
 

1 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2559 2560 2561 
%YoY Year 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. ก.ย. Year(f)

MPI* 1.4 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 5.0 4.9 0.8 -2.6 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว

ร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากฐานที่สูง เน่ืองมาจากในเดือนกันยายน 2560 อุตสาหกรรม
สําคัญหลายตัวมีการขยายตัวในระดับสูง อาทิ รถยนต์ Hard Disk Drive การแปรรูปผักผลไม้ นอกจากน้ีในเดือน
กันยายน 2561 การส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียหดตัวค่อนข้างมากจากการเร่งส่งออกในช่วงที่ผ่านมา ทั้งน้ีเช่ือว่า
น่าจะเป็นการปรับตัวลงในระยะสั้น เน่ืองจากมูลค่าการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบไม่รวมทองคําซึ่งเป็นดัชนีช้ีนําการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดี โดยขยายตัวร้อยละ 7.1 รวมถึงดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์      
3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 106.1 เพ่ิมขึ้นจากระดับ 105.6 ในเดือนสิงหาคม  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กล่าวคือ ในเดือนมิถุนายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.0 
เดือนกรกฎาคมร้อยละ 4.9 และเดือนสิงหาคมร้อยละ 0.8 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 1.9  

 

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

MPI 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.7 -1.1 -2.8 0.2 -1.75

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนมิถุนายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ    
-1.1 เดือนกรกฎาคมร้อยละ -2.8 และเดือนสิงหาคมร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะชะลอตัว
ลงในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหลังจากการที่โรงงานส่วนใหญ่เร่งผลิตในเดือนพฤษภาคมเพ่ือชดเชยการปิด
ทําการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกันยายน 2561 หดตัว คือ 
 รถยนต์และเครื่องยนต์ ลดลงร้อยละ 3.89 จากการปรับตัวลดลงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์

ดีเซล และรถปิกอัพ ตามการส่งออกที่ชะลอตัว โดยลดลงจากตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา
เหนือ สําหรับการจําหน่ายในประเทศยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ลดลงร้อยละ 12.9 จากยางแผ่น เน่ืองจากลูกค้าจีนยังมีสินค้าอยู่ใน    
สต๊อกเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทําให้ลูกค้าจากจีน
ชะลอคําสั่งซื้อลง 

 มอเตอร์ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 34.0 จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศจีนลดคําสั่งซื้อลง และผู้ผลิตเปล่ียน
แผนการผลิตเป็นผลิตตามคําสั่งซื้อแทนการผลิตเก็บสต๊อก 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกันยายน 2561 ขยายตัว คือ 
 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 108.0 จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปกติทําให้โรงงานปิดหีบช้ากว่าปีก่อน จึง

ยังมีการแปรสภาพนํ้าตาลทรายดิบไปเป็นนํ้าตาลทรายขาว 
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 โดยเฉพาะ PCBA (แผ่นวงจรพิมพ์) และ integrated circuits 

(แผงวงจรรวม) ตามความต้องการช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6 จากนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ตามความ

ต้องการของตลาดในประเทศในการขนส่ง 
ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.0      

(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งด้านการบริโภคและการ
ลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจ้างงานที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น และรายได้ครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนภาครัฐยังเป็นแรงสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าบางประเทศที่ชะลอตัวลง และนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐรวมถึงการตอบโต้
จากประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าชะลอลงเล็กน้อย 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

 
 
 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกนัยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

4 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนกันยายน 2561 
 การนําเขา้ของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่า 1,409.4       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเครื่องยนต์         
เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เคร่ืองจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ 
และส่วนประกอบ และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก  

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่า 7,199.2        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการนําเข้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 354 โรงงาน ลดลง
จากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 6.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.2 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่ารวม 
15,435.4 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 5.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 35.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (30 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม (22 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกันยายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการเก่ียวกับการถลุง หล่อ 
หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า จํานวนเงินทุน 1,730 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการต้ม น่ึง 
หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช จํานวนเงินทุน 1,333 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการในเดือนกันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 115 ราย ลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2561 ร้อยละ 2.5 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.5 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่ารวม 1,607.9 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
กรกฎาคม 2561 ร้อยละ 21.9 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกันยายน 2561 คือ อุตสาหกรรม           
การดูดทราย (11 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (10 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกันยายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการ
ทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ  มูลค่าเงินลงทุน 156 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม มูลค่าเงินลงทุน 137 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกันยายน 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนกันยายน 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.3 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่ อิงตลาดส่งออก คือ น้ําตาลทราย 

ปรับตัวเพิ่ม ข้ึนร้อยละ 111.0 (ตัน-%YoY) เพื่อรองรับการ

ละลายน้ําตาลทรายดิบ เพื่อแปรสภาพเป็นน้ําตาลทรายขาวและ

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก ด้วยผลผลิตอ้อยที่

เพิ่มข้ึนร้อยละ 40-45 จากปีก่อน  ประกอบกับการผลิตทูน่า

กระป๋องปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.3 (%YoY) จากความกดดัน

ด้านราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าคลายตัว ทําให้ประเทศคู่ค้า

เพิ่มคําสั่งซ้ือมากข้ึน  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ํามัน

ปาล์มบริสุทธ์ิ และนมพร้อมดื่ม การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 

2.7 และ 3.0 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการบริโภค

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง           

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร    

ในประเทศ เดือนกันยายน 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 (%YoY) 

เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน 
 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

กันยายน 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 (%YoY) โดยปรับตัว

เพิ่ ม ข้ึ น ใน เกื อบทุ ก สิ น ค้ า  เช่ น  ทุ เรียนสด  น้ํ าต าลท รายดิ บ    

แป้งมันสําปะหลัง  ข้าวขาว  ซาร์ดีนกระป๋อง  ข้าวหอมมะลิ ทูน่า

กระป๋อง สับปะรดกระป๋อง และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 151.73  104.8  62.8  40.8  22.2 18.3  7.0  4.9 และ 3.0 

ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดโลกท่ี

ขยายตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนตุลาคม 2561 มีแนวโน้มปรับตัว

เพิ่มข้ึน เนื่องจากโอกาสขยายการส่งออกไปจีนเพิ่มข้ึนทดแทนสินค้า

จากสหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรแปรรูป  และผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง ซ่ึงคาดว่าจีนจะนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐน้อยลง

จากการข้ึนภาษี เพื่อตอบโต้มาตรการทางการค้าของสหรัฐ  รวมทั้ง

สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการ

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยบวกจากนโยบายสนับสนุนภาค

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ย่ิงเสริมให้เศรษฐกิจไทย

มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิม 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2.16 และ 10.94 ตามลําดับ (%YoY) ในกลุ่มเส้นใย
สังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น เส้นใยคอลลาเจน 
เส้นใย   อาระมิด และการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปกลุ่มเคร่ืองแต่ง
กายบุรุษ ตามแนวโนม้การส่งออกท่ีขยายตัว  

 ผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 14.79 (%YoY) เนื่องจาก
ประกอบการทอผ้ารายใหญ่หยุดสายการผลิตบางส่วนเพ่ือ
ซ่อมบํารุง ประกอบกับความต้องการผ้าทอจากฝ้ายของตลาด
ท้ังในและต่างประเทศลดลง 

การจําหน่ายในประเทศ 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 

3.56 และ 25.23 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการ    
ยูนิฟอร์มของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ 

 ผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 1.52  (%YoY) ในกลุ่มผ้าทอจาก
ฝ้ายตามความต้องการในตลาดที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีมูลค่า 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.62  และ 2.71 ตามลําดับ (%YoY) โดยเส้น
ใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 23 นับต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 สําหรับสินค้าส่งออกสําคัญ คือ เส้นใย
สังเคราะห์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยท่ีมีสมบัติพิเศษ ซ่ึงไทย
มีศักยภาพท้ังในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ 
ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา 

 ผ้ า ผื น  มู ล ค่ า ล ด ล ง  ร้ อ ย ล ะ  8.55 (%YoY) 
โดยเฉพาะกลุ่มผ้าผืน ท่ี ทํ าจากฝ้าย ซ่ึงไทยไม่ มี วัต ถุ ดิบ        
ในประเทศ สําหรับตลาดสําคัญท่ีมีการส่งออกลดลง ได้แก่ 
เวียดนาม และเมียนมา 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนตุลาคม 2561 
แนวโน้มการผลิตเส้นใยสิ่งทอ และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยเป็นกลุ่ม    
เส้นใยสังเคราะห์ท่ีเป็นเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ และเสื้อผ้า    
ท่ี ผ ลิ ต จ าก เส้ น ใยคุณ สมบั ติ พิ เศษ  เช่ น  เสื้ อ ผ้ ากี ฬ า       
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผ้าผืน อาจมีการผลิตและส่งออกชะลอตัว
ในกลุ่มผ้าฝ้าย ซ่ึงไทยไม่มีวัตถุดิบในประเทศ ประกอบกับ
ความต้องการผ้าฝ้ายของตลาดในประเทศลดลง 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์    

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนกันยายนปี 2561 มีจํานวน 
183,191 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 1.08     
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 3.72     
(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ     
1 ตัน และอนุพันธ์ และ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนกันยายน ปี 2561 
มีจํานวน 88,706 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 2.18 
(%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.32     
(%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการจําหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์
กระบะ 1 ตัน และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจากการลงทุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัว ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร      
ท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ัง การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจและเอกชนขยายตัว
ต่อเน่ือง 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนกันยายน ปี 2561 มีจํานวน 
104,163 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 1.61     
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.67 (%YoY) 
โดยก ารส่ งออกรถยนต์ ช ะลอตั ว ในป ระ เทศแถบ โอ เชี ย เนี ย     
ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ เน่ืองจากการส่งออกรถยนต์
ในเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงมาก รวมท้ังผลกระทบทางอ้อมจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนตุลาคม     
ปี 2561 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ปี 2560 เน่ืองจาก
แนวโน้มการส่งออกรถยนต์ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน” 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน ปี 2561 มีจํานวน 
165,551 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 4.07 (%MoM) 
และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.80  (%YoY) จากการ
ปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน ปี 2561     
มียอดจําหน่ายจํานวน 140,500 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 
ร้อยละ 10.43 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
9.67 (%YoY) จากการปรับลดลงของยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด      
51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี และตั้งแต่ 400 ซีซี ข้ึนไป 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน ปี 2561     
มีจํานวน 26,403 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 8.77    
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดยีวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.74 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร และเมียนมา 

 “คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์     
ในเดือนตุลาคม ปี 2561 จะชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 
ปี 2560” 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 
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ก.ย.60 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

ล้า
นต

ัน

ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกันยายน ปี 2561   
มีจํานวน  7 .11  ล้านต ัน  ลดลงเล ็กน ้อยจากเด ือนส ิงหาคม    
ปี 2561 ร้อยละ 0.14 (%MoM) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 2.43 (%YoY)  เพื่อรองรับการขยายตัวตาม
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ 

 การจําหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือนกันยายน 
ปี 2561  มีปริมาณการจําหน่าย 2.87 ล้านตัน แม้จะลดลงจาก
เดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 7.59 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.70 (%YoY) เน่ืองจาก
ขยายตัวตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ 
และการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกันยายน ปี 2561    
มีจํานวน 0.95 ล้านตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 
24.46 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 40.51 (%YoY)  เน่ืองจากได้รับคําสั่งซ้ือเพิ่มข้ึนมาก
จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ บังคลาเทศ (ในส่วนของปูนเม็ด) โดย
เพิ่มข้ึน ร้อยละ  351.61  รวมถึงได้รับคําสั่งซ้ือกลับมาจากประเทศ
กานาเพิ่มข้ึนมาก 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลติปูนซีเมนต์รวมใน
เดือนตุลาคม ปี 2561 คาดว่าจะหดตัวลงกว่าเดือนน้ีเน่ืองจากยังอยู่
ในช่วงฤดูฝน 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและส่งออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน  ปี 2561  
มีจํานวน 3.32 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนสิงหาคม ปี 2561  ร้อยละ 0.66 
(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.27 (%YoY) 

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนกันยายน ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 2.85 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือนสิงหาคม ปี 2561 ร้อยละ 8.23 (%MoM) แต่เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.49 (%YoY)  โดย
ขยายตัวตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐและ
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน 
ปี 2561 มีจํานวน 0.34 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนสิงหาคม  ปี 2561 
ร้อยละ 4.60 (%MoM)  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 21.38  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักหลายตลาด
ปรับลดคําสั่งซ้ือลดลง  โดยเฉพาะบังคลาเทศไม่มีคําสั่งซ้ือปูนซีเมนต์ 
(ไม่รวมปูนเม็ด) ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 6  รองลงมา คือ ศรีลังกาไม่มี
คําสั่งซ้ือติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 

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) ในเดือนตุลาคม ปี 2561 คาดว่าจะหดตัว
ลงกว่าเดือนน้ีเน่ืองจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซ่ึงไม่เอื้อต่อการก่อสร้าง 

 



 

11 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561 

5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 96.5 สินค้าที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า สายไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน 
ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และพัดลมตามบ้าน โดยลดลงร้อยละ 34.0, 30.9, 

21.1, 15.7, 10.0, 6.0 และ 0.8 โดยมอเตอร์ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน พัดลม
ตามบ้าน และสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเน่ืองจากความต้องการใน
ประเทศลดลง ส่วนสินค้าตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และเคร่ืองซักผ้ามีการผลิต
ที่ลดลงเน่ืองจากคําส่ังซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง ในขณะท่ีสินค้าปรับตัว
เพ่ิมขึ้น  ได้แก่  เค ร่ืองป รับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ งยูนิ ต  
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ และหม้อ
หุงข้าว โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.0, 9.4, 12.7 และ 3.1 ตามลําดับ โดย
สินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากคําส่ังซื้อต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.0, 

21.0 และ 16.1 ตามลําดับ เนื่องจากผู้ประกอบการหาตลาดใหม่เพ่ือ
ทดแทนตลาดตุรกีที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางภาษีเคร่ืองปรับอากาศ 
รวมถึงความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าที่เพ่ิมขึ้น ส่วนคอมเพรสเซอร์
และหม้อหุงข้าวมีการจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,979.9      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ จีน และสหรัฐอเมริกา โดย
สินค้าแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 173.2     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.3 ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบมี
มูลค่าส่งออก 142.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.7 เคร่ืองซักผ้า
และส่วนประกอบมีมูลค่า 92.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 44.6 โดย
ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาถึ งร้อยละ 87.6 เนื่ องจากมาตรการ 
Safeguard สินค้าเคร่ืองซักผ้าท่ีสหรัฐอเมริกามีต่อไทย ในขณะที่สินค้า
เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 368 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.3 และเคร่ืองตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้ามี
มูลค่าส่งออก 154.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 

“คาดการณ์การผลิตเดือนตุลาคม 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัว
เพ่ิ ม ร้อยละ  2 .2  เมื่ อ เที ยบ กับ เดือน เดียวกันของปี ก่อน  จาก สินค้ า
เคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น 
ในขณะที่เคร่ืองซักผ้ามีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดยมีดัชนี
ผลผลิตอยู่ที่ระดับ 113.2 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ 
Printer, PCBA, Other IC, Semiconductor devices transistor 
(อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์) และ Monolithic IC เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 15.1, 10.4, 6.5, 6.1 และ 3.1 ตามลําดับ ซึ่งเติบโตตามการ
ขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะ IC ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เนื่ องจากใช้ เป็นชิ้น ส่วนสําคัญ ในการพัฒนาสินค้าที่ มีการใช้
เทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet 
และในตลาดมีการพัฒนา Semiconductor มากขึ้น เพ่ือใช้เป็น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ เช่น นาฬิกา จอ LED 
และโฟโต้เซนเซอร์ที่ใช้ในกล้องถ่ายรูป ในขณะท่ี HDD ปรับตัวลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 1.6 เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีการนําสินค้า
คงคลังออกมาจําหน่าย ทําให้มีการผลิต HDD ลดลง โดย HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage 

   การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,306.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน        
ของปีก่อน จากตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน และจีน 
โดยสินค้าแผงวงจรไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 693.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 10.6 โดยลดลงในตลาดจีนถึงร้อยละ 50.8 เนื่องจากมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลต่อห่วง
โซ่การผลิตและการส่งออกของไทย ในขณะท่ีสินค้าส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,776.9     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5  

“คาดการณ์การผลิตเดือนตุลาคม 2561 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนกันยายน ปี 2561 มีค่า 117.9 
ลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเม่ือ
พิ จ ารณ าตามผลิ ตภัณ ฑ์ หลั ก  คื อ  เหล็ กท รงแบนและ         
เหล็กทรงยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ลดลง  
ร้อยละ 2.7 เป็นผลมาจากการลดลงของเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.1 จากคําสั่งซ้ือที่ลดลงของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ  และ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึงลดลงร้อยละ 8.1 อย่างไรก็ตาม 
การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียมในเดือนกันยายนเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 37.46 เพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน-กันยายน 2561 ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว 
ลดลงร้อยละ 7.1 โดยเหล็กเส้นข้ออ้อยลดลง ร้อยละ 23.3 
รองลงมา ได้แก่ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น และเหล็กลวด 
โดยลดลงร้อยละ 21.4  และ 3.6 ตามลําดับ  การผลิตเหล็กใน
เดือนกันยายนลดลงเป็นผลมาจากราคาสินค้าเหล็กที่ปรับลดลง
ทั้งในจีนและเอเชีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการผลิต เพื่อ
รอดูทิศทางของตลาด 

 การจําหน่ายในประเทศ  ในเดือนกันยายน        
ปี 2561 มีปริมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหล็กทรงยาว มีปริมาณการบริโภค 
0.6 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.6 โดยเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 67.1 เพิ่มข้ึนติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 3 หลังจากลดลงติดต่อกันมา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2561 ซ่ึงขยายตัวตามแรงสนับสนุนของการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ สําหรับเหล็กทรงแบน     
มีปริมาณการบริโภค 0.9 ล้านตัน ลดลง ร้อยละ 4.4 โดยเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดหนา ลดลงร้อยละ 28.0 รองลงมา ได้แก่ เหล็ก
แผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ซ่ึงลดลง     
ร้อยละ 15.9  และ 9.9 ตามลําดับ 

  การนําเข้า ในเดือนกันยายน ปี 2561 มีปริมาณ 0.9 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.3  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณนําเข้า 0.7     
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.7 จากการนําเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน          
ชนิดหนา ประเภท Alloy Steel ลดลงร้อยละ 76.1 รองลงมา 
ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง 
ประเภท  Carbon Steel ลดลงร้อยละ  45 .2  และ  22 .1 
ตามลําดับ  ขณะที่การนําเข้า เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง 
ประเภท Stainless Steel และ Alloy Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 
30.0 และ 16.6 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
ยาว มีปริมาณนําเข้า 0.2 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 จากการ
นําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 86.2 รองลงมา ได้แก่ เหล็กลวด ประเภท 
Carbon Steel และเหล็กเส้น ประเภท Carbon Steel เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 32.1 และ 16.9 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนตุลาคม 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยปรับเพิ่มข้ึนทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว และกลุ่มเหล็กทรงแบน จากคําสั่งซ้ือที่ปรับเพิ่มข้ึนของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง รวมถึง  การขยายตัวของ
การก่อสร้างที่ขยายตัวตามแรงสนับสนุนของการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็น       
ที่น่าติดตามเกี่ยวกับราคาสินค้าเหล็กที่ปรับลดลงทั้งในจีนและ
เอเชีย ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มนําเข้า
สินค้าเหล็กมากข้ึน โดยเฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากจีน 
และเหล็กลวดจากเวียดนาม ซ่ึงอาจส่งผลต่อปริมาณการผลิต
สินค้าเหล็กภายในประเทศ” 

 
 

 


