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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2560 2561 2562 2563 

%YoY Year Year 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. มี.ค. 

MPI 1.8 3.7 -2.5 1.5 -3.2 -5.1 -3.2 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -4.2 -11.2 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         

หดตัวรอยละ 11.25 จากชวงเดียวกันของปกอน  

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

รอยละ 4.4  เดือนมกราคม 2563 หดตัวรอยละ 4.0 และเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 4.2 

สําหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนธันวาคม 2562 เดือนมกราคม 2563  และเดือนกุมภาพันธ ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กลาวคือ ในเดือนธันวาคม 2562 ขยายตัว รอยละ 

1.8 เดือนมกราคม 2563  ขยายตัวรอยละ 5.1 และเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 2.9 

อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนมีนาคม 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 นํ้าตาล หดตัวรอยละ 68.9 จากป น้ี โรงงานนํ้าตาลปดหีบเร็วกวาปกอน (ปกอนปดหีบ                

8 พฤษภาคม 2562 ปน้ีปดหีบ 29 มีนาคม 2563) โดยปริมาณออยมีนอยกวาปกอนจากปญหาภัยแลงทําใหผลผลิต

ตอตันออยตํ่ากวาปกอน 

 รถยนต และเครื่องยนต หดตัวรอยละ 24.6 จากตลาดสงออกไดรับผลกระทบจากสถานการณ    

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สวนตลาดในประเทศผูบริโภคชะลอการจับจาย  

 การกลั่นปโตรเลียม หดตัวรอยละ 8.7 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19        

ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยวต้ังแตเดือนกุมภาพันธและรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม สงผลใหปริมาณการใชนํ้ามัน

เครื่องบินและนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วซึ่งใชในการเดินทางลดลง 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ยังขยายตัวในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

 Hard Disk Drive เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.2 จากคําสั่งผลิตเพ่ิมขึ้นหลังหวงโซการผลิตในจีนมีปญหา 

รวมถึงการปดฐานการผลิตที่มาเลเซียและฟลิปปนส  

 เครื่องปรับอากาศและช้ินสวน เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.2 จากการสงออกไปญี่ ปุน เวียดนาม และ

อินโดนีเซียที่มีคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น และการไดรับคําสั่งซื้อเพ่ิมจากลูกคาของประเทศคูแขงที่ขาดช้ินสวนในการผลิต  

 

 

 

Indicators 2562 2563 

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

MPI 9.9 -17.6 9.5 -3.6 -0.6 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 5.1 -2.9 1.9 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอืน่ๆ 

เดือนมีนาคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมีนาคม 2563 

 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนําเขาเครื่องจักรที่ ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลคา 1,440.7           

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยหดตัวจากเครื่องยนต เพลาสงกําลัง

และสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในการกอสรางและ

สวนประกอบ เปนตน อยางไรก็ตาม การนําเขาเครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว

ยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

  

การนําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลคา 7,206.80          

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจากสินคาอุปกรณ 

สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 

   

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 263 โรงงาน เพ่ิมขึ้นจาก

เดือนกุมภาพันธ 2563 รอยละ 59.39 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.59 

(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลคารวม 14,101 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 2563 รอยละ 73.37 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของป

กอน รอยละ 49.96 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม      

การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน 24 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการผสมผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียมเขาดวยกัน  จํานวน  18  โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานความรอน จํานวนเงินทุน 1,765.21 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมการเก็บรักษา พืช เมล็ดพืช หรือ

ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา จํานวนเงินทุน  1,753.64  ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

  

 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนมีนาคม 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 62 ราย ลดลงจากเดือน

กุมภาพันธ 2563 รอยละ 12.68 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 61.01 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลคารวม 17,210 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน

กุมภาพันธ 2563 รอยละ 1.96 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 937.73 

(%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม 

การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทราย จํานวน 3 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม     

การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ มูลคาเงินลงทุน 14,789 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม     

การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว มันสัตว หนังสัตว มูลคาเงินลงทุน 700 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมีนาคม 2563 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุมสินคาอาหารเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลง

รอยละ 21.9 (%YoY) ปจจัยหลักมาจากสถานการณภัยแลง แบงเปน 

1) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดสงออก ท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง 

อาทิ (1) นํ้าตาลทราย ดัชนีปรับตัวลดลง รอยละ 68.9 เน่ืองจากภัยแลง 

สงผลใหโรงงานปดหีบออยเร็วกวาปกอน (ป 2563 ปดหีบวันท่ี 20 มี.ค.63 

ขณะท่ีปกอนปดหีบวันท่ี 8 พ.ค. 62) โดยผลผลิตนํ้าตาลลดลงจากปกอน

รอยละ 43.27 (2) สับปะรดกระปอง ดัชนีปรับตัวลดลง รอยละ 10.2 ดวย

วัตถุดิบท่ีลดลงทําใหระดับราคาปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหปริมาณสงออกลดลง

รอยละ 13.5 จากตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเยอรมนี      

(3) กุงและปลาหมึกสดแชเย็นแชแข็ง ดัชนีปรับตัวลดลง รอยละ 2.6 จาก

การชะลอตัวของการบริโภคในตลาดตางประเทศซ่ึงเปนตลาดหลักอยาง 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน ดวยผลกระทบจากเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีทวี

ความรุนแรง ทําใหตองมีการปดประเทศ ความตองการบริโภคลดลง 

ประกอบกับอุปสรรคในการขนสง 

2) กลุมสินคาท่ีอิงตลาดภายในประเทศ ท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัว

ลดลง คือ นํ้ามันปาลมปรับตัวลดลง รอยละ 21.7 ผลกระทบจากภัยแลง 

ประกอบกับความตองการบริโภคในประเทศชะลอตัว 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารไดรับอานิสงสจากการ

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 สงผลดัชนีผลผลิตหลายรายการเพิ่มขึ้น 

ดังน้ี (1) อาหารสําเร็จรูป อาทิ ทูนากระปอง และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  

ปรับ เพิ่ มขึ้นรอยละ 9.4 และ 7.8   ตามลําดับ  (2) ปลาสดแช เย็น 

แชแข็ง ปรับเพิ่มขึ้น รอยละ 22.8 รวมท้ัง การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 

ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 

 การจําหนายในประเทศ ปริมาณการจําหนายสินคาอาหาร 

ในประเทศ เดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ตามความ

ตองการสํารองอาหาร จากความกังวลของการระบาดของโรคเช้ือไวรัส     

Covid-19 

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

 ตลาดส งออก  ภาพรวมการส งออกสิ นค าอาหาร        

เดือนมีนาคม มีมูลคา 2,706.03 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากชวง

เดียวกันของปกอน (YoY) รอยละ 0.8 จากความตองการบริโภคและ

สํารองอาหารดวยความกังวลตอสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัส 

Covid-19 ท่ีทวีความรุนแรงสงผลใหเกิดการปดประเทศ อาทิ จีน 

สหรัฐอเมริกา ฮองกง สหราชอาณาจักร โดยสินคาสําคัญท่ีขยายตัว 

อาทิ ไกสดแชเย็นแชแข็ง นํ้าตาลทราย สับปะรดกระปอง ซารดีน

กระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและอาหารสําเร็จ สิ่งปรุงรส และมันเสน 

รวมท้ัง มูลคาการสงออกผลไมสดแชเย็นแชแข็งปรับตัวเพิ่มขึ้น

เชนกัน แมปริมาณจะปรับตัวลดลงกวารอยละ 18.7 

คาดการณแนวโนม คาดวาเดือนเมษายนดัชนีผลผลิตใน

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกัน        

ของปกอน ดวยปจจัยลบอยางปริมาณวัตถุดิบสินคาเกษตรลดลง เชน 

ออย ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด สวนมูลคาการสงออกในภาพรวม

อุตสาหกรรมอาหาร นาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวงเดียวกันของป

กอน ตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศ ท่ีเรงผลิตเพื่อสํารอง

ชวงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ทวีความรุนแรงข้ึน ดวย

ความเช่ือมั่นดาน Food Safety อายุการเก็บรักษา ตลอดจนความ

สะดวกในการขนสงและกระจายสินคา และสะดวกในการประกอบ

อาหารอยางงาย รวมท้ังตลาดตางประเทศท่ีตองการสตอกสินคาจาก

ความกังวลตอสถานการณการระบาดดังกลาว 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9 เมื่อเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 116.4 สินคาปรับตัว

ที่เพ่ิมขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา สายเคเบิ้ล เคร่ืองปรับอากาศ และ

เตาอบไมโครเวฟ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 37.7, 19.7, 8.6, 4.8 และ 1.6 

ตามลําดับ โดยเคร่ืองปรับอากาศและหมอแปลงไฟฟา มีการจําหนาย 

ในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น สวนสายเคเบิ้ลและสายไฟฟาการจําหนาย

ในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก เคร่ืองซักผา กระติก

น้ํารอน มอเตอรไฟฟา พัดลมตามบาน หมอหุงขาว และตูเย็น ปรับตัวลดลง

รอยละ 21.1, 17.9, 15.5, 15.2, 2.4 และ 0.2 ตามลําดับ โดยพัดลมตามบาน 

เคร่ืองซักผา กระติกน้ํารอน หมอหุงขาว และมอเตอรไฟฟา มีการผลิตลดลง

เนื่องจากมีคําส่ังซื้อในประเทศและตางประเทศลดลง ตูเย็นมีการผลิตลดลง

เนื่องจากมีการจําหนายตลาดในประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคาการสงออก 2,118.3     

ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      

ของปกอน จากตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุนที่มีการส่ังซื้อผลิตภัณฑ       

เคร่ืองซักผาและเคร่ืองซักแหงและสวนประกอบ มีมูลคา 107.8 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 25.7 ในขณะที่ตลาดจีน สหรัฐอเมริกา อาเซียนและยุโรป 

มีคําส่ังซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น ไดแก เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ มีมูลคา 

553.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.2 หมอหุงขาว เตายางและเตาอบ

ยางมูลคา 31.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.7 

      

“คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2563 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะ

ปรับตัวลดลงรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการ

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุน ยุโรปและสหรัฐอเมริกายังปรับ

เพ่ิมสูงขึ้นตอเน่ืองจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาใหเกิดการชะลอตัว

และเกิดความไมแนนอนทางดานอุปสงค” 

 

 

 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิ เล็กทรอนิกส  ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.6         

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 100.1 

สินคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก ไดแก Semiconductor devices transistor, 

HHD และ PCBA โดยป รับ ตัว เพ่ิ มขึ้ น รอยละ 35.0, 13.7และ 4 .7 

ตามลําดับ เนื่องจากคําส่ังซื้อจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินคา

อิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลง ไดแก Printer และ IC โดยปรับตัว

ลดลงรอยละ 29.6 และ 1.0 ตามลําดับ เนื่องจากความตองการสินคาของ

ตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,120.7      

ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน โดยสินคา HDD มีมูลคา 1,209.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 

46.9 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป สวน IC มีมูลคา 599.9 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 5.4 เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา อาเซียนและ

ยุโรป มีคําส่ังซื้อลดลง 

 

 “คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คาดวาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความตอเนื่อง

สงผลใหประชากรสวนใหญ Work From Home และสถานศึกษาจัดการ

เรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงทําใหเกิดความตองการ

ใช Hard Disk Drive และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือ

รองรับความตองการในการใชงานบน Cloud และ Data Center ที่

เพ่ิมขึ้น” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม   

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต  ในเดือนมีนาคม ป  2563 มี จํานวน 

146,812 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563 รอยละ 2.52        

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 26.16       

(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ       

1 ตัน และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย          

 การจําหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนมีนาคม   ป 2563    

มีจํานวน 60,105 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563 รอยละ 11.96 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 41.74 (%YoY) 

จากการปรับลดลงของการจําหนายรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และ

อนุพันธ รถยนตเพ่ือการพาณิชย และรถยนต PPV และรถยนต SUV 

เนื่องจากยอดจําหนายรถยนตในประเทศที่ลดลงจากการหยุดผลิตชั่วคราว

ตามมาตรการลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศที่ ชะลอตัว ปญหาภัยแลง  และการเบิกจาย

งบประมาณที่ลาชา  

 การสงออกรถยนต ในเดือนมีนาคม ป 2563 มีจํานวน 

89,795 คัน  ลดลงจากเดือน กุมภาพันธ  ป  2563  รอยละ  5 .67 

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 23.71 

(%YoY) โดยการสงออกรถยนตลดลงในตลาดเอเชีย  โอเชียเนีย 

แอฟริกา และยุโรป จากผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อไวรัส        

โควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนเมษายน 

ป  2563 ลดลงเมื่ อ เที ยบ กับ เดือน เมษายน  ป  2562 เนื่ อ งจาก 

ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว” 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต  ในเดือนมีนาคม  ป  2563          

มีจํานวน 151,703 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563   รอยละ 

6.15 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 17.29 

(%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนตแบบเอนกประสงค 

และแบบสปอรต    

 การจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือนมีนาคม  ป 2563    

มียอดจําหนายจํานวน 146,740 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ        

ป 2563 รอยละ 5.57 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 12.54 (%YoY) จากการลดลงของยอดจําหนายรถจักรยานยนต

ขนาด 51-110 ซีซ ีและ 111-125 ซีซี 

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนมีนาคม ป 2563      

มีจํานวน 38,655 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563 รอยละ 

8.62 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.34 

(%YoY) โดยตลาดสงออกมีการขยายตัวในประเทศเบลเยียม จีน และ

ญี่ปุน  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตใน

เดือนเมษายน ป 2563 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ป 2562 

เนื่องจาก ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส   

โควิด -19  ในป ระเทศ ไทยและหลายประเทศทั่ ว โลก  รวมทั้ ง           

ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) ลดลงรอยละ 8.00 โดยเปนการปรับลดลงในสวน

ของการผลิตยางแผนและยางแทง  

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 7.97 ตามการชะลอตัวของ

ตลาดท้ังในและตางประเทศ  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.50 เนื่องจากสถานการณ

โควิค-19 ทําใหมีความตองการใชทางการแพทยสูงขึ้น  

การจําหนายในประเทศ 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.38 โดยเปนการปรับเพ่ิมขึ้นใน

ผลิตภัณฑน้ํายางขนสําหรับใชในการผลิตถุงมือยาง   

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 12.75 ตามการชะลอตัว

ข อ ง อุ ต ส าห ก รรม ย าน ยน ต ใน ป ระ เท ศ  แ ล ะต ล าด 

Replacement  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 65.21 เนื่องจากมีคําสั่งซ้ือ

เพ่ิมขึ้นตามความตองการใชทางการแพทยท่ีสูงขึ้น  

การสงออก 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ํายางขน) มีมูลคาลดลงรอยละ 24.73 เนื่องจากนโยบายปด

ประเทศของจีนและมาเลเซีย ทําใหไทยสงออกไดลดลง 

ยางรถยนต มีมูลคาลดลงรอยละ 5.62 ตามการชะลอ

ตัวของตลาดมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  

ถุงมือยาง มี มูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.12 จากการ

ขยายตัวของตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถานการณ   

โควิด-19   ทําใหจีนมีความตองการใชสูงข้ึนมาก และตลาด

สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกหลักในสินคาถุงมือยางของไทย 

  

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563   

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยาง

แทง และน้ํายางขน) คาดวาจะปรับลดลงเม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากประสบปญหาดานการสงออก

สินคา ทําใหผูผลิตสวนหนึ่งไมสามารถผลิตยางเพ่ิมไดอีก 

เนือ่งจากพ้ืนท่ีสต็อกเต็มและขาดสภาพคลอง สําหรับการผลิต

และจําหนายยางรถยนต คาดวาจะชะลอตัวตามแนวโนมการ

หด ตัวของอุ ตสาหกรรมยานยนต ในป ระ เทศ  ตลาด 

Replacement รวมถึงตลาดสงออก ในสวนของการผลิตและ

จําหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจาก

เดือนกอน เนื่องจากสถานการณ โควิด-19 ทําใหมีความ

ตองการใชทางการแพทยสูงขึ้น จึงมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้นมาก 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยาง

แทง และน้ํายางขน) และยางรถยนต คาดวาจะมีมูลคาลดลง 

เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยังยืดเย้ือ ทําให

หลายประเทศรวมถึงจีน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน

ประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทยในสินคาดังกลาว มีมาตรการปด

ประเทศเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค สงผลใหไทยไม

สามารถสงออกสินคาได ในขณะท่ีการสงออกถุงมือยางคาดวา

จะมีมูลคาเพ่ิมขึ้นตามแนวโนมความตองการใชท่ีสูงขึ้นของจีน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเยอรมนี 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

    ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม 2563 คาดัชนีผลผลิต     

อ ยู ท่ี ร ะ ดั บ   9 6 .3 1  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  6 .2 6  เ ม่ื อ เที ย บ กั บ                        

ชวงเดียวกันของปกอน  โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุม

ผลิตภัณฑ เชน  แผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ 21.86 กระสอบ

พลาสติก หดตัวรอยละ 19.37 และพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 

16.53   

  ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 6 3      

อุตสาหกรรมพลาสติกมีคาดัชนีการสงสินคา อยูท่ีระดับ  97.24  หด

ตัวรอยละ 8.29  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑเครื่องใชประจําโตะอาหาร ครัว และหองน้ํา หดตัวรอยละ 

27.21 รองลงมาคือ แผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ  23.24  และ

กระสอบพลาสติกหดตัวรอยละ 17.83 
 การสงออก  เดือนมีนาคม 2563 มีมูลคา  368.77  

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 1.87  เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  โดยผลิตภัณฑพลาสติกท่ีมีการสงออกขยายตัวสูง

ท่ีสุด คือ กลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพ้ืน  (HS 3918) ขยายตัวรอยละ 

17.20 รองลงมาเปนกลุมผลิตภัณฑของท่ีใชลําเลียงหรือบรรจุสินคา                                                           

(HS 3923) ขยายตัวรอยละ 11.15 และกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง 

ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ท่ีเปนแบบเซลลูลาร (HS 3921) ขยายตัว

รอยละ 6.38 การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน  สหรัฐฯ 

เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

 

  การนํ า เข า  เดื อน มี น าค ม  2563 มี มู ล ค า  415.31       

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 10.27 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  ผลิตภัณฑหลักท่ีสงผลใหการนําเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ท่ีเปน

แบบเซลลูลาร (HS 3921) ขยายตัวรอยละ 21.22 กลุมผลิตภัณฑ

เสนใยยาวเด่ียว   (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 20.77 กลุมผลิตภัณฑ

ของท่ีใชลําเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) ขยายตัวรอยละ 17.59      

  แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดือน เมษายน 2563 

คาดการณวาการผลิตจะหดตัว  แตการสงออกจะยังคงขยายตัว  

อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยท่ีตองติดตาม เชน สถานการณ ไวรัส       

โควิด-19 ท่ีสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และอาจสงผล

กระทบตออุตสาหกรรมพลาสติก         
 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข้า  



 

11 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

     
ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                               
                                                                    

 ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม 2563 อยูท่ีระดับ 

107.88  หดตัวรอยละ 3.90 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน            

ของปกอน โดยการผลิตในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน ขยายตัว

รอยละ 1.45 ผลิตภัณฑ ท่ี มีการขยายตัวสูงสุด ไดแก                     

เอทานอล ขยายตัวรอยละ 9.20 เนื่องจากตลาดมีความ

ตองการเพ่ือใชในการผลิตสินคา เชน เจลแอลกอฮอลลาง

มือ สําหรับกลุมเคมีภัณฑขั้นปลาย หดตัวรอยละ 5.48 

ผลิตภัณฑ ท่ีมีการผลิตหดตัวสูงสุด ไดแก  การผลิตสี     

หดตัวรอยละ 11.13 

  

 ดั ช นี ก า รส ง สิ น ค า  เ ดื อ น มี น าค ม  2563

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีคาดัชนีการสงสินคา อยูท่ีระดับ 

108.78 หดตัวรอยละ  3.20  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน 

ขยายตัวรอยละ 1.45  ขยายตัวในกลุมผลิตภัณฑเอทา

นอล  สําหรับกลุมเคมีภัณฑขั้นปลาย ดัชนีการสงสินคาหด

ตัวรอยละ 4.43 หดตัวในกลุมผลิตภัณฑส ีและปุย เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสงออก  เดือนมีนาคม 2563 มีมูลคา 691.54      

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.93 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  เปนการหดตัวท้ังในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน

และเคมีภัณฑขั้นปลาย  โดยเคมีภัณฑพ้ืนฐาน มีมูลคาการ

สงออก 368.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวรอยละ 3.70 และ

เคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการสงออก 322.69 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หดตัวรอยละ 8.35 ผลิตภัณฑท่ีสงผลใหมูลคาการ

ส งออกหดตัว เช น เคร่ืองสํ าอาง หดตั วรอยละ 18.76   

เคมี ภัณฑ อินทรีย  หดตัว  รอยละ 17.41 และเคมี ภัณฑ        

อนินทรีย หดตัวรอยละ 6.14  การสงออกหดตัวในตลาดหลัก 

เชน  จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย เปนตน 

 การนําเขา  เดือนมีนาคม 2563 มีมูลคา 1,379.46

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.14 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยกลุ มเคมีภัณฑ พ้ืนฐาน มี มูลค า            

การนําเขา 913.26  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.46 

ผลิตภัณฑท่ีสงผลใหการนําเขาขยายตัว เชน  เคมีภัณฑอินทรีย 

สารลดแรงตึงผิว และสี สําหรับเคมีภัณฑ ข้ันปลายมีมูลคา           

การนําเขา 466.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.90                    

ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาการนําเขาหดตัว เชน เคร่ืองสําอาง และ

ปุย เปนตน 

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนเมษายน 

2563 การผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

คาดวาจะขยายตัว อยางไรก็ตาม ยังมีปจจยัที่ตอง

ติดตาม เชน สถานการณไวรัสโควิด-19  ที่อาจสงผล

ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง สถานการณ

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 7. อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  

 ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม ป  2563 ขยายตัว   

รอยละ 0.69 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยขยายตัว

ในปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนสารตัวทําละลายสําหรับน้ํายาทํา

ความสะอาด คือ Toluene ขยายตัวรอยละ 15.91 และ      

ปโตรเคมีข้ันปลายในกลุมท่ีนําไปใชผลิตเรซินสําหรับงานฉีดข้ึน

รูปหรือเปนพลาสติกผสมเพ่ือปรับคุณสมบัติมากท่ีสุด (เชน งาน

ข้ึนรูปชิ้นสวนเคร่ืองมือแพทย เปนตน) คือ ABS resin ขยายตัว

รอยละ 137.53 รองลงมาเปนกลุมเม็ดพลาสติกสําหรับผลิต

บรรจุภัณฑพลาสติก ผลิตภัณฑพลาสติก และโฟม ไดแก SAN 

resin, EPS resin, PVC resin และ PE resin ขยายตัวรอยละ 

38.43, 6.42, 5.22 และ 2.72 ตามลําดับ 

   ดัชนีการสงสินคา เดือนมีนาคม ป 2563 อยูท่ี

ระดับ 104.97 หดตัวรอยละ 5.69 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน โดยหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐานท่ีใชเปนสารตั้งตน

ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก Ethylene และ Propylene 

หดตัวรอยละ 6.60 และ 4.09 ตามลําดับ และ ปโตรเคมีข้ัน

ปลายในกลุมเม็ดพลาสติกสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ

พลาสติก และพลาสติกอ่ืน ๆ ไดแก PP resin, ABS resin, PS 

resin, PVC resin และ PE resin เปนตน หดตัวรอยละ 12.10, 

10.95, 7.09, 6.60 และ 6.09 ตามลําดับ 

 การสงออก เดือนมีนาคม ป 2563 มีมูลคา 819.16 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 20.00 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนตัว

ทําละลาย และสารต้ังตนของอุตสาหกรรมป โตรเคมี เชน      

Para-Xylene, Terephthalic Acid, แ ล ะ  Toluene เป น ต น 

และป โตรเค มี ข้ันปลายในกลุ ม เม็ดพลาสติกสํ าห รับผลิต             

บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และผลิตขวดน้ําด่ืม เชน PE 

resin, PP resin, PC resin และ PET resin เปนตน 

 การนํ า เข า  เดื อ น มี น าค ม  ป  2563 มู ล ค า  500.55        

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.65 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอนจากความตองการวัตถุดิบเพื่อใชในอุตสาหกรรมทางการแพทย

เพิ่มขึ้น โดยเปนปโตรเคมีขั้นพื้นฐานท่ีเปนสารตั้งตนของอุตสาหกรรม 

ป โ ต ร เ ค มี  เ ช น  Acetic Acid, Ethylene, Propylene Oxide, 

Butylene และ Acrylonitrile เปนตน และปโตรเคมีขั้นปลายท่ีนําไปใช

ผลิตยางสังเคราะห บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก และเสนใย

สังเคราะห เชน BR rubber, Nylon resin, PES resin และ ABS resin 

เปนตน สําหรับผลิตหนากากอนามัย กระบังปองกันหนา  (Face 

Shield) แวนตานิรภัย ถุงมือยาง รองเทาบูท เปนตน 

คาดการณ แน ว โน ม  เดื อน เมษ ายน  ป  2563 คาดว า          

การสงออกภาพรวมจะยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน        

ของปกอนจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีลดลงอยางตอเน่ืองสงผลตอ

ราคาสินคาสงออกในหมวดปโตรเคมีใหลดลงตามไปดวย อยางไรก็ตาม

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสสายพันธุใหม (โควิด-19) ท่ีเริ่ม

ควบคุมไดในหลายประเทศอาจเปนสัญญาณท่ีดี ท่ี ทําใหแนวโนม

เศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกบัชวงไตรมาสท่ี 1 ของป 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนมีนาคม             

ป 2563 มีคา 89.4 ลดลงรอยละ 16.2 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ 

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวา 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงท้ังสองผลิตภัณฑ  โดย

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

90.5 ลดลงรอยละ 15.8 จากการผลิตเหล็กเสนกลม  ลดลง

รอยละ 62.4 จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน 

อุตสาหกรรมกอสราง ในสวนของการกอสรางภาคเอกชน 

สงผลใหการผลิตและความตองการบริโภคลดลง รองลงมา 

คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน และเหล็กลวด 

ลดลงรอยละ 21.9 และ 18.0 ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรง

แบน มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 83.3 ลดลงรอยละ 16.4 

จากการผลิตเหล็กแผนเคลือบดีบุก ลดลงรอยละ 24.1 ตาม

การชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมผลิต

บรรจุภัณฑผลไมกระปอง รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบ

สังกะสี และเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ลดลงรอยละ 20.5 

และ 14.8 ตามลําดับ               

 การจําหนายในประเทศ ในเดือนมีนาคม              

ป 2563  มีปริมาณการจําหนาย 1.6 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 

6.9 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณการจําหนาย 0.6 ลานตัน 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.7 จากการจําหนายเหล็กลวด เพ่ิมขึ้นรอยละ 

25.1 ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มีปริมาณการจําหนาย 

1.0 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.8 จากการบริโภคเหล็กแผน

เคลือบสังกะสี  (ท้ังชนิด HDG และ EG) เพ่ิมขึ้นรอยละ 33.8 

รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนบางรีดรอน 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.2 และ 0.3 ตามลําดับ  

 การนําเขา ในเดือนมีนาคม  ป  2563 มีปริมาณ

นําเขา 1.1 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.9 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  การนําเขาเพ่ิมขึ้นท้ังผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาว มีปริมาณนําเขา 0.3 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 32.7 

จากการนําเขาเหล็กโครงสรางรีดรอน ประเภท Carbon Steel 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 288.6 (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขาเพ่ิมขึ้น คือ 

มาเลเซีย และจีน) รองลงมา คือ เหล็กลวด ประเภท Carbon 

Steel  และเหล็กลวด ประเภท Alloy Steel เพ่ิมขึ้นรอยละ 

65.0 และ 55.7  ตามลําดับ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มี

ปริมาณนําเขา 0.8 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7 จากการนําเขา

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด HDG เพ่ิมขึ้นรอยละ  80.9 

(ประเทศหลักท่ีไทยนําเขาเพ่ิมขึ้น คือ จีน และเกาหลีใต) 

รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบสงักะสี ชนิด EG และเหล็กแผน

หนารีดรอน ประเภท Stainless Steel เพ่ิมขึ้นรอยละ 43.5 

และ  41.1 ตามลําดับ  

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 

2563 คาดการณวา การผลิตลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของฃปกอน โดยมีประเด็นท่ีนาติดตาม เชน สถานการณภาวะ

เศรษฐกิจโลก สถานการณไวรัสโควิด-19 และการนําเขาเหล็ก

จากจีน ซ่ึงคาดวาจะเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากราคา เหล็กจีนท่ีถูก

ลงจากการสนับสนุนการสงออกสินคาเหล็กของรัฐบาลจีน ซ่ึง

ตองติดตามประเด็นดังกลาวอยางใกลชิด เนื่องจากจะสงผลตอ

ปริมาณการผลิต และบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 

1.15  11.40 และ 8.67 (YoY) เนื่ องจากผลกระทบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทําใหการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปและ

กําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศชะลอตัว สงผลใหการผลิตต้ังแต

วัตถุดิบตนน้ําลดลงเชนเดียวกัน 

การจําหนายในประเทศ 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป ลดลงรอยละ 

17.31 19.14 และ 36.51 เนื่องจากความตองการวัตถุดิบเพ่ือการ

สงออกลดลง รวมถึงกําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจาก

การระบาดของโรค COVID-19 

การสงออก 

 เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป มูลคาลดลง 

รอยละ 17.64  12.01  และ 11.32  (YoY)  เนื่องจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ท่ีกระจายไปท่ัวโลกทําใหการคาระหวาง

ประเทศหยุดชะงัก สงผลใหภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย

ตลาดสําคัญท่ีลดลง ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

คาดการณแนวโนมเดือนเมษายน 2563 

คาดวา ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม      

จะชะลอตัวตามภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ท่ีทุกประเทศไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563  

 10. อุตสาหกรรมปูนซเีมนต 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตรวม  

 
 

ท่ีมา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนมีนาคม ป 2563   

มีจํานวน  7.01 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563 

รอยละ 2.79 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 10.26 (%YoY)   

 การจําหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

มีนาคม ป 2563 มีปริมาณการจําหนาย 3.09 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จากเดือนกุมภาพันธ ป 2563 รอยละ 6.37 (%MoM) แตลดลง

จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.20 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนมีนาคม ป 2563 

มีจํานวน 1.19 ลานตัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ ป 2563   

รอยละ 6.45 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

15.35 (%YoY) เปนผลจากการงดคําสั่งซ้ือของ UAE  และปรับ

ลดคําสั่งซ้ือของ สปป.ลาว   

  คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนตในภาพรวมเดือนเมษายน ป 2563 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน คาดวาจะมีแนวโนมลดลงตอเนื่องจากการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเย้ือทําใหยังคงสงผลลบตอ

เศรษฐกิจและกําลังซ้ือของผูบริโภค และสงผลตอความไมม่ันใจ

ในการขยายการลงทุ น ในอสั งห า ริมท รัพ ย ใหม ๆ  ของ

ผูประกอบการ 

 

 

 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต (ไมรวมปูนเมด็) 

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซี เมนต  (ไม รวมปูนเม็ ด) ในเดือนมีนาคม           

ป 2563 มีจํานวน 3.51 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ     

ป 2563 รอยละ 4.94 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของป

กอน รอยละ 11.47 (%YoY)  

 การจําหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)  เดือนมีนาคม 

ป 2563 มีปริมาณการจําหนาย 3.09 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2563 รอยละ 6.33 (%MoM) แตลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 7.22 (%YoY)   

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม     

ป 2563 มีจํานวน 0.48 ลานตัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ     

ป 2563 รอยละ 2.66 (%MoM) และเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 9.01 (%YoY) เปนผลจากการงดคําสั่งซ้ือของ UAE  

และปรับลดคําสั่งซ้ือของ สปป.ลาว   

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน ป 2563  เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน คาดวาจะมีแนวโนมลดลงตอเนื่องจากการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเย้ือทําใหยังคงสงผลลบตอ

เศรษฐกิจและกําลังซ้ือของผูบริโภค และสงผลตอความตองการใช

ปูนซีเมนตทั้งในประเทศและตลาดสงออกซ่ึงตางก็ไดรับผลกระทบ

เชนกัน 


