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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2561 2562 2563 
%YoY Year ส.ค. 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. 

MPI 3.7 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -4.2 -10.5 -18.2 -23.8 -17.8 -12.9 -9.3 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2563 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนพฤษภาคม การผลิตหดตัวร้อยละ 
23.8  เดือนมิถุนายน หดตัวร้อยละ 17.8 และเดือนกรกฎาคม หดตัวร้อยละ 12.9 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผ่านมา เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปล่ียนแปลงดังนี้ กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคม ขยายตัวร้อยละ 2.1 เดือนมิถุนายน 
ขยายตัวร้อยละ 4.0 และเดือนกรกฎาคม ขยายตัวร้อยละ 5.3 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีส่งผลให้ MPI เดือนสิงหาคม 2563 หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 29.7 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19

กระทบต่อความต้องการใช้รถยนต์ลดลง โดยสินค้าหลักท่ีลดลงได้แก่ รถบรรทุกปิกอัพ รถยนต์น่ังขนาดเล็ก และ
เครื่องยนต์ดีเซล 

 Hard Disk Drive หดตัวร้อยละ 22.2 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ียังแพร่ระบาดไปทั่วโลก และความนิยมในการใช้ SSD (Solid State Drive) แทน
การใช้ Hard Disk Drive มากขึ้น 

 น้ำตาล หดตัวร้อยละ 75.1 เนื่องจากผลผลิตอ้อยในปีน้ีมีน้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทรายดิบ     
ท่ีมีอยู่นำมาแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายได้น้อยกว่าปีก่อน 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนสิงหาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 ปุ๋ยเคมี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.8 จากปริมาณฝนที่ตกต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ี ทำให้เกษตรกรสามารถ

เพาะปลูกได้ตามปกติ รวมถึงมีการผลิตปุ๋ยเคมีสูตรใหม่และได้รับการตอบรับจากตลาดดี ทำให้มีคำสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.6 จากสินค้าตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเป็นหลัก โดยตู้เย็นเพ่ิมขึ้นจาก

การท่ีผู้บริโภคยังมีความต้องการสำรองอาหารสดเพ่ิมขึ้น ส่วนเครื่องซักผ้าขยายตัวจากการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicators 2562 2563 
%MoM ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

MPI 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 5.1 -2.9 2.7 -24.7 2.1 4.0 5.3 4.8 



 

2 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนสิงหาคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนสิงหาคม 2563 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์      ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนำเข้าเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 1,202.2          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 15.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากเครื่องยนต์ เพลาส่งกำลัง
และส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว       
ตลับลูกปืน เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ เป็นต้น  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 5,917.0        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากเหล็ก เหล็กแผ่นรีดทำด้วย
เหล็กกล้าเจืออ่ืน ๆ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เป็นต้น  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 207 โรงงาน เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 23.21 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.87 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่ารวม 
12,972 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 22.58 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 85.99 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 19 โรงงาน และอุตสาหกรรมการขุด
หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 16 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2563 คือ อุตสาหกรรมการทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุง 
หรือกระสอบ จำนวนเงินทุน 2,363.34 ล้านบาท ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ 
และโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซ  จำนวนเงินทุน 1,995.70 ล้านบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม 2563 ร้อยละ 20.0 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 45.45 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่ารวม 848 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 
2563 ร้อยละ 6.85 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52.89 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม
การดูดทราย  จำนวน 3 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 2 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนสิงหาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม     
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย มูลค่าเงินลงทุน 165 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสำหรับอุตสาหกรรม  มูลค่าเงินลงทุน 125 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนสิงหาคม 2563 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนสิงหาคม 2563 
ปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 6.5 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงความต้องการบริโภคสินค้าบางชนิดท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศชะลอตัว สำหรับสินค้าท่ีมีผลต่อการ
ปรับลดของดัชนีผลผลิต มีดังนี้ (1) น้ำตาล ลดลง (YoY) ร้อยละ 
75.1 (2) แป้งมันสำปะหลัง ลดลง (YoY) ร้อยละ 9.2 (3) เนื้อไก่
สุกปรุงรส ลดลง (YoY) ร้อยละ 11.1 (4) เนื้อไก่แช่เย็นและ     
แช่แข็ง ลดลง (YoY) ร้อยละ 3.8 และ (5) กุ้งแช่แข็ง ลดลง 
(YoY)  ร้อยละ 9.6 

ทั้งน้ี หากไม่รวมน้ำตาล ภาพรวมดัชนีผลผลิตอาหาร
ขยายตั ว ร้อยละ  0 .4 เมื่ อ เทียบกับ เดือนก่อนห น้า  (MoM) 
นอกจากน้ี ผลผลิตของอาหารสำเร็จรูปและอาหารพ้ืนฐาน 
(commodity) บางชนิดยังคงขยายตัวได้ดี อาทิ (1) สัปปะรด
กระป๋อง ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 214 (2) ข้าวโพดหวานกระป๋อง 
ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 29.2 (3) อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป 
ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 10.9 (5) ทูน่ากระป๋อง ขยายตัว (YoY) 
ร้อยละ 10.0 และ (6) น้ำมันปาล์มดิบ ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 5.9 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารใน
ประเทศเดือนสิงหาคม 2563 ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 2.1 เป็นผลมาจาก
ผู้บริโภคเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่วนหน่ึงมาจาก มาตรการ
กระตุ้นการท่องเท่ียว “เราเที่ยวด้วยกัน” สำหรับสินค้าบางประเภทท่ีมี
แนวโน้มการบริโภคในประเทศดีขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 13.7 กุ้งแช่แข็ง ขยายตัว (YoY)    
ร้อยละ 12.5 ปลาบรรจุกระป๋อง ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 13.7 ผลิตภัณฑ์
นม ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 2.6 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารเดือนสิงหาคม   
มีมูลค่า 2,387.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) ร้อยละ 15.1 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ (1) น้ำตาล เน่ืองจากบราซิล
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หันมาผลิตน้ำตาลส่งออกแทนการผลิตเอทานอล 
ขณะเดียวกันความต้องการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกชะลอตัวลง (2) ผัก
และผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็ง เนื่องจากผลผลิตของไทยมีแนวโน้มลดลง 
(3) ข้าว เนื่องจากผลผลิตในแหล่งเพาะปลูกหลักลดลงจากภัยธรรมชาติ       

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารใน
ภาพรวมเดือนกันยายนปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากวัตถุดิบสินค้าเกษตร เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง ลดลงจาก
ปัญหาภัยแล้ง ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตของโรงงาน 
รวมถึงการชะลอตัวจากการบริโภคในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ทั้ งนี้  ค าด ว่ าม าต รก าร เร า เที่ ย วด้ ว ยกั น ท่ี เริ่ ม โค ร งก ารตั้ ง แ ต่      
18 ก.ค.-31 ต.ค. 2563 และการเพ่ิมวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ตาม
มติ ครม. จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้กลับมา
ฟ้ืนตัวดีขึ้น  สำหรับมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยตาม
สถานการณ์ผลผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าสำเร็จรูปและอาหาร
พ้ืนฐาน เช่น ผลไม้บรรจุกระป๋อง ทูน่ากระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ยังมี
แนวโน้มขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาระดับความมั่นคงด้านอาหารในประเทศท่ีมีการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
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ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมไฟฟ้า

มูลค่าการส่งออก ดัชนีผลผลติ

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 87.0 สินค้าปรับตัว
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า สายไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว     
สายเคเบิ้ล มอเตอร์ไฟฟ้าและเตาอบไมโครเวฟ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.2, 
28.2, 15.7, 13.0, 9.6, 5.8, 5.0 และ 3.9 ตามลำดับ โดยตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า 
กระติกน้ำร้อนและสายไฟฟ้า มีการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน ส่วนเตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิล มีการจำหน่ายต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้าที่ปรับตัวลดลง 
ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า พัดลมตามบ้านและเคร่ืองปรับอากาศ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.9, 20.0, 7.1 และ 5.6 ตามลำดับ เน่ืองจากมีคำส่ังซ้ือ
จากในประเทศและต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มี มูลค่าการส่งออก 2,095.2     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปีก่อน โดยเตาอบไมโครเวฟ มีมูลค่า 60.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 277.9 จากตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน เคร่ืองซักผ้า มีมูลค่า 114.1      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.2 จากตลาดสหรัฐอเมริกา จีนและ
อาเซียน และตู้เย็น มีมูลค่า 170.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.4 จาก
ตลาดจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรปและอาเซียน ในขณะที่สินค้าที่มีคำส่ังซ้ือลดลง 
ได้แก่ เคร่ืองอุปกรณ์สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีมูลค่า 126.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.1 ในตลาดอาเซียน ยุโรปและญี่ปุ่น และ
เครื่องปรับอากาศ มูลค่า 306.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.5 ในตลาด
ญี่ปุ่น จีน อาเซียนและยุโรป  

“คาดการณ์การผลิตเดือนกันยายน 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการฟ้ืนตัวดีข้ึน รวมถึงปัจจัยบวกจากการย้ายฐาน
การผลิตออกจากประเทศจีนของกลุ่มอุตสาหกรรมประเทศญ่ีปุ่น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 92.6 สินค้า
ปรับตัวลดลง โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD และ 
PCBA โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 24.3 และ 4.1 ตามลำดับ เน่ืองจากคำส่ัง
ซ้ือจากต่างประเทศลดลง ในขณะที่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ Semiconductor devices transistor, Printer, PWB และ 
IC โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.3, 4.5, 1.8 และ 0.6 ตามลำดับ เน่ืองจาก
ความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,942.6      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน โดยสินค้า IC มีมูลค่า 561.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง     
ร้อยละ 11.9 ในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีนและยุโรป และ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีมูลค่า 1,087.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 8.6 ในตลาดญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะท่ีสินค้า 
Semiconductor devices transistor มี มูลค่ า 118.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.9 เน่ืองจากอาเซียน จีนและยุโรป มีความต้องการสินค้า
เพ่ิมข้ึน 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนกันยายน 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยประเทศคู่ค้ามีการชะลอการส่ังซื้อ 
รวมถึงเทคโนโลยีกำลังถูกเปลี่ยนไปใช้ SSD (Solid State Drive) แทน 
HDD (Hard Disk Drive) อย่างไรก็ตาม HDD จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง IT ทำให้ยังคงมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563 มีจำนวน 
117,253 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ร้อยละ 31.25 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน  ร้อยละ 29.52 
(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 
ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์          

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563 มี
จำนวน 68,883 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม  ปี 2563 ร้อยละ 16.09 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.79 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์น่ัง และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 
เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไร      
ก็ตาม ตลาดรถยนต์ในประเทศมีการฟ้ืนตัวจากเดือนที่ผ่านมา 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563  มีจำนวน 
57,402 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ร้อยละ 15.81       
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 29.61        
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 
แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต้ 
จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ
ทั่วโลก อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกมีการฟ้ืนตัวจากเดือนที่ผ่านมา 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนกันยายน 

ปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกันยายน ปี 2562 เน่ืองจากผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
ไทยและหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ชะลอตัว” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี  2563         
มีจำนวน 137,847 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ร้อยละ 
15.83 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.91 
(%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 
และแบบสปอร์ต   

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563    
มียอดจำหน่ายจำนวน 143,424 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม        
ปี 2563 ร้อยละ 4.67 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.01 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด 51-110 ซีซี 111-125 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนสิงหาคม  ปี 2563     
มี จำนวน 28,291 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ร้อยละ 
101.56 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
1.49 (%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศจีน ญี่ปุ่น 
สหราชอาณาจักร และเบลเยี่ยม 

  
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน

เดือนกันยายน ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ปี 2562 
เน่ืองจาก ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ัง ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 1.81 โดยเป็นการปรับลดลงในสินค้า
ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง ตามความต้องการใช้ท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีลดลง ประกอบกับมีฝนตกชุกในพื้นท่ีกรีดยาง 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 9.50 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดท้ังในประเทศและส่งออก  

ถุ ง มื อ ย า ง  เพิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ  28.54 เ น่ื อ งจ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังคงมี
ความต้องการใช้ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 4.55 โดยเป็นการหดตัวในผลิตภัณฑ์
ยางแผ่นรมควันและยางแท่งตามความต้องการใช้ที่ลดลง  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 7.17 ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และตลาด Replacement ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 10.78 เนื่องจากผู้ผลิตหันไป
ทำตลาดต่างประเทศเองมากข้ึน  

การส่งออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 32.23 ตามความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ยางแท่งจากไทยของจีนท่ีปรับลดลงค่อนข้างมาก  

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.73 ตามการเร่ง
กักตุนสินค้าก่อนการเรียกเก็บอากรชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ประเด็น Anti-Dumping) 

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.88 เน่ืองจาก
ตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น มีการขยายตัว
ท่ีดี 

  

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2563   

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะปรับตัวลดลง เน่ืองจากมี
แนวโน้มความต้องการใช้ท้ังในและต่างประเทศลดลง
ค่อนข้างมาก ประกอบกับฝนท่ีตกชุกในพ้ืนท่ีกรีดยางทำให้
มีแนวโน้มปริมาณยางเข้าสู่ตลาดลดลง สำหรับการผลิต
และจำหน่ายยางรถยนต์คาดว่าจะยังคงหดตัวตามแนวโน้ม
การชะลอ ตัวของตลาดในประเทศ  ท้ั งในส่ วนของ
อุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงตลาด Replacement ในส่วน
ของการผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าใน
ภาพรวมจะยังมีการขยายตัวท่ีดี เน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้
ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน       
ยางแท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ียืดเย้ือ ทำ
ให้ภาคการผลิตในหลายประเทศโดยเฉพาะจีนและ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดหลักของไทยในสินค้าดังกล่าวมี
แนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สำหรับการ
ส่งออกยางรถยนต์คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนตามแนวโน้ม
การเร่งนำเข้าเพ่ือกักตุนสินค้าก่อนการเรียกเก็บอากร
ชั่วคราวซ่ึงเป็นผลจากการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น 
กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด    
(Anti-Dumping) กั บ สิ น ค้ า  Passenger Vehicle and 
Light Truck Tires ของไทยในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของ
การส่งออกถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามความ
ต้องการใช้ที่สูงขึ้นในตลาดท่ัวโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น     
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
  ดัชนีผลผลิต เดือนสิงหาคม 2563 ค่าดัชนี

ผลผลิต อยู่ท่ีระดับ  88.63 หดตัวร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับ            
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องใช้ประจำโต๊ะ ครัว อาหาร และ
ห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 37.21 แผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัว ร้อยละ 
35.68 และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 11.23     

 ดัชนี การ ส่ งสิ นค้ า  เดือน สิ งหาคม  2563      
อุตสาหกรรมพลาสติกมีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ  
89.44  หดตัวร้อยละ 4.62  เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกัน        
ของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ประจำโต๊ะ ครัว อาหาร 
และห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 46.79 รองลงมาคือ แผ่นฟิลม์
พลาสติก ร้อยละ  27.86  และท่อและข้อต่อพลาสติก  หดตัว
ร้อยละ 12.44  

 การส่งออก  เดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า  
328.01  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 13.33            
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
มีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดหรือท่อ  
(HS 3917) หดตัวร้อยละ 37.49 รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน (HS 3924) หดตัวร้อยละ 29.12 และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น (HS 3918)  หดตัวร้อยละ 
26.10 การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น ญ่ีปุ่น เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย 

 การนำเข้า เดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 360.95     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 12.36 เม่ือเทียบกับ     
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าหดตัว 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาวเด่ียว  (HS 3916) หดตัวร้อยละ 48.74 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ (HS 3922)  หดตัวร้อยละ 24.08 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ 
ชนิดยึดติดในตัว  (HS 3919) หดตัวร้อยละ 22.46 

  แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนกันยายน  2563 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกจะยังคงหดตัว  อย่างไรก็ตาม 
ยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงเพ่ิมขึ้นในประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐฯ 
และอินเดีย รวมถึงการระบาดรอบใหม่ในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการส่งออกของไทยและอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
พลาสติก     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปร ิมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข ้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
ทีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ทีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์  

                                 

 ดัชนีผลผลิต  เดือนสิงหาคม  2563 อยู่ ท่ีระดับ 
114.73  ขยายตัวร้อยละ 10.49 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน            
ของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หดตัว              
ร้อ ยละ  13.12 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ก ารหดตั ว สู งสุ ด  ไ ด้ แก่                      
โซดาไฟ  หดตั วร้อยละ  18.16 สำหรับกลุ่ ม เค มี ภัณ ฑ์                
ขั้นปลาย ขยายตัวร้อยละ 18.61 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิต
ขยายตัวสูงสุด ได้แก่  การผลิตปุ๋ยเคมี  ขยายตัวร้อยละ 
66.76 เน่ื อ งจาก มีฝนตกอ ย่าง ต่อ เน่ื องในหลายพื้ น ท่ี  
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ ส่งผลให้มีความ
ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น                           

 ดั ช นี ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  เดื อ น สิ งห า ค ม  2 5 6 3
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 
120.18  ขยายตัวร้อยละ 14.82 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐาน    
หดตัวร้อยละ 19.33  หดตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์โซดาไฟ และ   
เอทานอล  สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ดัชนีการส่งสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 25.22  ขยายตัวในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
เช่น ปุ๋ยเคมี  ผงซักฟอก และแป้งฝุ่น  เป็นต้น    

 การส่งออก  เดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 711.94      
ล้ าน เห รียญสหรัฐฯ  หดตั วร้อยละ  3.61 เมื่ อ เทียบกับ                 
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน   โดยเคมีภัณ ฑ์พื้ นฐานมีมูลค่า            
การส่งออก 373.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 

5.25 สำหรับเคมีภัณฑ์ข้ันปลายมีมูลค่าการส่งออก 338.36 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.81 ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น เครื่องสำอาง หดตัวร้อยละ 
23.32 และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ หดตัวร้อยละ 22.16  และสี 
หดตัวร้อยละ 10.23  การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น  
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น 

 การนำเข้า  เดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 1,143.38  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 12.48 เม่ือเทียบกับช่วง
เดี ยวกันของปี ก่ อน โดยกลุ่ มเคมี ภัณฑ์พื้ นฐาน มี มู ลค่ า            
การนำเข้า 695.30  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.40 
สำหรับเคมี ภัณ ฑ์ ขั้ นปลาย  มี มู ลค่ าการนำเข้ า 448.08                   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.33   

 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เดือนกันยายน 2563 

การผลิตคาดว่าจะขยายตัว แต่การส่งออกคาดว่าจะหดตัว
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ยั ง มี ปั จ จั ย ท่ี ต้ อ ง ติ ด ต า ม  เ ช่ น         
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสถานการณ์ราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ท่ีระดับ 
109.91 หรือหดตัวร้อยละ 2.61 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน และหดตัวร้อยละ 0.45 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน                   
โดยเป็นปิโตรเคมีข้ันพื้นฐาน ได้แก่ Ethylene และ Propylene 
หดตัวร้อยละ 2.27 และ 1.20 และปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่ 
ABS resin และ PE resin หดตัวร้อยละ 31.02 และ 12.16 
ตามลำดับ 

 ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ท่ีระดับ 
109.22 ขยายตัวร้อยละ  0.67 เมื่ อ เทียบกับ ช่วงเดียวกัน                
ของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 2.75 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน            
โดยเป็นปิโตรเคมีข้ันพื้นฐาน ได้แก่ Toluene, Benzene และ 
Ethylene ขยายตัว ร้อยละ  53.08, 4 .21 และ  1 .24 และ               
ปิโตรเคมีข้ันปลาย ได้แก่ SAN resin, PS resin,  PVC resin, PP 
resin และ PE resin ขยายตัวร้อยละ 71.30, 33.92, 13.03, 
9.26 และ 4.96 ตามลำดับ 

 การส่งออก การส่งออกเดือนสิงหาคม ปี 2563             
มีมูลค่า 774.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 17.72 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 4.92 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงเป็นการหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมี 
ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ ช่ น  Terephthalic acid, Para-Xylene, 
Benzene  และ Toluene เป็นต้น หดตัวร้อยละ 29.99 และ 
หดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันปลาย เช่น PE resin, PP resin, PC 
resin, PVC resin และ PET resin เป็นต้น หดตัวร้อยละ 14.85 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 การนำเข้า การนำเข้าเดือนสิงหาคม ปี 2563                  
มีมูลค่า 322.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 
31.92  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหดตัว   
ร้อยละ 0.49  เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงหดตัวในกลุ่ม    
ปิโตรเคมีข้ันพื้นฐาน เช่น Vinyl Chloride, Acetic Acid, 
Ethylene Glycol และ Styrene เป็นต้น  หดตัวร้อยละ 
47.03 และหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันปลาย เช่น PE resin, 
PP resin, Nylon resin, SR BR rubber แ ล ะ  PMMA 
resin เป็นต้น หดตัวร้อยละ 28.63 

คาดการณ์ แนวโน้ม  อุตสาหกรรมปิ โตรเค มี                
เดือนกันยายน ปี 2563 คาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม
อาจจะยังคงชะลอตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน              
จากผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      
โควิด-19  และความกังวลของตลาดโลกกับการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ท่ียังคงไม่เข้าสู่สภาวะปกติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0

500

1000

-800

200

1200

KTON

MU
SD

การส่งออก - น ําเข ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

ม ูลคา่สง่ออก ม ูลคา่น ําเขา้ 
ปรมิาณสง่ออก ปรมิาณน ําเขา้ 



 

13 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2563  

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม
2563 มีค่ า  85.6 หดตัวร้อยละ  13.4 เมื่ อ เที ยบกับช่ วง
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการชะลอตัวของการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ จากการชะลอตัวของสถานการณ์
เศรษฐกิจท้ังในส่วนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก โดย
ผลติภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 
88.1 หดตัวร้อยละ 13.3 จากการผลิตเหล็กเส้น  หดตัว     
ร้อยละ 29.1 รองลงมา คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดร้อน  หดตัวร้อยละ 21.2 และ 
19.4 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 76.6 หดตัวร้อยละ 17.9 จากการ
ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หดตัวร้อยละ 34.1 รองลงมา 
คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน หดตัว
ร้อยละ 33.0 และ 6.1 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การผลิต
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัว  
ร้อยละ 90.8 และ 47.6 ตามลำดับ ตามการเพ่ิมขึ้นของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
กระป๋องโลหะ                     

 การจำหน่ายในประเทศ  ในเดือนสิงหาคม           
ปี 2563  มีปริมาณการจำหน่าย 1.3 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 
19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
จำหน่ายลดลง คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ซ่ึงมี
ปริมาณการจำหน่าย 0.7 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 29.7 จากการ
จำหน่ายเหล็กแผ่นบางรีดร้อน หดตัวร้อยละ 47.9 รองลงมา 

คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน หดตัวร้อยละ 
41.1 และ 23.0 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
ยาว มีปริมาณการจำหน่าย 0.6 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 0.2 
จากการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.8   

 การนำเข้า ในเดือนสิงหาคม  ปี 2563  มีปริมาณ
นำเข้า 0.8 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 29.5 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน   โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว        
มีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 27.8 จากการ
นำเข้าเหล็กเส้น ประเภท Carbon Steel ซ่ึงหดตัวร้อยละ 
77.6 (ประเทศหลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท  Alloy Steel และ
เหล็กลวดประเภท Carbon Steel หดตัวร้อยละ 67.4 และ 
65.4 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณ
นำเข้า 0.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 30.0 จากการนำเข้าเหล็ก
แผ่นบางรีดร้อน  ประเภท  Carbon Steel  P&O ซ่ึงลดลง    
ร้อยละ 84.3 (ประเทศหลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น     
เกาหลีใต้ และไต้หวัน) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 
ประเภท Alloy Steel และเหล็กแผ่นรีดเย็น ประเภท Carbon 
Steel หดตัวร้อยละ 70.1 และ 67.8 ตามลำดับ 

 “แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกันยายน 
2563 คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ท้ังน้ี    
มีประเด็นสำคัญท่ีน่าติดตาม เช่น ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจ
และการค้าโลก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ราคา
สินค้าเหล็กต่างประเทศ และการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต และ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
การผลิต 

เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเส้ือผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
20.96  37.00  และ 26.05 (YoY) เน่ืองจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19  ท่ียังส่งผลต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ
กำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศ ทำให้การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ    
ต้นน้ำจนถึงเส้ือผ้าสำเร็จรูปลดลง อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบ
กับเดือนก่อน พบว่า การผลิตเส้นใย ส่ิงทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้า
สำเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 12.67  15.08 และ 6.22 จากการท่ี 
คู่ค้าหลายประเทศสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้และเร่ิม
ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากข้ึน 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง 29.44  
33.62 และ 24.55 (YoY) เน่ืองจากความต้องการวัตถุดิบเพ่ือการ
ส่งออกลดลง รวมถึงกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัวจาก
ผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หากเปรียบเทียบ
กับเดือนก่อน พบว่า การจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้า
สำเร็จรูป ขยายตัว ร้อยละ 12.34  15.34  และ  6.79 จากการ
ผอ่นคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ 

การส่งออก เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
มูลค่าลดลง ร้อยละ 24.54  20.43  และ 25.41 (YoY)  จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัส     
โควิด-19  ซ่ึงยังคงแพร่ระบาดในหลายประเทศ โดยตลาดสำคัญที่
ลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และจีน อย่างไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน  พบว่า การส่งออกเส้นใยส่ิงทอ       
และผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 4.66 และ 15.65 จากการส่งออก   
ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ จีน และในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เช่น เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าปลายน้ำ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการคลายล็อก
ดาวน์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศทำให้เริ่มมี
ความต้องการสินค้าอุปโภคเพิ่มขึ้น  

 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกันยายน 2563 
คาด ว่า  ภาวะอุ ต ส าหกรรมสิ่ งท อและ เค ร่ือ ง นุ่ ง ห่ ม            

จะชะลอตัวตามกำลังซ้ือในประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก 
ท่ีทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน คาดว่า จะมีแนวโน้ม
ขยายตัวท้ังในภาคการผลิตและการส่งออก 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

              การผลิตปู น ซี เมนต์รวม  ใน เดือนสิงหาคม         
ปี 2563 มีจำนวน  6.79 ล้านตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม      
ปี 2563 ร้อยละ 5.81 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 7.44 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
สิงหาคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.01 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนกรกฎาคม ปี  2563 ร้อยละ 5.32 (%MoM) แต่
เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.87 (%YoY)  

การส่ งออกปูนซี เมนต์รวม ในเดือนสิ งหาคม          
ปี 2563 มีจำนวน 0.44 ล้านตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม      
ปี 2563 ร้อยละ 59.91 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 59.35 (%YoY) เป็นผลจากการปรับลด
คำสั่งในตลาดหลัก ได้แก่  กัมพูชา  บังคลาเทศ   สปป.ลาว   
และฟิลิปปินส์  

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนกันยายน ปี 2563 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19  จะยังส่งผลกระทบอยู่  แต่ผลจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้คาดว่าจะส่งผล
ต่อความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ให้สามารถปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้อีก
เล็กน้อย 

  

 

 

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม       
ปี 2563 มีจำนวน 3.24 ล้านตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม       
ปี 2563 ร้อยละ 9.86 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 3.68 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)  เดือน
สิงหาคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.01 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ร้อยละ 5.32 (%MoM) แต่
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.87 (%YoY)   

การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม    
ปี 2563 มีจำนวน 0.28 ล้านตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม    
ปี 2563 ร้อยละ 18.33 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 46.68 (%YoY) เป็นผลจากการปรับลด
คำสั่งซ้ือในตลาดส่งออกหลัก ได้แก่  กัมพูชา   สปป.ลาว  และ
ฟิลิปปินส์ 

คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูน ซี เมนต์  (ไม่ รวมปูน เม็ด ) ใน เดือน กันยายน  ปี  2563  
สามารถขยายตัวเล็กน้อย   


