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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2559 2560 2561 
%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. Year(f)

MPI* 1.4 1.0 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 4.7 3.0

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และ จัดทําดัชนี
อุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม และมูลค่าผลผลิต ท่ีอ้างอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรม
การผลิต ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท้ังนี้ ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าเพ่ิมท่ีสะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้น 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 14 นับจาก

เดือนพฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลจากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 
2561 ขยายตัวร้อยละ 8.3  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กล่าวคือ ในเดือนมีนาคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.2 
เดือนเมษายนร้อยละ 3.1 และเดือนพฤษภาคมร้อยละ 2.9 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.9 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.5 สะท้อนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น 

 

Indicators 2560 2561
%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 -3.1 -2.8 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.9 -1.4 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนมีนาคม เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ      
10.5 เดือนเมษายนร้อยละ -20.9 และเดือนพฤษภาคมร้อยละ 14.9 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะชะลอ
ตัวลงในเดือนเมษายนจากการที่โรงงานส่วนใหญ่ปิดทําการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 (จํานวนคัน) เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 12 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เน่ืองจากเศรษฐกิจใน
ประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับ
ตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
ทําให้ยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.9 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.4 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.5 จากสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตทําให้มีวัตถุดิบอ้อย  
เข้าสู่โรงงานเป็นจํานวนมาก  

 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.0 จากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มลูกค้าในอาเซียนโดยเฉพาะ
เวียดนามและอินโดนีเซียที่มีความต้องการสินค้าจากไทยมากกว่าสินค้าที่ผลิตจากจีน 

 เม็ดพลาสติก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.0 จาก จากสินค้า PP ( (Polypropylene) และ LLDPE (Linear Low 
Density Polyethylene) เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร  

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งตลาดโลกและ
ตลาดในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.0      
(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยการส่งออกสินค้าเป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงหนุนที่สําคัญ นอกจากน้ี
ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สําคัญ และการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ภาค
ธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น สําหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น         
ตามการจ้างที่เพ่ิมขึ้นในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการส่งออก ขณะที่รายได้เกษตรกรเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นจากด้าน
ผลผลิตที่ขยายตัวดี 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมิถุนายน 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมิถุนายน 2561 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมิถนุายน 2561 มีมลูค่า 1,536.1 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 12.2 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาสง่
กําลงัและสว่นประกอบอ่ืน ๆ เคร่ืองสบูลม เคร่ืองสบูของเหลว เคร่ืองกงัหนัไอพน่และสว่นประกอบ และเคร่ืองจกัรใช้
ในการแปรรูปโลหะ  

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนมิถุนายน 2561 มีมลูค่า 7,443.1 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ตามการนําเข้าเคมีภณัฑ์  อปุกรณ์ 
สว่นประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ท่ีขยายตวั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 381 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 18.7 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่ารวม 
29,461.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 56.5 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.8 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการทํา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ (27 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย 
หรือดิน (25 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อน จํานวนเงินทุน 10,374.1 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จํานวนเงินทุน 4,475.4 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

  

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 158 ราย ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 30.7 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41.1 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่ารวม 4,483.9 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 36.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานท่ีการเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2561 คือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ (17 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน 
(13 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมิถุนายน 2561 คือ อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ มูลค่าเงินลงทุน 2,560 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การทําเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์มูลค่าเงินลงทุน 600 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมิถุนายน 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนมิถุนายน 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.8 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ น้ําตาลทราย 

และสับปะรดกระป๋อง ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 78.9 และ 19.7 

ตามลําดับ (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน

มาก โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 40-45 (%YoY) 

ประกอบกับการผลิตทูน่ากระป๋องปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 

(%YoY) จากความกดดันด้านราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าคลาย

ตัว ทําให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มคําสั่งซ้ือมากข้ึน  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้ํามัน 

ถ่ัวเหลืองบริสุทธ์ิ และนมพร้อมดื่มการผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 10.4 และ 5.6 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความ

ต้องการบริโภคเพิ่มข้ึน ประกอบกับการผลิตไก่แช่แข็งปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 (%YoY) จากความต้องการบริโภคปรับตัว

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยบวกจากการส่งออกไปตลาดจีน 

(ยูนนาน) เป็นทางการคร้ังแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารใน

ประเทศ เดือนมิถุนายน 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 (%YoY) 

เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน 
 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

มิถุนายน 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 (%YoY) ในกลุ่มสินค้า     

ที่สําคัญ เช่น ซาร์ดีนกระป๋อง  ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  ข้าวหอมมะลิ  

น้ําตาลทราย  ข้าวขาว  ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าว และไก่แปรรูป  

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.4  18.2  16.4  9.6  7.2  7.1  5.5 และ 2.7 

ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดโลก     

ที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และระดับราคามีแนวโน้ม

ปรับตัวดีข้ึน 

 คาดการณ์แนวโน้ม ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือน

กรกฏาคม 2561 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าสําคัญโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และสหภาพ

ยุโรป มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

ขยายตัวได้ต่อ เนื่ อง ประกอบกับปัจจัยนโยบายสนับสนุนภาค

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยสินค้าสําคัญปรับตัว

เพิ่มข้ึน เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป ที่ขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องด้วยความมั่นใจในมาตรฐานสินค้าไทย และสินค้าประมงอย่าง 

ทูน่ากระป๋อง และซาร์ดีนกระป๋อง มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึนหลังจาก

ความกังวลด้านราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าเร่ิมคลายตัว ประกอบกับ

สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการ

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
การผลิต 

ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ขยายตัวร้อยละ 6.05 (%YoY) 
ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น   
เส้นใยคอลาเจน เส้นใยคาร์บอน เส้นใยอาระมิด เพ่ือรองรับการ
ส่งออกท่ีขยายตัว  

ผ้าผืน และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 11.19 
และ 3.38 (%YoY) สอดคล้องกับความต้องการจับจ่ายเสื้อผ้า
ในประเทศท่ีลดลง ประกอบกับมีการนําเข้าผ้าผืนราคาถูก
จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม อย่างไร      
ก็ตาม ผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์มีการผลิตขยายตัวเพ่ือรองรับ
การส่งออก  

การจําหน่ายในประเทศ 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 1.95 

และ 8.16 (%YoY) โดยเป็นกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืนท่ีผลิต
จากใยสังเคราะห์ ส่วนหน่ึงเป็นการเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิต
เสื้อสีเหลือง ซ่ึงรัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ตลอดเดือนกรกฎาคมเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลท่ี 10 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 3.27  (%YoY) เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเร่ืองค่าครองชีพและราคาสินค้าท่ี
ยังทรงตัวในระดับสูง  

 
 
 
 
 
 

 

การส่งออก 
กลุ่ม เส้น ใยสิ่ งทอ   และกลุ่ม เสื้ อผ้ าสํ าเร็จ รูป  มี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25.11 และ 6.75 ตามลําดับ (%YoY) 
โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 20 นับต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559 สําหรับสินค้าส่งออกสําคัญ คือ    
เส้นใยสังเคราะห์ และผ้าผืนท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์      
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีมีสมบัติพิเศษ ซ่ึงไทย  
มีศักยภาพท้ังในการผลิตและการส่งออก ตลาดสําคัญ คือ 
เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และญี่ปุ่นม 

ผ้าผืน ลดลง ร้อยละ 1.82 (%YoY) โดยเป็นกลุ่มผ้า
ผืนท่ีผลิตจากฝ้าย อย่างไรก็ตาม การส่งออกผ้าผืนท่ีผลิตจาก
เส้นใยสังเคราะห์ยังขยายตัว  

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2561 
แนวโน้ ม การผลิ ตกลุ่ ม เส้ น ใยสิ่ งท อ  คาด ว่า          

จะขยายตัวจากการส่งออกเส้นใยสังเคราะห์ และผ้าผืนท่ีมี
สมบัติพิเศษ เช่นเดียวกับกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูปท่ีคาดว่าจะมี
การผลิตและจําหน่ายในประเทศขยายตัวจากกิจกรรม     
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในส่วนการส่งออก   
เส้นใยสิ่ งทอ  ผ้าผืน  และกลุ่ม เสื้ อผ้าสํ าเร็จ รูป  คาดว่า        
จะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางขยายตัวว 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีจํานวน 
188,970 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 2.15     
(%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.71     
(%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 
1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ท้ังน้ี การผลิต
รถยนต์ ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 12 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  ในเดือนมิ ถุนายน     
ปี 2561 มีจํานวน 87,854 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 
ร้อยละ 3.40 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 25.87 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการจําหน่ายรถยนต์
น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจาก  
มีการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 
การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
ผู้บริโภคทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์    
คันแรก 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีจํานวน 
95,284 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 3.63 
(%MoM) แต่เพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.36 
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต้ 
โดยการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางขยายตัวเน่ืองจากราคานํ้ามัน
ท่ีปรับตัวสูงข้ึน ท้ังน้ี การส่งออกรถยนต์ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 
8 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ปี 2560 เน่ืองจาก
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก รวมท้ัง
การทยอยสิ้นสุดการถือครองรถยนต์คันแรก” 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีจํานวน 
189,832 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 1.97 
(%MoM) และเพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 0.77  
(%YoY) จากการปรับ เพิ่ ม ข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
เอนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561     
มียอดจําหน่ายจํานวน 179,522 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม     
ปี 2561 ร้อยละ 6.55 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 2.12 (%YoY) 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561     
มีจํานวน 30,953 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 3.42 
(%MoM) แต่ เพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 18.62 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น 
และเมียนมา 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ปี 
2560” 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกปูนซีเมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มี
จํานวน 6.86 ล้านตัน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 
ร้อยละ 11.63 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก ่อน  ร ้อยละ  7 .72  (%YoY) เป ็นการผล ิต เพื ่อ รอ งร ับก าร
ขยายตัวของความต้องใช้ในประเทศเนื ่องจากการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคภาครัฐอยู่ในข้ันตอนใช้ปูนซีเมนต์แล้ว  

 การจําหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือนมิถุนายน 
ปี 2561 มีปริมาณการจําหน่าย 2.94 ล้านตัน ลดลงเพียงเล็กน้อย
จากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 1.34 (%MoM) แต่เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.15 (%YoY) เน่ืองจาก
การก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐมีความคืบหน้า 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มี
จํานวน 1.28 ล้านตัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ร้อยละ 
6.44 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.84 
(%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักอย่างเมียนมา กัมพูชา และ 
เวียดนามปรับลดคําสั่งซ้ือ ร้อยละ 42.95  16.38  และ 14.75 
ตามลําดับ 

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
รวมในเดือนกรกฎาคม ปี 2561  คาดว่าจะขยายตัวได้ดีข้ึนจากความ
มั่นใจในความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ของภาครัฐ 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและสง่ออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมิถุนายน  ปี 2561  มี
จํานวน 3.31 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม ปี 2561  ร้อยละ 1.22 
(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.27 (%YoY)  

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 2.94 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม  ปี  2561 ร้อยละ  1 .34 (%MoM) 
เน่ืองจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน  แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.15 (%YoY) เน่ืองจากตลาดในประเทศมี
แน ว โน้ มป รับ ตั วดี ข้ึ น ต ามความ คืบห น้ าขอ งก ารก่ อ ส ร้ า ง
สาธารณูปโภคภาครัฐ 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมิถุนายน 
ปี 2561 มีจํานวน 0.37 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม  ปี 
2561 ร้อยละ 34.51 (%MoM)  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 28.83  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักอย่าง
เมียนมาและกัมพูชาปรับลดคําสั่งซ้ือ ร้อยละ 42.88 และ 16.41
ตามลําดับ 

 ค าด ก า รณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส าห ก ร รม ก า รผ ลิ ต  
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 คาดว่าจะ
สามารถขยายตัวได้ดีข้ึนอีกเล็กน้อยตามความคืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคภาครัฐ 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 119.5 
สินค้าท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ พัดลมตามบ้าน เคร่ืองปรับอากาศ กระติก
น้ําร้อน และสายไฟฟ้า โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.9, 13.3, 11.6 และ 3.6 
ตามลําดับ โดยพัดลมตามบ้านและกระติกน้ําร้อนมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก
ความต้องการใช้ในประเทศทําให้มีการจําหน่ายมากขึ้น เคร่ืองปรับอากาศ
มีคําส่ังซื้อเพ่ิมขึ้นในตลาดหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา และสายไฟฟ้ามีการใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ประเทศ ในขณะท่ีสินค้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า เตา
ไมโครเวฟ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้อหุงข้าว โดยลดลง
ร้อยละ 21.2, 8.1, 6.8, 4.4, 2.1 และ 0.6 ตามลําดับ โดยหม้อหุงข้าวและ
มอเตอร์ไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเนื่องจากความต้องการในประเทศลดลง 
ในขณะที่ ตู้ เย็น คอมเพรสเซอร์ และเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลง
เนื่องจากคําส่ังซื้อจากต่างประเทศท่ีลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,078.4      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลัก เช่น เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 458.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 
แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าส่งออก 144.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ในขณะท่ีตู้เย็นมีมูลค่าส่งออก 140.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกรกฎาคม 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาด
ว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่วน
สายไฟฟ้ายังคงใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ” 

 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 
112.3 เนื่องจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ Monolithic 
IC, HDD, PCBA, Semiconductor devices transistor (อุปกรณ์
ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์) และ Other IC เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.51, 
12.83, 6.18, 5.58 และ 1.31 ตามลําดับ  ตามการขยายตัวของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะ IC ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้
เป็นชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึง
นํ าไปใช้ เป็นชิ้น ส่วน  Smart phone, Tablet ส่วน  HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage และในตลาดมี
การพัฒนา Semiconductor มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของ
อุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ เช่น นาฬิกา จอ LED และโฟโต้เซนเซอร์ที่ใช้
ในกล้องถ่ายรูป 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,490.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากตลาดหลักทั้งหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จีน อาเซียน สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,402.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 16.6 รองลงมาคือ วงจรรวม (IC) มีมูลค่าส่งออก 772.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 
“คาดการณ์ การผ ลิต เดือนกรกฎาคม  2561 อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วงจรรวม เคร่ืองโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีค่า 126.3 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ เหล็กทรงแบนและเหล็ก
ทรงยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
19.0 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 53.2 จากคําสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลกระป๋อง รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.4  ซ่ึงเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพิ่มข้ึน
จากการผลิตเพื่อรองรับคําสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึนทั้งตลาดเดิมและตลาด
ใหม่ เนื่องจากแผนการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงเท่าระดับ
การผลิตปกติที่ เคยผลิตได้ในอดีตของผู้ผลิตรายใหญ่  ส่วน
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงยาว เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ 1.1 โดย
เหล็กเส้นกลม เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.0 รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรง
ดึงสูง และเหล็กเส้นข้ออ้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 และ 5.2 
ตามลําดับ ซ่ึงเหล็กเส้นข้ออ้อยเพิ่มข้ึนเป็นเดือนแรก หลังจาก
ลดลง 8 เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 
2561 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 
มีปริมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน สําหรับเหล็กทรงแบนมีปริมาณ 1.0 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 โดยเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 103.5 รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา และ
เหล็กแผ่นรีดเย็น ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.1  และ 15.4 ตามลําดับ 
ส่วนเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.0 โดย

เหล็กลวด และเหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลดลงร้อยละ 
7.7 และ 0.7 ตามลําดับ โดยเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน 

 การนําเข้า ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 การนําเข้า 
มีปริมาณ  1.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มี
ปริมาณ 0.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.9 เนื่องจากการนําเข้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดหนา ประเภท Stainless Steel เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดบาง ประเภท Carbon Steel P&O เหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดบาง ประเภท Carbon Steel และเหล็กแผ่นเคลือบ
ดีบุก ซ่ึงลดลงร้อยละ 43.8  25.2  16.5 และ 16.4 ตามลําดับ 
ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.3 ล้านตัน 
เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 11.8 เนื่องจากการนําเข้าเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน ชนิด Carbon Steel และเหล็กเส้น ชนิด 
Stainless Steel และ Alloy Steel เพิ่มข้ึน ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 
254.0  48.7 และ 42.0 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกรกฎาคม 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงแบนและกลุ่มเหล็กทรงยาว เนื่องจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าติดตามเกี่ยวกับมาตรการทาง
การค้าของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะยังเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ผลิต
เหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในด้านการส่งออก สําหรับ
มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐฯ ของสหภาพยุโรป  สินค้า
เหล็กจากไทยได้รับการยกเว้นมาตรการปกป้องชั่วคราว 23 
รายการ เนื่องจากมีการส่งออกไปสหภาพยุโรปไม่เกินร้อยละ 3 
(กรณีประเทศกําลังพัฒนา)” 
 

 


