
 

1 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2560 2561 2562 2563
%YoY Year Year ม.ค. 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.

MPI 1.8 3.7 0.4 -1.4 -2.5 1.5 -3.2 -5.1 -3.2 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.6

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว
ร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทอง ที่หดตัวร้อยละ 
0.8 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนตุลาคม 2562 การผลิตหดตัว     
ร้อยละ 8.0  เดือนพฤศจิกายนหดตัวร้อยละ 8.0 และเดือนธันวาคมหดตัวร้อยละ 4.4 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนตุลาคมหดตัว ร้อยละ 1.2 เดือนพฤศจิกายนขยายตัว
ร้อยละ 1.0 และเดือนธันวาคมขยายตัวร้อยละ 1.8 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 12.8 จากการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ากระทบ

ต่อการส่งออกและความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน  
 น้ำตาล หดตัวร้อยละ 15.2 เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยลดลงจากปัญหาภัยแล้งทำให้มีปริมาณอ้อยเข้า

หีบลดลงจากปีก่อน อีกทั้งยังพบปัญหาอ้อยแห้งทำให้การหีบสกัดน้ำตาลต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลต่อ
ตันอ้อยส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง 

 น้ำมันปาล์ม หดตัวร้อยละ 40.7 จากความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ลดลงมากจากปีก่อน รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก  

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2563 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.9 จากการขยายตัวของตลาดในประเทศ เน่ืองจากสภาพ

อากาศร้อนและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการ
ขยายตัวของตลาดส่งออก จากลูกค้าออสเตรเลียเน่ืองจากวิกฤติไฟป่าและอุณหภูมิที่สูงขึ้น และคำสั่งซื้อจาก
เวียดนามจากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ 

 Hard Disk Drive เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5 จากคำสั่งผลิตเพ่ิมขึ้นหลังปิดฐานผลิตที่มาเลเซียต้ังแต่
เดือนเมษายน 2562 และความต้องการใช้ที่มีต่อเน่ือง ซึ่งผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีความจุสูงรองรับความต้องการใช้
ที่หลากหลาย 

Indicators 2561 2562 2563
%MoM ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

MPI* -2.1 4.7 -2.7 9.9 -17.6 9.5 -3.6 -0.6 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 4.4
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมกราคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมกราคม 2563 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่า 1,899.3          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากสินค้าเครื่องจักรใช้ในการ
ก่อสร้างและส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปไม้ และส่วนประกอบ เป็นต้น 

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่า 7,407.1          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากสินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรูปทำด้วยเหล็ก ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 220 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 21.5 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
23.3 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่ารวม 
10,509 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.3 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 64.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมกราคม 2563 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  จำนวน 26 โรงงาน และอุตสาหกรรมผลิตแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต              
จำนวน 8 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2563 คือ อุตสาหกรรมการเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ 
หรือถั่วงอก จำนวนเงินทุน 1,974 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช              
จำนวนเงินทุน 710.96 ล้านบาท               
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนมกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 82 ราย ลดลงจากเดือน
ธันวาคม 2562 ร้อยละ 43.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 39.7 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่ารวม 1,875 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 
2562 ร้อยละ 65.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 35.5 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมกราคม 2563 คือ อุตสาหกรรม 
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 15 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการสี ฝัด หรือขัดข้าว       
จำนวน 6 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมกราคม 2563 คือ อุตสาหกรรม     
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ มูลค่าเงินลงทุน 280 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย 
หรือดิน มูลค่าเงินลงทุน 181 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมกราคม 2563 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดอืนมกราคม 2563 ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 7.7 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดส่งออก ท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง 

คือ (1) น้ำตาลทราย ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 15.2 เน่ืองจากวัตถุดิบ

ลดลงเน่ืองจากหลายพ้ืนท่ีปลูกอ้อยเจอปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิต

อ้อยลดลงต่อเน่ือง และยังพบปัญหาอ้อยแห้งทำให้การหีบสกัดน้ำตาลต่ำ

กว่ามาตรฐาน แม้มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 15.7 จากการเพิ่มคำ

สั่งซ้ือผู้นำเข้าหลักอย่างตลาดอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และกัมพูชา (2) แป้ง

มันสำปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 13.1 เน่ืองจากวัตถุดิบลดลง

จากภัยแล้งและใบด่างมันสำปะหลัง ส่งผลให้มันสำปะหลังออกสู่ตลาดไม่

เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานและตลาด อาทิ  จีน อินโดนีเซีย 

และไต้หวัน และ (3) สับปะรดกระป๋อง ดัชนีปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.1 

เน่ืองจากวัตถุดิบลดลงจากการลดพ้ืนท่ีปลูกด้วยราคาไม่จูงใจ และ

ผลกระทบจากภัยแล้ง แม้มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.6 จากระดับ

ราคาท่ีเพิ่มข้ึนของผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบีย   

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ ท่ีดัชนีผลผลิต

ปรับตัวลดลง คือ น้ำมันปาล์มปรับตัวลดลง ร้อยละ 40.7 เน่ืองจาก

วัตถุดิบปาล์มน้ำมันลดลง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประกอบกับ      

ท่ีผ่านมาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทำให้เกษตรกรดูแลได้ไม่เต็มท่ี ส่งผลให้

ต้นปาล์มขาดลูกผลผลิตจึงลดลง 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร   

ในประเทศ เดือนมกราคม 2563 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 ตามดัชนี

รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มข้ึน จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญปรับตัว

เพิ่มข้ึน อาทิ ข้าว สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และสุกร ตามความต้องการ

บริโภคของตลาดในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร    

เดือนมกราคม ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเน่ืองเป็นเดือน

ท่ี  6  ร้อยละ  12 .3  จากการลดลงในตลาด  แอฟริก า  อาเซียน 

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สวนทางกับตลาดญี่ปุ่น ท่ีขยายตัว

เพิ่มข้ึน ท้ังน้ี กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีหดตัว อาทิ ข้าว (ข้าวขาวและข้าวหอม

มะลิ) กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (แป้งมันสำปะหลัง 

และมันเส้น) และทูน่ากระป๋อง โดยปรับตัวลดลง ร้อยละ  34.0 (37.2 

และ 19.1)  28.1  16.6 (26.5 และ 22.6) และ 14.0  ตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย (น้ำตาลทรายดิบ 

และน้ำตาลทรายขาว) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป และอาหารพร้อม

รับประทาน (Ready to Eat) ยังขยายตัวเพิ่มข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนกุมภาพันธ์ ปี 63 อาจจะลดลง
เล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างภาวะการชะลอ
ตั วของเศรษฐกิจ โลก  และผลกระทบจากค่าเงินบาทส่ งผล ให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยลดลง ประกอบกับปริมาณ
วัตถุดิบสินค้าเกษตรลดลง เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ
สับปะรด รวมท้ังผลกระทบจากโรคไวรัส Covid-19 ท่ีระบาดรุนแรงไป
ท่ัวโลก อาจส่งผลให้อาหารสดอย่าง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และทุเรียนสด 
ชะลอตัวเน่ืองจากอายุการเก็บรักษาสั้น ไม่สามารถสต็อกได้นาน  แต่
อย่างไรก็ตาม จากภาวะโรคระบาดดังกล่าวน่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรม
อาหารพร้อมรับประทาน  (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/ผลิตภัณฑ์ข้าว)  เครื่องดื่ม 
และอาหารกระป๋องต่างๆ (ผลไม้กระป๋อง/ ผักกระป๋อง และอาหารทะเล
กระป๋อง) รวมท้ัง มันเส้น ท่ีมีแนวโน้มการเพิ่มคำสัง่ซ้ือหรอือาจเร่งการส่ง
มอบสินค้าให้เร็วข้ึน เพื่อ Stock สำหรับรองรับความต้องการ โดยเฉพาะ
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ท่ีมีการระบาดค่อนข้างมาก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 104.4 สินค้า
ปรับตัวที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ กระติกน้ำร้อน สายเคเบิ้ล เคร่ืองปรับอากาศ 
ตู้เย็นและสายไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.4, 32.5, 26.3, 3.7 และ 
0.1 ตามลำดับ โดยเคร่ืองปรับอากาศและกระติกน้ำร้อนมีการผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากทดแทนสินค้าคงคลังท่ีมีการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น สายไฟฟ้า มีการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วน
สายเคเบิ้ลมีการจำหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้นและตู้เย็นมีการผลิตเพ่ือ
ทดแทนสินค้าคงคลังและการส่งออกเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้าที่ปรับตัว
ลดลง ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า หม้อหุงข้าว เตาอบไมโครเวฟ 
พัดลมตามบ้าน คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 
22.1, 20.6, 17.2, 13.5, 7.5, 5.5 และ 0.3 ตามลำดับ โดยหม้อแปลง
ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวและมอเตอร์ไฟฟ้า มีการผลิตลดลงเนื่องจากมีคำส่ังซื้อ
ในประเทศลดลง ส่วนเคร่ืองซักผ้าและเตาอบไมโครเวฟมีการผลิตลดลง
เนื่องจากมีการจำหน่ายตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง  

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,945.4     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากตลาดหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
จีน โดยสินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ 
มีมูลค่า 528.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.0 ตู้เย็นเพ่ิมขึ้น โดยมี
มูลค่า 166.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 13.5 ในขณะที่ตลาด
สหรัฐอเมริกา มีการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองซักแห้งและ
ส่วนประกอบ มีมูลค่า 89.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 34.0 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กระทบห่วงโซ่อุปทานในประเทศจีน 
ส่งผลให้การค้าและการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงการส่งออกหดตัว
เนื่องจากประเทศไทยต้องพ่ึงพาตลาดจีนในการผลิตสินค้าบางชนิด” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 90.5 
สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก ได้แก่ HDD โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.1 
เนื่องจากคำส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ Printer, PWB และ IC โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 
13.5, 5.9 และ 1.8 ตามลำดับ  เน่ืองจากความต้องการของตลาด
ต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,749.0      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยสินค้า HDD มีมูลค่า 860.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ในตลาดจีน อาเซียน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ส่วน PWB 
และ IC มีมูลค่า 99.4 และ 551.2 ตามลำดับ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 และ 
11.5 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่น มีคำส่ังซื้อลดลง 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากจีนเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพและแผงวงจร 
รวมถึงสินค้าสำเร็จรูปอ่ืน เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านกระบวนการผลิตและการ     
ส่งมอบสินค้าต้องชะลอและล่าช้าออกไป” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2563 มีจำนวน 

156,266 คัน  เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม  ปี  2562 ร้อยละ 16.44 

(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน  ร้อยละ 12.99 

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ       

1 ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์          

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมกราคม   ปี 2563 

มีจำนวน 71,688 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2562   ร้อยละ 19.71 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน   ร้อยละ 8.16 (%YoY) 

จากการปรับลดลงของการจำหน่าย รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ 

รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ รถยนต์ PPV และรถยนต์ SUV เนื่องจากยอด

จำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอ

ตัว ปัญหาภัยแล้ง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า และการแข็งของค่าเงิน

บาท 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2563 มีจำนวน 

65,295 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2562 ร้อยละ 9.65 (%MoM) 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 19.96 (%YoY) โดยการ

ส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป และ

อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมท้ัง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
“คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

กุมภาพันธ์ ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
รวมทั้ง การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัว” 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม  ปี  2563         
มีจำนวน 163,163 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2562 ร้อยละ 
2.72 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.12   
(%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 
และแบบสปอร์ต    

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2563    
มียอดจำหน่ายจำนวน 145,279 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2562 
ร้อยละ 27.87 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
2.44 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 
51-110 ซีซี, 111-125 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2563      
มีจำนวน 31,590 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2562 ร้อยละ 15.26 
(%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 16.88 
(%YoY) โดยตลาด ส่งออก มีการขยาย ตัวในประเทศ เบล เยี่ ยม        
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น  

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์    
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จะทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์     
ปี 2562”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 4.89  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 6.53 ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 7.01 เนื่องจากเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ประกอบกับราคา
วัตถุดิบน้ำยางสดปรับตัวสูงข้ึน ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระ
ต้นทุนสูงข้ึน จึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.06 โดยเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนใน
ผลิตภัณฑ์ยางแท่งและน้ำยางข้น   

ยางรถยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.21 ตามการขยายตัว
ของตลาด Replacement ในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 15.65 เนื่องจากผู้ผลิตถุงมือ
ยางรายใหญ่ของไทยบางรายหันไปทำตลาดส่งออกเอง ทำให้ 
มีการจำหน่ายผ่านผู้ส่งออกในประเทศลดลง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.03 จากการขยายตัวของ
การส่งออกยางทุกชนิดโดยเฉพาะในส่วนของน้ำยางข้นที่ขยายตัว
ร้อยละ 37.30 จากการส่งออกไปยังตลาดจีนท่ีขยายตัวถึงร้อยละ 
90.60    

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.76 ตามการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขยายตัวร้อยละ 15.12 

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.40 จากการขยายตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย 

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
การผลิตและจำหน่ายยางแปรรูปข้ันปฐม คาดว่าจะ

ปรับลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจีนซ่ึง
เป็นตลาดหลักของไทยในสินค้ายางแปรรูปข้ันปฐมอยู่ระหว่าง
รับมือกับปัญหาโรคระบาดในประเทศ และขณะนี้มีการปิดท่าเรือ
กว่า 10 แห่ง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าเข้าจีนทาง
เรือได้ สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศคาดว่า
จะชะลอตัวตามแนวโน้มการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
ส่วนของการผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลง ถึงแม้สถานการณ์การแข็งตัวของค่าเงินบาทจะ
เร่ิมทุเลาลง แต่ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ทำให้
ผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนในระดับท่ีสูง  

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดซ่ึงเกิดจากไวรัสโควิด-19 ทำให้
จีนมีการปิดท่าเรือบางแห่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเลื่อน
การส่งสินค้าทางเรือออกไป โดยเบื้องต้นคาดว่าจีนจะกลับมาเปิด
ท่าเรืออีกคร้ังในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 สำหรับการส่งออก
ยางรถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้ม
การขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

    ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม 2563 มีค่าดัชนีผลผลิต 
อ ยู่ ท่ี ร ะ ดั บ   87.13 ห ด ตั ว ร้ อ ย ล ะ  4.99 เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ   
ช่วงเดียวกันของ ปีก่อน  โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เช่น  แผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ 20.87  กระสอบ
พลาสติก หดตัวร้อยละ 14.18 และเคร่ืองใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว 
และห้องน้ำ หดตัวร้อยละ 12.56 เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมอาหารหดตัว   

  ดั ช นี ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  2563  
อุตสาหกรรมพลาสติกมีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ  87.82  หด
ตัวร้อยละ 9.29  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ  30.11  รองลงมาคือ 
กระสอบพลาสติก หดตัวร้อยละ 21.36 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้
ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำหดตัวร้อยละ 21.10 

 การส่งออก  เดือนมกราคม 2563 มีมูลค่า  331.14 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 1.53 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปู พ้ืน   (HS 3919) หดตัวร้อยละ 19.94 
รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอ่ืน ๆ 
ชนิดยึดติดในตัว (HS 3919) หดตัวร้อยละ 9.21  กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยยาว
เด่ียว (HS 3916) หดตัวร้อยละ 7.56 และ การส่งออกหดตัวในตลาด
หลัก เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 

 
 

  ก า รน ำ เข้ า  เ ดื อ น ม ก ร าค ม  2563  มี มู ล ค่ า  462.81  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 2.23 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลัก ท่ีส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปู พ้ืน (HS 3918) ขยายตัวร้อยละ 
21.35 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดหรือท่อ  (HS 3917)  ขยายตัวร้อยละ 
19.41  และกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ เค ร่ืองใช้ ในครัวเรือน   (HS 3924) 
ขยายตัวร้อยละ 18.60   

   

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกยังคงหดตัว  อย่างไรก็ตาม ยัง
มีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
การผลิตพลาสติกประเภท single use บางประเภท     

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
 ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                               
                                                                      

 ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม  2563 อยู่ที่
ระดับ 86.79  หดตัวร้อยละ 2.97 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์
พื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 7.62 สำหรับเคมีภัณฑ์ขั้น
ปลาย หดตัวร้อยละ 6.88 ตามลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ผลิตหดตัวสูงสุด ได้แก่ การผลิตผงซักฟอก หดตัวร้อย
ละ 24.11 เนื่องจากภาคบริการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะ
ซบเซา ส่งผลให้ความต้องการใช้ผงซักฟอกในส่วนของ
โรงแรม ที่พัก ลดลง 

 
  ดัชนีการส่งสินค้า เดือนมกราคม 2563

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ที่ระดับ 
84.08 หดตัวร้อยละ  1.41  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐาน 
ขยายตัวร้อยละ 16.76  ขยายตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอทา
นอล  สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ดัชนีการส่งสินค้า
หดตัวร้อยละ 6.77 หดตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 การส่งออก  เดือนมกราคม 2563 มีมูลค่า 
648.78  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.60 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นการหดตัวในกลุ่ม
เคมี ภัณ ฑ์พื้ นฐาน ซึ่ งมี มู ลค่ าการส่ งออก 340.78        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวร้อยละ 7.31 ผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น เคมีภัณฑ์อนินทรีย์
และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น  
จีน สหรัฐ  และอินโดนีเซีย เป็นต้น สำหรับเคมีภัณฑ์ขั้น
ปลาย มีมูลค่าการส่งออก 308.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 8.35   

 การนำเข้ า เดื อนมกราคม 2563 มีมู ลค่ า 
1,370.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.17 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์
พื้นฐาน มีมูลค่าการนำเข้า 890.86  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวร้อยละ 1.81 สำหรับเคมีภัณฑ์ขั้นปลายมีมูลค่าการ
นำเข้า 479.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.61 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้า หดตัว เช่น ปุ๋ย และ
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 

 แน ว โน้ ม อุ ต ส าห ก รรม เค มี ภั ณ ฑ์  เดื อ น
กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 3  ก ารผ ลิ ต แ ล ะก าร ส่ งอ อ ก
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัว อย่างไรก็
ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้ง สถานการณ์ไวรัส    
โควิด-19  ที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม ปี 2563 อยู่ท่ีระดับ 
104.11 หดตัวร้อยละ 5.32 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โด ย เป็ น ปิ โต ร เค มี ข้ั น พ้ื น ฐ าน ท่ี ใช้ เป็ น ส าร ต้ั ง ต้ น ข อ ง
อุตสาหกรรม ปิ โตรเค มี  ได้ แก่  Benzene, Ethylene และ 
Propylene หดตัวร้อยละ 12.71, 12.58 และ 9.85 ตามลำดับ 
และปิโตรเคมีข้ันปลายในกลุ่มท่ีนำไปใช้ผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับ
ผลิตโฟมมากท่ีสุด คือ EPS หดตัวร้อยละ 14.93 รองลงมาเป็น
กลุ่มท่ีนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน
รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ PE resin, PP resin, PVC 
resin และ PET resin หดตัวร้อยละ  4.81, 2.81, 2.54 และ 
1.26 ตามลำดับ 

 ดั ช นี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อ น มก ราคม  ปี  2563         
อยู่ ท่ี ระดับ  100.52 หดตัวร้อยละ  6.24 เม่ือ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นปิ โตรเคมี ข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้ เป็น       
สาร ต้ั ง ต้นของอุตสาหกรรมปิ โตรเค มี  ได้ แก่  Benzene, 
Propylene, Ethylene และ Toluene หดตัวร้อยละ 17.89, 
12.34, 12.15 และ 4.41 ตามลำดับ และปิโตรเคมีข้ันปลายใน
กลุ่มท่ีนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
ชิ้นส่วนรถยนต์  ได้แก่  EPS, PE resin, ABS resin และ  PP 
resin หดตัวร้อยละ 7.45, 6.98, 6.51 และ 1.33 ตามลำดับ   

 การส่งออก  เดือนมกราคม  ปี  2563 มี มูลค่า 
863.93 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 18.57 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ี
ใช้เป็นตัวทำละลาย และสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เช่น Para-Xylene, Terephthalic Acid, และ Propylene เป็น
ต้น และปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก และเส้นใยสังเคราะห์ เช่น PE resin, PC resin, PS 
resin และ Nylon resin เป็นต้น 

 การนำเข้า เดือนมกราคม ปี 2563 มีมูลค่า 516.18    
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน       
ของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันปลายท่ีนำไปใช้ผลิต
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก และเส้นใยสังเคราะห์ เช่น PE 
resin, PP resin และ PES resin เป็นต้น ส่วนการนำเข้าปิโตรเคมี     
ข้ันพื้นฐานมีการขยายตัว ในกลุ่มท่ีนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต 
PVC ตั วท ำล ะล าย  และย างสั ง เค ราะห์  เช่ น  Vinyl Chloride,        
Para-Xylene และ Butadiene เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้ม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 คาดว่าการ
ส่งออกภาพรวมจะยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แต่จะมีบางผลิตภัณฑ์ เช่น เม็ดพลาสติกเพื่อทำเส้นใยผลิตหน้ากาก
อนามัยท่ีมีความต้องการสูงข้ึน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัส     
สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)  แต่ในภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ท่ีทำให้ การผลิตของอุตสาหกรรมต่ าง ๆ  ห ยุดชะงัก          
ความต้องการใช้น้ำมันเพ่ือการขนส่งและการผลิตลดลง   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนมกราคม  
ปี  2563 มีค่ า 97.7 เพ่ิม ข้ึน ร้อยละ  0.1 เม่ือ เทียบกับ        
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก 
คือ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม 97.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 จากการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.4 และเหล็ก
แผ่นรีดเย็น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 แต่การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 96.5 ลดลงร้อยละ 
0.8 จากการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดร้อน ลดลง
ร้อยละ 17.3 (ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 10) รองลงมา คือ 
เหล็กเส้นกลม และลวดเหล็ก ลดลงร้อยละ 16.3 และ 9.0 
ตามลำดับ จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง    

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนมกราคม           
ปี 2563  มีปริมาณการจำหน่าย 1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.3 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรง
ยาว มีปริมาณการจำหน่าย 0.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 19.6 
จากการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน ลดลง
ร้อยละ 21.6 และเหล็กลวด ลดลงร้อยละ 16.0 แต่ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจำหน่าย 0.9 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 จากการจำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอ่ืน 
ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.4 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 

และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 และ 0.1 
ตามลำดับ 
   การน ำเข้ า  ใน เดื อนมกราคม  ปี  2563            
มีปริมาณนำเข้า 0.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.2 เม่ือเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว มีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 23.5 จาก
การนำเข้าเหล็กลวด ประเภท Alloy Steel ลดลงร้อยละ 67.6 
(ประเทศหลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ จีน และญี่ปุ่น) รองลงมา 
คือ เหล็กเส้น ประเภท Carbon Steel และเหล็กเส้น ประเภท 
Alloy Steel ลดลงร้อยละ  31 .4  และ  21 .7  ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 0.7 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 9.5 จากการนำเข้าเหล็กแผ่นหนารีดร้อน 
ประเภท  Alloy Steel ลดลงร้อยละ 75.5 (ประเทศหลักท่ีไทย
นำเข้าลดลง เช่น จีน และญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้าง
รีดเย็น และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 
ลดลงร้อยละ 51.2 และ 32.8 ตามลำดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์  
2563 คาดการณ์ว่า การผลิตทรงตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน โดยมีประเด็นท่ีน่าติดตาม เช่น สถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ไวรัสโควิค-19 และโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะยาว เช่น 
โครงการพัฒนาผังเมืองของกรมทางหลวงชนบท โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงสถานการณ์ ดังกล่าวจะส่งผลต่อการผลิต และบริโภค
ผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยสิ่งทอ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.26 ส่วนหนึ่งเป็นการ

เตรียมพร้อมเพ่ือนำไปใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย เนื่องจาก
ต้ังแต่ช่วงกลางเดือนมีสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ซ่ึงความต้องการมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จึงทำ
ให้มีการเร่งผลิตเส้นใยในช่วงปลายเดือนมกราคมท่ีผ่านมา   

ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 11.41 และ 
2.57 (YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผลิตเพ่ือรองรับตลาดใน
ประเทศลดลงจากการที่ผู้บริโภคนิยมใช้เสื้อผ้าราคาถูกจาก
ต่างประเทศ 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
7.35  10.30 และ 18.12 (YoY) เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบ
เพ่ือการส่งออกลดลง รวมถึงกำลังซ้ือในประเทศชะลอตัว 
การส่งออก 

 เส้ น ใย สิ่ ง ท อ  มู ล ค่ า ล ด ล ง  ร้ อ ย ล ะ  14.65 (YoY)  
โดยเฉพาะตลาดหลักอันดับ 1 อย่างจีน เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเมืองอู่ฮั่นท่ีเร่ิมมีต้ังแต่ช่วง
เดือนธันวาคม 2562 ทำให้โรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลาย
แห่งในอู่ฮั่นปิดทำการ ส่งผลให้การส่งออกเส้นใยสิ่งทอของไทย
ลดลง 

ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.81 
และ 4.12 (YoY) โดยตลาดผ้าผืนท่ีขยายตัว ได้แก่ เวียดนาม และ
บังคลาเทศ ซ่ึงมีการสั่งซ้ือจากไทยทดแทนการนำเข้าผ้าผืนจากจีน
ในระยะนี้ ด้านการส่งออกเสื้อผ้าบุรุษและสตรีไปยังสหภาพยุโรป 
และเสื้อผ้าเด็กไปยังสหรัฐอเมริกายังคงขยายตวั 

 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่ งห่ม คาดว่า  

การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเส้ือผ้าสำเร็จรูป จะขยายตัว 
โดยกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน เป็นการผลิตเพ่ือนำไปใช้ใน
การผลิตหน้ากากอนามัย เนื่องจากมีการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึง
เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ท่ี
สั่งวัตถุดิบจากไทยทดแทนจากประเทศจีน ซ่ึงโรงงานหลายแห่ง
หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัส COVID-19 ในจีน 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

 
 

ท่ีมา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

              การผลิต ปูนซี เมน ต์รวม  ใน เดื อนมกราคม          

ปี 2563 มีจำนวน  6.76 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม        

ปี 2562 ร้อยละ 1.91 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน ร้อยละ 1.21 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน

มกราคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 2.75 ล้านตัน ลดลง 

จากเดือนธันวาคม ปี 2562 ร้อยละ 0.33 (%MoM) และเดือน

เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.27 (%YoY)  

การส่งออกปูนซี เมนต์รวม   ในเดือนมกราคม       

ปี 2563 มีจำนวน 1.36 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนธันวาคม       

ปี 2562   ร้อยละ 54.56 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปี

ก่อน ร้อยละ 31.38 (%YoY) เนื่องจากตลาดส่งออกหลักมีการ

ประเทศปรับเพิ่มคำสั่งซ้ือเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่ม ข้ึน ได้แก่   บังคลาเทศ     

เมียนมา และกัมพูชา  ร้อยละ 62.86  44.35  และ 33.61 

ตามลำดับ 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ใน
ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนอาจจะยังขยายตัวได้เล็กน้อยโดยมีปัจจัยบวก จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเร่ง/การขยายโครงการ
สาธารณูปโภคใหม่ๆ ขนาดใหญ่ของรัฐบาล    แต่อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่มีผลต่อกำลังซ้ือ
ของผู้บริโภคที่จะลดลงในระยะต่อไป 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม    

ปี 2563 มีจำนวน 3.16 ล้านตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม        

ปี 2562 ร้อยละ 7.68 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 0.22 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)  เดือน

มกราคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 2.75 ล้านตัน ลดลง

จากเดือนธันวาคม ปี 2562 ร้อยละ 0.32 (%MoM) และเดือน

เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.27 (%YoY)   

การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม 

ปี 2563 มีจำนวน 0.48 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม    

ปี 2562 ร้อยละ 5.41 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 5.16 (%YoY) เป็นผลจากการปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่  เมียนมา และกัมพูชา  ร้อยละ 

44.39 และ 31.19  ตามลำดับ 

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้
เล็กน้อยโดยต้องระวังผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19   


