22  เคร่ืองใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และ
ห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 24.05 และแผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ 
20.57 เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวทำให้ความต้องการสินค้าลดลง   

  ดั ช นี ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  เดื อ น พ ฤศ จิ ก ายน  2562  
อุตสาหกรรมพลาสติกมีค่าดัชนีการส่งสินค้า  88.49 หดตัวร้อยละ 
8.71  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 31.07  
รองลงมาคือ กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 30.14 และแผ่นฟิล์ม
พลาสติก หดตัวร้อยละ 21.14 

 การส่งออก เดือนพฤศจิกายน  2562 มีมูลค่า 345.31 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว  ร้อยละ 7.42 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (HS 3918) หดตัวร้อยละ 26.98 การส่งออก
หดตัวในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

 
 
 

 
 
 

  การนำเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 420.94    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 7.42 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าหดตัว เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป และรูปทรง     
แบนอ่ืน ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว (HS 3919) หดตัวร้อยละ 12.46 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของอ่ืน ๆ ท่ีทำด้วยพลาสติก (HS 3926) หดตัว  
ร้อยละ 15.33 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่ีใช้ลำเลียงหรือบรรจุสินค้า 
(HS 3923) หดตัวร้อยละ 6.95 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนธันวาคม 2562 
คาดการณ์ ว่าการผลิตและการส่งออกยังคงหดตัว เนื่องจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลงท้ังตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
     

  
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                               
                                                                      

 ดัชนีผลผลิต เดือนพฤศจิกายน 2562 มีค่า 

96.21  ขยายตัวร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน  การผลิตขยายตัวท้ังในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานและ

เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย โดยขยายตัวร้อยละ 18.07 และ 3.51 

ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตขยายตัวสูงสุด ได้แก่    

เอทานอล ขยายตัวร้อยละ 39.11 เนื่องจากการส่งออก  

มันสำปะหลังของไทยไปยังจีนลดลงมาก ทำให้มีวัตถุดิบใน

การผลิตเอทานอลเพ่ิมข้ึน  

 การจำหน่ าย  เดือนพฤศจิกายน  ปี  2562 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 88.49 หดตัว             

ร้อยละ 1.81 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

ดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หดตัวร้อยละ 

1.97 โดยหดตัวในทุกกลุ่ มผลิต ภัณ ฑ์   สำห รับกลุ่ ม

เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ดัชนีการส่งสินค้าหดตัวร้อยละ 1.76 

หดตัวในสินค้าปุ๋ยเป็นหลัก 

 การส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2562 มี มูลค่า 

669.03  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.42 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นการหดตัวในกลุ่มเคมีภัณฑ์

พ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออก 327.72  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หดตัวร้อยละ 17.71 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ผลิตภัณฑ์หลักท่ี มีผลให้ มูลค่าการส่ งออกหดตัว เช่น 

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หดตัวร้อยละ 25.23 ปุ๋ย หดตัวร้อยละ 

17.53 และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์หดตัว ร้อยละ 11.77 การ

ส่ งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น จีน อินโดนี เซีย และ

เวียดนาม เป็นต้น  

 การนำเข้ า เดือนพฤศจิกายน 2562 มี มูลค่ า 

1,223.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.39 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน มีมูลค่า

การนำเข้า 761.53  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.38  

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย

มีมูลค่าการนำเข้า 462.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 

0.74 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้าหดตัว เช่น เคมีภัณฑ์

อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และสี เป็นต้น 

 
คาดการณ์แนวโน้มในเดือนธันวาคม ปี 2562 

การผลิตคาดว่าจะทรงตัว แต่การส่งออกอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์คาดว่าจะยังคงหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
คู่ค้าหลักชะลอตัว  รวมทั้งค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่า 
ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการ
ส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย  

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ดัชนีผลผลิต

มีค่า 107.33 หดตัวร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยการผลิตในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานใช้เป็นสารตั้งต้นใน

การผลิตสารละลายและเม็ดพลาสติก ได้แก่ Benzene และ 

Propylene หดตัวร้อยละ 2.79 และ 0.91 ตามลำดับ ส่วนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ข้ันปลายจะนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ EPS resin, PP resin และ PS resin 

หดตัวร้อยละ 8.68, 5.43 และ 0.20 ตามลำดับ 

 ดัชนี การส่ งสิน ค้า  เดื อนพฤศจิกายน  ปี  2562        

ดัชนีการส่งสินค้ามีค่า 107.99 ขยายตัวร้อยละ 4.53 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งสินค้าขยายตัวในกลุ่มปิโตรเคมี

ข้ันพื้นฐานจะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก และ

สารละลาย ได้แก่ Toluene และ Ethylene ขยายตัวร้อยละ 

2.47 และ 1.18 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลาย

จะนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ SAN 

resin และ   PS resin ขยายตั ว ร้ อ ยละ  27.15 และ  25.96 

ตามลำดับ 

 การส่งออก เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 มีมูลค่า 
914.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ หดตัวรอ้ยละ 21.56 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปโิตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่า
การส่งออกหดตัว ส่วนใหญน่ำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลติเส้นใย
สังเคราะห์ และสารละลาย ได้แก ่Para-Xylene, Terephthalic 
Acid, Benzene และ Toluene สว่นผลติภัณฑ์ ปิโตรเคมีข้ัน
ปลายท่ีมมีูลค่าการส่งออกหดตัว ส่วนใหญใ่ช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์พลาสตกิ ผลติภัณฑ์ก่อสรา้ง และขวดนำ้ดื่ม ได้แก ่PE 
resin, PP resin, PC resin, PVC resin และ PET 
resin

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนำเข้า เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 มีมูลค่า 
406.96 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 27.33 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่านำเข้า
หดตัว ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต PVC, PE เส้นใย
สังเคราะห์ และสารเติ่มแต่งพลาสติก ได้แก่ Vinyl Chloride,Para-
Xylene, Ethylene และPhthalic Anhydride ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีข้ันปลายท่ีมีมูลค่านำเข้าหดตัว ส่วนใหญ่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และยางสังเคราะห์ ได้แก่ PE resin, PP resin, 
BR rubber และ SR rubber 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนธันวาคม ปี 2562 คาดว่าการ
ส่งออกและนำเข้าจะหดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และเศรษฐกิจโลก
ท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีน  
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนพฤศจิกายน  ปี 2562 มีค่า 94.6 
ลดลงร้อยละ 9.4 (ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6) เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม ปรับลดลงทั้งสองผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 94.5 ลดลงร้อยละ 
8.1 (ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5) จากการผลิตเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ชนิดรีดร้อน ลดลงร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ ลวดเหล็ก 
และลวดเหล็กแรงดึงสูง ลดลงร้อยละ 15.5 และ 11.0 ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 89.6 
ลดลงร้อยละ 13.7 (ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6) จากการผลิตเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 55.1 เน่ืองจากความต้องการบริโภค
ในประเทศลดลง ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม ลดลงร้อยละ 44.4 
(เน่ืองจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองนำเข้าสินค้าราคาถูกจาก
ต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น โดยในเดือนพฤศจิกายน 
2562 มีปริมาณนำเข้า 16,766 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 70.9) และเหล็ก
แผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 29.8 

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562  
มีปริมาณการจำหน่าย 1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การจำหน่ายในประเทศปรับลดลงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
แบน มีปริมาณการจำหน่าย 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.7 จากการ
จำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก  ลดลง ร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ 
เหล็กแผ่นบางรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 
22.5 และ 12.9 ตามลำดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มี
ปริมาณการจำหน่าย 0.6 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.9 จากการ
จำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพ่ิมข้ึน   
ร้อยละ 6.3 

 การนำเข้า ในเดือนพฤศจิกายน  ปี 2562 มีปริมาณ
นำเข้า 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน การนำเข้าลดลงท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและ
เหล็กทรงแบนลดลง โดยผลิตภัณ ฑ์ในกลุ่ม เหล็กทรงยาว            
มีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 17.4 จากการนำเข้า
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon Steel ลดลง
ร้อยละ 85.6 (ประเทศหลักท่ีนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น) รองลงมา 
คือ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ และเหล็กเส้น ประเภท Carbon Steel 
ลดลงร้อยละ 34.8 และ 30.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 13.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.4 จาก
การนำเข้าเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท  Carbon Steel ลดลง
ร้อยละ 41.2 (ประเทศหลักท่ีนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น) รองลงมา 
คือ เหล็กแผ่นบางรีดเย็น ประเภท Stainless Steel และเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 38.6 และ 32.7 ตามลำดับ  

 
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนธันวาคม 2562 

คาดการณ์ว่า การผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ       
ปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.33 ส่วนหนึ่งเป็นผล     

มาจากฐานตัวเลขในปีก่อนค่อนข้างต่ำจากการที่มีโรงงานขนาด
ใหญ่ปิดซ่อมสายการผลิต 

ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 18.04 และ 
15.21 เป็นผลมาจากแนวโน้มคำสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าท่ีลดลง 
รวมถึงความต้องการบ ริโภคในประเทศ ท่ีลดลง จึ งทำให้
ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำท่ีจะเป็นสต๊อกสินค้าลง 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
9.29 19.09 และ 26.23 ตามลำดับ  เนื่องจากความต้องการ
วัตถุดิบ ท้ังเพ่ือการส่งออกและกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศ
ชะลอตัว 
การส่งออก 

 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าลดลง 
ร้อยละ 15.77  3.71 และ 3.19 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ 
ไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  และญี่ ปุ่ นส่ งผลให้การสั่ ง ซ้ือ 
ท้ังวัตถุดิบและเสื้อผ้าสำเร็จรูปลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนธันวาคม 2562 
ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า  

การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป จะชะลอตัว
ตามแนวโน้มการส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้การค้า 
การลงทุน ในตลาดดังกล่าวชะลอตัวมีผลต่อภาคการผลิตซ่ึงจะ
ทำให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

              การผลิตปูนซีเมนต์รวม  ในเดือนพฤศจิกายน    
ปี 2562  มีจำนวน  6.77 ล้านตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม ปี 
2562 ร้อยละ 6.15 (%MoM) แต่เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 19.17 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 2.84 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 0.46 (%MoM) และ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.09 (%YoY) จากการเร่ง
ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการท้ัง
โครงการเก่าและโครงการใหม่ 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม  ในเดือนพฤศจิกายน    
ปี 2562 มีจำนวน 1.80 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม      
ปี 2562 ร้อยละ 87.00 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 26.14 (%YoY) เนื่องจากตลาดหลักท่ี เป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ เช่น เมียนมา และกัมพูชา 
ปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
ในภาพรวมเดือนธันวาคม ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาด     
ในประเทศ แต่ยังมีประเด็นท่ีต้องติดตาม ด้านปัจจัยบวก ได้แก่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ และการ
เร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ส่วนปัจจัยลบ ได้แก่
ผลกระทบจากมาตรการ LTV หน้ีครัวเรือนท่ีมีสูง และการ
ยกเลิกการจ้างงานของผู้ประกอบการทำให้ส่งผลต่อกำลังซ้ือ 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิ ต ซี เมน ต์  (ไม่ รวมปู น เม็ ด ) ใน เดื อน     
พฤศจิกายน ปี 2562 มีจำนวน 3.26 ล้านตัน ลดลงจาก
เดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 2.45 (%MoM) แต่เพ่ิมข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.53 (%YoY) 

การจำหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)  ภายในประเทศ 
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 2.84 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 0.42     
(%MoM) และเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 5.61     
(%YoY)   

การส่ งออกซี เมนต์  (ไม่รวมปูน เม็ด ) ใน เดือน
พฤศจิกายน ปี 2562 มีจำนวน 0.47 ล้านตัน ลดลงจาก
เดือนตุลาคม ปี 2562 ร้อยละ 16.56 (%MoM) แต่เพ่ิมข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 22.76 (%YoY)    
เป็นผลจากการปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือของประเทศเพ่ือนบ้าน 
อย่างประเทศกัมพูชาและเมียนมา         

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์      
(ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนธันวาคม ปี 2562   เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามความต้องการของ
ตลาดในประเทศ และการเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ รวมท้ังการปรับเพิ่มคำสั่งซ้ือจากตลาดส่งออกหลักท่ีเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างประเทศกัมพูชาและเมียนมา ท่ีกำลังอยู่
ในช่วงพัฒนาประเทศ 


