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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562
%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.

MPI 1.8 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -3.4 -5.3 -3.3 -4.4 -5.1 -8.5

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  หดตัว
ร้อยละ 8.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกที่หดตัวร้อยละ 4.5 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคม  2562 การผลิตหดตัวร้อยละ 3.3             
เดือนสิงหาคมหดตัวร้อยละ 4.4 และเดือนกันยายนหดตัวร้อยละ 5.1 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคมหดตัว ร้อยละ 0.8 เดือนสิงหาคมขยายตัว
ร้อยละ 0.6 และเดือนกันยายนหดตัวร้อยละ 3.4 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนตุลาคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 22.6 จากการหดตัวเกือบทุกรายการสินค้า (ยกเว้นรถยนต์

น่ังขนาดใหญ่) ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า กำลังซื้อในประเทศท่ีอ่อนตัว และสถาบันการเงินมีความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ 

 การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 23.4 จากการหยุดซ่อมบำรุงของบางโรงกลั่น ส่งผลให้         
การจำหน่ายในประเทศและการส่งออกลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ 

 เหล็กและเหล็กกล้า หดตัวร้อยละ 17.0 หดตัวทุกรายการสินค้า จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั้ง
ตลาดเหล็กโลกและตลาดเหล็กในประเทศ ปัญหาสงครามการค้า และความต้องการใช้ในประเทศชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนตุลาคม 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.0 จากการส่งออกเพ่ิมขึ้นไปกลุ่มอาเซียนและอินเดีย 

รวมถึงคำสั่งซื้อเพ่ิมจากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ส่วนตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นตลาดด้วยการออก
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะชนิดอินเวอร์เตอร์ 

 Hard Disk Drive เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 จากคำสั่งผลิตเพ่ิมขึ้นหลังการปิดฐานผลิตที่ประเทศ
มาเลเซียต้ังแต่เดือนเมษายน 2562 รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและตอบสนองการใช้งานประเภทต่าง ๆ
ของลูกค้า 

Indicators 2561 2562
%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* 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 9.3 -3.4 -0.8 0.6 -3.4 -1.5
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนตุลาคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนตุลาคม 2562 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่า 1,488.34          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่ส่งผลให้การนำเข้าเคร่ืองจักร    
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบหดตัวลง ได้แก่ เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการ
แปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ 

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่า 7,167.81         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ เม็ดพลาสติก เหล็ก และผลิตภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรูปทำด้วยเหล็ก สินแร่โลหะอ่ืน ๆ อาทิ อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ 
ทองแดงและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 296 โรงงาน เพ่ิมขึ้น
จากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 6.1 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.5 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่ารวม 35,685 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 59.7 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน        
ของปีก่อน ร้อยละ 9.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนตุลาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 27 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม 
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 25  โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยหรือปุยใย 
จำนวนเงินทุน  10,804.00 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 
จำนวนเงินทุน 6,076.87  ล้านบาท       
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 86 ราย ลดลงจากเดือนกันยายน 
2562 ร้อยละ 14.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.9 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่ารวม 2,843 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 
2562 ร้อยละ 55.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 9 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 5 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม มูลค่าเงินลงทุน 356 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง มูลค่าเงินลงทุน 155 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนตุลาคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดอืนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 3.9 (%YoY) แบ่งเป็น 

1 ) กลุ่ มสิน ค้า ท่ีอิ งตลาดส่ งออก ท่ีปรับตั วลดลง คือ     

(1) สับปะรดกระป๋อง ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 69.6 เน่ืองจากวัตถุดิบ

ลดลงจากการลดพ้ืนท่ีปลูกด้วยราคาไม่จูงใจ และผลกระทบจากภัยแล้ง 

ประกอบกับคำสั่งซ้ือจากผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาชะลอตัว

ค่อนข้างมาก (2) แป้งมันสำปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 23.6 

เน่ืองจากผลผลิตลดลงด้วยภัยแล้งและโรคระบาด ประกอบกับผู้นำเข้า

หลักอย่างจีนชะลอคำสั่งซ้ือ และ (3) กะทิ ดัชนีลดลง ร้อยละ 11.0 

เน่ืองจากวัตถุดิบต้นทุนสูง ประกอบกับตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา

ชะลอตัว  

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ำมันปาล์ม 

ดัชนีการผลิตน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลง ร้อยละ 16.0 เน่ืองจากวัตถุดิบ

ปาล์มน้ำมันลดลง ด้วยราคาท่ีอยู่ในระดับต่ำทำให้เกษตรกรขาดการ

ดูแลรักษาต้นปาล์ม  

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.6 (%YoY) จาก

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากปีก่อนเช่นกัน เน่ืองจาก

ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยท่ียังฟื้นตัวช้าและ

กำลังซ้ือของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวมากนัก 

 

  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก  ภาพรวมมูล ค่าการส่ งออกสิน ค้าอาหาร    

เดือนตุลาคม ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี

สาม  ร้อยละ  1 .3  (%YoY) จากการลดลงในตลาดสหภาพยุ โรป 

สหรัฐอเมริกา และอาเซียน สวนทางกับตลาด CLMV จีน และญี่ปุ่น ท่ี

ยังคงขยายตัว ท้ังน้ี กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีหดตัว อาทิ สับปะรดกระป๋อง ข้าว 

(ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น และแป้งมัน

สำปะหลัง) ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป และทูน่ากระป๋อง โดยปรับตัว

ลดลง ร้อยละ  27.6  25.8  25.0  4.6  2.0  และ 1.1  ตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

ผลิตภัณฑ์ข้าว กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง นมและผลิตภัณฑ์นม บะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูป สิ่งปรุงรส รวมท้ังผลไม้สด (ทุเรียนและลำไย) ยังขยายตัวเพิ่มข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน อาจจะลดลงเล็กน้อยจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากค่าเงินบาทส่งผลให้ความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาของไทยลดลง ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบสินค้าเกษตร
ลดลง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล มะพร้าว และสับปะรด แม้จะมี
ปัจจัยบวกจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งผลให้ไก่ซ่ึง
เป็นสินค้าทดแทนเป็นท่ีต้องการมากขึ้น รวมท้ังโรงงานผลิตและแปรรูป
เน้ือสัตว์ปีกและผลพลอยได้ของไก่แช่แข็งของไทยได้รับการรับรองจากจีน
เพิ่มเติมอีก 9 แห่ง จากเดิม 7 แห่ง ท้ังน้ี สามารถส่งออกได้ตั้งแต่ 22 ต.ค. 
62 เป็นต้นไป 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 87.4 สินค้า
ปรับตัวท่ีเพ่ิมขึ้น ได้แก่ พัดลมตามบ้าน เคร่ืองปรับอากาศ สายไฟฟ้า และ
หม้อหุงข้าว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.6, 12.2, 3.5 และ 0.6 ตามลำดับ โดย
หม้อหุงข้าวและสายไฟฟ้ามีการผลิตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการนำสินค้าคงคลัง
ออกมาจำหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น ส่วนเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมตาม
บ้านมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากตลาดส่งออกท่ีขยายตัว ในขณะที่สินค้าที่
ป รับ ตั วลดล ง  ไ ด้ แ ก่  กระ ติ กน้ ำ ร้อน  ไม โค ร เวฟ  เค ร่ือ งซั ก ผ้ า 
คอมเพรสเซอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ตู้เย็น และมอเตอร์ไฟฟ้า 
ลดลงร้อยละ 56.8, 22.5, 19.9, 5.6, 5.0, 2.3, 2.2 และ 0.1 ตามลำดับ  
โดยตู้เย็นมีการผลิตลดลงเน่ืองจากมีการนำสินค้าคงคลังออกมาจำหน่าย 
สำหรับเคร่ืองซักผ้า คอมเพรสเซอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล มีการ
ผลิตลดลงเนื่องจากมีการจำหน่ายตลาดในประเทศและส่งออกลดลง 
กระติกน้ำร้อนมีการผลิตลดลงเนื่องจากการจำหน่ายตลาดในประเทศ
ลดลง ไมโครเวฟและมอเตอร์ไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก 1,953.5       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียน และยุโรป โดย
สินค้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองซักแห้งและส่วนประกอบ   
มีมูลค่า 93.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.3 โดยลดลงในตลาด
อาเซียนและสหภาพยุโรปที่มีการส่ังซื้อสินค้าลดลง ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์
ตู้เย็นมีคำส่ังซื้อเพ่ิมขึ้นโดยมีมูลค่า 171.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 11.1 เพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ 
มีมูลค่า 379.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 เพ่ิมขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น 

“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน 
เนื่องจากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศ พัดลมตามบ้าน และหม้อหุงข้าว มีการ
จำหน่ายในประเทศและส่งออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศมีนโยบาย
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่ สินค้าเคร่ืองซักผ้ามีการจำหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศลดลง เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมี
ดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 96.8 สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ HDD และ IC  
โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 และ 5.6 ตามลำดับ โดยสินค้า HDD มี
การผลิตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตจากประเทศ
มาเลเซียมายังประเทศไทยทำให้คำส่ังซื้อจากตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ใน ขณ ะ ท่ี สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ มี ก า รป รั บ ตั ว ล ด ล ง  ไ ด้ แ ก่  
Semiconductor devices transistor, PWB, PCBA แ ล ะ  Printer 
ลดลงร้อยละ 18.3, 12.8, 3.9 และ 3.7 ตามลำดับ เนื่องจากคำส่ังซื้อจาก
ตลาดหลักมีการชะลอตัว 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,234.9    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยสินค้า HDD และ วงจรรวม IC มีมูลค่า 981.4 และ 675.6       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.64 และ 5.49 ตามลำดับ เนื่องจากตลาด
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น มีคำส่ังซื้อเพ่ิมขึ้น  

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับ ตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.0 เมื่ อ เทียบกับเดือนเดียวกัน         
ของปีผู้ประกอบการผลิต HDD ย้ายฐานการผลิตจากประเทศมาเลเซีย
มายังประเทศไทยคำสั่งซื้อจากตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมขึ้น” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

197,203 

197,020 

169,355 

179,595 
183,071 

198,821 

150,242 

181,338 
172,878  170,847 

166

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2562 มีจำนวน 

152,787 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2562  ร้อยละ 9.85 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.52 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 

1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนตุลาคม ปี 2562 

มีจำนวน 77,121 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 

1.22 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของ ปีก่อน ร้อยละ 11.28 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV 

และรถยนต์ SUV เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2562 มีจำนวน 

85,552 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 12.29 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.34 

(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดโอเชียเนีย แอฟริกา 

ยุโรป และอเมริกาเหนือ 
 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว” 

 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปร ิมาณการจําหน่าย  ปร ิมาณการส่งออก  ปร ิมาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์  ในเดือนตุลาคม  ปี  2562           
มีจำนวน 161,318 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 4.30 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.58 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ และ
แบบสปอร์ต  

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2562     
มี ยอดจำหน่ายจำนวน 142,434 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน         
ปี  2562 ร้อยละ 5.44 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน ร้อยละ 2.26 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของยอดจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ขนาด 51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี และ 
251-399 ซีซ ี

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม ปี 2562       
มีจำนวน 26,057 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 7.34 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.56 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศ สหราชอาณาจักร เมียนมา 
เวียดนาม และกัมพูชา 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์    

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน      
ปี 2561”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 14.36  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 13.99 เนื่องจากผู้ผลิตบาง
รายยังอยู่ระหว่างปรับตัว หลังจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม เลขท่ี มอก .2721-2560 มีผล
บังคับใช้เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 14.89 เนื่องจากเงินบาท
ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบก
รับภาระต้นทุนสูงข้ึน จึงไม่สามารถแข่งขันได้ 
การจำหน่ายในประเทศ 

 ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.12 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 10.91 ตามการชะลอตัว
ของตลาด Replacement และผลจากการบังคับใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม เลขท่ี มอก.2721-2560 

ถุ ง มื อ ย า ง  ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  3.51 เนื่ อ ง จ า ก
ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ         

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 22.90 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทยปรับลดคำสั่งซ้ือลงร้อยละ 48.60 

 ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.11 ตามการขยายตัว
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 22.87 

 ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.33 จากการขยายตัวของ
ตลาดสหรัฐอเมริกา เบลเย่ียม และจีน 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562   

การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจาก
เกิดโรคระบาด (โรคใบร่วงซ่ึงเกิดจากเชื้อรา Phytophthora) ในสวนยาง
ทางภาคใต้ ทำให้มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดลดลง สำหรับการผลิตและ
จำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการ
ขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาด Replacement ในส่วนของ
การผลิตถุงมือยางคาดว่าจะชะลอตัวตามภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน อาทิ 
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในขณะท่ีการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะขยายตัวตาม
แนวโน้มความต้องการใช้ในประเทศท่ีสูงข้ึน 

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงตามแนวโน้มการชะลอคำสั่งซ้ือยาง
จากไทยของจีน สำหรับการส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม 2562 ดัชนีผลผลิต มีค่า 
87.47 หดตัวร้อยละ 7.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยดัชนี
ผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ  หดตัวร้อยละ 29.22  แผ่นฟิล์ม
พลาสติก หดตัวร้อยละ 27.09  และพลาสติกแผ่น หดตัวร้อยละ 19.42  
เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวทำให้ความต้องการสินค้าลดลง        

     ดั ชนี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อนตุ ลาคม  2562  ดั ช นี      
การส่งสินค้า มีค่า 89.12 หดตัวร้อยละ 10.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน      
ของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และ
ห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 29.74 รองลงมาคือ กระสอบพลาสติก หดตัว    
ร้อยละ 17.28 และแผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ 16.93 

    การส่งออก เดือนตุลาคม  2562  มีมูลค่า 360.97 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัว  ร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

 
 
 

  การนำเข้ า  เดื อนตุ ลาคม  2562 มีมู ล ค่ า  413 .12     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 10.42  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าหดตัว เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แผ่น  แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิด 
ยึดติดได้ในตัว   (HS 3919) หดตัวร้อยละ 12.94 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของอ่ืน 
ๆ ท่ีทำด้วยพลาสติก (HS 3926) หดตัวร้อยละ 15.33 และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุสินค้า (HS 3923) หดตัวร้อยละ 
10.29 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนพฤศจิกายน  2562 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกยังคงหดตัว เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลงทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
     

   
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                  
                                                                      

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม 2562 มีค่า 103.37       

หดตัวร้อยละ 3.36 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน     

การผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย หดตัวร้อยละ 6.07        

การผลิตหดตัวมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี และกลุ่ม

เคมีภัณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน ขยายตัวร้อยละ 5.70 เม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 ก า ร จ ำ ห น่ า ย  เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  ปี  2 5 6 2 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 95.25 

ขยายตัวร้อยละ  3.63  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน 

ขยายตัวร้อยละ 6.27 ขยายตัวจากการผลิตโซดาไฟเป็น

หลัก สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ดัชนีการส่งสินค้า

ขยายตัวร้อยละ 2.82 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่และสาร

ซักฟอก 

 การส่งออก เดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่า 702.95      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.47 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่าการ
ส่งออก  351.35  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 16.86  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้
มูลค่าการส่งออกหดตัว เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หดตัวร้อยละ 

28.10 ปุ๋ย หดตัวร้อยละ 25.14  และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์     
หดตัวร้อยละ 14.05  การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น จีน 
อินเดีย และอินโดนีเซีย   

 การนำเข้า เดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่า 1,226.36  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.59 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน มีมูลค่าการ
นำเข้า 757.27  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.24 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนเคมีภัณฑ์ข้ันปลายมี
มูลค่าการนำเข้า 469.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 
0.91 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้าหดตัว เช่น เคมีภัณฑ์
อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และสี เป็นต้น 

 
คาดการณ์ แนวโน้ ม ใน เดือนพฤศจิกายน         

ปี 2562 การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
คาดว่าจะชะลอตัว อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจคู่ค้าหลักชะลอตัว  
รวมท้ังอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกเคมีภัณ ฑ์ของไทย 

 
 
 

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม ปี 2562 ดัชนีผลผลิต       มี

มูลค่า 110.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.26 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานใช้เป็น

สารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก และสารละลาย ได้แก่ Ethylene 

และ Toluene ขยายตัวร้อยละ 2.79 และ 0.91 ตามลำดับ ส่วนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลายจะนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

พลาสติก  ได้แก่  PET resin, EPS resin, PS resin และ  PE resin 

ขยายตัวร้อยละ 15.05, 11.57, 8.88 และ 5.87 ตามลำดับ 

 ดัชนีการส่งสินค้า เดือนตุลาคม ปี 2562 ดัชนีการส่ง

สินค้ามีมูลค่า 111.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.96     เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งสินค้าขยายตัวในกลุ่มปิโตร

เคมีข้ันพื้นฐานจะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก และ

สารละลาย ได้แก่ Propylene และ Benzene ขยายตัวร้อยละ 5.34 

และ 4.15 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์  ปิโตรเคมีข้ันปลายจะ

นำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ SAN resin, PS 

resin, EPS resin, PET resin และ PE resin ขยายตัวร้อยละ 29.37, 

12.69, 11.14, 8.98 และ 1.84 ตามลำดับ 

 การส่งออก เดือนตุลาคม ปี 2562 มีมูลค่า 980.54 
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 20.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีมีมูลค่าการส่งออกหดตัว 
ส่วนใหญน่ำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลติเส้นใยสงัเคราะห ์และสารละลาย 
ได้แก่ Para-Xylene, Terephthalic Acid, Benzene และ Toluene 
ส่วนผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีมีมูลค่าการส่งออกหดตวั ส่วนใหญ่
ใช้ผลติบรรจุภัณฑ์และผลติภัณฑ์พลาสตกิ ผลิตภัณฑ์กอ่สร้าง และขวด
น้ำดื่ม ได้แก ่PE resin, PP resin, PC resin, PVC resin และ PET 
resin 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนำเข้า เดือนตุลาคม ปี 2562 มีมูลค่า 424.84 
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 23.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่านำเข้าหดตัว ส่วน
ใหญ่นำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต PVC, PE เส้นใยสังเคราะห์ 
และสารเต่ิมแต่งพลาสติก ได้แก่ Vinyl Chloride,Para-Xylene, 
Ethylene และPhthalic Anhydride ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ข้ัน
ปลายท่ีมีมูลค่านำเข้าหดตัว ส่วนใหญ่ ใช้ผลิตบรรจุ ภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และยางสังเคราะห์ ได้แก่ PE resin, PP resin, 
BR rubber และ SR rubber 

คาดการณ์คาดการณ์แนวโน้มในเดือนพฤศจิกายน         ปี 
2562 คาดว่าการส่งออกและนำเข้าจะหดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน   
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2562  

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนตุลาคม ปี 2562 มีค่า 84.6 
ลดลงร้อยละ 17.0 (ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5) เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงท้ังสองผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 82.8 ลดลง   ร้อย
ละ 16.6 (ลดลง ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4) จากการผลิตเหล็กลวด 
ลดลงร้อยละ 30.4 รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดร้อน ลดลงร้อยละ 18.7 และ 18.0 
ตามลำดับ ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ
การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยของภาคเอกชนในพื้นท่ีต่างจังหวัด ขณะท่ี
การก่อสร้างภาครัฐยังคงมีแนวโน้มขยายตัว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 83.5 ลดลงร้อยละ 21.6 
(ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5) จากการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเมี่ยม ลดลงร้อยละ 37.5 เน่ืองจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ จีน 
และญี่ปุ่น (โดยในเดือนตุลาคม 2562 มีปริมาณนำเข้า 13,703 ตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 205.4) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี ลดลงร้อยละ 31.0 และ 18.6 ตามลำดับ 

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนตุลาคม             ปี 
2562  มี ป ริม าณ การจำห น่ าย  1.6 ล้ าน ตั น  ลดล งร้ อ ยละ            
3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม ผลิต
บรรจุภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กลดลง 
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศปรับลดลงท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว มีปริมาณการจำหน่าย 0.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.0 จาก
การจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ลดลง
ร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการ

จำหน่าย 1.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.3 โดยการจำหน่ายเหล็กแผ่น
เคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดเย็น 
และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ท้ังชนิด HDG และ EG ลดลงร้อยละ 
16.6 และ 7.2 ตามลำดับ 

 การนำเข้า ในเดือนตุลาคม  ปี 2562 มีปริมาณนำเข้า 
1.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เพิ่ ม ข้ึนจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เหล็กทรงแบน  โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนำเข้า 0.8 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 จากการนำเข้าเหล็ก แผ่นหนารีดร้อน ประเภท  
Alloy Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 587.0 (ประเทศหลักท่ีนำเข้าเพิ่มข้ึน 
คือ จีน ) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม และเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น เพิ่มข้ึนร้อยละ 205.4 และ 124.2 
ตามลำดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีปริมาณนำเข้า 0.3 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.9 จากการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อน ประเภท Carbon Steel ลดลงร้อยละ 56.3 (ประเทศหลัก
ท่ีนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท Alloy 
Steel และ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ลดลงร้อยละ 42.7 และ 28.6 
ตามลำดับ 

 
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 

2562 คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของ
ภาคเอกชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ขณะที่การก่อสร้างภาครัฐยังคง
มีแนวโน้มขยายตัวอยู่” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.20 ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากการผลิตเส้นใยประดิษฐ์เพ่ือรองรับการส่งออกไปยังตลาดจีน
ท่ีมีการขยายตัว 

ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 13.55 และ 
12.39  เนื่องจากแนวโน้มคำสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าท่ีลดลง 
รวมถึงความต้องการบ ริโภคในประเทศ ท่ีลดลง จึ งทำให้
ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำท่ีจะเป็นสต๊อกสินค้า 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
14.25 13.95 และ 23.16 ตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตสินค้าท้ังเพ่ือการส่งออกและการบริโภค 
ในประเทศลดลง ประกอบกับกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศ
ลดลง 
การส่งออก 

 เส้นใยสิ่งทอ มูลค่าลดลง ร้อยละ 15.66  ส่วนหน่ึงเป็น
ผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้การสั่งซ้ือวัตถุดิบเพ่ือ
นำไปผลิตสินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์
ไปยังตลาดจีนขยายตัวได้ ร้อยละ 11.11 จากการบริโภคภายใน
ของจีน 

ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.37 
และ 3.00 จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม และกัมพูชา
ขยายตัว รวมถึงการขยายตัวของการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สุภาพบุรุษและสตรี ไปยังตลาดญี่ปุ่น และสหภาพยโุรป 

 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนพฤศจกิายน 2562 
ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่า   การ

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

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

              การผลิตปู น ซี เมน ต์รวม   ในเดือนตุลาคม          
ปี 2562 มีจำนวน  7.21 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน    
ปี 2562 ร้อยละ 5.63 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 7.86 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
ตุลาคม ปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 2.83 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
จากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 2.00 (%MoM) และเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.45 (%YoY) จากการเร่งดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและความต้องการซ่อมแซม    
ท่ีอยู่อาศัยหลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงเดือนก่อนหน้า 

การส่งออกปูนซีเมนต์รวม  ในเดือนตุลาคมปี 2562 
มีจำนวน 0.96 ล้านตัน ลดลงจากเดือนกันยายน ปี 2562     
ร้อยละ 25.19 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
43.55 (%YoY) เนื่องจากตลาดส่งออกหลักอย่างประเทศบัง
คลาเทศและจีน ปรับลดคำสั่งซ้ือเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่น ร้อยละ 70.68 และ 74.79 ตามลำดับ 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
ในภาพรวมเดือนพฤศจิกายน  ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามความต้องการ
ของตลาดในประเทศ แต่ยังมีประเด็นท่ีต้องติดตาม คือ การ
ชะลอตั วของภาวะเศรษฐกิจ   การแข็งค่าของเงินบาท  
ผลกระทบต่อรายได้จากการเลิกจ้างงาน เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม     
ปี 2562 มีจำนวน 3.35 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน    
ปี 2562 ร้อยละ 3.56 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 7.69 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)  ภายในประเทศ 
เดือนตุลาคม ปี 2562 มียอดจำหน่ายจำนวน 2.83 ล้านตัน  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน ปี 2562 ร้อยละ 2.36 (%MoM)  
และเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.45 (%YoY)   

การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม 
ปี 2562 มีจำนวน 0.56 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกันยายน 
ปี 2562 ร้อยละ 23.76 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 54.39 (%YoY) ซ่ึงเป็นผลจากการปรับเพ่ิมคำ
สั่งซ้ือของประเทศกัมพูชา และเมียนมา   โดยขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 107.85 
และ 68.92 ตามลำดับ         

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์      
(ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562   เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ตามความต้องการของ
ตลาดในประเทศ และการเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐรวมท้ังการปรับเพิ่มคำสั่งซ้ือจากตลาดส่งออกหลักอย่าง
ประเทศกัมพูชาและเมียนมาอย่างต่อเน่ือง  


