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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2559 2560 2561 
%YoY Year ต.ค. 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. Year(f)

MPI* 1.4 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 5.0 4.9 0.8 -2.7 4.1 2.5

* 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กลับมา

ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  จากเดือนกันยายนที่ดัชนีฯ หดตัว เป็นผลจากทั้งการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี โดยการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.5 
และ 8.7 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีแม้จะหดตัวในเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นการปรับลดลงช่ัวคราว แต่ก็
กลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนตุลาคม กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 4.9 เดือน
สิงหาคมร้อยละ 0.8 และเดือนกันยายนร้อยละ -2.7 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.0 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 1.8  

 

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

MPI -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.7 -1.1 -2.8 0.2 -1.9 1.6

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ    
-2.8 เดือนสิงหาคมร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคมหลังจากการที่โรงงานส่วนใหญ่เร่งผลิตในเดือนพฤษภาคมเพ่ือชดเชยการปิดทําการช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ดีสําหรับเดือนกันยายน 2561 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -1.9 ซึ่งตามฤดูกาลปกติ 
MPI จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นในเดือนกันยายน แต่ในเดือนกันยายนของปีน้ีได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงช่ัวคราวของ
การส่งออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนตุลาคม 2561 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์และเคร่ืองยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.7 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นเกือบทุกรายการสินค้าโดยเฉพาะ

เครื่องยนต์ดีเซล รถกระบะ และรถยนต์น่ังขนาดกลาง ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศเป็นหลักรวมถึง          
มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 

 บุหรี่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 434.6 จากฐานตํ่าในปีก่อนที่เริ่มต้นบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
ส่งผลให้ราคาบุหรี่ในตลาดมีความผันผวนกระทบต่อคําสั่งซื้อ โรงงานจึงหยุดผลิตเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 145.1 จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปกติทําให้โรงงานปิดหีบช้ากว่าปีก่อน    
จึงยังมีการแปรสภาพนํ้าตาลทรายดิบเป็นนํ้าตาลทรายขาว 

 การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.8 จากนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเบนซินออกเทน
91 เป็นหลักตามความต้องการใช้นํ้ามันเพ่ือการคมนาคมและการขนส่งในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.5 ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ จากการทํากิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจและเพ่ิมยอดขายของผู้ผลิต และการส่งออกซึ่งยังคงเป็นคําสั่งซื้อจากตลาด
ญี่ปุ่น เป็นหลัก รวมถึงมีคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นจากตลาดแอฟริกา และอินโดนีเซีย 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.5      
(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนท้ังด้านการบริโภค       
และการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจ้างงานท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น และรายได้ครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนภาครัฐยังเป็นแรงสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าบางประเทศที่ชะลอตัวลง และนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐรวมถึงการตอบโต้
จากประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าชะลอลงเล็กน้อย 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนตุลาคม 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนตุลาคม 2561 
 การนําเขา้ของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

 การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่า 1,512.8          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากการนําเข้า เครื่องยนต์ 
เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ และเคร่ืองจักรใช้ในการ
ก่อสร้างและส่วนประกอบ เน่ืองจากฐานการนําเข้าในปีก่อนค่อนข้างสูง 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่า 7,882.8         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการนําเข้าอุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เคมีภัณฑ์ รวมถึงเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ โดยการนําเข้า
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการจําหน่ายภายในประเทศและการส่งออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 382 โรงงาน เพ่ิมขึ้น
จากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 7.9 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.2 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่ารวม 
32,729.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 112.0 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 60.7 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (31 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ (28 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้  
ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง จํานวนเงินทุน 12,946 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตนํ้าประปา จํานวนเงินทุน 
1,980 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 113 ราย ลดลงจากเดือนกันยายน 
2561 ร้อยละ 1.7 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.9 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่ารวม 1,974.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 
2561 ร้อยละ 22.8 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41.7 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนตุลาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการขุดหรือ
ลอก กรวด ทราย หรือดิน (11 โรงงาน) และอุตสาหกรรมทําเคร่ืองเรือนจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (8 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมผลิต 
ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์  มูลค่าเงินลงทุน 524 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ มูลค่าเงินลงทุน 232 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนตุลาคม 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนตุลาคม 2561 ปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.0 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่ อิงตลาดส่งออก คือ น้ําตาลทราย 

ปรับตัวเพิ่ม ข้ึนร้อยละ 145.7 (ตัน-%YoY) เพื่อรองรับการ

ละลายน้ําตาลทรายดิบ เพื่อแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวและ

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก ด้วยผลผลิตอ้อย    

ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 40-45 จากปีก่อน  ประกอบกับการผลิตทูน่า

กระป๋อง และไก่ปรุงรส ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.6 และ 16.0 

ตามลําดับ (%YoY) จากความต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ ไก่สด  

แช่เย็นแช่แข็ง และนมพร้อมดื่ม การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 

10.2 และ 16.1 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการ

บริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง           

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร    

ในประเทศ เดือนตุลาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.2 (%YoY) 

เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน 
 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

ตุลาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 (%YoY) โดยปรับตัวเพิ่มข้ึน

ในเกือบทุกสินค้า เช่น น้ําตาลทรายดิบ  ข้าวขาว  แป้งมันสําปะหลัง  

ซาร์ดีนกระป๋อง  น้ํ าตาลทรายขาว  ทุ เรียนสด   ข้าวหอมมะลิ    

ไก่แปรรูป  ทูน่ากระป๋อง และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  ปรับตัวเพิ่มข้ึน    

ร้อยละ 299.4  83.0  74.3  36.0  29.4  26.5  18.4  16.7  14.9  

และ 11.9  ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการสินค้าของ

ตลาดโลกที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออก     

ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 2561 มีแนวโน้ม 

ดี ข้ึนต่อ เนื่ องสอดคล้องกับ คําสั่ ง ซ้ือล่ วงหน้ าจากต่ างประเทศ 

ที่ป รับเพิ่ ม ข้ึน  และอุปสงค์ในประเทศที่ ขยายตัวอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง และ

แป้งมันสําปะหลัง รวมทั้งสินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ)    

ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัย

บวกจากการเร่งตัวข้ึนของการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน

ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้ม

ขยายตัวในเกณฑ์ดี 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.68 (%YoY) 

ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น   
เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยอาระมิด  

 ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 0.67 
และ 2.15 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากมีผู้ประกอบการ
โรงงานทอผ้ายกเลิกการผลิตผ้าฝ้าย ซ่ึงความต้องการของ
ตลาดในประเทศและส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิต   
ผ้าทอใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูปลดลงในกลุ่มชุดชั้นในสตรี 
ซ่ึงมีการนําเข้าจากจีนมาทดแทนการผลิตในประเทศ แต่ใน
กลุ่มเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายบุรุษยังขยายตัวได้ตามทิศทางการ
ส่งออกในประเทศเพื่อนบ้าน  

การจําหน่ายในประเทศ 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และ ผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 11.31 

และ 10.93 ตามลําดับ (%YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้
วัตถุดิบในประเทศเพ่ือผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปส่งออก 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 5.08 (%YoY) ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากกระแสความนิยมสินค้าแบรนด์ต่างประเทศของ
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป     

มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.97  2.65  และ 24.29 ตามลําดับ 
(%YoY) โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 24 
นับต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 สําหรับสินค้าสําคัญ คือ 
เส้นใยสังเคราะห์ และผ้าผืนท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยท่ีมีสมบัติพิเศษท่ีไทยมีศักยภาพท้ังใน
การผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ ได้แก่ เวียดนาม 
เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา ส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ขยายตัวจากการท่ีไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตเสื้อผ้า
ให้กับแบรนด์ต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบการรับจ้าง
ออกแบบและผลิตสินค้า 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2561 
แนวโน้มการผลิตเส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยเป็นกลุ่ม 
เส้นใยสังเคราะห์ท่ีเป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ (Technical 
textile) และเสื้อผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มผ้าผืน อาจมีการผลิตและส่งออกชะลอตัวในกลุ่ม
ผ้าฝ้าย ซ่ึงไทยไม่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศ ประกอบกับ
ความต้องการผ้าฝ้ายของตลาดในประเทศลดลง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์    

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มีจํานวน 197,203 
คัน ซ่ึงเป็นการผลิตรถยนต์สูงท่ีสุดในรอบ 63 เดือน โดยเพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 7.65 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.62  (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของ
การผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์    
เพื่อการพาณิชย์  

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนตุลาคม ปี 2561     
มีจํานวน 86,931 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 2.00 
(%MoM) แต่ เพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 26.81 
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการจําหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 
1 ตัน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจาก
การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัว รวมท้ังผลผลิตสินค้า
ทางการเกษตรท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

 การส่งออกรถยนต์  ในเดือนตุลาคม  ปี  2561 มีจํานวน 
93,338 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 10.39 (%MoM) 
แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.75 (%YoY) โดยการ
ส่งออกรถยนต์ขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2561 จะชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 
เน่ืองจากรอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในงานมหกรรมยานยนต์” 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มีจํานวน 
167,314 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 1.06 (%MoM) 
และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.91 (%YoY) จากการ
ปรับเพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มียอด
จําหน่ายจํานวน 139,290 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 
0.86 (%MoM) แต่เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.74 
(%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด     
51-110 ซีซี, 126-250 ซีซี และ 251-399 ซีซี 

 การส่ งออกรถจักรยานยนต์  ใน เดือนตุลาคม  ปี  2561     
มีจํานวน 27,590 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 4.50 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.54 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
และเมียนมา 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์     
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2560” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561 

4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

ต.ค.60 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

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนตุลาคม ปี 2561    
ม ีจํานวน  6.88 ล ้านต ัน  ลดลงเล ็กน ้อยจากเด ือนก ันยายน    
ปี 2561 ร้อยละ 1.04 (%MoM) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 3.68 (%YoY)  เพื่อรองรับการขยายตัวตาม
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐที่มีความคืบหน้า
อย่างต่อเน่ือง 

 การจําหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือนตุลาคม 
ปี 2561  มีปริมาณการจําหน่าย 2.85 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือน
กันยายน ปี 2561 ร้อยละ 1.50 (%MoM) และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.92 (%YoY) เน่ืองจากขยายตัว
ตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ และการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนตุลาคม ปี 2561     
มีจํานวน 1.70 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 
79.21 (%MoM) และเมื่ อ เทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน     
มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 71.98 (%YoY)  เน่ืองจากได้รับคําสั่งซ้ือ
เพิ่มข้ึนมากจากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ บังคลาเทศ (ในส่วนของปูน
เม็ด) โดยเพิ่มข้ึน ร้อยละ  351.61  รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์  และ
เวียดนาม  เพิ่มข้ึนร้อยละ 107.07 และ 35.95 ตามลําดับ 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลติปูนซีเมนต์รวมใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561  คาดว่าจะหดตัวลงกว่าเดือนน้ีเล็กน้อย 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและส่งออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม ปี 2561  
มีจํานวน 3.19 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2561  ร้อยละ 4.61 
(%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.99 (%YoY)  

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 2.85 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2561 ร้อยละ 2.23 (%MoM) และเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.04 (%YoY)  
โดยขยายตัวตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ
และการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด ) ในเดือนตุลาคม 
ปี 2561 มีจํานวน 0.36 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2561 
ร้อยละ 7.76 (%MoM)  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 24.54  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักมีการปรับลด
คําสั่งซ้ือลง ได้แก่ ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  และ ลาว  ลดลงร้อยละ 
78.28  38.03  และ 15.94  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) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 คาดว่าจะ
หดตัวลงกว่าเดือนน้ีเล็กน้อย 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 101.9 
สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ หม้อหุงข้าว กระติกน้ําร้อน พัดลมตามบ้าน 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนคอนเดนซ่ิงยูนิต  เตาไมโครเวฟ และคอมเพรสเซอร์ โดยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 32.2, 29.5, 21.6, 20.12, 17.7, 12.5 และ 5.2 ตามลําดับ โดย
สินค้ากระติกนํ้าร้อน เตาไมโครเวฟ และเคร่ืองปรับอากาศมีการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากคําส่ังซื้อต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยสินค้าเคร่ืองปรับอากาศ
เพ่ิมขึ้นในตลาดญี่ปุ่น และอินโดนีเซียร้อยละ 35.1 และ 22.4 ตามลําดับ 
เนื่องจากความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าที่เพ่ิมขึ้น ส่วนพัดลมตาม
บ้าน คอมเพรสเซอร์ และกระติกน้ําร้อนมีการจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่สินค้ามีการปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองซักผ้า มอเตอร์ไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และตู้เย็น  โดยลดลงร้อยละ 23.4, 14.5, 8.3 และ 4.1 
ตามลําดับ โดยมอเตอร์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากมี
การนําสินค้าคงคลังออกมาจําหน่าย ส่วนสินค้าตู้เย็นและเคร่ืองซักผ้ามี
การผลิตที่ลดลงเน่ืองจากคําส่ังซื้อจากต่างประเทศท่ีลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,969.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ
อาเซียน โดยสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 
336.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 แผงสวิตซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 174.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13.8 ในขณะที่ ตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 119.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
ร้อยละ 6.8 เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 89.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
42.9 โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 98.7 เนื่องจากมาตรการ 
Safeguard สินค้าเคร่ืองซักผ้าที่สหรัฐอเมริกามีต่อไทย 

“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะปรับตัวเพ่ิมเล็กน้อยร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น 
อาเซียน ญี่ปุ่น ในขณะที่เคร่ืองซักผ้ามีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลงใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงโดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 100.3 ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ Other IC และ HDD ลดลงร้อยละ 
15.1 และ 4.9 ตามลําดับ เน่ืองจากคําส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลง และ
ผู้ประกอบการบางรายมีการนําสินค้าคงคลังออกมาจําหน่าย ทําให้มีการ
ผลิตลดลง โดย HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud 
Storage ในขณะที่ Printer, PCBA, Semiconductor devices transistor 
(อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์) และ Monolithic IC เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.1, 
16.0 8.6 และ 5.6 ตามลําดับ โดยเติบโตตามการขยายตัวของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะ IC ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้เป็นชิ้นส่วน
สําคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใช้เป็นชิ้นส่วน 
Smart phone, Tablet และในตลาดมีการพัฒนา Semiconductor มาก
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ 

 การส่งออกสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,188.2       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน จากตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป โดย
เคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออก 287.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 40.1 โดยเพ่ิมในตลาดญี่ปุ่นถึงร้อยละ 69.1 เนื่องจากผู้ผลิตบางรายมี
การผลิตเพ่ือส่งออกสินค้ากลับไปท่ีบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่สินค้า
วงจรรวมมีมูลค่าส่งออก 630.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.1 โดยลดลง
ในตลาดจีนถึงร้อยละ 38.6 สินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,186 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.5 โดย 
HDD มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 19.5 ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ 
26.7 และจีนร้อยละ 12.8 เนื่องจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2561 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

  ดัชนีการผลิต ในเดือนตุลาคม  ปี 2561 มีค่า 115.7 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก  
ทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม     
ปรับเพิ่มข้ึนทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบนมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 113.9 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.9 
จากการเพิ่มข้ึนของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ร้อยละ 14.6 โดย
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีประเภทที่เพิ่มข้ึน คือเหล็กกัลวานิล 
(GA) ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รองลงมา 
ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 และ 1.9 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 116.7 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 7.4 โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดเย็น เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 16.9 รองลงมา ได้แก่ ลวดเหล็ก ลวดเหล็กแรงดึงสูง 
และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.1  
11.3  และ 10.0 ตามลําดับ การผลิตเหล็กในเดือนตุลาคม     
ที่เพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการขยายตัวของการก่อสร้างที่ขยายตัว
ตามแรงสนับสนุนของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

 การจํ าห น่ ายในประเทศ  ใน เดื อนตุ ลาคม         
ปี 2561 มีปริมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการบริโภค 
1.0 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.3 โดยเหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.3 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 
และเหล็กแผ่นบางรีดเย็น ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.9  และ 17.1 
ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณการ

บริโภค 0.4  ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ  4.4 จากการเพิ่มข้ึนของ
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซ่ึงเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 13.4 
ตามการขยายตัวของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

  การนําเข้า ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มีปริมาณ     
1.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.4  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนําเข้า 0.8 
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.1 จากการนําเข้าเหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบุก เพิ่มข้ึนร้อยละ 73.8 จากประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ
ฝร่ังเศส รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Alloy 
Steel และ  เหล็กแผ่นบางรีด เย็น  ประเภท  Alloy Steel 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 57.1 และ 42.6 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณนําเข้า 0.3 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
9.3 จากการนําเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เพิ่มข้ึนร้อยละ 68.8 
รองลงมา ได้แก่ ลวดเหล็ก และเหล็กลวด ประเภท Carbon 
Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.5 และ 19.1 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  โดยเพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว จาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่าติดตามเก่ียวกับราคา
สินค้าเหล็ก ที่ปรับลดลงทั้งในจีนและเอเชีย ซ่ึงคาดว่าจะส่งผล
ให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มนําเข้าสินค้าเหล็กมากข้ึน และส่งผล  
ต่อปริมาณการผลิตสินค้าเหล็กภายในประเทศ” 

 
 

 


