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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

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

MPI* 1.4 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 5.0 4.9 0.7 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 16 นับจาก

เดือนพฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน    
เป็นผลจากการส่งออกที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโตได้ดี โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือน
สิงหาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 5.8  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
2.9 เดือนมิถุนายนร้อยละ 5.0 และเดือนกรกฎาคมร้อยละ 4.9 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI 
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 1.5 สะท้อนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น 

 

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

MPI 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.7 -1.1 -2.8 0.1 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคมมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 14.7 เดือนมิถุนายนร้อยละ -1.1 และเดือนกรกฎาคมร้อยละ -2.8 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบ
ปี ที่ MPI จะชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหลังจากการที่โรงงานส่วนใหญ่เร่งผลิตในเดือน
พฤษภาคมเพ่ือชดเชยการปิดทําการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัว คือ 
 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.1 จากผลผลิตอ้อยที่มีปริมาณมากในปีน้ีทําให้มีการแปรสภาพนํ้าตาล

ทรายดิบเป็นนํ้าตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายบริสุทธ์ิได้มากกว่าปีก่อน 
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4 ตามความต้องการของตลาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลก         

ที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะจากกลุ่มสินค้าหลักได้แก่ PCBA (แผ่นวงจรพิมพ์) และ 
integrated circuits (แผงวงจรรวม) 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.3 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงเพ่ือขยายฐานลูกค้าใน
ประเทศ และการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือนําไปติดต้ังตามอาคารต่าง ๆ รองรับกีฬาโอลิมปิกในประเทศญี่ปุ่น 

 การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเน่ือง ส่งผลให้ความต้องการใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือการขนส่งเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสินค้านํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 นํ้ามันดีเซล รวมถึงนํ้ามัน
เครื่องบิน 

 เภสัชภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.0 ซึ่งมาจากฐานตํ่ากว่าปกติจากการปิดปรับปรุงระบบการผลิตของผู้ผลิต
บางรายในเดือนสิงหาคมของปีก่อน ในขณะเดียวกันมีการเพ่ิมเครื่องจักรใหม่ของผู้ผลิตบางรายต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2560 ที่ผ่านมา  

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.0      
(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งทําให้การส่งออกและ
ภาคการผลิตขยายตัวในเกณฑ์ดี นอกจากน้ีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งขึ้นตาม
การเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการฟ้ืนตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุน
ภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของความเช่ือมั่นในภาคธุรกิจ และการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้กําลังการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ีในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 68.74 ปรับตัวดี
ขึ้นจากช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ที่อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.88 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนสิงหาคม 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนสิงหาคม 2561 
 การนําเขา้ของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 1,548.3         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเครื่องสูบลม เครื่องสูบ
ของเหลว เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่หดตัว 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่า 8,247.4         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการนําเข้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 377 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 22.0 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
1.3 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่ารวม 
16,373.9 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 28.6 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 28.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ อุตสาหกรรม     
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (26 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด 
ทราย หรือดิน (24 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการทําแป้ง จํานวนเงินทุน 
2,632.8 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จํานวนเงินทุน 1,156 
ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนสิงหาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 118 ราย ลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2561 ร้อยละ 8.5 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.3 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่ารวม 2,059.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม 2561 ร้อยละ 17.0 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ อุตสาหกรรม           
ทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (9 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการขุดหรือลอก 
กรวด ทราย หรือดิน (8 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการทํา
นํ้าด่ืม มูลค่าเงินลงทุน 560 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม มูลค่าเงินลงทุน 272 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนสิงหาคม 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนสิงหาคม 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.2 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่ อิงตลาดส่งออก คือ น้ําตาลทราย 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 90.8 (ตัน-%YoY) เพื่อรองรับการละลาย

น้ําตาลทรายดิบ เพื่อแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก ด้วยผลผลิตอ้อยที่เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 40-45 จากปีก่อน  ประกอบกับการผลิตทูน่ากระป๋อง

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.7 (%YoY) จากความกดดันด้านราคา

วัตถุดิบและราคาสินค้าคลายตัว ทําให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มคําสั่งซ้ือ

มากข้ึน  

2 ) กลุ่ ม สิ น ค้ าที่ อิ งตล าดภ าย ในประเทศ  คื อ    

นมพร้อมดื่ม และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 11.4 และ 0.6 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความ

ต้องการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร    

ในประเทศ เดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.1 (%YoY) 

เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน 
 ตลาดส่งออก  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร    

เดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0 โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนใน

เกือบทุกสินค้า เช่น ข้าวขาว แป้งมันสําปะหลัง ซาร์ดีนกระป๋อง    

ข้าวหอมมะลิ  ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  ทูน่ากระป๋อง ไก่แปรรูป  และ

สับปะรดกระป๋อง  ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 125.9  61.2  37.3  21.4  

19.5  13.4  9.0 และ 5.6 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการ

สินค้าของตลาดโลกท่ีขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  

 คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนกันยายน 2561 มีแนวโน้มปรับตัว

เพิ่มข้ึน เนื่องจากโอกาสขยายการส่งออกไปจีนเพิ่มข้ึนทดแทนสินค้า

จากสหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรแปรรูป  และผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง ซ่ึงคาดว่าจีนจะนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐน้อยลง

จากการขึ้นภาษี เพื่อตอบโต้มาตรการทางการค้าของสหรัฐ  รวมทั้ง

สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการ

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยบวกจากนโยบายสนับสนุนภาค

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ย่ิงเสริมให้เศรษฐกิจไทย

มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิม 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และ ผ้าผืน ลดลงร้อยละ 

15.89 และ 9.08 (%YoY) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากโรงงานผลิต
เส้นใยสิ่งทอและผ้าผืนรายใหญ่ หยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อ
ซ่อมบํารุง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้มีการวางแผนการ
ผลิตสินค้าคงคลังให้สามารถรองรับการส่งออกได้อย่างเพียงพอ  

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 4.26 (%YoY) โดย
เป็นการขยายตัวในกลุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษท่ีผลิตจากเส้นใย
สังเคราะห์ ตามการสั่งซ้ือจากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  

การจําหน่ายในประเทศ 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ขยายตัว ร้อยละ 1.18 (%YoY) โดย

เป็นกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูปเพ่ือการส่งออก 

 ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 3.37 และ 
5.70  (%YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคสนใจซ้ือเสื้อผ้า
แฟชั่นจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มเสื้อผ้าราคาถูกท่ีนําเข้าจากจีน
และเวียดนาม รวมถึงกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์ท่ีเป็นสินค้าหรู 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป มี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.62  4.38 และ 13.92 ตามลําดับ โดย
เส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 22 นับต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 สําหรับสินค้าส่งออกสําคัญ คือ เส้นใย
สังเคราะห์และผ้าผืนท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีมีสมบัติพิเศษท่ีไทยมีศักยภาพท้ัง
ในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ ได้แก่ เวียดนาม 
เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา   

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกันยายน 2561 
แนวโน้มการผลิต เส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยเป็นกลุ่มเส้น
ใยสังเคราะห์ท่ีเป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ และเสื้อผ้าท่ีผลิต
จากเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ เช่น เสื้อผ้ากีฬา อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มผ้าผืน อาจมีการผลิตและส่งออกชะลอตัวในกลุ่มผ้าฝ้าย 
ซ่ึงไทยไม่มีวัตถุดิบในประเทศ และความต้องการผ้าฝ้ายของ
ตลาดในประเทศลดลง 

 
 

 

 
 



 

9 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์    

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มีจํานวน 
181,237 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 1.03 
(%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.15  (%YoY) 
จากการปรับเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน 
และอนุพันธ์ ท้ังน้ี การผลิตรถยนต์ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 
เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนสิงหาคม     
ปี 2561 มีจํานวน 86,814 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
ร้อยละ 5.94 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 27.73 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการจําหน่าย
รถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ
รถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจากการลงทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการขยายตัว ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน 
รวมท้ังการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจและเอกชนขยายตัวต่อเน่ือง 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มีจํานวน 
102,513 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 13.71 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.38 
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ชะลอตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย 
ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้  

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน
กันยายน ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ปี 2560 
เน่ืองจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ” 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มีจํานวน 
172,576 คัน เพิ่ ม ข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 0.24 
(%MoM) และเพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 1.79  
(%YoY) จากการป รับ เพิ่ ม ข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
เอนกประสงค์ 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561      
มียอดจําหน่ายจํานวน 156,866 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
ร้อยละ 17.03 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
6.05 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด 51-110 ซีซี., 126-250 ซีซี. และ 251-399 ซีซี. 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561     
มีจํานวน 28,940 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 9.40 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.59 (%YoY) 
โด ย ต ล าด ส่ งอ อ ก มี ก า รช ะล อ ตั ว ใน ป ระ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า     
สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์     
ในเดือนกันยายน ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน      
ปี 2560” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561 

4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนสิงหาคม ปี 2561    
มีจํานวน 7.18 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคม ปี 
2561 ร้อยละ 0.99 (%MoM) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 9.82 (%YoY)  เพื่อรองรับการขยายตัวตามการ
ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ 

 การจําหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 
ปี 2561  มีปริมาณการจําหน่าย 3.08 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือน
กรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 6.35 (%MoM) และเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.68 (%YoY) เน่ืองจากขยายตัว
ตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ และการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนสิงหาคม ปี 2561    
มีจํานวน 1.26 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 
18.64 (%MoM) และเมื่อ เทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน     
มีปริมาณเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.77 (%YoY)  เน่ืองจากได้รับคําสั่งซ้ือ
เพิ่มข้ึนมากจากตลาดส่งออกหลักอย่างฟิลิปปินส์และจีน 

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
รวมในเดือนกันยายน ปี 2561  คาดว่าจะหดตัวลงเน่ืองจากยังอยู่
ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกชุก 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและส่งออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม  ปี 2561  
มีจํานวน 3.33 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561  ร้อยละ 2.44 
(%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.70 (%YoY) 

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 3.08 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ร้อยละ 6.35 (%MoM) และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.95 (%YoY)  
โดยขยายตัวตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ
และการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม 
ปี 2561 มีจํานวน 0.35 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนกรกฎาคม  ปี 2561 
ร้อยละ 13.88 (%MoM)  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 39.79  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักปรับลดคําสั่ง
ซ้ือลงมาก  โดยเฉพาะศรีลังกาไม่มีคําสั่งซ้ือในเดือนน้ี รองลงมา  
ได้แก่  ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ปรับลดคําสั่งซ้ือลง ร้อยละ 93.50 และ 
33.99 ตามลําดับ 

 ค าด ก า รณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส าห ก ร รม ก า รผ ลิ ต  
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน ปี 2561 คาดว่าจะยัง
สามารถขยายตัวได้เล็กน้อยเน่ืองจากยังอยู่ในภาวะฤดูฝน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561 

5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 104.1 สินค้า   
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.9, 9.9 และ 5.1 ตามลําดับ โดยสินค้า
เคร่ืองปรับอากาศมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากคําส่ังซื้อต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 88.6, 

45.6 และ 24.1 เนื่องจากผู้ประกอบการหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทนตลาด
ตุรกีที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางภาษีเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนคอมเพรสเซอร์
และมอเตอร์ไฟฟ้ามีการจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ กระติกน้ําร้อน สายไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ 
เคร่ืองซักผ้า ตู้เย็น และพัดลมตามบ้าน โดยลดลงร้อยละ 29.2, 17.7, 

15.2, 14.7, 12.0, 11.9 และ 2.8 ตามลําดับ โดยหม้อหุงข้าว กระติกน้ํา
ร้อน พัดลมและสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากความต้องการใน
ประเทศลดลง จึงมีการนําสินค้าคงคลังออกมาจําหน่าย ส่วนตู้เย็น       
เตาไมโครเวฟ และเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลงเนื่องจากคําส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศท่ีลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,099.8      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จีน อาเซียน สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น โดยสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลัก เช่น เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 407.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
31.3 แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 178.5      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.9 เคร่ืองอุปกรณ์สําหรับป้องกัน
วงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 161.0 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 
ในขณะที่ตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 123.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
21.9 เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 122.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 โดย
ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 13.6 
“คาดการณ์การผลิตเดือนกันยายน 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมเล็กน้อยร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น 
อาเซียน สหภาพยุโรป” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยมีดัชนี
ผลผลิตอยู่ที่ระดับ 114.9 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก 
ไ ด้ แ ก่  Monolithic IC, PCBA, Printer, Other IC, HDD,  แ ล ะ 
Semiconductor devices transistor (อุ ป ก ร ณ์ ก่ึ ง ตั ว นํ า 
ทรานซิสเตอร์) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2, 15.7, 14.3, 10.5, 6.2 และ 
2.6 ตามลําดับ ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
โลก และใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะ IC ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้เป็น
ชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึง
นํ าไป ใช้ เป็นชิ้น ส่วน  Smart phone, Tablet ส่วน  HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage และในตลาดมี
การพัฒนา Semiconductor มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของ
อุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ เช่น นาฬิกา จอ LED และโฟโต้เซนเซอร์ที่ใช้
ในกล้องถ่ายรูป 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,386.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน จากตลาดหลักเกือบทั้งหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น 
อาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,350.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.8 วงจรพิมพ์มีมูลค่าส่งออก 137.7 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0 เคร่ืองโทรศัพท์
และอุปกรณ์มีมูลค่าส่งออก 120.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.3 ในขณะท่ีวงจร
รวม (IC) มีมูลค่าส่งออก 750.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.5 โดย
ลดลงในตลาดจีนร้อยละ 49.5 
“คาดการณ์ ก ารผ ลิต เดื อน กัน ยายน  2561  อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วงจรรวม เคร่ืองโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มีค่า 128.8 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ เหล็กทรงแบนและเหล็ก
ทรงยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10.9 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.5 จากคําสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรม
อาหารกระป๋อง โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องและซาร์ดีน
กระป๋อง รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่น  
รีดเย็น และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.2  
13.1 และ 7.9 ตามลําดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว 
ลดลงร้อยละ  0.8 โดยเหล็ก เส้นกลมลดลงร้อยละ  16.2 
รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น เหล็กเส้นข้ออ้อย 
และลวดเหล็ก ลดลงร้อยละ 7.6  3.9 และ 1.4 ตามลําดับ ซ่ึง
เหล็กเส้นข้ออ้อย มีดัชนีผลผลิตลดลงติดต่อกันหลายเดือนต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 ยกเว้นเมื่อเดือนมิถุนายน 
2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561   
มีปริมาณ 1.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน สําหรับเหล็กทรงแบนมีการบริโภค 1.1   
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.1 ซ่ึงปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา เพิ่มข้ึนร้อยละ 
54.5 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดบาง ซ่ึงเพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 45.1  39.2 และ 33.5 ตามลําดับ ส่วนเหล็กทรงยาว มี
การบริโภค 0.6 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.8 โดยเหล็กเส้นและ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 ทั้งนี้เหล็กเส้น

และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มข้ึนเป็นเดือนที่ 2 หลังจาก
ลดลงติดต่อกันมา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 
2561 

 การนําเข้า ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 การนําเข้า 
มีปริมาณ 1.2 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.6  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มี
ปริมาณ 0.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.7 เนื่องจากการนําเข้าที่
เพิ่มข้ึนเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 
เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา 
ประเภท Alloy Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 56.8  51.2 และ 50.3 
ตามลําดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.3 
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.3 เนื่องจากการนําเข้าเหล็กลวด      
ประเภท Carbon Steel เหล็กเส้นประเภท Alloy Steel และ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภท Carbon ซ่ึงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 112.4  103.7 และ 89.0 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกันยายน 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตขยายตัว โดยดัชนีการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 
3.1 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและกลุ่ม
เหล็กทรงยาว โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากคําสั่งซ้ือที่มากข้ึนของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนเหล็กทรงยาวการผลิต  
ทรงตัว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าติดตามเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้มาตรการ Safeguard ชั่วคราว เป็นระยะเวลา 200 วัน 
สําหรับสินค้าเหล็กที่นําเข้ามาในตุรกี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และแนวโน้มการ
นําเข้าเหล็กของไทยจากจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซ่ึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ต่อไป” 

 
 

 


