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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2560 2561 2562 2563 

%YoY Year Year ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. 

MPI 1.8 3.7 -1.4 -2.5 1.5 -3.2 -5.1 -3.2 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -5.2 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)     

หดตัวรอยละ 5.2 จากชวงเดียวกันของปกอน  

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนพฤศจิกายน 2562 การผลิตหดตัว     

รอยละ 8.0  เดือนธันวาคมหดตัวรอยละ 4.4 และเดือนมกราคม 2563 หดตัวรอยละ 4.0 

สําหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2562  และเดือนมกราคม 2563 ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กลาวคือ ในเดือนพฤศจิกายนขยายตัว รอยละ 1.0 

เดือนธันวาคมขยายตัวรอยละ 1.8 และเดือนมกราคม 2563 ขยายตัวรอยละ 5.1 

อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนกุมภาพันธ 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 รถยนต และเครื่องยนต หดตัวรอยละ 18.9 จากตลาดสงออกไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สวนตลาดในประเทศผูบริโภคชะลอการจับจาย  

 นํ้าตาล หดตัวรอยละ 36.6 จากปญหาภัยแลงทําใหปริมาณออยที่เขาหีบลดลง 

 ยางลอ หดตัวรอยละ 23.0 จากการที่ผูผลิตบางรายปดสายการผลิตบางสวนตามภาวะเศรษฐกิจ   

ที่ชะลอตัว 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ยังขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

 ยา เพ่ิมขึ้นรอยละ 40.4 เน่ืองจากผูผลิตบางรายขาดวัตถุดิบเพ่ือผลิตในเดือนกอนจึงเรงผลิตและสง

มอบใหลูกคาในเดือนน้ีแทน รวมถึงในปกอนมีปญหาเครื่องจักรชํารุดและปญหาคุณภาพนํ้าที่ใชในการผลิตทําใหผลิต

ไดนอยกวาปกติ 

 อาหารทะเลแชแข็ง เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.5 จากความตองการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นในชวงน้ี โดยเฉพาะ

ปลาแชแข็ง และเน้ือปลาบด จากความกังวลตอสถานการณระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหผูบริโภคมีความตองการ

และกักตุนสินคาเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

Indicators 2562 2563 

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

MPI* -2.7 9.9 -17.6 9.5 -3.6 -0.6 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 5.1 -3.9 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอืน่ๆ 

เดือนกมุภาพันธ 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนกุมภาพันธ 2563 

 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนําเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีมูลคา 1,140.1       

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยหดตัวจากเครื่องยนต เพลาสงกําลัง

และสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครื่องกังหันไอ

พนและสวนประกอบ และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ เปนตน อยางไรก็ตาม การนําเขาเครื่องจักรบางรายการ

ยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น เชน เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ 

และสวนประกอบ  

  

การนําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีมูลคา 6,021.1       

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัวจากสินคาเหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ ประเภทเหล็กแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออ่ืน ๆ เคมีภัณฑ ประเภทเคมีภัณฑอนินทรียและเม็ดพลาสติก 

ปุย และ ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 

   

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 165 โรงงาน ลดลงจาก

เดือนมกราคม 2563 รอยละ 25.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 34.0 

(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีมูลคารวม 

8,134 ลานบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 รอยละ 22.6 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 46.0 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ 2563 คือ อุตสาหกรรม      

การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จํานวน 16 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรม

การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จํานวน  15  โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2563 คือ อุตสาหกรรมการทําช้ินสวนพิเศษหรือ

อุปกรณสําหรับรถยนต หรือรถพวง จํานวนเงินทุน 1,583.00 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการทําฝอยไม การ

บด ปน หรือยอยไม  จํานวนเงินทุน  1,101.50 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 71 ราย ลดลงจากเดือน

มกราคม 2563 รอยละ 13.4 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 60.6 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีมูลคารวม 16,879 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน

มกราคม 2563 รอยละ 800.2 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 9.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ 2563 คือ 

อุตสาหกรรม การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน 9 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทราย 

จํานวน 5 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ 2563 คือ อุตสาหกรรม     

การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ มูลคาเงินลงทุน 14,789 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม     

การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ มูลคาเงินลงทุน 985 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกุมภาพันธ 2563 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุมสินคาอาหารเดือนกุมภาพันธ 2563 ปรับตัว

ลดลงรอยละ 10.6 (%YoY) ปจจัยหลักมาจากผลกระทบของสถานการณ

ภัยแลง แบงเปน 

1) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดสงออก สงออก ท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัว

ลดลง อาทิ นํ้าตาลทราย ดัชนีปรับตัวลดลงรอยละ 36.6 โดยมูลคาสงออก

ลดลงรอยละ 16.7 ในตลาดหลักอยางตลาดอินโดนีเซีย เกาหลีใต และ

ไตหวัน และสับปะรดกระปอง ดัชนีปรับตัวลดลง รอยละ 4.9 ดวยวัตถุดิบ

ท่ีลดลงทําใหระดับราคาปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหมูลคาสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 

47.4 จากตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และซาอุดิอาระเบีย  

รวมท้ัง แปงมันสําปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลงรอยละ 7.3 จากภัยแลง 

ประกอบกับเริ่มไดรับผลกระทบจากปญหาการขนสงสินคาในสถานการณ

การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในจีน และอีกหลายประเทศ สงผลให

มูลคาสงออกลดลงรอยละ 39.3 ในตลาดหลักอยางจีน อินโดนีเซีย และ

ไตหวัน 

2) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดภายในประเทศ ท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัว

ลดลง คือ นํ้ามันปาลมปรับตัวลดลงรอยละ 28.1 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารไดรับอานิสงคจากการ

ระบาดของไวรัส Covid-19 สงผลดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนตามความตองการ

สินคา เพื่อเปนการสํารองอาหารท้ังในและตางประเทศ ดังน้ี 1) อาหาร

สําเร็จรูป อาทิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ทูนากระปอง ปรับเพิ่มขึ้น รอยละ 17.3 

และ 3.5 ตามลําดับ 2) อาหารสดแชเย็นแชแข็ง อาทิ ปลาแชแข็ง และกุง

แชแข็ง ปรับเพิ่มขึ้น รอยละ 47.5 และ 6.4 รวมท้ัง การผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 

 การจําหนายในประเทศ ปริมาณการจําหนายสินคาอาหาร 

ในประเทศ เดือนกุมภาพันธ 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 10.3 ตามความ

ตองการสํารองอาหาร จากความกังวลของการระบาดของโรคไวรัส    

Covid-19 

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

 ตลาดสงออก ภาพรวมมูลคาการสงออกสินคาอาหาร เดือน

กุมภาพันธ ปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน (YoY) รอยละ 6.3 

โดยสินคาสําคัญ ท่ีหดตัว อาทิ ขาว (ขาวขาวและขาวหอมมะลิ ) 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (แปงมันสําปะหลัง) นํ้าตาลทรายดิบ รวมท้ัง 

ผลไมสดแชเย็นแชแข็ง (ลําไยสด ทุเรียนสด กลวยสด อยางไรก็ตาม 

สินคาสงออกสําคัญ อาทิ อาหารสดแชเย็นแชแข็ง (ไกสดแชเย็นแชแข็ง 

ปลาสดแชเย็นแชแข็ง และกุงสดแชเย็นแชแข็ง) อาหารสําเร็จรูป 

(ซารดีนกระปอง และทูนากระปอง) และสิ่งปรุงรส ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เพี่อสตอกสินคาจากความกังวลตอสถานการณการระบาด 

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกใน

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม ป 63 อาจจะลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอน ดวยปจจัยลบอยางปริมาณวัตถุดิบสินคาเกษตร

ลดลง เชน ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด รวมท้ัง

ผลกระทบจากโรคไวรัส Covid-19 ท่ีระบาดรุนแรงไปท่ัวโลก อาจสงผล

ใหอาหารบางชนิด เชน ทุเรียนสด ลําไยสด และกลวย ชะลอตัว

เน่ืองจากอายุการเก็บรักษาสั้น ไมสามารถสตอกไดนาน  แตอยางไรก็

ตาม จากสถานการณดังกลาว อาจสงผลใหอุตสาหกรรมอาหาร

สําเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป/ผลิตภัณฑขาว) เครื่องดื่ม และอาหาร

กระปองตาง ๆ (ผลไมกระปอง/ ผักกระปอง และอาหารทะเลกระปอง) 

รวมท้ัง มันเสน มีคําสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นหรือเรงการสงมอบสินคาใหเร็วข้ึน 

เพื่อรองรับการระบาดท่ีมีแนวโนมรุนแรงข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.0 เมื่อเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอน สินคาปรับตัวที่เพ่ิมขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา 

หมอหุงขาว สายเคเบิ้ล สายไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็นและคอมเพรสเซอร 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.7, 25.0, 21.5, 10.2, 6.8, 5.0 และ 0.4 ตามลําดับ 

โดยเคร่ืองปรับอากาศและตูเย็น มีการจําหนายในประเทศและตางประเทศ

เพ่ิมขึ้น สวนสายเคเบิ้ลและหมอหุงขาวมีการจําหนายในประเทศเพ่ิมขึ้น    

หมอแปลงไฟฟามีการผลิตเพ่ือทดแทนสินคาคงคลังและการสงออกเพ่ิมขึ้น 

และคอมเพรสเซอรมีการผลิตเพ่ือการสงออกเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินคาที่ปรับตัว

ลดลง ไดแก เคร่ืองซักผา เตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน มอเตอรไฟฟา และ

พัดลมตามบาน ปรับตัวลดลงรอยละ 23.7, 18.4, 8.3, 3.8 และ 3.1  

ตามลําดับ โดยกระติกน้ํารอน มีการผลิตลดลงเนื่องจากมีคําส่ังซื้อในประเทศ

ลดลง มอเตอรไฟฟาและพัดลมตามบานมีการผลิตลดลงเนื่องจากมีคําส่ังซื้อ

สินคาจากตลาดตางประเทศลดลง สวนเคร่ืองซักผาและเตาอบไมโครเวฟมีการ

ผลิตลดลงเนื่องจากมีการจําหนายตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคาการสงออก 1,964.3     

ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 1.7 จากตลาดหลักที่ปรับตัวลดลง 

ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อาเซียนและยุโรป โดยสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก 

ผลิตภัณฑเคร่ืองซักผาและเคร่ืองซักแหงและสวนประกอบ มีมูลคา 76.1      

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 39.9 ในขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกา มีการส่ังซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ มีมูลคา 503.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น

รอยละ 7.8 ตูเย็นเพ่ิมขึ้น โดยมีมูลคา 132.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 

2.5      

“คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2563 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะ

ปรับตัวลดลงรอยละ 4.8 เนื่องจากสถานการณไวรัสโควิด-19 มีการระบาดไป

ทั่วโลกทําใหเกิดการหยุดชะงักของภาคการผลิตในประเทศตนทางและสงผล

ตอการนําเขาสินคาวัตถุดิบชั้นกลางของไทยลดลง เนื่องจากประเทศไทยตอง

พ่ึงพาสินคาวัตถุดิบชั้นกลางจากหลายประเทศที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโค

วิด-19 ซึ่งมีแนวโนมหยุดการผลิตบางสวนจากมาตรการควบคุมโรค” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิ เล็กทรอนิกส  ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.4        

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 91.9 

สินคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก ไดแก PCBA, IC และ HHD โดยปรับตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.6, 1.9 และ 0.5 ตามลําดับ เนื่องจากคําส่ังซื้อจาก

ตางประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลง 

ไดแก Printer โดยปรับตัวลดลงรอยละ 22.2 ตามลําดับ เนื่องจากความ

ตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 2,628.8      

ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      

ของปกอน โดยสินคา HDD มีมูลคา 889.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 

16.1 ในตลาดจีน อาเซียน และยุโรป สวน IC มีมูลคา 525.4 ปรับตัวลดลง   

รอยละ 0.9 ตามลําดับ เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน มีคําส่ังซื้อลดลง 

 

 “คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คาดวาจะป รับ ตัวลดลงรอยละ  4 .2 เมื่ อ เที ยบ กับ เดือน เดียวกัน           

ของปเนื่องจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกทําใหกําลัง   

การผลิตของซัพพลายเออรบางรายลดลง แตยังสามารถผลิตตอไดจาก   

การสตอกสินคาและชิ้นสวนเหลือพอสําหรับผลิต-สงขายถึงเดือนเมษายน 

2563 หากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเปนตอเนื่องจะสงผล

ก ร ะ ท บ ต อ  Supply Chain ข อ ง อุ ต ส าห ก ร รม อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส             

ดานกระบวนการผลิตและสงมอบสินคามากขึ้นและจะสงผลกระทบถึงการ

จางงานในประเทศได” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม   

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563 มีจํานวน 

150,604 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2563 รอยละ 3.62 (%MoM) 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 17.73 (%YoY) จากการ

ปรับลดลงของการผลิตรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

และรถยนตเพ่ือการพาณิชย          

 การจําหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563 

มีจํานวน 68,271 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2563 รอยละ 4.77 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 17.07 (%YoY) 

จากการปรับลดลงของการจําหนายรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และ

อนุพันธ รถยนตเพ่ือการพาณิชย และรถยนต PPV และรถยนต SUV 

เนื่องจากยอดจําหนายรถยนตในประเทศที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศที่ชะลอตัว ปญหาภัยแลง การเบิกจายงบประมาณท่ีลาชา และ

การแข็งของคาเงินบาท รวมทั้ง การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 การสงออกรถยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563 มีจํานวน 

95,191 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม  ป  2563 รอยละ 45.79 

(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 5.33 (%YoY) 

โดยการสงออกรถยนตลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป 

และอเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคูคาชะลอตัว รวมทั้ง การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนมีนาคม 

ป 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ป 2562 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวรวมทั้ง การแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19” 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563       

มีจํานวน 161,644 คัน ลดลงเล็กนอยจากเดือนมกราคม ป 2563     

รอยละ 0.93 (%MoM) และลดลงเล็กนอยจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 0.04 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ

สปอรต    

 การจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563 

มียอดจําหนายจํานวน 138,998 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2563 

รอยละ 4.13 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

4.37 (%YoY) จากการลดลงของยอดจําหนายรถจักรยานยนตขนาด 

51-110 ซีซ ีและ 111-125 ซีซี 

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563   

มีจํานวน 35,588 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ป 2563 รอยละ 

12.66 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 5.13 

(%YoY) โดยตลาดสงออกมีการชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และเมียนมา  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต    

ในเดือนมีนาคม ป  2563 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม          

ป 2562 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอ

ตัวรวมทั้งการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) ลดลงรอยละ 1.53  

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 30.52 เนื่องจากผูผลิตราย

ใหญรายหนึ่งของไทยปรับลดปริมาณการผลิตลง เพ่ือลด

คาใชจายตามนโยบายของบริษัท  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.69 เนื่องจากสถานการณ

โควิค-19 ทําใหมีความตองการใชทางการแพทยสูงขึ้น  

การจําหนายในประเทศ 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.08 โดยเปนการปรับเพ่ิมข้ึนใน

ผลิตภัณฑน้ํายางขนสําหรับใชในการผลิตถุงมือยาง   

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.94 ตามการขยายตัว

ของตลาด Replacement ในประเทศ 

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 45.56 เนื่องจากมีคําสั่งซ้ือ

เพ่ิมขึ้นตามความตองการใชทางการแพทยท่ีสูงขึ้น 

การสงออก 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) มีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.24 จากการขยายตัวของ

การสงออกยางทุกชนิดโดยเฉพาะในสวนของนํ้ายางขนท่ีขยายตัว

รอยละ 21.37 จากการสงออกไปยังตลาดจีนท่ีเพ่ิมขึ้น  

ยางรถยนต มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.99 ตามการ

ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวรอยละ 22.17 

ถุงมือยาง มี มูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.35 จากการ

ขยายตัวของตลาดจีนเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหจีนมี

ความตองการใชสูงข้ึนมาก และตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนตลาด

สงออกหลักของไทย 

  

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2563   

การผลิตและจําหนายยางแปรรูปข้ันปฐม คาดวาจะปรับ

ลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากจีนซ่ึงเปนตลาด

หลักของไทยในสินคายางแปรรูปขั้นปฐมอยูระหวางรับมือกับปญหา

โรคระบ าด ในป ระ เท ศ  จึ งสั่ งป ดท า เรือหลายแห ง  ทํ า ให

ผูประกอบการไทยสงสินคาไปยังจีนไดยากขึ้น บางรายตองเลื่อน

การสงสินคาออกไป และมีตนทุนการขนสงสินคาท่ีสูงขึ้น สําหรับ

การผลิตยางรถยนตคาดวาจะชะลอตัวตามแนวโนมการหดตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต ในขณะท่ีการจําหนายยางรถยนตในประเทศ

มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่ องจากเดือนกอน  เนื่ องจากตลาด 

Replacement มีทิศทางการขยายตัวท่ีดี ในสวนของการผลิตและ

จําหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจากเดือน

กอนเชนกัน เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหมีความตองการใช

ทางการแพทยสูงขึ้น จึงมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้น 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม คาดวาจะมีมูลคาลดลง 

เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยังยืดเย้ือ ทําใหจีน

ประกาศเลื่อนการเปดทาเรือจากชวงกลางเดือนมีนาคม 2563 เปน

ชวงปลายเดือนพฤษภาคม-ตนเดือนมิถุนายน 2563 แทน สําหรับ

การสงออกยางรถยนตและถุงมือยางคาดวาจะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนตาม

ความตองการสินคายางรถยนตจากไทยเพ่ือทดแทนสินคาจากจีน 

และตลาดสหรัฐอเมริกามีแนวโนมการขยายตัวท่ีดี 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

    ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ 2563 มีคาดัชนีผลผลิต 

อยูท่ีระดับ  90.18 หดตัวรอยละ 1.22 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน  โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ  เชน  

แผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ 19.50  เคร่ืองใชประจําโตะอาหาร 

ครัว และหองน้ํา หดตัวรอยละ 13.73 และกระสอบพลาสติก หดตัว

รอยละ 10.98 เนื่องจากเกิดภัยแลงสงผลตอผลผลิตภาคการเกษตร

ทําใหความตองการกระสอบพลาสติกลดลง   

  ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 3      

อุตสาหกรรมพลาสติกมีคาดัชนีการสงสินคา อยูท่ีระดับ  90.03     

หดตัวรอยละ 3.69  เม่ือเทียบกบัชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีการ

สงสินคาหดตัวในกลุมผลิตภัณฑแผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ  

20.92  รองลงมาคือ กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชประจําโตะอาหาร ครัว 

และหองน้ําหดตัวรอยละ 17.79 และกระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 

17.26 
 การสงออก  เดือนกุมภาพันธ 2563 มีมูลคา  354.07  

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 8.14  เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  โดยผลิตภัณฑพลาสติก ท่ีมีการสงออกขยายตัว

สูงท่ีสุด คือ กลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพ้ืน  (HS 3919) ขยายตัวรอยละ 

116.49  และ กลุมผลิตภัณฑใยยาวเด่ียว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 

100.49 และการสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ เวียดนาม 

และจีน 

 

การนําเขา เดือนกุมภาพัน 2563 มีมูลคา 303.62    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 8.88 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  ผลิตภัณฑหลักท่ีสงผลใหการนําเขาหดตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ (HS 3922) หดตัวรอยละ 66.44 กลุม

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชในครัวเรือน  (HS 3924) หดตัว รอยละ 43.24   

แ ล ะ ก ลุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เส น ใย ย า ว เด่ี ย ว  (HS 3 9 1 6 ) ห ด ตั ว              

รอยละ 41.28     

  แนวโน ม อุตสาหกรรมพลาส ติก  เดือน มีนาคม 2563 

คาดการณวาการผลิตจะยังคงหดตัว สําหรับการสงออกจะขยายตัว  

อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยท่ีตองติดตาม เชน สถานการณ ไวรัส        

โควิด – 19 ท่ีสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  สถานการณ

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับลดลงอยางตอเนื่อง และกระแส            

การอนุรักษสิ่งแวดลอม สงผลตอการผลิตพลาสติกประเภท single 

use บางประเภท       
 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

     ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                               
                                                                      

 ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ 2563 อยูท่ีระดับ 

93.80  ขยายตัวรอยละ 0.16 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน            

ของปกอน โดยการผลิตในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน ขยายตัว

รอยละ 12.89 ผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตขยายตัวสูงสุด ไดแก              

การผลิตเอทานอล ขยายตัวรอยละ 23.29 เนื่องจาก

สถานการณไวรัสโควิด-19 จึงมีความตองการนําเอทานอล

มาผลิตเจลลางมือเพ่ิมข้ึน สําหรับเคมีภัณฑข้ันปลาย หด

ตัวรอยละ 4.12 ตามลําดับ 

  

 ดั ชนี ก ารส งสิ น ค า  เดื อน กุ มภ าพั น ธ  2563

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีคาดัชนีการสงสินคา อยูท่ีระดับ 

86.76 ขยายตัวรอยละ  1.73  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน ขยายตัว

รอยละ 10.70  ขยายตัวสูงสุดในกลุมผลิตภัณฑเอทานอล  

สําหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย ดัชนีการสงสินคาหดตัวรอย

ละ 0.91  จากการหดตัวในกลุมผลิตภัณฑปุยเคมีเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสงออก  เดือนกุมภาพันธ 2563 มี มูลคา 

634.00  ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 7.88 เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน  โดยกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน มีมูลคา            

การสงออก 329.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวรอยละ 0.08 

สํ าหรับเคมีภัณฑ ขั้ นปลาย มี มู ลค าการส งออก 304.00        

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 15.07  ผลิตภัณฑท่ีสงผลให

มูลคาการสงออกหดตัว เชน เคร่ืองสําอาง หดตัวรอยละ 31.09 

และเคมีภัณฑอินทรีย หดตัวรอยละ 18.99  การสงออกหดตัว           

ในตลาดหลัก เชน จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
 

 การนําเขา  เดือนกุมภาพันธ 2563 มี มูลคา 

1,062.48  ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 10.88 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน มีมูลคา          

การนําเขา 653.76  ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 8.73 

สํ าหรับ เคมีภั ณ ฑ ขั้ นปลายมี มู ลค าการนํ าเข า 408.72               

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 14.11 ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา

การนําเขาหดตัว เชน ปุย เคมีภัณฑอินทรีย เคมีภัณฑอนินทรีย

และสี 

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนมีนาคม 

2563 การผลิตคาดวาจะขยายตัว สําหรับการสงออก

จะหดตัว อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่ตองติดตาม เชน 

สถานการณไวรัสโควิด-19  ที่อาจสงผลตอการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลก สถานการณราคาน้ํามันดิบใน

ตลาดโลกที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง (สงครามราคา

น้ํามันระหวางซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย) 

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 7. อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  

   ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ ป 2563 อยู ท่ี

ระดับ 91.74 หดตัวรอยละ 9.91 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน โดยเปนป โตรเคมี ข้ัน พ้ืนฐานท่ีใช เปนสารต้ังตนของ

อุตสาหกรรมป โตรเคมี  ไดแก Ethylene, Propylene และ

Benzene หดตัวรอยละ 18.18, 15.63 และ 3.06 ตามลําดับ 

และปโตรเคมีขั้นปลายในกลุมท่ีนําไปใชผลิตเม็ดพลาสติกสําหรับ

ผลิตโฟม ผลิตบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และขวดน้ําดื่ม 

ไดแก PS resin, PE resin, EPS resin และ PET resin หดตัว

รอยละ 33.01, 12.48, 6.50 และ 1.39 ตามลําดับ 

   ดัชนีการสงสินคา เดือนกุมภาพันธ ป  2563         

อยู ท่ี ระดับ  95.53 หดตัวรอยละ  13.71 เม่ือ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยเปนป โตรเคมีขั้น พ้ืนฐานท่ีใช เปน       

สารตั้ งตนของอุตสาหกรรมป โตรเค มี  ไดแก  Propylene, 

Benzene และ Ethylene หดตัวรอยละ 18.18, 14.14 และ 

6.15 ตามลําดับ และปโตรเคมีข้ันปลายในกลุมท่ีนําไปใชผลิต

ชิ้นสวนรถยนต  อุปกรณ อิ เล็กทรอนิกส  บรรจุ ภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติก เชน ABS resin, PE resin, PS resin และ 

SAN resin เปนตน หดตัวรอยละ 24.68, 21.19, 19.54 และ 

13.02 ตามลําดับ 

 การสงออก เดือนกุมภาพันธ ป 2563 มีมูลคา 

863.93 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวรอยละ 16.49 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยเปนการหดตัวของปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน    

ท่ีใชเปนตัวทําละลาย และสารต้ังตนของอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

เ ช น  Para-Xylene, Terephthalic Acid, แ ล ะ  Toluene      

เปนตน และปโตรเคมีข้ันปลายท่ีนําไปใชผลิตบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑพลาสติก และผลิตขวดน้ําด่ืม เชน PE resin, PP resin, 

PC resin และ PET resin เปนตน 

 

 

 การนําเขา เดือนกุมภาพันธ ป 2563 มีมูลคา 400.25 

ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวรอยละ 11.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน      

ของปกอน โดยเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลายท่ีนําไปใชผลิต

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และยางสังเคราะห เชน PE resin, 

PP resin, Nylon resin และ BR rubber เปนตน  สวนการนําเข า   

ปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานมีการขยายตัวในกลุมท่ีนําไปใชเปนสารตั้งตนในการ

ผลิต PVC ผลิตโพลีเอสเทอรเรซิน และสารตั้งตนของอุตสาหกรรม   

ป โต ร เค มี อื่ น  ๆ  เช น  Vinyl Chloride, Ethylene Glycol แ ล ะ 

Propylene เปนตน 

คาดการณแนวโนม เดือนมีนาคม ป 2563 คาดวา การสงออก

ภาพรวมจะยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากราคา

นํ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีลดลงอยางมาก สงผลใหราคาสินคาสงออกใน

หมวดนํ้ามันและป โตรเคมีลดลงตามไปดวย  อยางไรก็ตามจาก

สถานการณ การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุใหม (โควิด-19) อาจจะ

สงผลใหความตองการปโตรเคมีข้ันปลายสําหรับนําไปใชในอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองในทางการแพทยสูงข้ึน เชน หนากากอนามัย กระบังปองกัน

หนา (Face Shield) แวนตานิรภัย ถุงมือยาง รองเทาบูท เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 



 

13 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส าห ก ร รม  ใน เดื อ น

กุมภาพันธ ป 2563 มีคา 88.6 ลดลงรอยละ 3.9 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑ

หลัก คือ ผลิตภัณฑ ในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน 

พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงท้ังผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน จากการชะลอตัวของการ

ผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง 

อุตสาหกรรมยานยนต  ตามการชะลอตัวของสถานการณ

เศรษฐกิจท้ังเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก โดยผลิตภัณฑ

ในกลุมเหล็กทรงยาว  มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 90.1 ลดลง

รอยละ 1.1 จากการผลิตเหล็กเสนกลม  ลดลงรอยละ 27.1 

(ลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 2) รองลงมา คือ ลวดเหล็ก และ

เหล็กเสนขอออย ลดลงรอยละ 12.7 และ 7.9 ตามลําดับ 

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

84.6 ลดลงรอยละ 5.0 จากการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น ลดลง

รอยละ 47.3 รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็ก

แผนเคลือบสังกะสี ลดลงรอยละ 6.4 และ 4.5 ตามลําดับ             

 การจําหนายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ  

ป 2563  มีปริมาณการจําหนาย 1.5 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 

6.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การจําหนายเพ่ิมขึ้น

ท้ังผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดย

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณการจําหนาย 0.6 

ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.5 จากการจําหนายเหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรีดรอน เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.4 ผลิตภัณฑ      

ในกลุมเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจําหนาย 0.9 ลานตัน 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7  จากการบริโภคเหล็กแผนบางรีดรอนและ

เหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.3 และ 6.1 

ตามลําดับ  

  การนําเขา ในเดือนกุมภาพันธ  ป 2563            

มีป ริมาณนําเขา 0.7 ลานตัน  ลดลงรอยละ  23.7 (ลดลง  

ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 4) เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน             

การนําเขาลดลงท้ังผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็ก             

ทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณนําเขา 

0.1 ลานตัน ลดลงรอยละ 39.8 จากการนําเขาเหล็กโครงสราง

รีดรอน ประเภท Carbon Steel ลดลงรอยละ 77.7 (ประเทศ

หลักท่ีไทยนําเขาลดลง คือ ญี่ปุน) รองลงมา คือ เหล็กลวด 

ประเภท Alloy Steel และทอเหล็กไรตะเข็บ ลดลงรอยละ 

51.0 และ 36.5  ตามลําดับ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มี

ปริมาณนําเขา 0.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 18.1 จากการนําเขา

เหล็กแผนหนารีดรอน ประเภท  Alloy Steel ลดลงรอยละ 

77.5 (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขาลดลง เชน จีน และญี่ปุน) 

รองลงมา คือ เหล็กโครงสรางรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบดีบุก 

ลดลงรอยละ 67.2 และ 45.5 ตามลําดับ  

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 

2563 คาดการณวา การผลิตลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยมีประเด็นท่ีนาติดตาม เชน สถานการณภาวะ

เศรษฐกิจโลก สถานการณไวรัสโควิค-19 และโครงการกอสราง

ภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะยาว เชน 

โครงการพัฒนาผังเมืองของกรมทางหลวงชนบท โครงการ

กอสรางรถไฟฟาของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

ซ่ึงสถานการณ ดังกลาวจะสงผลตอการผลิต และบริโภค

ผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 9. อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

การผลิต 

เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูป เพ่ิมขึ้น รอยละ 3.16  

และ 3.51 (YoY) สวนหนึ่งเปนการเตรียมพรอมเพ่ือนําไปใชใน

การผลิตหน ากากอนามัย เนื่ องจากการระบาดของไวรัส     

COVID-19 ซ่ึงความตองการมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ผาผืน ลดลง รอยละ 6.42 (YoY) 42 สวนหนึ่งเปนผลมา

จากกําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศมีแนวโนมลดลง 

การจําหนายในประเทศ 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 

2.02  3.71 และ 26.79 (YoY) เนื่องจากความตองการวัตถุดิบ

เพ่ือการสงออกลดลง รวมถึงกําลังซ้ือในประเทศชะลอตัว 

การสงออก 

 เส น ใย สิ่ ง ท อ  มู ล ค า ล ด ล ง  ร อ ย ล ะ  2.40  (YoY)  

โดยเฉพาะตลาดหลักอันดับ 1 อยางจีน เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทําใหโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุงหม

หลายแหงปดทําการ สงผลใหการสงออกเสนใยสิ่งทอของไทย

ลดลง 

ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป มูลคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 9.95 

และ 3.52 (YoY) โดยตลาดผาผืนท่ีขยายตัวไดแก เวียดนาม     

บังคลาเทศ และเมียนมา ซ่ึงมีการสั่งซ้ือจากไทยทดแทนการ

นําเขาผาผืนจากจีน  ดานการสงออกเสื้อผาบุรุษและสตรีไปยัง

สหภาพยุโรปยังคงขยายตัว นอกจากนี้ เกาหลีใต มีการสั่งซ้ือ

เสื้อผาสําเร็จรูปจากไทยทดแทนการสั่งจากจีนซ่ึงอยูในชวงวิกฤต

ของการระบาดของโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

คาดการณแนวโนมเดือนมีนาคม 2563 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม คาดวา  

การผลิตเสนใยสิ่งทอ จะขยายตัวเพ่ือรองรับการความตองการ

ของอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศ สวนผาผืน และเสื้อผา

สําเร็จรูป อาจชะลอตัวเนื่องจากการสงออกไปยังตลาดสหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

โรค COVID-19 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2563  

 10. อุตสาหกรรมปนูซเีมนต 

 อุตสาหกรรมปนูซีเมนตรวม  

 
 

ท่ีมา :   1. ปรมิาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563 

มีจํานวน  6.65 ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2563    

รอยละ 4.90 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 4.93 (%YoY)   

การจําหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

กุมภาพันธ ป 2563 มีปริมาณการจําหนาย 2.87 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ป 2563 รอยละ 2.61 (%MoM) แต

ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 1.74 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนกุมภาพันธ       

ป 2563 มีจํานวน 1.27 ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม       

ป 2563 รอยละ 7.01 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 13.40 (%YoY) เนื่องจากตลาดสงออกหลัก

หลายประเทศปรับเพิ่มคําสั่งซ้ือเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    

ของปกอน  ประเทศที่ มี มูลค าการส งออกเพิ่ มขึ้ น  ไดแก         

บังคลาเทศ  เมียนมา และกัมพูชา 

คาดการณ แนวโน มของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนตในภาพรวมเดือนมีนาคม ป 2563 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เร่ิมมีแนวโนมทรงตัวเนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สงผลลบตอเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของ

ผูบริโภค และสงผลตอความไมมั่นใจในการขยายการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยใหมๆ ของผูประกอบการ 

 

 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต (ไมรวมปูนเมด็) 

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ 

ป 2563 มีจํานวน 3.20 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม     

ป 2563 รอยละ 3.41 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 6.04 (%YoY)  

การจํ าหน ายซี เมนต ในประเทศ (ไม รวมปู นเม็ด)        

เดือนกุมภาพันธ ป 2563 มีปริมาณการจําหนาย 2.87 ลานตัน 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ป 2563 รอยละ 2.61 (%MoM) 

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน  รอยละ 1.74 

(%YoY)   

การสงออกซีเมนต  (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

กุมภาพันธ ป 2563 มีจํานวน 0.49 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจาก

เดือนมกราคม  ป  2563 รอยละ 0.71 (%MoM) และ

เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน  รอยละ 17.71 

(%YoY) เปนผลจากการปรับเพ่ิมคําสั่งซ้ือของประเทศ

เพ่ือนบาน ไดแก เมียนมา  และกัมพูชา 

  

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม ป 2563  เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อาจจะเริ่มมีแนวโนมลดลง

เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลลบตอ

เศรษฐกิจและกําลังซ้ือของผูบริโภค และสงผลตอความไม

ม่ันใจในการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหมๆ ของ

ผูประกอบการ 


