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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

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

MPI 3.7 -3.2 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -4.2 -10.5 -18.2 -23.8 -17.8 -14.7 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวร้อยละ 14.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนเมษายน การผลิตหดตัวร้อยละ 
18.2  เดือนพฤษภาคม หดตัวร้อยละ 23.8 และเดือนมิถุนายน หดตัวร้อยละ 17.8 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนเมษายน หดตัวร้อยละ 24.7 เดือนพฤษภาคม 
ขยายตัวร้อยละ 2.1 และเดือนมิถุนายน ขยายตัวร้อยละ 4.0 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีส่งผลให้ MPI เดือนกรกฎาคม 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 53.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19

ท่ียังคงมีการแพร่ระบาดในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอยู่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ 

 การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 8.1 จากน้ำมันเครื่องบินเป็นหลัก เป็นผลจากสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางทางอากาศลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและ
การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลง 

 น้ำตาล หดตัวร้อยละ 57.4 เนื่องจากผลผลิตอ้อยในปีน้ีมีน้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทรายดิบ     
ท่ีมีอยู่นำมาแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายได้น้อยกว่าปีก่อน 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนกรกฎาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 เบียร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.0 จากการเร่งผลิตชดเชยในช่วงท่ีมีมาตรการปิดเมืองทำให้ไม่สามารถผลิต

ได้เต็มที่ 
 ปุ๋ยเคมี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.2 จากปัญหาภัยแล้งนอกฤดูกาลในปีก่อนทำให้ความต้องการใช้มีน้อย 

แต่ปีนี้ฝนตกดีขึ้นในหลายพื้นท่ีเกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติจึงมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MPI -0.6 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 5.1 -2.9 2.7 -24.7 2.1 4.0 3.1 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกรกฎาคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนกรกฎาคม 2563 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 1,076.70      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 33.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากเครื่องยนต์ เพลาส่งกำลัง
และส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ เครื่องจักร               
ใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ และเครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เป็นต้น  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 6,183.5       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 21.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากเคมีภัณฑ์ ประเภท        
เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ (ทองแดง) เป็นต้น  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 168 โรงงาน ลดลงจาก
เดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 24.32 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 32.53 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่ารวม 
16,756 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 73.18 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 19.78 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 15 โรงงาน และอุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 15 โรงงานเท่ากัน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซ่อมแซม
เคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จำนวนเงินทุน 6,499.70 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ จำนวน
เงินทุน 1,584.23 ล้านบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานท่ีปิดดำเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 30 ราย ลดลงจากเดือน
มิถุนายน 2563 ร้อยละ 61.54 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 65.91 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่ารวม 910 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 
2563 ร้อยละ 67.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 48.45 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2563 คือ 
อุตสาหกรรมการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป  จำนวน 4 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ จำนวน 3 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม     
ผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ มูลค่าเงินลงทุน 539 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการตัดหรือการเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ  มูลค่าเงินลงทุน 87 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกรกฎาคม 2563 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนกรกฎาคม 2563 
ปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 2.7 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้ง รวมถึงความต้องการบริโภคสินค้าบางชนิดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศชะลอตัว สำหรับสินค้าที่มีผลต่อการปรับลดของดัชนี
ผลผลิต มีดังนี้ (1) น้ำตาล ดัชนีปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 57.4   
(2) แป้งมันสำปะหลัง ดัชนีปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 25.7 และ 
(3) ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง ดัชนีปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 3.6 

ทั้งน้ี หากไม่รวมน้ำตาล ภาพรวมดัชนีผลผลิตอาหาร
ขยายตัวร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ 
ผลผลิตของอาหารสำเร็จรูปและอาหารพื้นฐาน (commodity) บาง
ชนิดยังคงได้รับอานิสงส์จากการสำรองอาหารระหว่างการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อาทิ (1) ข้าวโพดหวานกระป๋อง 
ดัชนีขยายตัว ร้อยละ 214 (2) สับปะรดกระป๋อง ดัชนีขยายตัว ร้อย
ละ 45.0  (3) น้ำมันปาล์ม ดัชนีขยายตัว ร้อยละ 14.5 (4) ทูน่า
กระป๋อง ดัชนีขยายตัว ร้อยละ 11.9 และ (6) ผลิตภัณฑ์นม ดัชนี
ขยายตัว    ร้อยละ 6.5 รวมท้ัง อาหารสัตว์เลี้ยง ดัชนีขยายตัว ร้อยละ 
19.4 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร     
ในประเทศเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 8.0 เป็นผล
มาจากกำลังซ้ือของผู้บริโภคลดลงและมาตรการห้ามนักเดินทางต่างชาติ    
เข้าประเทศ  

 ตลาดส่งออก ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารเดือนกรกฎาคม  
มีมูลค่า 2,410.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
ร้อยละ 6.3 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ (1) น้ำตาล เน่ืองจากบราซิลซ่ึงเป็น
ผู้ ผลิ ตรายใหญ่ หั นมาผลิต น้ ำตาลส่ งออกแทนการผลิต เอทานอล 
ขณะเดียวกันความต้องการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกชะลอตัวลง (2) ข้าว 
เนื่องจากไทยเสียส่วนแบ่งทางการตลาดหลังจากที่อินเดียและเวียดนามเริ่ม
ส่งออกได้มากข้ึน รวมถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้เสียเปรียบใน
การแข่งขันด้านราคาส่งออกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ (3) กุ้งสดแช่เย็น     
แช่แข็งและแปรรูป เนื่องจากประเทศท่ีนำเข้า เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
มีความกังวลต่อการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์ จึงลดการ
นำเข้าลง       

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารใน
ภาพรวมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากวัตถุดิบสินค้าเกษตรลดลงจากปัญหาภัยแล้ง เช่น อ้อย สับปะรด 
และมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการผลิตของโรงงาน รวมถึงการชะลอตัวจากการบริโภคใน
ประเทศและนักท่องเท่ียวต่างชาติ ทั้งน้ี คาดว่ามาตรการเราเท่ียวด้วยกันที่
เริ่มโครงการตั้งแต่ 18 ก.ค. -31 ต.ค. 2563 จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการ
บริโภคภายในประเทศให้กลับมาฟ้ืนตัวและมีสภาพคล่องมากข้ึน สำหรับ
มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สินค้าสำเร็จรูปและ
อาหารพ้ืนฐานยังคงมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ เพื่อรักษาระดับความมั่นคงด้านอาหาร เน่ืองจากยังมี 
การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ในบางประเทศ โดยสินค้าสำคัญท่ีมูลค่าการส่งออกจะ
ขยายตัว ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง อาหารพร้อมรับประทาน นม สิ่งปรุงรส และ
อาหารสัตว์เลี้ยง 
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2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 93.2 สินค้าปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน สายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า       
เคร่ืองซักผ้า ตู้เย็นและเตาอบไมโครเวฟ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.8, 26.1, 
25.1, 23.7, 22.7, 19.4 และ 18.0 ตามลำดับ โดยตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า กระติก
น้ำร้อนและหม้อหุงข้าว มีการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
ส่วนหม้อแปลง สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล มีการจำหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่สินค้าที่ป รับตัวลดลง ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ พัดลมตามบ้าน       
หม้อหุงข้าว เคร่ืองปรับอากาศและมอเตอร์ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.5, 
8.9, 5.2, 4.5 และ 2.2 ตามลำดับ เน่ืองจากมีคำสั่งซ้ือจากในประเทศและ
ต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มี มูลค่าการส่งออก 1,914.7     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปี ก่อน จากตลาดอาเซียนและญี่ ปุ่นที่ มีการสั่งซื้อเตาหม้อแปลงไฟฟ้า         
มีมูลค่า 8.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 44.8 และจากตลาดจีน อาเซียน
และญ่ีปุ่น มีคำสั่งซื้ออุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า 10.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 17.0  ในขณะที่สินค้าที่มีคำสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เตาอบไมโครเวฟ 
มีมูลค่า 19.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.2 ในตลาดจีนและญ่ีปุ่น 
และเคร่ืองซักผ้า มูลค่า 83.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.3 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา 

“คาดการณ์การผลิตเดือนสิงหาคม 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
หลายประเทศเริ่มมีการปรับตัวและมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้
เศรษฐกิจเร่ิมมีการขับเคล่ือนทำให้มีความต้องการสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 87.2 โดยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปรับตัวลดลง ได้แก่ PCBA, PWB, HDD, IC และ Printer 
โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 28.3, 12.2, 6.5, 4.1 และ 1.6 ตามลำดับ 
เนื่องจากคำสั่งซ้ือจากต่างประเทศลดลง ในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การป รับตัวเพ่ิ มขึ้น  ได้แ ก่  Semiconductor devices transistor โดย
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.6 เน่ืองจากความต้องการสินค้าของตลาด
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 2,802.2      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน โดยสินค้า PCBA มีมูลค่า 105.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 13.9 ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา จีนและยุโรป และ IC มีมูลค่า 547.8 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.4 ในตลาดจีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา อาเซียน
และยุโรป ในขณะที่สินค้า Semiconductor devices transistor มีมูลค่า 135.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.6 เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา อาเซียน จีน
และยุโรป มีความต้องการสินค้าเพ่ิมข้ึน 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนสิงหาคม 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยประเทศคู่ค้ามีการชะลอการส่ังซื้อ 
อย่างไรก็ตามหลายประเทศเร่ิมมีการปรับตัวและมีมาตรการผ่อนคลาย 
ล็อกดาวน์ทำให้วัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟ้ืนตัว รวมถึง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง IT ทำให้มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิม
มากขึ้น” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 มีจำนวน 
89,336 คัน  เพ่ิม ข้ึนจากเดือนมิ ถุนายน  ปี  2563 ร้อยละ  24.59 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน  ร้อยละ  47.71 
(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 
ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์          

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 
มีจำนวน 59,335 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 2.22 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26.79 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และ
อนุพันธ์ รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ รถยนต์ PPV และรถยนต์ SUV เน่ืองจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ตลาด
รถยนต์ในประเทศมีการฟ้ืนตัวจากเดือนที่ผ่านมา เน่ืองจากรัฐบาลเริ่มผ่อน
คลายการล็อกดาวน์ มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมทั้งโรงงานเร่ิมกลับมาเดินเครื่องการผลิตรถยนต์ 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 มีจำนวน 
49,564 คัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน  ปี 2563 ร้อยละ 0.97 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 39.67       
(%YoY) โดยการส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 
แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
หลายประเทศทั่วโลก 

 
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม 

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

 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย  ปรมิาณการส่งออก  ปรมิาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563      
มีจำนวน 119,008 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 
56.96 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 23.74 
(%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต   

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 
มียอดจำหน่ายจำนวน 137,023 คัน เพ่ิม ข้ึนจากเดือนมิ ถุนายน         
ปี 2563 ร้อยละ 9.59 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 7.87 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด 51-110 ซีซี 111-125 ซีซี, 251-399 ซีซี และมากกว่าหรือ
เท่ากับ 400 ซีซี 

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563    
มีจำนวน 14,036 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 46.32 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 42.49 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหราชอาณาจักร 
เมียนมา และเกาหลีใต้ 

  
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ใน

เดือนสิงหาคม ปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 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 18.65 โดยเป็นการปรับลดลงในทุก
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการใช้ท้ังในและต่างประเทศท่ีลดลง 
และมีฝนตกชุกในพื้นท่ีกรีดยาง 

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 20.82 ตามการชะลอตัว
ของตลาดท้ังในประเทศและส่งออก  

ถุ ง มื อ ย า ง  เพิ่ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ  35.95 เ น่ื อ งจ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้มี
ความต้องการใช้ทางการแพทย์สูงขึ้น  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 8.99 โดยเป็นการหดตัวในผลิตภัณฑ์
ยางแผ่นรมควันและยางแท่งตามความต้องการใช้ที่ลดลง  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 17.76 ตามการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาด Replacement  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.63 ตามความต้องการใช้
ทางการแพทย์ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การส่งออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 54.15 ตามความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ยางแท่งจากไทยของจีนท่ีปรับลดลงค่อนข้างมาก  

ยางรถยนต์ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.20 ตามการชะลอ
ตัวของตลาดซาอุดิอาระเบีย ญ่ีปุ่น และกัมพูชา ในขณะท่ีตลาด
สหรัฐอเมริกามีการขยายตัวท่ีดีจากการเร่งนำเข้าผลิตภัณฑ์     
ยางรถยนต์จากไทยก่อนการเรียกเก็บอากรชั่วคราว ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2563  

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพิ่ มขึ้นร้อยละ 84.70 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น  

  

 

 

  

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์
คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2563   

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อเน่ืองจาก
เดือนก่อน เน่ืองจากมีแนวโน้มความต้องการใช้ท้ังในและ
ต่างประเทศลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับฝนท่ีตกชุกใน
พื้นท่ีกรีดยางทำให้มีแนวโน้มปริมาณยางเข้าสู่ตลาดลดลง 
สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์คาดว่าจะหดตัว
ตามแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดในประเทศ ท้ังในส่วน
ของผู้ผลิตรถยนต์และตลาด Replacement รวมถึงการ
ชะลอตัวของตลาดส่งออกบางแห่ง อาทิ ตลาดญี่ ปุ่น      
ในส่วนของการผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในประเทศ    
คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้
ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน       
ยางแท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียัง
ยืดเย้ือ ทำให้ภาคการผลิตในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน
และสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดหลักของไทยในสินค้า
ดังกล่าวชะลอตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อน สำหรับการส่งออก
ยางรถยนต์คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเร่ง
นำเข้าเพื่อกักตุนสินค้าก่อนการเรียกเก็บอากรช่ัวคราวซ่ึง
เป็นผลจากการพิจารณาความเสียหายเบ้ืองต้น กรณี      
การ ไต่ ส วนการใช้ ม าต รก ารตอบ โต้ ก าร ทุ่ มตลาด        
(Anti-Dumping) กั บ สิ น ค้ ายางรถยน ต์ โดยสารและ
รถบรรทุกเล็กของไทยในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการ
ส่งออกถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าสูงข้ึนตามความต้องการ
ใช้ ท่ีสู งขึ้น ในตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร    
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น   
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
  ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม 2563 ค่าดัชนี

ผลผลิต อยู่ท่ีระดับ  84.74 หดตัวร้อยละ 9.18 เม่ือเทียบกับ            
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น  แผ่นฟิล์มพลาสติก หดตัวร้อยละ 29.55 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หดตัวร้อยละ 20.48 และพลาสติก
แผ่น หดตัวร้อยละ 15.21   

 ดัชนี การส่งสิน ค้า  เดือนกรกฎาคม  2563      
อุตสาหกรรมพลาสติกมีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ  
85.77  หดตั วร้อยละ 10.18  เม่ือเทียบกับช่วงเดี ยวกัน      
ของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นฟิลม์พลาสติก หดตัวร้อยละ 
24.01 รองลงมาคือ บรรจุ ภัณ ฑ์พลาสติก อ่ืน  ๆ  หดตัว            
ร้อยละ  23.67  และพลาสติกแผ่น หดตัวร้อยละ 19.11  

 การส่งออก  เดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า  
327.45  ล้ าน เหรียญสหรัฐฯ  หรือหดตั ว ร้อยละ  10.02            
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ี
มีการส่งออกหดตัวสูงท่ีสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครั ว เรื อน   (HS 3924) หดตั ว ร้อยละ  25.26 รองลงมา            
เป็ น ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ งอื่ น  ๆ  ท่ี ท ำด้ ว ยพ ล าส ติ ก            
(HS 3926) หดตัวร้อยละ 21.26 และพลาสติกปูพื้น (HS 3918)  
หดตัวร้อยละ 14.93 การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น 
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 

 การนำเข้า เดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 368.19  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 16.28  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าหดตัว เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ (HS 3922) หดตัวร้อยละ 42.33 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ท่ีไม่เป็น
แบบ เซลลู ล าร์  (HS 3920) หดตั ว ร้อยละ  25.47 และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ชนิดยึดติด  
ในตัว  (HS 3919) หดตัวร้อยละ 20.72 

  แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนสิงหาคม  2563 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกจะยังคงหดตัว  อย่างไรก็ตาม 
ยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และอาจ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติก     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปร ิมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข ้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
ทีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ทีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์  

                                 

 ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ท่ีระดับ 
99.93  ขยายตัวร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน            
ของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หดตัว              
ร้อ ยละ  21.32 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มี ก ารหดตั ว สู งสุ ด  ไ ด้ แก่                      
เอทานอล  หดตัวร้อยละ 25.46 สำหรับกลุ่ม เคมี ภัณ ฑ์                
ขั้นปลาย ขยายตัวร้อยละ 8.53 ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีการผลิต
ขยายตัวสูงสุด ได้แก่  การผลิตปุ๋ยเคมี  ขยายตัวร้อยละ 
48.23 เนื่ อ งจากมีฝนตกอย่างต่อ เนื่ องในหลายพ้ืน ท่ี  
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ ส่งผลให้มีความ
ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น                           

 ดั ช นี ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า  เดื อ น ก ร ก ฎ าค ม  2563
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 
104.31  ขยายตัวร้อยละ  3.91 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ           
ปีก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐาน หดตัว
ร้อยละ  22.61  หดตั วในก ลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ โซดาไฟ  และ         
เอทานอล  สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ดัชนีการส่งสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 12.17 ขยายตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  สบู่
และสารซักฟอก เป็นต้น    

 การส่งออก   เดือนกรกฎาคม  2563 มีมูล ค่า 
656.30  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นการหดตัวท้ังในกลุ่มเคมีภัณฑ์
พื้นฐานและเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย  โดยเคมีภัณฑ์พื้นฐาน มีมูลค่า

การส่งออก 362.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวร้อยละ 3.07 
และเค มี ภัณ ฑ์ ขั้ นปลายมี มู ล ค่ าการส่ งออก  294 .03          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 23.05 ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น สี หดตัวร้อยละ 65.32 และ
เครื่องสำอาง หดตัวร้อยละ 26.40   การส่งออกหดตัวใน
ตลาดหลัก เช่น  ญี่ปุ่นและเวียดนาม เป็นต้น 

 การนำเข้า  เดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 1,065.31 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 23.31 เม่ือเทียบกับช่วง
เดี ยวกันของปี ก่ อน โดยกลุ่ มเคมี ภัณฑ์พื้ นฐาน มี มู ลค่ า            
การนำเข้า 641.93  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 22.23 
สำหรับเคมี ภัณ ฑ์ ขั้ นปลาย  มี มู ลค่ าการนำเข้ า 423.38                   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 24.89   ท้ังน้ี  การนำเข้าหดตัว
ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2563 

การผลิตคาดว่าจะขยายตัว แต่การส่งออกคาดว่าจะหดตัว
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ที่ ส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ                 
ในตลาดโลกที่ลดลง 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ท่ีระดับ 
110.41 หรือหดตัวร้อยละ 3.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
โดยปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Benzene, Propylene และ 
Ethylene หดตัวร้อยละ 11.37, 2.96 และ 1.97 และปิโตรเคมี
ขั้ น ป ล า ย  ไ ด้ แ ก่  PP resin, PVC resin, PET resin แ ล ะ             
PE resin หดตัว ร้อยละ  15 .13 , 12 .23 , 0 .85 และ  0 .67 
ตามลำดับ 

 ดัชนีการส่งสินค้า เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ท่ี
ระดับ 106.30 หรือหดตัวร้อยละ 5.82 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และหดตัวร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดย 
ปิ โต ร เค มี ขั้ น พื้ น ฐ า น  ไ ด้ แ ก่  Toluene, Benzene แ ล ะ 
Ethylene ห ด ตั ว ร้ อ ย ล ะ  20.00, 3.90 แ ล ะ  1.01 แ ล ะ         
ปิ โตรเคมี ข้ันปลาย  ได้ แก่  PP resin, SAN resin, PE resin,      
PS resin และ PVC resin หดตัวร้อยละ 18.27, 10.06, 7.27, 
6.89 และ 4.43 ตามลำดับ 

 การส่งออก เดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 737.96 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 25.40 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และหดตัวร้อยละ 3.48 เม่ือเทียบกับเดือน
ก่อน ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน (เช่น Terephthalic acid, 
Para-Xylene, Benzene และToluene  เป็นต้น) หดตัวร้อยละ 
28.07 และในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย (เช่น PE resin, PP resin, 
PC resin, PVC resin และ PET resin เป็นต้น) หดตัวร้อยละ 
24.77 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   
 

 การนำเข้า เดือนกรกฎาคม  2563 มีมูลค่า 
324.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 34.32 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 0.75 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เช่น 
Vinyl Chloride, Acetic Acid, Ethylene Glycol แ ล ะ 
Styrene เป็นต้น หดตัวร้อยละ 23.71 และในกลุ่มปิโตรเคมี
ขั้นปลาย เช่น PE resin, PP resin, Nylon resin, SR BR 
rubber และ PMMA resin เป็นต้น หดตัวร้อยละ 36.16 

คาดการณ์ แนวโน้ม  อุตสาหกรรมปิ โตรเค มี                
เดือนสิงหาคม ปี 2563 คาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม
อาจจะยังคงชะลอตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 และความกังวลของตลาดโลกกับการแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ท่ียังคงไม่เข้าสู่สภาวะปกติ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2563  

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนกรกฎาคม
2563 มีค่า 87.9 หดตัวร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ขอ งปี ก่ อ น  เ น่ื อ งจ ากก ารชะลอ ตั วขอ งก ารผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ จากการชะลอตัวของสถานการณ์
เศรษฐกิจท้ังในส่วนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก  
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
มีค่า 94.8 หดตัวร้อยละ 3.0 จากการผลิตเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ชนิดรีดร้อน หดตัวร้อยละ 17.2 รองลงมา คือ 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น และลวดเหล็ก หดตัว
ร้อยละ 13.4 และ 13.1 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 74.2 หดตัวร้อยละ 
20.5 จากการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น หดตัวร้อยละ 42.9 
รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน หดตัวร้อยละ 33.8 และ 3.2 ตามลำดับ อย่างไรก็
ตาม การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเม่ียม ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ขยายตัวร้อยละ 38.3 และ 25.0 ตามลำดับ ตามการเพ่ิมขึ้น
ของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
กระป๋องโลหะ                     

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม           
ปี 2563  มีปริมาณการจำหน่าย 1.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 6.0 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว มีปริมาณการจำหน่าย 0.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 3.6 
จากการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน หดตัว
ร้อยละ 19.2 ขณะท่ีการจำหน่ายเหล็กลวด ขยายตัวร้อยละ 
35.5 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจำหน่าย 

1.0  ล้านตัน หดตัวร้อยละ 7.4 จากการจำหน่ายเหล็กแผ่นหนา               
รีดร้อน หดตัวร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น 
และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน  หดตัวร้อยละ 33.5 และ 25.0 
ตามลำดับ   

 การนำเข้า ในเดือนกรกฎาคม  ปี 2563 มีปริมาณ
นำเข้า 1.0 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 11.8 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว         
มีปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 17.4 จากการ
นำเข้าเหล็กเส้น ประเภท Carbon Steel ซ่ึงหดตัวร้อยละ 
72.5 (ประเทศหลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
จีน) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท  Alloy Steel และเหล็ก
โครงสร้างรีดร้อน ประเภท Carbon Steel หดตัวร้อยละ 68.0 
และ  47.2 ตามลำดับ  ผลิตภัณ ฑ์ในกลุ่ม เหล็กทรงแบน          
มีปริมาณนำเข้า 0.8 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 10.2 จากการ
นำเข้าเหล็กแผ่นหนารีดร้อน ประเภท Alloy Steel ซ่ึงลดลง
ร้อยละ 91.4 (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น จีน 
และสวีเดน) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท 
Carbon Steel  P&O และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน ประเภท 
Carbon Steel หดตัวร้อยละ 76.2 และ 55.7 ตามลำดับ 

 “แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม
2563 คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   ท้ังนี้ 
มีประเด็นสำคัญท่ีน่าติดตาม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด
รอบสองของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ราคาสินค้าเหล็กต่างประเทศ และการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างภาครัฐ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเส้ือผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 

28.68  40.18  และ  28.59 (YoY) เน่ืองจากการระบาดของ    
เช้ือไวรัสโควิด-19  ท่ียังส่งผลต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ
กำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศ ทำให้การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบต้น
น้ำจนถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปลดลง อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ
เดือนก่อน  (MoM) พบว่า การผลิตเส้นใยสิ่ งทอ และผ้าผืน 
ขยายตัว ร้อยละ 7.83 และ 4.43 จากการท่ีคู่ค้าหลายประเทศ
สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้และเริ่มผ่อนคลายให้ทำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากข้ึน 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง 34.70  
37.11 และ 41.93 (YoY) เน่ืองจากความต้องการวัตถุดิบเพ่ือการ
ส่งออกลดลง รวมถึงกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัวจาก
ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   
การส่งออก 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าลดลง 
ร้อยละ 22.39  31.47  และ 23.17 (YoY)  เน่ืองจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  ท่ียังคงแพร่ระบาดในหลายประเทศ ทำให้
การค้าระหว่างประเทศลดลง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวม ยังคงชะลอตั ว  โดยตลาดสำคัญ ท่ี ลดลง  ได้ แก่  
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน 
(MoM) พบว่า การส่งออกเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ขยายตัว  
ร้อ ยละ  3 .50  และ  13 .15  จากการส่ งออก ไป ยั งตลาด
สหรัฐอเมริกา และในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น  ปากีสถาน 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ปลายน้ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคลายล็อกดาวน์ทำให้เร่ิมมี
ความต้องการสินค้าอุปโภคเพิ่มขึ้น 

 
 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 
คาดการณ์แนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563 

คาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จะชะลอ
ตัวตามกำลังซ้ือในประเทศ  และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก          
ท่ีทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวท้ังในภาคการผลิตและการส่งออก 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

  การผลิตปูนซี เมนต์ รวม  ใน เดือนกรกฎาคม         
ปี 2563 มีจำนวน  6.91 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน    
ปี 2563 ร้อยละ 3.02 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 5.17 (%YoY)        

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
กรกฎาคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.10 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 0.95 (%MoM) 
และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.22 (%YoY) 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม  ในเดือนกรกฎาคม       
ปี 2563 มีจำนวน 1.10 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน      
ปี 2563 ร้อยละ 16.98 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 45.96 (%YoY)     

  คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนสิงหาคม ปี 2563 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน คาดว่าแม้ว่าภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  จะยังคงมีอยู่  แต่การผลิต
ภ าพ ร ว ม ก็ จ ะ ยั ง ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ดี ข้ึ น ได้ เล็ ก น้ อ ย                
จากการที่รัฐบาลได้คลายล็อกดาวน์เป็นระยะ ๆ ให้ภาคธุรกิจ
สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 

  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกรกฎาคม       
ปี 2563 มีจำนวน 3.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน           
ปี  2563 ร้อยละ 4.50 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน       
ของปีก่อน ร้อยละ 3.42 (%YoY) 

การจำหน่ ายซี เมนต์ ในประเทศ  (ไม่ รวมปู นเม็ ด )                 
เดือนกรกฎาคม ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.10 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 0.95 (%MoM) และ
เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.23 (%YoY)        

 การส่ งออก ซี เมนต์  (ไม่ รวม ปูน เม็ด ) ใน เดือน
กรกฎาคม ปี 2563 มีจำนวน 0.35 ล้านตัน ลดลงจากเดือน
มิถุนายน ปี 2563 ร้อยละ 2.34 (%MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 34.38 (%YoY) เป็นผลจากการปรับ
ลดคำส่ังซ้ือในตลาดส่งออกหลัก ได้แก่  กัมพูชา   สปป.ลาว  
และฟิลิปปินส์  

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ 
(ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม ปี 2563  แม้ว่าจะขยายตัวได้ดี
ข้ึน  แต่การขยายตัวในเดือนสิงหาคมนี้จะมีมากหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
กับปัจจัยด้านสภาวะอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝนด้วย 


