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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

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

MPI* 1.8 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -3.4 -5.3 -3.2

* 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 ที่
อ้างอิงจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฏาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)       

หดตัวร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกที่ไม่รวมทองคำหดตัวร้อยละ 0.4  
เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนเมษายน 2562 มีการผลิตขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.5   
เดือนพฤษภาคมหดตัวร้อยละ 3.4 และเดือนมิถุนายนหดตัวร้อยละ 5.3 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนเมษายน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนเมษายนหดตัว ร้อยละ 17.4 เดือนพฤษภาคมเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.3 และเดือนมิถุนายนหดตัวร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่ในเดือนเดือนเมษายน การผลิต        
จะชะลอตัวลงเน่ืองจากมีวันทำงานน้อย 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกรกฏาคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ หดตัวร้อยละ 6.4 จากเกือบทุกรายการสินค้า (ยกเว้นรถยนต์น่ังขนาด

กลาง) โดยเฉพาะรถบรรทุกปิกอัพ 1 ตัน และรถยนต์น่ังขนาดเล็ก จากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือของสถาบัน
การเงิน  

 การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 8.0 จากโรงกล่ันบางโรงหยุดการผลิตเพ่ือซ่อมบำรุงโรงกลั่นบาง
หน่วยกลั่น โดยเริ่มต้ังแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม  

 เหล็กและเหล็กกล้า หดตัวร้อยละ 15.2 จากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนและท่อเหล็กกล้าเป็นหลัก 
จากผลกระทบของเหล็กสำเร็จรูปราคาถูกนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ และความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่
ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก (ยานยนต์) สินค้าเกษตรแปรรูป (สับปะรด) ที่ผลผลิตลดลง สำหรับผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
ทรงยาวผลิตลดลงจากเหล็กลวดและลวดเหล็กเป็นหลัก จากการหยุดผลิตช่ัวคราวของผู้ผลิตบางราย 

 

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

MPI* -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 9.3 -3.4 -0.7
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 สุรา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.0 จากสุราขาวและสุราผสม จากการทำตลาดโดยการปรับภาพลักษณ์

ของสินค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับดีทำให้ได้รับคำสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น  
 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.7 จากตลาดในประเทศที่มีความต้องการสินค้าต่อเน่ือง 

และตลาดส่งออก จากลูกค้ากลุ่ม CLMV โดยเฉพาะเวียดนามและพม่า 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกรกฎาคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนกรกฎาคม 2562 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

 การนำเข้าเคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 1,627.2       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีการนำเข้าเคร่ืองกังหันไอพ่นและ
ส่วนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ 
และส่วนประกอบขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

  

 การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า  7,886.2 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนำเข้าสินค้าเหล็ก ประเภท
เหล็กแผ่น ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ประเภท แผ่นฟิล์ม ฟอยด์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ก่ึงตัวนำปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 249 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 2.9 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
19.4 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่ารวม 
13,989 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 41.6 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 39.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม    
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 28 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 18 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า              
จำนวนเงินทุน  2,037 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรม บด ย่อย ล้าง เศษพลาสติก เพ่ือทำพลาสติกเป็นเม็ด หรือ
รูปทรงต่าง ๆ  จำนวนเงินทุน  1,787 ล้านบาท 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

   

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 88 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มิถุนายน 2562 ร้อยละ 1.2 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.8 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่ารวม 1,766 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 
2562 ร้อยละ 58.5 (%MoM) แต่เพ่ิมช้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 8 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 7 โรงงาน 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม     
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า มูลค่าเงินลงทุน 602 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการตัดหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ  มูลค่าเงินลงทุน 196 ล้านบาท” 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

7 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกรกฎาคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 
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ดชันีการผลติอตุสาหกรรมอาหาร เดือนกรกฎาคม2562

อตุสาหกรรมอาหาร เนื้อไก่แชแ่ข็งและแข่เย็น
ทนู่ากระป๋อง การผลิตนํา้ตาล

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก ท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน คือ (1) กุ้ง

สดแช่เย็นแช่แข็ง ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.3 (%YoY) เน่ืองจากผู้

นำเข้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพิ่มคำสั่งซ้ือ (2) แป้งมัน

สำปะหลัง ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 (%YoY) เน่ืองจากผู้นำเข้า

หลักอย่างจีนเพิ่มคำสั่งซ้ือ ด้วยระดับราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง 

และ (3) ทู น่ากระป๋อง ดัชนีปรับตัวเพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 1.0 (%YoY) 

เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบตำ่ โดยราคาปลาทูน่าในเดอืนน้ีอยู่ท่ี 1,200 บาท 

ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซ่ึงลดลงร้อยละ 8 จึงทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มกำลัง

การผลิต แม้ผู้นำเข้ายังคงชะลอคำส่ังซ้ือ  

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ำมันปาล์มดิบ 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากถึงร้อยละ 66.1 (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตใน

ประเทศท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับมาตรการเพิ่มปริมาณการใช้และลดสต็อก

น้ำมันปาล์มของภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 ดัชนี

การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์นม เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.9 

และ 11.9 ตามลำดับ (%YoY) ตามความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึน 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.5 (%YoY)  

จากท้ังดัชนีรายได้เกษตรกรและดัชนีราคาสินค้าเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ให้การบริโภคในประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 

น้ำมันปาล์ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  
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สหรฐัฯ

มูลคา่การส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร เดอืนกรกฎาคม
2562

อตุสาหกรรมอาหาร เนื้อไก่แชแ่ข็งและแข่เย็น
ทนู่ากระป๋อง การผลิตนํา้ตาล  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 

เดือนกรกฎาคม 2562 กลับมาเป็นบวกเล็กน้อยร้อยละ 0.2 หลังจาก

ติดลบต่อเน่ืองสองเดือน โดยสินค้าสำคัญ เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 

น้ำตาลทรายดิบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป    

น้ำผลไม้กระป๋อง  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สับปะรดกระป๋อง 

ผลิตภัณฑ์ข้าว และข้าวหอมมะลิ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  25.3  

19.8  18.4  17.4  12.1  10.6  9 .1  8 .7   7 .3  และ  5 .2  

ตามลำดับ รวมท้ังผลไม้สด (ทุเรียนและลำไย) เพิ่มข้ึนค่อนข้างมาก 

เน่ืองจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

ขยายตัวเพิ่มข้ึน แม้ว่าความต้องการนำเข้าสินค้าสำคัญ อาทิ ข้าวขาว 

ทูน่ากระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง จะชะลอ

ตัวลง 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออก
ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนสิงหาคม น่าจะเพิ่มข้ึนเล็กน้อย
ต่อเน่ืองจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยบวก
อย่างผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวเพิ่มข้ึนและความต้องการเริ่ม
กลับมาขยายตัว อาทิ กุ้ง สับปะรด และมันสำปะหลัง แต่ก็ยังมีหลาย
สินค้ายังมีแนวโน้มชะลอลง เช่น ทูน่ากระป๋อง ข้าวขาว ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง จากความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า ประกอบกับการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 91.7 สินค้าที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เตาไมโครเวฟ พัดลมตาม
บ้าน มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และคอมเพรสเซอร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20 .0 , 19 .1 , 13 .9 , 13 .5 , 9 .0 , 6 .9  และ  0 .1  ต ามล ำ ดับ  โด ย
เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม เตาไมโครเวฟ และตู้ เย็นมีการจำหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าและคอมเพรสเซอร์
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากต่างประเทศ และมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากตลาด
ภายในประเทศ ในขณะที่สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ กระติกน้ำร้อน 
สายไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า และหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ 27.6, 24.8, 23.9 
และ 16.4 ตามลำดับ โดยเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศลดลง ส่วนหม้อหุงข้าว สายไฟฟ้า และ
กระติกน้ำร้อนมีการผลิตลดลงเน่ืองจากการจำหน่ายในประเทศท่ีลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,035.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน 
และสหภาพยุโรป โดยสินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 435.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 
โดยเพ่ิมขึ้นในตลาดออสเตรเลียร้อยละ 29.2 ญี่ปุ่นร้อยละ 11.2 เวียดนาม
ร้อยละ 4.8 ส่วนตู้เย็น ตู้แช่ และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 168.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 โดยเพ่ิมในตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 27.5 
เวียดนามร้อยละ 23.8 ตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 205.8 ส่วนตู้เย็นมีมูลค่า
การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 260.5 และญี่ปุ่นร้อยละ 45.3 
ในขณะที่ เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองซักแห้ง และส่วนประกอบมีมูลค่า 91.6      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 27.1 โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา   
ร้อยละ 87.0 จากมาตรการ safeguard ที่สหรัฐอเมริกามีต่อไทย 
“คาดการณ์การผลิตเดือนสิงหาคม 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
สินค้ า เค ร่ืองป รับอากาศและ ตู้ เย็ น มี ค ำ ส่ั งซื้ อ จากญี่ ปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 93.8 
สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ Semiconductor devices transistor, IC, 
HDD และ PWB โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 29.6, 14.8, 5.8 และ 3.3 
ตามลำดับ เน่ืองจากคำสั่งซื้อจากตลาดหลักปรับตัวลดลง และความ
ต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ชะลอตัว ส่วน PCBA มีการผลิต
เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนสินค้าคงคลังที่นำออกมาจำหน่าย 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,959.5    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง โดยวงจรรวม (IC) มี
มูลค่าส่งออก 618.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.8 ส่วนสินค้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออก 1,133.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 3.3 HDD มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 2.9 

 “คาดการณ์ การผลิตเดือนสิงหาคม  2562 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากคำสั่งซื้อจากตลาดหลัก
ปรับตัวลดลงและความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ี
ชะลอตัว” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีจำนวน 

170,847 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2562 ร้อยละ 1.17     

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.70    

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ 

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม       

ปี 2562 มีจำนวน 81,044 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2562    

ร้อยละ 5.82 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน    

ร้อยละ 1.10 (%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์ 

PPV และรถยนต์ SUV ส่วนหนึ่งจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ 

 การส่งออกรถยนต์  ในเดือนกรกฎาคม  ปี  2562         

มีจำนวน 82,151 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2562  ร้อยละ 

15.81 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

8.87 (%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้น

ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป 
 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน เดือนสิงหาคม   
ปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม ปี 2561 เนื่องจากตลาด
ในประเทศเร่ิมชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบาง” 

 
 
 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
มีจำนวน 156,055 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2562 ร้อยละ 
1.47 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
9.35 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์ 

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม      
ปี 2562 มียอดจำหน่ายจำนวน 148,723 คัน ลดลงจากเดือน
มิถุนายน ปี 2562 ร้อยละ 1.12 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1 0.96 (%YoY) 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์  ในเดือนกรกฎาคม         
ปี  2562 มีจำนวน  32,036 คัน  ลดลงจากเดือนมิ ถุนายน            
ปี 2562 ร้อยละ 17.55 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 0.30 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัว
ในประเทศจีน ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 

 
“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

รถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม ปี 2561 เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศและ
เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 17.67 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้ 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 1.90 ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 12.93 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
น้ำยางสดในประเทศปรับตัวสูงข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา และเงิน
บ าทแ ข็ งค่ า ข้ึ น เม่ื อ เที ยบกั บ ดอลลา ร์สห รัฐฯ  ทำให้
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงข้ึนจึงชะลอการผลิต
ลง 

  
การจำหน่ายในประเทศ 

 ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.73 ตามความต้องการใช้ท่ีสูงข้ึน   

 ยางรถยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.50 ตามการขยายตัว
ของตลาด Replacement 

 ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.53 ตามความต้องการ
ใช้ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
 ยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ         

น้ำยางข้น) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.64 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทยสั่งซ้ือยางจากไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.39    

 ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.40 ตามการขยายตัว
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 

 ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.35 จากการขยายตัวของ
ตลาดสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และจีน 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2562   

การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะขยายตัวจากเดือนก่อนตามปริมาณการ
เข้าสู่ตลาดของยางท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเป็นฤดูฝนซ่ึงจะมีปริมาณผลผลิต
น้ำยางออกสู่ตลาดจำนวนมาก สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์
ในประเทศคาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาด 
Replacement และตลาดส่ งออก ท่ี สำคั ญ ของไทย  โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา ในส่วนของการผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในประเทศ   
คาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ   

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าสูงข้ึนเนื่องจากจีนมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ยางจากไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกยางรถยนต์และ  
ถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป 
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจำหน่าย 
 ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม 2562  ดัชนีผลผลิต

ลดลงร้อยละ 0.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนี
ผลผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ ลดลง
มากท่ีสุด  ร้อยละ 12.90 ในขณะท่ีกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 7.36    

    ดัชนีการส่งสินค้า เดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีการส่ง
สินค้า ขยายตัวร้อยละ 1.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่า
ดัชนีส่งสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ  ขยายตัวมากท่ีสุด 
ร้อยละ 7.02 รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพลาสติก ร้อยละ 
4.09 
การตลาด 

    การส่งออก  เดือนกรกฎาคม  ปี  2562 มีมูล ค่า 
363.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีทำให้มูลค่าการส่งออก
เพิ่มข้ึน 3 อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (3923) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ 
(3920) และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีเป็นแบบ
เซลลูลาร์ (3921) โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.98 3.98 และ 12.30 ตามลำดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท้ังน้ี เน่ืองจากประเทศคู่ค้า เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และในกลุ่ม ASEAN เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม    
อินโดนิเซีย มีคำสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน 

 
 
 

     การนำเข้า เดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีมูลค่า 439.80 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มข้ึน 3 อันดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่น ๆ (3926) กลุ่มผลิตภัณฑ์
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีเป็นแบบเซลลูลาร์ (3921) โดย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.03 19.43 และ 12.10 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
 

แนวโน้ มอุ ตส าหกรรมพลาสติ ก  เดื อนสิ งห าคม  2562  
คาดว่า การผลิตและการตลาดยังขยายตัวต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี   
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และผลกระทบจากสงครามการค้า 
รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันและค่าเงินบาท ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการผลิต อาจส่งผลลบต่อตลาด  

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนีผลผลิต ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ใน

เดือนกรกฎาคมปี 2562 ลดลงร้อยละ 13.32 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยค่าดัชนีผลผลิตกลุ่ม

เคมี ภัณ ฑ์ ข้ันปลายลดลงมากสุด ร้อยละ 17.87 ซ่ึ ง

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตลดลง ได้แก่ ปุ๋ย  

 การจำหน่าย เดือนกรกฎาคม ปี 2562 ลดลง

ร้อยละ 7.50 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

กลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน ลดลงร้อยละ 11.16 และ กลุ่ม

เคมีภัณฑ์ ข้ันปลาย ลดลงร้อยละ 6.27 ซ่ึงผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ท่ีลดลง ได้แก่ โซดาไฟ และปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

 การส่งออก เดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีมูลค่ารวม 

756 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.60 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีข้ันปลาย        

มีมูลค่ารวม 382 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.61 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้

มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เคร่ืองสำอาง  ส่วนกลุ่ม

เคมีภัณฑ์ข้ันพ้ืนฐานมีมูลค่าการส่งออก 374 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.23 เม่ือเทียบกับช่ วงเดียวกัน         

ของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงเม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และ

เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สำหรับตลาดหลักในการส่งออกเคมีภัณฑ์

คือ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 การนำเข้า เดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีมูลค่ารวม 
1,389 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.01 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 
564 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.77 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้าเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ ปุ๋ย  สี  และ เคร่ืองสำอาง  ส่วนเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่า
การนำเข้า 825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.68 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้มูลค่า
การนำเข้าลดลงได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์         
อนินทรีย์ โดยตลาดหลักท่ีนำเข้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 
สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 

 
คาดการณ์แนวโน้มในเดือนสิงหาคม ปี 2562 

คาดว่าการส่งออกและนำเข้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะ
ยังคงหดตัวลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวลง จาก
นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน   
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม ปี 2562 ดัชนีผลผลิต

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 

Toluene ซ่ึงนำไปใช้เป็นตัวทำละลายและเป็นสารตั้งต้นสำหรบัการ

ผลิตสารชนิดอื่น ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.95 ส่วนในกลุ่มปิโตรเคมีข้ัน

ปลายท่ีมีดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจะอยู่ในกลุ่มเม็ดพลาสติกท่ีนำไปใช้

ผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ PVC resin, PET resin, PP resin, และ PE 

resin เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.97 5.73 5.27 และ 4.20 ตามลำดับ   

 ดัชนีการส่งสินค้า ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ดัชนีการ

ส่งสินค้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีมีดัชนีการส่งสินค้าเพ่ิมข้ึน ในกลุ่มปิโตรเคมีพื้นฐาน 

ได้แก่  Toluene เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.52 ส่วนในกลุ่มปิโตรเคมีข้ัน

ปลาย ได้แก่ PVC resin, PE resin, และ PET resin เพิ่มข้ึนร้อยละ

20.59 14.65 และ 5.73 ตามลำดับ 

 การส่งออก ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีมูลค่า 
989.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.97 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงส่วนมากนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และตัวทำละลาย ได้แก่ Terephthalic Acid, Benzene, 
Para-Xylene และ Toluene ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีมี
มู ล ค่าการส่ งออกลดลง  จะอ ยู่ ในกลุ่ ม เม็ ดพลาสติ ก ท่ี ใช้ ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ PE resin, PP resin PC resin, PET 
resin,  และ PS resin เป็นต้น ท้ังน้ีในภาพรวมมีสัดส่วนของการ
ส่งออกปิโตรเคมี ไปยังประเทศท่ีสำคัญ  ได้แก่ จีน (34.19%) 
อินโดนีเซีย (9.95%) เวียดนาม (8.81 %) อินเดีย (8.76%) และ
ญี่ปุ่น (7.52%) เป็นต้น 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนำเข้า ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีมูลค่า 

493.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.05 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่า

นำเข้าลดลง ได้แก่ Vinyl Chloride, Acetic Acid, Para-Xylene 

และ Ethylene Glycol ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ข้ันปลายท่ีมี

มูลค่านำเข้าลดลง ได้แก่ Nylon resin, PES resin นำไปใช้ใน

อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ และ BR rubber, SR rubber 

นำไปใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ท้ังน้ีในภาพรวมมีสัดส่วน

การนำเข้าปิโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น (16.17%) 

จีน (14.62%) เกาหลีใต้ (12.56%) สิงคโปร์ (11.12%) และ

มาเลเซีย (9.49%) เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนสิงหาคม ปี 2562 คาดว่าจะลดลงจาก
ระดับเดิม เน่ืองจากราคาปิโตรเคมียังคงปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ตาม
ทิศทางราคาน้ำมันดิบ และส่งผลให้ส่วนต่างราคาของการผลิต  
ปิโตรเคมียังอ่อนแอต่อเน่ือง รวมถึงผลกระทบจากนโยบายปกป้อง
ทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ี
สำคัญของไทยคาดว่าจะชะลอตัว เช่น  จีน  เวียดนาม  ญี่ปุ่ น 
อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น 
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนกรกฎาคม   ปี 2562 มีค่า 
97.5 ลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรง
ยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับ
ลดลงท้ังสองผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 97.8 ลดลงร้อยละ 4.5 จากการผลิต
เหล็กลวด ลดลงร้อยละ 40.7 เน่ืองจาก  (1) มีโรงงานผลิตเหล็ก
ลวดบางโรงงานหยุดการผลิตช่ัวคราว (2) มีการนำเข้าสินค้าเหล็ก
ลวดจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดย ในเดือนกรกฎาคม 2562 มี
ปริมาณการนำเข้า 120,767 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.0 และ (3) 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีการนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ เช่น ลวดเหล็กโดยในเดือนกรกฎาคม 2562 มี
ปริมาณนำเข้า 24,713 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.6 ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การผลิตลดลง รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีด
ร้อน และลวดเหล็ก ลดลง   ร้อยละ 14.3 และ 6.4 ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 
94.0 ลดลงร้อยละ 23.7 (ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2) จากการ
ลดลงของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 40.3 
โดยลดลง2 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2562 
เน่ืองจาก (1) ราคาขายในประเทศท่ีลดลงมาก โดยลดลงร้อยละ 
4.8  จึงทำให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้  
ประกอบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีการนำเข้า
สินค้าทดแทนเหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศ เช่น เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 มี
ปริมาณการนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แบบจุ่มร้อน 172,456 
ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 43.7 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง
รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 35.3 โดยลดลง 
16 เดือน ติดต่อกันตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กรกฎาคม 2562 

(เน่ืองจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีการนำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเดือนกรกฎาคม 2562 มี
ปริมาณนำเข้า 25,534 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.3 ประเทศหลักท่ี
นำเข้า คือ จีน และเกาหลีใต้) และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงร้อยละ 
8.2   

 การจำหน่ ายในประเทศ  ใน เดื อนกรกฎาคม          
ปี 2562  มีปริมาณการจำหน่าย 1.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ            
10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑ์ ใน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณการจำหน่าย 0.6     
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 จากการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรีดร้อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.6  โดยมีปัจจัยสนับสนุนการ
การขยายตัวของการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐ และ
การก่อสร้างอาคารเพ่ือการพาณิชย์ของภาคเอกชน ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจำหน่าย 1.0 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.5 จากการบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ท้ังแบบ 
HDG และ EG) เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.4 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นหนา
รีดร้อน และเหล็กแผ่นบางรีดเย็น เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.2 และ 17.1 
ตามลำดับ   

 การนำเข้า ในเดือนกรกฎาคม  ปี 2562 มีปริมาณ
นำเข้า 1.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและ
เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กทรงยาวมีปริมาณนำเข้า 
0.3 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.6 จากการนำเข้าเหล็กโครงสร้าง
รีดร้อน ประเภท Stainless Steel เพิ่ม ข้ึน   ร้อยละ 113.1 
(ประเทศหลักท่ีนำเข้า คือ จีน และญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กเส้น 
ประเภท Alloy Steel และเหล็กลวด ประเภท  Carbon Steel 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 81.0 และ 51.8 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็ก
ทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 31.8 จาก
การนำเข้าเหล็กแผ่นหนารีดร้อน ประเภท Alloy Steel เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 361.3 (ประเทศหลัก ท่ีนำเข้า คือ จีน  และญี่ ปุ่ น ) 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 
และ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน ประเภท Carbon Steel เพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 128.6 และ 67.9 ตามลำดับ  

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม 2562 
คาดการณ์ ว่า การผลิตลดลงเมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกัน       
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
โลหะ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป 

ลดลง ร้อยละ 1.62  16.01  และ 6.18 (%YoY) เป็นผลมา
จากคำสั่ ง ซ้ือจากประเทศคู่ ค้ าลดลง รวม ถึงแนวโน้ ม       
ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกท่ีคาดการณ์ว่าจะชะลอ
ตัว และความต้องการบริโภคในประเทศลดลง จึงทำให้
ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำเพ่ือเป็นสต๊อกสินค้า
ลง  
การจำหน่ายในประเทศ 

 เส้นใยสิ่งทอ ขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.76 
 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 8.30 และ 

7.54 (%YoY) เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิต
สินค้าท้ังเพ่ือการส่งออกและการบริโภคในประเทศลดลง 
ประกอบกับมีการนำเข้าเสื้อผ้าแฟชั่นจากจีน รวมถึงเสื้อผ้า   
แบรนด์เนมต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เส้นใยสิ่งทอ มูลค่าลดลง ร้อยละ 20.06 โดยเฉพาะ

ตลาดจีน ซ่ึงสั่งซ้ือเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืนจากไทยลดลง ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากประเทศดังกล่าวส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไป
ยังตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง 

 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
0.29  และ 9.22 (%YoY) ตามลำดับ เนื่องจากมีการขยายตัวของ
การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปสุภาพบุรุษและสตรี รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก
อ่อน ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนสิงหาคม 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คาดว่า การ
ผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้า การลงทุน ในตลาดดังกล่าวชะลอตัวมี
ผลต่อภาคการผลิตซ่ึงจะทำให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทย
ลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ได้ในกลุ่มท่ีสามารถยกระดับไปรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

ก.ค.61 ก.ย.61 พ.ย.61 ม.ค. 62 มี.ค.-62 พ.ค.-62 ก.ค.-62

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2562 มีจำนวน 7.36  ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน   
ปี  2562  ร้อยละ 7.63 (%MoM) และเพิ่ม ข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.53 (%YoY)   

 การจำหน่ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562   มีปริมาณการจำหน่าย 2.94  
ล้านตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน  ปี 2562   ร้อยละ 1.22 
(%MoM)  แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.51 (%YoY)    

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2562  มีจำนวน  0.75  ล้านตัน  ลดลงจากเดือนมิถุนายน 
ปี 2562 ร้อยละ 45.54 (%MoM)  และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนมีปริมาณลดลงร้อยละ 28.71 (%YoY)  
คาดการณแ์นวโน้มของอุตสาหกรรมการผลติปูนซีเมนต์ในภาพรวม
เดือนสิงหาคม ปี 2562  มีแนวโน้มหดตัวลงเล็กน้อย 
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซี เมนต์  (ไม่ รวมปูน เม็ด ) ใน เดือน
กรกฎาคม ปี 2562  มีจำนวน 3.53  ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนมิถุนายน ปี 2562  ร้อยละ 0.75 (%MoM)   และ
เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.50 (%YoY) 

 ก า รจ ำห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ เดือนกรกฎาคม  ปี 2562   มียอดจำหน่าย
จำนวน 2.94 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน  ปี 2562   
ร้อยละ 0.92 (%MoM)  แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.49 (%YoY)   

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
กรกฎาคม  ปี 2562  มีจำนวน 0.53 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนมิถุนายน  ปี 2562 ร้อยละ 1.07 (%MoM)  และเพิ่มข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 28.38 (%YoY)  ซ่ึงเป็น
ผลจากการปรับเพ่ิม คำสั่งซ้ือจากกัมพูชา ร้อยละ  46.64              

 
คาดการณ์ แน วโน้ มของอุ ตส าหกรรมการผลิ ต              

ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม ปี 2562 คาดว่า           
จะหดตัวลงเช่นกัน 

 


