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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562
%YoY Year พ.ค. 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.

MPI* 1.8 4.9 4.9 4.8 2.3 -0.1 5.7 0.8 1.2 3.6 0.6 -1.3 -2.7 1.5 -4.0

* 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 ท่ี
อ้างอิงจากสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)     

หดตัวร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกที่หดตัวร้อยละ 5.8  
เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการผลิตลดลงร้อยละ 1.3           
เดือนมีนาคม ลดลงร้อยละ 2.7 และเดือนเมษายน ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.5 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเดือนเมษายน 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงร้อยละ 2.6 เดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 9.5 และเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 17.4 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติที่ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน 
การผลิตจะชะลอตัวลงเน่ืองจากมีวันทํางานน้อย 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 ปุ๋ยเคมี ลดลงร้อยละ 39.92 จากปัญหาภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอให้ชาวนางด

ปลูกข้าวนาปรัง และสินค้าเกษตรมีราคาตกตํ่าเกษตรกรจึงมีกําลังซื้อลดลง รวมถึงตลาดส่งออกลดลงจากลูกค้า 
CLMV เน่ืองจากคู่แข่งการค้าอย่างจีนมีสินค้าราคาถูกกว่าทําให้เสียส่วนแบ่งการตลาดน้ีไป 

 รถยนต์ และเครื่องยนต์ ลดลงร้อยละ 3.72 จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการกีดกันทาง
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลให้ตลาดส่งออกได้รับผลกระทบ 

 ผลิตภัณฑ์ยางที่มิใช่ยางล้อ ลดลงร้อยละ 15.84 จากสินค้ายางแผ่นและยางแท่ง เน่ืองจาก
สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งและร้อนจัดทําให้นํ้ายางออกสู่ตลาดน้อย 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
 เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.77 จากการจําหน่ายตลาดภายในประเทศ

เป็นหลัก เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนจัดและการเร่งทําตลาดของผู้ผลิตโดยเฉพาะชนิดอินเวอร์เตอร์ รวมถึงตลาด
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งออกไปเวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และคําสั่งซื้อของลูกค้าใหม่จากอินเดีย 

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

MPI* 14.9 -1.5 -2.8 1.7 -2.7 2.1 0.9 -1.9 4.7 -2.6 9.5 -17.4 8.63
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

 นํ้ามันปาล์ม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.91 จากนํ้ามันปาล์มดิบเป็นหลัก ตามการลงนามสัญญาซื้อขาย
นํ้ามันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน 100,000 ตัน โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่เกิน
ราคากลางที่กรมการค้าภายในกําหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม  

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวเป็นบวกอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง จากการลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชน (public private partnership: PPP)  และการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมของภาครัฐทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า รวมถึงการดําเนินงานภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศหรือการส่งออก อาจจะชะลอลงตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากปัจจัยเฉพาะของบางประเทศ อาทิ ความยืดเย้ือของปัญหา      
ทางการเมืองในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น รวมท้ังความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และ จีน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนพฤษภาคม 2562 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนพฤษภาคม 2562 
 การนาํเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย 

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่า 1,544.0       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากการนําเข้าเครื่องยนต์     
เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เครื่องกังหันไอพ่นและ
ส่วนประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การนําเข้าเครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบยังคงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่า 7,561.2      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่มีการนําเข้าหดตัว ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ เม็ดพลาสติก อุปกรณ์และส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
แผงวงจรไฟฟ้า อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่สินค้าบางรายการ เช่น เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ ผ้าผืน 
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 302 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 22.3 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน     
ร้อยละ 5.9 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่ารวม 
9,690 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 21.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 48.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ (22 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด 
ทราย หรือดิน (19 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
จากผักหรือผลไม้และบรรจุในภาชนะ จํานวนเงินทุน 927 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการซ่อมแซม
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จํานวนเงินทุน 768 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

   

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 154 ราย ลดลงจากเดือน
เมษายน 2562 ร้อยละ 27.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.5 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่ารวม 2,838 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 
2562 ร้อยละ 83.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.9 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนพฤษภาคม 2562 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (19 โรงงาน) รองลงมาคืออุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ (12 โรงงาน) 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม 2562 คือ อุตสาหกรรม  
การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป มูลค่าเงินลงทุน 903 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การทํากระดาษ กระดาษแข็ง  มูลค่าเงินลงทนุ 235 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤษภาคม 2562 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 5.8 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก คือ (1) กลุ่มนํ้าตาล อาทิ 

นํ้าตาลทรายดิบ ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 92.4 (%YoY) เน่ืองจากการ

เร่งปิดหีบเร็วกว่าปีก่อน และนํ้าตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 8.3 (%YoY) เน่ืองจากการนําเข้า

ชะลอตัวในประเทศเมียนมาและเกาหลีใต้ (2) สับปะรดกระป๋อง ดัชนี

ปรับตัวลดลงร้อยละ 57.5 (%YoY) เน่ืองจากวัตถุดิบลดลงจากภัยแล้ง 

และฐานท่ีค่อนข้างสูงในปีก่อน ด้วยผลผลิตท่ีล้นตลาด ทําให้ในปีน้ี

เกษตรกรลดพื้นท่ีปลูกลง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังคงหดตัว

ต่อเน่ือง (3) ทูน่ากระป๋องดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 (%YoY) 

เน่ืองจากผู้นําเข้าชะลําคําสั่งซ้ือเพ่ือรอดูระดับราคาที่ปรับตัวลงตามราคา

วัตถุดิบ และ (4) แป้งมันสําปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.6 

(%YoY)  จากตลาดอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ คือ ดัชนีการผลิต   

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.8 (%YoY)  เน่ืองจากการ

การบริโภคในประเทศชะลอตัว 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร   

ในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.7 

(%YoY) จากดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลง 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร 

เดือนพฤษภาคม 2562 กลับมาเป็นลบร้อยละ 2.8 (%YoY) หลังจาก

เป็นบวก 2 เดือน  ในสินค้าสําคัญ  เช่น นํ้าตาลทรายขาว ข้าว 

สับปะรดกระป๋อง แป้งมันสําปะหลัง ทูน่ากระป๋อง และทุเรียน โดย

ปรับตัวลดลงร้อยละ  32.7  13.3  6.9  6.2 และ 2.1 ตามลําดับ  

ด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนของสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ความต้องการบริโภคยังมีอย่าง

ต่อเน่ือง ในสินค้าสําคัญ อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ซาร์ดีน

กระป๋อง และสิ่งปรุงรส รวมท้ังผลไม้ (มังคุด และลําไย)  

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีการผลิตและมูลค่าการส่งออก
ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร เดือนมิถุนายน น่าจะหดตัวต่อเน่ือง

จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างผลผลิต

ทางการเกษตรปรับตัวลดลงจากภัยแล้งและความต้องการชะลอตัว 

อาทิ กุ้ง และสับปะรด การชะลอคําสั่งซ้ือเพ่ือรอดูสถานการณ์ราคา

วัตถุดิบปลาทูน่า  การส่งออกข้าวไทยท่ีชะลอจากการเปลี่ยนไป

นําเข้าข้าวจากเวียดนามและกัมพูชา ด้วยต้นทุนท่ีสูงและเงินบาท

แข็งค่า รวมท้ังความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า ประกอบกับการ

ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 114.9 สินค้าที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ พัดลมตามบ้าน ตู้เย็น เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 15.9, 4.1 และ 8.7 ตามลําดับ โดยเคร่ืองปรับอากาศมีการ
จําหน่ายในประเทศและคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น พัดลมมีการ
จําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น  ส่วนตู้ เย็นมีคํ า ส่ังซื้อ เพ่ิมขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามสินค้าท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่       
หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน เคร่ืองซักผ้า เตาไมโครเวฟ      
หม้อหุงข้าว คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 38.5, 32.9, 
24.3, 21.9, 12.5, 8.6, 1.7 และ 0.1 ตามลําดับ โดยเคร่ืองซักผ้า กระติก
น้ําร้อน หม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟฟ้ามีการผลิตลดลงเน่ืองจากการ
จําหน่ายในประเทศและคําส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลง ส่วนเตาไมโครเวฟ
และมอเตอร์ไฟฟ้ามีการผลิตที่ลดลงเน่ืองจากจําหน่ายในประเทศลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 2,144.9     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาเซียน 
และญี่ปุ่น โดยสินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 545.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9 
โดยเพ่ิมขึ้นในตลาดเวียดนามร้อยละ 25.1 สหรัฐอเมริการ้อยละ 168.8 
ญี่ปุ่นร้อยละ 14.4 ออสเตรเลียร้อยละ 20.4 ส่วนตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 181.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6 
โดยเพ่ิมในตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 11.1 และตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 
153.8 
 
“คาดการณ์การผลิตเดือนมิถุนายน 2562 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า  
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและตู้เย็นมีคําส่ังซื้อจากอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น” 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ 
Semiconductor devices transistor, HDD, PWB, IC และ PCBA โดย
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.3, 14.1, 13.2, 6.0 และ 0.2 ตามลําดับ 
เน่ืองจากคําส่ังซื้อจากตลาดหลักปรับตัวลดลงและความต้องการของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตัว 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,053.3   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน โดย
สินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมูลค่า
ส่งออก 969.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 HDD มีมูลค่า
การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 ในตลาดอาเซียนและญี่ปุ่น ส่วนแผงวงจรไฟฟ้า 
(IC) มีมูลค่าส่งออก 598.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.4 เนื่องจาก
มาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของไทย 

  
“คาดการณ์การผลิตเดือนมิถุนายน 2562 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากคําส่ังซื้อจากตลาดหลักปรับตัวลดลงและความต้องการของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตัว” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีจํานวน 

181,338 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 20.70 

(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.11     

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม       

ปี 2562 มีจํานวน 88,097 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายนปี 2562   

ร้อยละ 2.35 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน    

ร้อยละ 3.69 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจําหน่ายรถยนต์นั่ง 

รถยนต์กระบะ 1 ตัน และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ เนื่องจากมีการ

กระตุ้นตลาดจากกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
 การส่งออกรถยนต์  ในเดือนพฤษภาคม  ปี  2562         

มีจํานวน 95,331 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 

42.04 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 

3.58 (%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในประเทศแถบเอเชีย 

โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

“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                 

ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน       

ปี 2561 เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกที่ลดลง และตลาดใน

ประเทศที่ขยายตัวลดลง” 

 
 
 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 
มีจํานวน 169,821 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 
25.43 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
8.78 (%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบอเนกประสงค์  

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม      
ปี 2562 มียอดจําหน่ายจํานวน 160,991 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เมษายน ปี 2562 ร้อยละ 33.71 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.45 (%YoY) จากการปรับลดลงของ
ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 51-110 ซีซี 111-125 ซีซี 
และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนพฤษภาคม        
ปี  2562 มีจํานวน  33,892 คัน  เพิ่ ม ข้ึนจากเดือนเมษายน           
ปี 2562 ร้อยละ 35.08 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 5.75 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัว
ในประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

 
“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

รถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน ปี 2561”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 18.75 ตามปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแล้งจัด 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 2.64 ตามการชะลอตัว
ของตลาดในประเทศ  

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 0.59 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดในประเทศ  

  
การจําหน่ายในประเทศ 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ํายางข้น) ลดลงร้อยละ 13.06 เนื่องจากมีปริมาณยางเข้าสู่
ตลาดลดลง    

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 10.17 ตามการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาด Replacement  

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 32.10 เนื่องจากผู้ผลิต    
รายใหญ่ของไทยบางรายปรับแผนการตลาดไปส่งออกมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
 ยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ         

น้ํายางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 9.94 เนื่องจากจีนซ่ึงเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทยสั่งซ้ือยางแท่งจากไทยลดลงร้อยละ 24.09   

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.80 ตามการขยายตัว  
ท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงขยายตัวร้อยละ 29.75 

 ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.26 จากการขยายตัวของ
ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมนี 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562   

การผลิตและจําหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
และน้ํายางข้น) คาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนตามปริมาณการเข้า
สู่ตลาดของยางท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเป็นฤดูเปิดกรีด สําหรับการผลิตและ
จําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดส่งออกท่ีสําคัญของไทย 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัว
ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีการจําหน่าย  
ถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะยังคงชะลอตัวจากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่บาง
รายปรับแผนการตลาดไปเป็นส่งออกมากข้ึน  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน   ยางแท่ง    และ
น้ํายางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลงเนื่องจากจีนมีแนวโน้มชะลอการสั่งซ้ือ
ยางจากไทยลง และไทยจะเริ่มใช้มาตรการจํากัดปริมาณส่งออก Agreed 
Export Tonnage Scheme: AETS คร้ังท่ี 6 ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2562 นี้ ไปเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในขณะท่ีการส่งออกยางรถยนต์และ    
ถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
           

การผลิตและการจําหน่าย 
 ดัชนีผลผลิต เดือนพฤษภาคม 2562  ดัชนีผลผลิต

ลดลงร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าดัชนี
ผลผลิตกลุ่มกระสอบพลาสติกลดลงมากที่สุด ร้อยละ 11.07 รองลงมาคือ 
เครื่องใช้ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และห้องนํ้า ร้อยละ 7.26    

      ดัชนีการส่งสินค้า เดือนพฤษภาคม 2562 สําหรับดัชนี
การส่งสินค้าลดลงร้อยละ 2.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ค่าดัชนีส่งสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มพลาสติกลดลงมากที่สุด ร้อยละ 
10.25 รองลงมาคือ เครื่องใช้ประจําโต๊ะอาหาร ครัว และห้องนํ้า ร้อยละ 
9.93 
การตลาด 

    การส่งออก เดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีมูลค่า 371.93 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีผลทําให้มูลค่าการส่งออกลดลง
หลัก ๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีทําด้วยพลาสติก (3926) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3923)  และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม 
ฟอยล์ (3919) ท้ังน้ี เน่ืองจากจากประเทศคู่ค้า เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมรกิา 
ออสเตรเลีย และในกลุ่ม ASEAN กัมพูชา อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มีคําสั่ง
ซ้ือลดลง 

 
 
 
 
 

     การนําเข้า เดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีมูลค่า 398.22 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมูลค่าการนําเข้าลดลง 3 อันดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี ทําด้วยพลาสติก (3926) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3923)  และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม 
ฟอยล์ (3919) 
 

แนวโน้มอุ ตสาหกรรมพลาสติ ก  เดื อนมิ ถุนายน  2562  
คาดการณ์ว่า การผลิตและการตลาดจะทรงตัว เน่ืองจากเหตุการณ์ไม่
สงบในตะวันออกกลาง ปัจจัยจากสงครามการค้าท่ีอาจส่งผลลบต่อ
ตลาด รวมถึงความผันผวนของราคาน้ํามันและค่าเงินบาทซ่ึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต 

 
 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      
  ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                 ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
                                                                        

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนพฤษภาคมมีค่า 107.77 

ลดลงร้อยละ 12.56 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลายลดลงร้อยละ 16.46 เม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตลดลง 

ได้แก่ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ทําความสะอาด เช่น ผงซักฟอก 

เป็นต้น 

 การจํ าหน่ าย  เดื อนพฤษภ าคมปี  2562 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า 107.10 

ลดลงร้อยละ 11.48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เป็นผลมาจากกลุ่มเคมีภัณฑ์-ข้ันปลาย ซ่ึงดัชนีการส่ง

สินค้าลดลงร้อยละ 14.07 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

ปุ๋ยเคมี และ ผงซักฟอก 

 การส่งออก เดือนพฤษภาคมปี 2562 มีมูลค่ารวม 

891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.06 เม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลายมีมูลค่า 

การส่งออก 507 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.00  

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีผลให้

มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ได้แก่ เคร่ืองสําอาง มีมูลค่าส่งออก 352 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนจากมูลค่าส่งออกปีก่อนท่ีมีมูลค่า 175 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ตลาดหลักในการส่งออก คือ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลี

ใต้ และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

 

 การนํ าเข้ า ในช่ วงเดือนพฤษภาคม 2562         
มีมูลค่ารวม 1,423 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.27 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์
พ้ืนฐานมีมูลค่าการนําเข้า 822 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  
ร้อยละ 10.96 เม่ื อเที ยบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน 
ผลิตภัณฑ์หลักท่ี มีผลให้ มูลค่ าการนํ าเข้าลดลงได้แก่ 
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ตามลําดับ ส่วน
เคมีภัณฑ์ข้ันปลาย มีมูลค่ารวม 601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.76 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนําเข้า ได้แก่ ปุ๋ย  โดยตลาดหลักท่ี
นํ าเข้ า ได้ แก่  ซาอุ ดิ อาระเบี ย รั สเซี ย และจี น  และ
เคร่ืองสําอาง  โดยตลาดหลักท่ีนําเข้า ได้แก่ สิงคโปร์  ญี่ปุ่น 
และ ฝร่ังเศส เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนมิถุนายน ปี 2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าตัวเลขขยายตัวใกล้เคียงเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยท่ียังต้อง
ติดตามจากความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท่ีส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย โดยตลาดส่งออกหลักท่ีสําคัญ 
เช่ น  จี น  ญี่ ปุ่ น  อิ น เดี ย  แ ล ะป ระ เท ศ อ า เชี ย น



 

13 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562  

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ดัชนีผลผลิต การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเดือน

พฤษภาคมปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.21 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตลดลง ได้แก่ ABS 

resin, SAN resin ซ่ึงจะนําไปใช้ผลิตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ Polyethylene 

resin (PE) นําไปใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์  

 การจําหน่าย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ลดลง

ร้อยละ 7.70 เม่ือ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดย

ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีพ้ืนฐานท่ีมีการจําหน่ายลดลง ได้แก่  

Benzene, Propylene, Ethylene แ ล ะ  Toluene ล ด ล ง   

ร้อยละ  25.33 3.40 0.83 และ  0 .13 ตามลํ าดับ  ส่ วน

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลาย ได้แก่ ABS resin, SAN resin 

และ PS resin, ลดลงร้อยละ  21.39 17.82 และ 18.75 

ตามลําดับ ส่วนมากนําไปใช้ผลิตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ   

อิเล็กทรอกนิกส์ 

 การส่งออก ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีมูลค่า 
1,022.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.37 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  (%YoY) โดยผลิตภัณฑ์ท่ี มี มูลค่า      
การส่งออกลดลงส่วนมากมีการใช้ในกลุ่มวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ PE resin, 
PP resin, PC resin ลดลงร้อยละ 20.21 15.61 และ 31.34 
ตามลําดับ   ท้ังนี้ ในภาพรวมมีการส่งออกปิโตรเคมีไปยัง
ประเทศท่ีสําคัญ  ได้แก่ จีน  (35.61%) อินเดีย (9.54% ) 
เวียดนาม (8.90 %) อินโดนีเซีย (7.62%) และญี่ปุ่น (7.33%) 
เป็นต้น 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 การนําเข้า ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีมูลค่า 

480.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.44 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการ

นําเข้าลดลง ส่วนมากจะนําไปใช้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ได้แก่ 

ABS resin, SR rubber, PES resin, แ ล ะ  PMMA resin 

ลดลงร้อยละ 19.19 10.04 6.74 และ 5.53 ตามลําดับ และ

ในภาพรวมมีนําเข้าปิโตรเคมีจากประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ จีน 

(14.08%) ญี่ปุ่น (12.72%) เกาหลีใต้ (11.74%) และสหรัฐฯ 

(10.87%) เป็นต้น 
 

คาดการณ์แนวโน้มในเดือนมิถุนายน ปี 2562 คาดว่า
จะยังคงทรงตัวในระดับเดิม เนื่องจากมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม
จากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึง
ปัจจัยจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงมีผลต่อมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไทย     
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิต ในเดือนพฤษภาคมปี 2562 มีค่า 
108.8 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว  พบ ว่า  ดัชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมปรับเพิ่มข้ึนทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 110.7 เพิ่มข้ึน      
ร้อยละ 3.9 จากการผลิตเหล็กเส้นกลม เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.1 
รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวด เพิ่มข้ึนร้อยละ 
12.3 และ 7.4 ตามลําดับ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมมีค่า 104.4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 จากการเพิ่มข้ึน
ของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.9 
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เข่น อุตสาหกรรม
ผลิตท่อเหล็กกล้า โดยในเดือนพฤษภาคม  การผลิตท่อ
เหล็กกล้า เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม       
ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 1.8 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณการจําหน่าย 0.6 ล้านตัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3.9 จากการจําหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง    
รีดร้อน และ เหล็กลวด เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0 และ 1.5 ตามลําดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจําหน่าย 1.2  
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 24.3 จากการบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเมียม เพิ่มข้ึนร้อยละ 85.2 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีด
ร้อน และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทั้งแบบ HDG และ EG) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 34.9 และ 15.7 ตามลําดับบ 

 การนําเข้า ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีปริมาณ
นําเข้า 1.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
แบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีปริมาณนําเข้า 0.9 
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.7 จากการนําเข้าเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเม่ียม เพิ่มข้ึนร้อยละ 244.3 (ประเทศหลักที่นําเข้า คือ จีน) 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Alloy Steel 
และเหล็กโครงสร้างรีดเย็น เพิ่มข้ึนร้อยละ 199.3  และ 58.7 
ตามลําดับ แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีปริมาณนําเข้า 
0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.2 จากการนําเข้าเหล็กโครงสร้าง
รีดร้อน ประเภท Alloy Steel ลดลงร้อยละ 86.7 (ประเทศ
หลักที่นําเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท 
Stainless Steel แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท  Alloy Steel ล ด ล ง          
ร้อยละ 43.5 และ 32.3 

  
“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมิถุนายน 2562 

คาดการณ์ ว่า การผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสนับสนุนจาก
การขยาย ตั วของอุตสาหกรรม เค ร่ือ งใช้ ไฟ ฟ้ า  และ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

ลดลง ร้อยละ 5.97  4.38  และ  13.00 (%YoY) เป็นผล    
มาจากคําสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้าลดลง รวมถึงแนวโน้มตลาด    
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกท่ีคาดการณ์ว่าจะชะลอตัว จึง
ทําให้ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ําเพ่ือเป็นสต๊อก
สินค้าลง 
การจําหน่ายในประเทศ 

 เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.17 (%YoY) เพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปรองรับการส่งออก 

 ผ้าผืน และเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 12.01 
และ 3.24 (%YoY) เนื่องจากมีการนําเข้าจากต่างประเทศเข้า
มาใช้ทดแทน และผู้บริโภคนิยมเสื้อผ้าแฟชั่นจากจีน รวมถึง
เสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
 เส้นใยสิ่งทอและผ้าผืน มีมูลค่าการส่งออกลดลง     

ร้อยละ 17.80  และ 0.28 ตามลําดับ โดยลดลงในกลุ่มเส้นใย
ประดิษฐ์ ท่ีส่งออกไปยังตลาดสําคัญ ได้แก่ จีน และเวียดนาม 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากประเทศดังกล่าวส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ไปยังตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง จึงสั่งซ้ือ
วัตถุดิบจากไทยลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ 
ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 
17 นับต้ังแต่มกราคม 2561 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 7.61 ซ่ึงเป็นการ
ส่งออกเสื้อผ้าบุรุษและสตรีในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและ
ผลิตไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนมิถุนายน 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คาดว่า การ
ผลิตเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะชะลอตัวตามแนวโน้มการ
ส่งออกท่ีคาดว่าจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลให้การค้าการลงทุนในตลาดดังกล่าวชะลอตัวมีผล
ต่อผู้ผลิตซ่ึงจะทําให้มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนเสื้อผ้าสําเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องในกลุ่มท่ีสามารถยกระดับไปรับจ้างผลิตสินค้าให้กับ  
แบรนด์ต่างประเทศ 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  
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พ.ค.61 ก.ค.61 ก.ย.61 พ.ย.61 ม.ค. 62 มี.ค.-62 พ.ค.-62

ล้า
นตั

น

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกปูนซีเมนต์รวม

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนพฤษภาคม   
ปี 2562 มีจํานวน 7.27 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน    
ปี 2562 ร้อยละ 3.62 (%MoM)   และเพ่ิมข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.16 (%YoY)  โดยเติบโตตาม
ความต้องการใช้ในประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเติบโตโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดตาม
แนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าท้ังท่ีสร้างใกล้แล้วเสร็จและส่วนต่อ
ขยาย   

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ        
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562  มีปริมาณการจําหน่าย 2.96 
ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 18.85   
(%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง    
ร้อยละ 0.78 (%YoY)  เน่ืองจากเริ่มเข้าฤดูฝนและมีฝนตก
หนักเป็นบางช่วงเวลา  จึงเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนพฤษภาคม 
ปี 2562  มีจํานวน 1.83 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน 
ปี 2562 ร้อยละ 82.81 (%MoM)  และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.22 (%YoY)  
เน่ืองจากตลาดส่งออกหลักปรับเพ่ิมคําสั่งซ้ือจากฟิลิปปินส์  
และกัมพูชา  ร้อยละ 464.14   และ 39.01  ตามลําดับ   

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนมิถุนายน ปี 2562  หดตัวลง
เล็กน้อย 

 
 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ตัน

ปริมาณการผลิต จาํหน่ายในประเทศและส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซี เมนต์  (ไม่ รวมปูน เม็ด ) ใน เดือน
พฤษภาคม ปี 2562 มีจํานวน 3.59  ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 15.08 (%MoM) และเพิ่มข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.68 (%YoY)   

 ก า รจํ า ห น่ า ย ซี เม น ต์  (ไม่ ร ว ม ปู น เม็ ด )
ภายในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มียอดจําหน่าย
จํานวน 2.96 ล้านตัน   เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ปี 2562          
ร้อยละ 18.85 (%MoM) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ            
ปีก่อนลดลงร้อยละ 0.78 (%YoY)    

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2562 มีจํานวน  0.58 ล้านตัน  เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนเมษายน ปี 2562 ร้อยละ 22.63 (%MoM)  และเพิ่มข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.30  (%YoY)  ซ่ึงเป็น
ผลจากการปรับเพิ่มคําสั่งซ้ือจากกัมพูชา  และเมียนมา      
ร้อยละ  14.90  และ 5.46  ตามลําดับ         

 
คาดการณ์ แน วโน้ มของอุ ตส าหกรรมการผลิ ต              

ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 คาดว่า           
จะหดตัวลงเล็กน้อย 

 


