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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562 
%YoY Year มิ.ย. 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.

MPI* 1.8 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -3.1 -5.5

* 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 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)       

หดตัวร้อยละ 5.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกที่ไม่รวมทองคำหดตัวถึงร้อยละ 8.7  
เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม 2562 มีการผลิตลดลงร้อยละ 2.7  เดือนเมษายน
ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.5 และเดือนพฤษภาคม ลดลงร้อยละ 3.1 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเดือนเมษายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.5 เดือนเมษายนลดลง   
ร้อยละ 17.4 และเดือนพฤษภาคมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่ในเดือนเดือนเมษายน การผลิต    
จะชะลอตัวลงเน่ืองจากมีวันทำงานน้อย 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมิถุนายน 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ ลดลงร้อยละ 8.3 ตามการชะลอตัวของตลาดในประเทศ รวมถึง

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการกีดกันทางการค้าที่มากขึ้น 
 ผลิตภัณฑ์ยางที่มิใช่ยางล้อ ลดลงร้อยละ 23.4 จากยางแท่งและยางแผ่นเป็นหลัก จากสภาพ

อากาศร้อนจัดส่งผลให้มีวัตถุดิบ (น้ำยาง) ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อน  
 น้ำมันปิโตรเลียม ลดลงร้อยละ 7.1 จากโรงกลั่นบางโรงหยุดการผลิตเพ่ือซ่อมบำรุงโรงกลั่น  

บางหน่วยกลั่น โดยเริ่มต้ังแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเพ่ือตรวจซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตาม
วาระ (Major Turnaround) 

 
 
 
 

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

MPI* -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 9.3 -3.7
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 น้ำมันปาล์ม ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.8 จากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์ม

บริสุทธ์ิ ที่ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมาตรการ
ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 เพ่ิมขึ้น  

 เครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.6 จากตลาดในประเทศเน่ืองจาก
สภาพอากาศร้อน รวมถึงตลาดส่งออกได้รับคำสั่งซื้อจากประเทศเวียดนาม สหรัฐและญี่ปุ่น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมิถุนายน 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมิถุนายน 2562 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่า 1,370.9        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากการนำเข้าเครื่องยนต์     
เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และเคร่ืองสูบลม เครื่องสูบของเหลว เป็นต้น  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่า 7,152.6        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนำเข้าหดตัว ได้แก่ 
ทองแดงและผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ขณะที่
การนำเข้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 242 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2562 ร้อยละ 19.9 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน     
ร้อยละ 36.5 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 
9,881 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2562 ร้อยละ 2.0 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 66.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2562 คือ อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 13 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 12 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2562 คือ อุตสาหกรรมโรงงานห้องเย็น จำนวน
เงินทุน 911 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรม ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำ(Boiler) จำนวน
เงินทุน 902 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ราย ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2562 ร้อยละ 43.5 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 44.9 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่ารวม 4,260 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
พฤษภาคม 2562 ร้อยละ 20.1 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมิถุนายน 2562 คือ อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม  จำนวน 12 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรม       
การดูดทรายจำนวน 6 โรงงาน 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมิถุนายน 2562 คือ อุตสาหกรรม     
การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ มูลค่าเงินลงทุน 1,803 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์ยาง จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์  มูลค่าเงินลงทุน 930 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมิถุนายน 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนมิถุนายน 2562 ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 1.1 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ (1) กลุ่มน้ำตาล อาทิ 

น้ำตาลทรายดิบ ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 100 (%YoY) เน่ืองจากการ

เร่งปิดหีบเร็วกว่าปีก่อน และน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.5 (%YoY) เน่ืองจากการนำเข้า

ชะลอตัวในประเทศเมียนมาและซูดาน (2) สับปะรดกระป๋อง ดัชนี

ปรับตัวลดลง ร้อยละ 48.2 (%YoY) เน่ืองจากวัตถุดิบลดลงจากภัยแล้ง 

และฐานท่ีค่อนข้างสูงในปีก่อน ด้วยผลผลิตท่ีล้นตลาด ทำให้ในปีน้ี

เกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกลง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังคงหดตัว

ต่อเน่ือง (3) ทูน่ากระป๋อง ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.0 (%YoY) 

เน่ืองจากผู้นำเข้าชะลำคำสั่งซ้ือเพื่อรอดูระดับราคาท่ีปรับตัวลงตามราคา

วัตถุดิบ (4) แป้งมันสำปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.4 (%YoY) 

จากตลาดจีน และไต้หวัน (5) ไก่แปรรูป ดัชนีปรบัตัวลดลง ร้อยละ 10.0 

(%YoY) จากตลาดญี่ปุ่น และ (6) กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ดัชนีปรับตัว

ลดลง ร้อยละ 3.4 (%YoY) จากตลาดญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ

มาเลเซีย 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ ดัชนีการผลิต   

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.5 (%YoY)  เน่ืองจากกำลัง

ซ้ือในประเทศชะลอตัว 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนมิถุนายน 2562 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.7 

(%YoY)   

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 

เดือนมิถุนายน 2562 หดตัวเป็นเดือนท่ี 2 ร้อยละ 11.7 (%YoY) 

จากสินค้าสำคัญ เช่น น้ำตาลทรายขาว ข้าว แป้งมันสำปะหลัง  

สับปะรดกระป๋ อง   ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง   ทู น่ ากระป๋ อ ง    

กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป และทุเรียน ปรับตัวลดลง ร้อยละ  

37.1  33.1  20.3  15.7  13.6  8.8  8.4  2.7 และ 52.3 ตามลำดับ  

ด้วยเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และความไม่แน่นอนของสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แม้ความต้องการบริโภคมีอย่างต่อเน่ืองใน

สินค้าสำคัญ อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซาร์ดีนกระป๋อง ผลิตภัณฑ์

ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ และสิ่งปรุงรส 

รวมท้ังผลไม้ (มังคุด และลำไย)  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออก
ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนกรกฎาคม น่าจะหดตัวต่อเน่ือง
จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างผลผลิต
ทางการเกษตรปรับตัวลดลงจากภัยแล้งและความต้องการชะลอตัว 
อาทิ กุ้ง และสับปะรด การชะลอคำสั่งซ้ือเพ่ือรอดูสถานการณ์    
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่า การส่งออกข้าวไทยท่ีชะลอตัวจากการ
เปลี่ยนไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามและกัมพูชา ด้วยต้นทุนท่ีสูงและ
เงินบาทแข็งค่า รวมท้ังความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า ประกอบ
กับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 103.5 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  สินค้าที่ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลมตามบ้าน คอมเพรสเซอร์ 
และมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2, 6.4, 5.4, 2.4 และ 0.2 ตามลำดับ 
โดยเคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น และมอเตอร์ไฟฟ้ามีการจำหน่ายในประเทศ
และคำส่ังซื้ อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  ส่วนพัดลมมีคำส่ังซื้ อจาก
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่วนคอมเพรสเซอร์มีการผลิตเพ่ือทดแทนสินค้า      
คงคลังที่นำออกมาจำหน่ายเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้าที่ปรับตัวลดลง 
ได้แก่ กระติกน้ำร้อน สายไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า หม้อหุงข้าว หม้อแปลงไฟฟ้า 
และเตาไมโครเวฟ ลดลงร้อยละ 30.6, 29.8, 23.2, 20.9, 19.6 และ 15.6 
ตามลำดับ โดยเคร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว 
และสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากการจำหน่ายในประเทศและคำ
ส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลง ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ามีการผลิตที่ลดลง
เนื่องจากคำส่ังซื้อจากต่างประเทศท่ีลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,068.6     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่า 
81.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33.8  โดยลดลงในตลาด
สหรัฐอเมริการ้อยละ 87.0 ในขณะที่ สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศมีมูลค่าส่งออก 459.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
16.0 โดยเพ่ิมขึ้นในตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 34.0 เวียดนามร้อยละ 22.0 
ออสเตรเลียร้อยละ 23.8 ส่วนตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 142.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 โดยเพ่ิมในตลาดญ่ีปุ่นร้อยละ 17.6 และตลาด
สหรัฐอเมริการ้อยละ 285.4 ส่วนแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามี
มูลค่าการส่งออก 153.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
“คาดการณ์การผลิตเดือนกรกฎาคม 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและตู้เย็นมีคำส่ังซื้อจากอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น” 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 98.8 
ลดลงร้อยละ 9 .1 เมื่ อ เที ยบ กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน  สินค้ า
อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ที่ ป รับ ตั วลดลง  ไ ด้ แ ก่  Semiconductor devices 
transistor, HDD, และ IC โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 27.3, 16.9 และ 5.3 
ตามลำดับ เน่ืองจากคำสั่งซื้อจากตลาดหลักปรับตัวลดลง และความ
ต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตัว 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,174.5   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น 
และอาเซียน โดยวงจรรวม (IC) มีมูลค่าส่งออก 635.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 17.8 เนื่องจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของ
ไทย ส่วนสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออก 1,195.1 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.8 HDD มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 
6.6 ในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

 “คาดการณ์ การผลิตเดือนกรกฎาคม  2562 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากคำสั่งซื้อจากตลาดหลักปรับตัว
ลดลงและความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตัว” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีจำนวน 

172,878 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ร้อยละ 4.67 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.52 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมิถุนายน        

ปี 2562 มีจำนวน 86,048 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562 

ร้อยละ 2.33 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน     

ร้อยละ 2.06 (%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์นั่ง 

รถยนต์กระบะ 1 ตัน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมชะลอตัว 

 การส่ งออกรถยนต์  ใน เดือนมิถุ น ายน  ปี  2562           

มีจำนวน 97,575 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ร้อยละ 

2.35 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

2.40 (%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์เพ่ิมขึ้นในประเทศแถบเอเชีย 

และยุโรป 

“ค า ด ก า รณ์ แ น ว โน้ ม ข อ ง อุ ต ส าห ก ร ร ม ย าน ย น ต์                  
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม     
ปี 2561 เนื่องจากตลาดในประเทศเร่ิมหดตัว” 

 
 
 
 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2562   
มีจำนวน 158,382 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562     
ร้อยละ 6.74 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ  16 .57  (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิ ต
รถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์   

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิ ถุนายน         
ปี 2562 มียอดจำหน่ายจำนวน 150,401 คัน ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม ปี 2562 ร้อยละ 6.58 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.22 (%YoY) จากการปรับลดลง
ของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 51-110 ซีซี 111-125 ซีซี 
126-250 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่ งออกรถจักรยานยนต์  ใน เดื อนมิ ถุนายน            
ปี 2562 มีจำนวน 38,853 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม        
ปี 2562 ร้อยละ 14.64 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 25.52 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการ
ขยายตัวในประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา 

 
“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

รถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม ปี 2561 เน่ืองจากการหดตัวของตลาดใน
ประเทศ”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 28.92 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากฝนตกชุกช่วงต้นเดือนทำให้ไม่สามารถกรีด
ยางได้ 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 3.30 ตามการชะลอตัว
ของตลาดในประเทศ 

 ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.18 จากการปรับตัวดีข้ึน
ของตลาดในประเทศ ซ่ึงถึงแม้จะยังคงหดตัวเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน แต่ก็มีอัตราการหดตัวท่ีลดลง 

  
การจำหน่ายในประเทศ 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 17.67 เนื่องจากมีปริมาณยางเข้าสู่
ตลาดลดลง   

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 8.72 ตามการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาด Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 9.00 เนื่องจากผู้ผลิตราย
ใหญ่ของไทยบางรายปรับแผนการตลาดไปส่งออกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
 ยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ         

น้ำยางข้น) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.83 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทยสั่งซ้ือยางจากไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 48.73   

 ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.76 ตามการขยายตัว
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 

 ถุงมือยาง มีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.76 จากการหดตัวลงของ
ตลาดเบลเย่ียม สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2562   

การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะขยายตัวจากเดือนก่อนตามปริมาณการ
เข้าสู่ตลาดของยางท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเป็นฤดูท่ีปกติจะมีน้ำยางออกสู่
ตลาดจำนวนมาก สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศ
คาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และตลาดส่งออกท่ีสำคัญของไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในส่วน
ของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวของ
ตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะ
ยังคงชะลอตัวจากการท่ีผู้ผลิตรายใหญ่บางรายปรับแผนการตลาดไปเป็น
ส่งออกมากข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าสูงข้ึนเนื่องจากจีนมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ยางจากไทยเพ่ิมข้ึน สำหรับการส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยางคาด
ว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา
และยุโรป 
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจำหน่าย 
 ดัชนีผลผลิต เดือนมิถุนายน 2562  ดัชนีผลผลิตลดลง

ร้อยละ 4.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนีผลผลิต
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ ลดลงมาก
ท่ีสุด  ร้อยละ 15.61 รองลงมา คือ พลาสติกแผ่น ร้อยละ 10.51    

      ดัชนีการส่งสินค้า เดือนมิถุนายน 2562 ดัชนีการส่ง
สินค้ามีทิศทางเดียวกันกับดัชนีผลผลิต คือ ลดลงร้อยละ 4.25 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนีส่งสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ ลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 22.27 
รองลงมา คือ พลาสติกแผ่น  ร้อยละ 6.70 
การตลาด 

    การส่งออก เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีมูลค่า 348.53 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 6.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีผลทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง
หลัก ๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีไม่เป็นแบบ
เซลลูลาร์ (3920) กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3923)  และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีทำด้วยพลาสติก (3926) โดยลดลงร้อยละ 10.15 
6.98 และ 6.07 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากประเทศคู่ค้า เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และในกลุ่ม ASEAN 
เช่น มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนิเซีย มีคำสั่งซ้ือลดลง 

 
 
 
 

     การนำเข้า เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีมูลค่า 375.58 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 4.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อน  โดยผลิต ภัณ ฑ์พลาสติก ท่ีมีมู ล ค่ าการนำเข้ าลดลง     
3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3923)  กลุ่มผลิตภัณฑ์
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ ท่ีไม่เป็นแบบเซลลูลาร์ (3920) และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ (3919) โดยลดลงร้อยละ 14.19 
15.24 และ 9.91 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดื อนกรกฎาคม  2562  
คาดว่า การผลิตและการตลาดจะยังทรงตัวต่อเน่ือง จากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าท้ัง สหรัฐอเมริกา–จีน และญี่ปุ่น-
เกาหลีใต้ ท่ีอาจส่งผลลบต่อตลาด รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิต ท้ังความผันผวนของราคาน้ำมันและค่าเงินบาท 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนีผลผลิต ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ใน

เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีค่า 111.96 ลดลงร้อยละ 4.97 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์

พ้ืนฐาน ลดลงร้อยละ 6.10 และกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย

ลดลงร้อยละ 4.64 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตลดลง ได้แก่ โซดาไฟ และปุ๋ย 

 ก ารจ ำห น่ าย  เดื อ น มิ ถุ น ายน  ปี  2 5 62        

ดัชนีการส่งสินค้า ลดลงร้อยละ 7.77 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน ลดลง

ร้อยละ 6.69 และ เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ลดลงร้อยละ 8.06 

ซ่ึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีลดลง ได้แก่ โซดาไฟ ปุ๋ยเคมี และ 

ผงซักฟอก 

 การส่งออก เดือนมิถุนายน ปี 2562 มีมูลค่ารวม 

674 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.47 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันพ้ืนฐานมีมูลค่าการ

ส่งออก 336 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.91 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้

มูลค่าการส่งออกลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ซ่ึงมีการ

ส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

 

 

 

 การนำเข้ า ในช่ วงเดือนมิ ถุนายน ปี  2562       
มีมูลค่ารวม 1,278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.03 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์
พ้ืนฐานมีมูลค่าการนำเข้า 760 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  
ร้อยละ 14.85 เม่ื อเที ยบกั บช่ วงเดี ยวกั นของปี ก่ อน 
ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าลดลง ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ อนินทรีย์  และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ส่วน
เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่าการนำเข้ารวม 518 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.80 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้าลดลง ได้แก่ ปุ๋ย ซ่ึงมี
การนำเข้าจากประเทศซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย และจีน และ
สารลดแรงตึงผิว นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา 
และสิงคโปร์ เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
คาดว่าการส่งออกและนำเข้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะ
ยังคงหดตัวลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง จากปัจจัย
ความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ  และจีน   นอกจากนี้  ยังมีปั จจัยจากอัตรา
แลกเปล่ียนของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ก า ร ส่ ง อ อ ก เ ค มี ภั ณ ฑ์ ข อ ง ไ ท ย 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต เดือนมิถุนายน ปี 2562 ลดลงร้อยละ 

3.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์    

ปิโตรเคมีพื้นฐานท่ีมีผลผลิตลดลง ได้แก่ Benzene และ Toluene 

ลดลงร้อยละ 19.14 และ 5.72 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์     

ข้ั นปลาย  ได้ แก่  SAN resin, ABS resin และ  Polypropylene 

resin (PP)  ลดลงร้อยละ 18.78 15.31 และ 12.33 ตามลำดับ โดย

นำไปใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ

บรรจุภัณฑ์ท่ัวไป   

 การจำหน่าย ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ลดลงร้อยละ 

1.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

พื้นฐานท่ีมีการจำหน่ายลดลง ได้แก่  Toluene และ Benzene 

ลดลงร้อยละ 11.74 และ 10.78 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ข้ันปลาย  ได้ แก่   Expandable polystyrene (EPS) และ  ABS 

resin ลดลง   ร้อยละ 22.18 และ 18.02 ตามลำดับ 

 การส่งออก ในเดือนมิ ถุนายน ปี 2562 มีมูลค่า 
900.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.89 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีพื้นฐานท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงส่วนมากนำไปเป็นสารตั้ งต้นในการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และตัวทำละลาย  ได้แก่  Terephthalic Acid และ 
Methyloxirane (Propylene Oxide)  ลดลงร้อยละ 8.54 และ 
16.51 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลาย จะอยู่ในกลุ่ม
เม็ดพลาสติกท่ีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ PE resin, PP resin, PC resin และ PET 
resin เป็นต้น ลดลงร้อยละ 11.38 9.80 38.93 และ 23.55 
ตามลำดับ ท้ังน้ีในภาพรวมมีการส่งออกปิโตรเคมีไปยังประเทศท่ี
สำคัญ ได้แก่ จีน  อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนำเข้า ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีมูลค่า 455.55 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (%YoY) โดยนำเข้าลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ 

ได้แก่ BR rubber, SR rubber ลดลงร้อยละ 13.99 และ 8.70 

ตามลำดับ ซ่ึงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ส่วน

ผลิตภัณฑ์ Nylon resin, PES resin และ PMMA resin ลดลง

ร้อยละ 8.37 11.35 และ 9.53 ตามลำดับ นำไปใช้ผลิตเส้นใย

สังเคราะห์ เป็นต้น ท้ังน้ีในภาพรวมมีนำเข้าปิโตรเคมีจากประเทศ

ท่ีสำคัญ  ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  จีน  สิงคโปร์  และสหรัฐฯ     

เป็นต้น 
 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 คาดว่าจะ
ลดลงจากระดับเดิม เน่ืองจากความผันผวนของราคาน้ำมันใน
ตลาดโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกปิโตรเคมีของไทย รวมถึง
ผลกระทบจากนโยบายปกป้องทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน 
และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญของไทยคาดว่าจะชะลอตัว 
เช่น จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น      
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนมิถุนายนปี 2562 มี ค่า 
104.9 ลดลงข้ึน ร้อยละ  4 .9 เมื่ อ เที ยบกับช่วงเดียวกัน         
ของปีก่อน และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ 
ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมปรับลดลงในผลิตภัณฑ์ เหล็กทรงแบน โดย  
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 
106.5 ลดลงร้อยละ 10.8 จากการลดลงของการผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบดีบุก ลดลงร้อยละ 48.1 โดยลดลง 15 เดือน ติดต่อกัน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561-มิถุนายน 2562 เนื่องจากการ
บริโภคเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม 
ในประเทศลดลง โดยลดลงร้อยละ 30.7 และ 10.3 ตามลำดับ 
ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบ
โครเม่ียม และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดลงร้อยละ 26.3 
และ 15.1 ตามลำดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 102.4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 จากการ
ผลิตเหล็กลวด เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 35.3 รองลงมา คือ เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น และเหล็กเส้นกลม เพิ่มข้ึน             
ร้อยละ 13.0 และ 7.9 ตามลำดับ  จากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างภาครัฐ 

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนมิถุนายนปี 2562  
มี ป ริ ม าณ ก ารจ ำห น่ าย  1.7 ล้ าน ตั น  เพิ่ ม ข้ึ น ร้อ ย ล ะ            
2.9  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
แบน  มีปริมาณการจำหน่าย 1.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ  10.6 
จากการบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทั้งแบบ HDG และ 

EG) เพิ่มข้ึนร้อยละ 32.6 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.7 และ 10.5 
ตามลำดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณการ
จำหน่าย 0.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 9.9 จากการจำหน่าย
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน ลดลงร้อยละ 16.3  

 การนำเข้า ในเดือนมิถุนายน  ปี 2562 มีปริมาณ
นำเข้ า  1.1 ล้ านตั น  เพิ่ ม ข้ึ น ร้อยละ  6.3 เมื่ อ เที ยบกั บ          
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนำเข้า 
0.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.3 จากการนำเข้าเหล็กแผ่นหนา
รีดร้อน ประเภท Alloy Steel เพิ่มข้ึนร้อยละ 79.3 (ประเทศ
หลักที่นำเข้า คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้างรีดเย็น 
และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Alloy Steel เพิ่ม ข้ึน    
ร้อยละ 78.2 และ 70.0 ตามลำดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาวมีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21.4 จาก
การนำเข้าเหล็กโครงสร้างรีดร้อน ประเภท Alloy Steel ลดลง
ร้อยละ 67.7 (ประเทศหลักที่นำเข้าลดลง คือ จีน) รองลงมา 
คือ เหล็กเส้น ประเภท Stainless Steel และประเภท  Alloy 
Steel ลดลงร้อยละ 51.9 และ 42.3 ตามลำดับ  

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกรกฎาคม 
2562 คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
โลหะ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป 

ลดลง  ร้อยละ  5.31  0.06  และ  1.41 (%YoY) เป็ น ผล     
มาจากคำสั่งซ้ือของประเทศคู่ค้าลดลง ประกอบกับมีการ
คาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของโลกจะ
ชะลอตัว นอกจากนี้ความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว จึงทำให้ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบ   
ต้นน้ำเพ่ือเป็นสต๊อกสินค้าลง 
การจำหน่ายในประเทศ 

 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ลดลง ร้อยละ 22.28 19.79 และ 9.62 (%YoY) เนื่องจากมี
ความต้องการวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตสินค้าท้ังเพ่ือการส่งออกและ
การบริโภคในประเทศลดลง ประกอบกับมีการนำเข้าท้ังกลุ่ม
เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกจากจีน และเสื้อผ้าแบรนด์เนมท่ีมีสาขา
ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่าการ

ส่ งออกลดลง ร้อยละ 27.25   5.15  และ 2.31 (%YoY) 
โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีน ซ่ึงสั่งซ้ือเส้นใยสิ่งทอ และผ้า
ผืนจากไทยลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประเทศดังกล่าวส่งออก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา
ลดลง 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า     
การผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้า การลงทุน ในตลาดดังกล่าวชะลอตัวมี
ผลต่อภาคการผลิตซ่ึงจะทำให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทย
ลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ได้ในกลุ่มท่ีสามารถยกระดับไปรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์
ต่างประเทศ 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  
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มิ.ย.61 ส.ค.61 ต.ค.61 ธ.ค. 61 ก.พ.-62 เม.ย.-62 มิ.ย.-62

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมิถุนายน   
ปี 2562  มีจำนวน 6.79 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 
ปี 2562  ร้อยละ 5.56 (%MoM)   เป็นผลจากการท่ีมีผู้ผลิต
บางรายปิดซ่อมบำรุงเตาและลดลงเล็กน้อยจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน  ร้อยละ 3.83 (%YoY)   

 การจำหน่ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        
ในเดือนมิถุนายน ปี 2562  มีปริมาณการจำหน่าย 2.99    
ล้านตัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ร้อยละ 3.26    
(%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2.48 (%YoY)   

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมิถุนายน 
ปี  2562  มีจำนวน   1 .39  ล้ านตัน   ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม ปี 2562  ร้อยละ 24.20 (%MoM)  แต่เมื่อเทียบ
กับ เดือนเดียวกันของปีก่อน  มีปริมาณ เพ่ิม ข้ึนร้อยละ 
8.32(%YoY) เน่ืองจากตลาดส่งออกหลักมีการปรับเพิ่มคำ
สั่งซ้ือจากกัมพูชาร้อยละ 60.15  เน่ืองจากมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศ   

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนกรกฎาคม ปี 2562  หดตัวลง
เล็กน้อย 
 

 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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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
มิถุนายน ปี 2562 มีจำนวน 3.42  ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม ปี 2562 ร้อยละ 3.94 (%MoM)   แต่เพิ่มข้ึนจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.97 (%YoY)   

 ก า รจ ำห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 มียอดจำหน่าย
จำนวน 2.98 ล้านตัน   ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2562          
ร้อยละ 3.57 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ            
ปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.15 (%YoY)   

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
มิถุนายน ปี 2562   มีจำนวน  0.52 ล้านตัน  ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม   ปี 2562 ร้อยละ 10.19 (%MoM)  แต่เพิ่มข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 41.49  (%YoY)  ซ่ึงเป็น
ผลจากการปรับเพ่ิม คำสั่งซ้ือจากกัมพูชา  ร้อยละ  60.14            

 
คาดการณ์ แน วโน้ มของอุ ตส าหกรรมการผลิ ต              

ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 คาดว่า           
จะมีการหดตัว 

 


