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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI 3.7 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -4.2 -10.5 -18.2 -23.8 -17.8 -12.9 -9.1 -2.2 -0.5 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวรอยละ 0.5 จากชวงเดียวกันของปกอน  

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนกรกฎาคม การผลิตหดตัวรอยละ 
12.9  เดือนสิงหาคม หดตัวรอยละ 9.1 และเดือนกันยายน หดตัวรอยละ 2.2 

สำหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กลาวคือ ในเดือนกรกฎาคม ขยายตัวรอยละ 5.3 เดือนสิงหาคม 
ขยายตัวรอยละ 5.2 และเดือนกันยายน ขยายตัวรอยละ 3.9 

อุตสาหกรรมสำคัญที่สงผลให MPI เดือนตุลาคม 2563 หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 รถยนต และเครื่องยนต หดตัวรอยละ 3.32 จากเศรษฐกิจของประเทศคูคายังคงชะลอตัวจาก

ผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการสงออกรวมยังคงลดลง อยางไรก็ตามตลาดในประเทศเริ่ม
ฟนตัวดีขึ้น จากรถบรรทุกปคอัพ เครื่องยนต และรถยนตนัง่ขนาดเล็ก 

 เสื้อผาสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 17.21 จากตลาดในประเทศ และตลาดสงออก ที่ลดลงจาก
ผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคูคา เชน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญ่ีปุนชะลอตัว และผูผลิตบางรายยังคงหยุดผลิตชั่วคราว      

 อาหารทะเลแชแข็ง หดตัวรอยละ 14.14 จากการผลิตกุงและปลาแชแข็งท่ีลดลง สวนหนึ่งมาจาก
การลดปริมาณการเลี้ยงกุงของเกษตรกร  

อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนตุลาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม เพิ่มขึ้นรอยละ 8.45 เนื่องจากโรงกลั่น 2 ราย หยุดซอมบำรุงใหญ       

ในปกอนแตปนี้เปนการซอมบำรุงเพียงบางหนวยและเริ่มกลับมาผลิตตามปกติแลว   
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.07 ตามความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลกที่มี

ทิศทางเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีความไมแนนอนจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  สงผลใหชวงนี้ยังมี
การเรงผลิตและสงมอบ 

 
 
 
 
 
 
 

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

MPI -1.2 1.0 1.8 5.1 -2.9 2.7 -24.7 2.1 4.0 5.3 5.2 3.9 0.5 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนตลุาคม 2563 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                            ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา 1,271.79          
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 14.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัวจากเครื่องกังหันไอพนและ
สวนประกอบ เคร่ืองจักรใชในการแปรรูปไม และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสวนประกอบ 
เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ และสวนประกอบ เปนตน ขณะที่การนำเขาเครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูป
ยาง หรือพลาสติก ยังคงขยายตัวได 

  

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา 7,053.52          
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.63 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัวจากเหล็ก เหล็กกลา และ
ผลิตภัณฑ (เหล็กและเหล็กแผนรีดทำดวยเหล็กกลา) ผลิตภัณฑทำจากพลาสตกิ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

   
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 182 โรงงาน ลดลงจาก
เดอืนกันยายน 2563 รอยละ 45.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 38.51 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2563 มมีูลคารวม 13,434 
ลานบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2563 รอยละ 13.57 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
62.35 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนตุลาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 21 โรงงาน และอุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรอืดิน จำนวน 14 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2563 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานความรอน จำนวนเงินทุน 2,884 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือ
หมอกำเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ำหรือชนิดแหง และรวมถึงชิน้สวน จำนวนเงินทุน 2,070 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
กันยายน 2563 รอยละ 56.86 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.98 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลคารวม 2,673 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 
2563 รอยละ 55.09 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 112.39 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 12 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการดูดทราย  จำนวน 6 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2563 คือ อุตสาหกรรม       
การทำสวนประกอบสำหรับใชในการกอสรางอาคาร มูลคาเงินลงทุน 598 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม    
การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม มูลคาเงนิลงทุน 545 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนตุลาคม 2563 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต ดัชนีผลผลิตในภาพรวมกลุมสินคา
อาหารเดือนตุลาคม 2563 ปรับตัวลดลง (%YoY) รอยละ 1.0 
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาภยัแลง รวมถึงความตองการ
บริโภคสินคาบางชนิดในตางประเทศชะลอตัว สำหรับสินคาที่มี
ผลตอการปรับลดลงของดัชนีผลผลิต มีดังน้ี (1) กุงแชแข็ง ลดลง 
(%YoY) รอยละ 14.5 (2) เน้ือไกสุ กปรุ งรส ลดลง (%YoY)     
ร อ ย ล ะ  9.2 (3)  น้ ำ ต า ล  ล ด ล ง  (%YoY) ร อ ย ล ะ  2.7             
และ (4) แปงมันสำปะหลัง ลดลง (%YoY)  รอยละ 0.9   

ทั้งนี้ หากไมรวมน้ำตาล ภาพรวมดัชนีผลผลิตอาหาร
ขยายตัวรอยละ 1.1 เมื่ อเทียบกับเดือนท่ีผานมา (%MoM) 
นอกจากนี้  ผลผลิตอาหารจากผลไมและผักแปรรูปขยายตัว 
(%YoY) รอยละ 20.0 โดยมาจากสินคากลุมผลไมและผักบรรจุ
กระปองเปนหลัก เน่ืองจากมีความตองการตอเนื่ องในชวง
สถานการณการแพรระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการจำหนายสินคาอาหาร    
ในประเทศเดือนตุลาคม 2563 หดตัว (%YoY) รอยละ 2.1 จากสินคา      
บางประเภท เชน น้ำตาล หดตัว (YoY) รอยละ 34.4  ผักผลไมแชแข็ง    
หดตัว (%YoY) รอยละ 29.5 ปลากระปอง หดตัว (%YoY) รอยละ 17.2     
และแปงมันสำปะหลัง หดตัว (%YoY) รอยละ 14.9 

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนตุลาคม 
2563 มีมูลคา 2,293.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากชวงเดียวกัน        
ของปกอน (YoY) รอยละ 13.6 จากสินคาสำคัญ ไดแก (1) น้ำตาลทราย 
เนื่องจากภาวะภัยแลง ทำใหผลผลิตออยและน้ำตาลทรายลดลง ประกอบ
กับบราซิลเพ่ิมสัดสวนการผลิตน้ำตาล ซ่ึงเปนผลมาจากความกังวลตอ
ราคาเอทานอลท่ีมีแนวโนมลดลง (2) ขาว เนื่องจากประเทศคูคา เชน 
แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา แองโกลา และจีน มีการสตอกขาวท่ีเพียงพอ 
(3) ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เน่ืองจากเปนชวงเริ่มตนฤดูกาลผลิต ทำให
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอยลง (4) อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 
เน่ืองจากมีการกักตุนสินคาในชวงกอนหนาเพียงพอ และ (5) ไกแปรรูป 
เน่ืองจากประเทศผูนำเขาหลัก เชน ญี่ปุน สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด 
เกาหลีใต ลดการนำเขา รวมถึงรานอาหารในตลาดยุโรปยังไมสามารถเปด
ไดตามปกติ นอกจากน้ี การสงออกอาหารซ่ึงสวนใหญใชระบบโลจิสติกส
ทางเรือยังไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนตูขนสงสินคา ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหคาระวางเพ่ิม รวมถึงมีการปรับขึ้นของคาใชจายท่ีเก็บบริเวณทาเรือ
เฉลี่ยอีกรอยละ 10 สงผลตอการเพิ่มตนทุนของผูประกอบการ        

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร     
ในภาพรวมเดือนพฤศจิกายนหดตัวเล็กนอยจากชวงเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจากวัตถุดิบสินคาเกษตร เชน ออย ลดลงจากปญหาภัยแลง ทำให
วัตถุดิบไมเพียงพอตอความตองการของโรงงาน การบริโภคในประเทศ   
คาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นจากมาตรการกระตุนการบริโภคจากภาครัฐ 
รวมถึงมาตรการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติประเภทพิเศษท่ีไดรับ 
special tourist visa (STV) เขามาพำนักระยะยาวในไทย สำหรับมูลคา
การสงออกคาดวาจะหดตัวลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของผูบริโภคลดลงจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มาตรการคุมเขมเพ่ือควบคุมการแพรระบาดใน
กลุมประเทศยุโรป และปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรสำหรับการ
ขนสงทางเรือ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครือ่งใชไฟฟา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 93.2 สินคาท่ีปรับตัว
เพิม่ขึ้น ไดแก ตูเย็น หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา กระติกน้ำรอน เครื่องซักผา 
และหมอหุงขาว โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 38.0, 32.0, 31.3, 22.5, 17.7 และ 0.5 
ตามลำดับ โดยตูเย็น เครื่องซักผา และหมอแปลงไฟฟา มีการจำหนาย   ท้ังใน
และตางประเทศเพิ่มขึ้น สวนกระติกน้ำรอน มีการจำหนายในตางประเทศ
เพิ่ มขึ้ น  ในขณะที่ สินค า ท่ีปรับตัวลดลง ไดแก  สายเคเบิ้ ล สายไฟฟ า 
คอมเพรสเซอร พัดลมตามบาน เคร่ืองปรับอากาศ และเตาอบไมโครเวฟ โดย
ลดลงรอยละ 19.0, 14.3, 9.5, 4.6, 2.8 และ 1.7 ตามลำดับ เน่ืองจากมีคำส่ัง
ซื้อจากในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใช ไฟฟา มีมูลคาการสงออก 2,206.4     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    
ของปกอน สินคาที่มีคำส่ังซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 
มีมูลคา 176.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 52.0 จากตลาดสหรัฐอเมริกา
และจีน ท่ีมีการส่ังซ้ือเพิ่มขึ้น และเครื่องซักผา เครื่องซักแหงและสวนประกอบ 
มีมูลคา 109.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 48.4 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุนและอาเซียน ในขณะท่ีสินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก มอเตอรและเครื่อง
กำเนิดไฟฟา มูลคา 61.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 4.6 ในตลาดญี่ปุน
และจีน 

“คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2563 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวา     
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
ผลพลอยไดจากความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนท่ีมีความไมแนนอน 
จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทยสามารถสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาไปยังตลาด
สหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ที่สนับสนุนใหเกิดการซ้ือสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิม่ขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิ เล็กทรอนิกส  ปรับตัวเพิ่ ม ข้ึนรอยละ 3 .5         
เมื่ อ เ ที ย บ กั บ เดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ งป ก อ น  โด ย มี ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต 
อยูที่ระดับ 101.0 โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก Printer, 
PWB, Semiconductor devices transistor, IC, และ PCBA โดยเพิ่มข้ึน
รอยละ 29.6, 21.4, 4.9, 4.4 และ 4.3 ตามลำดับ เนื่องจากคำสั่งซื้อจาก
ตางประเทศเพิ่มข้ึน ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีการปรับตัวลดลง 
ไดแก HDD โดยลดลงรอยละ 1.8 เนื่องจากความตองการสินคาของตลาด
ตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,288.6      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปกอน โดย IC มีมูลคา 111.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.1      
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อาเซียนและจีน และสินคา Semiconductor 
devices transistor มีมูลคา 205.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.6    
ในตลาดสหรัฐอเมริกา จีนและอาเซียน ในขณะที่สินคา HDD มีมูลคา 833.9 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11.3 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน 
เน่ืองจากคำสั่งซ้ือในตลาดตางประเทศลดลง 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจาก Semiconductor devices transistor เปนสารกึ่งตัวนำที่ใช
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทโซลารเซลล ซึ่งปจจุบันมีความตองการ
เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความตองการ HDD ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับ
โครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึน” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลติรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม   

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนตุลาคม ป  2563 มีจำนวน 
149,360 คัน ลดลงเล็กนอยจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 0.66 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.24 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และ
อนุพันธ และรถยนตเพื่อการพาณิชย          

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนตุลาคม ป 2563      
มีจำนวน 74,115 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 4.87 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 1.35 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการจำหน าย  รถยนต น่ั ง และรถยนต               
เพื่อการพาณิชย จากผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
อยางไรก็ตาม การจำหนายรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ รวมท้ัง
รถยนต PPV และรถยนต SUV มีการเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน เปนการสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟนตัว 

 การสงออกรถยนต ในเดือนตุลาคม ป 2563 มีจำนวน 
71,372 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนกันยายน ป  2563 รอยละ 11.62 
(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 16.57 
(%YoY) โดยการส งออกรถยนตลดลงในตลาดเอเชีย โอ เชีย เนีย 
แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกากลางและใต  จาก
ผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ     
ท่ัวโลก อยางไรก็ตาม ตลาดสงออกในภาพรวมมีการฟนตัวจากเดือน    
ท่ีผานมา 

 
“คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตใน เดือน

พฤศจิ ก ายน  ป  2563  ลดลงเม่ือ เที ยบ กับ เดื อน พฤศ จิก ายน               

ป 2562 เน่ืองจากผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก รวมท้ัง 

ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว” 

 

 

 

 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต  ในเดือนตุลาคม ป  2563           
มีจำนวน 166,636 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 4.59 
(%MoM) แต เพิ่ มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.30 
(%YoY) จ าก ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ขอ งก ารผลิ ต รถ จั ก รย าน ย น ต แบ บ
อเนกประสงค และแบบสปอรต  

 การจำหนายรถจักรยานยนต ในเดือนตุลาคม ป 2563     
มียอดจำหนายจำนวน 126,323 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป 2563 
รอยละ 5.33 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
11.31 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 
51-110 ซีซ,ี 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซ ีและมากกวาหรือเทากับ 400 
ซีซี 

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนตุลาคม ป 2563       
มีจำนวน 25,363 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 11.05 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.66 (%YoY) 
โดยตลาดสงออกมีการชะลอตัวในประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ
เนเธอรแลนด 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต    
ในเดือนพฤศจิกายน ป 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน      
ป 2562 เน่ืองจากผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก รวมท้ัง 
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกจิในประเทศที่ชะลอตัว”  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 8.17 โดยเปนการปรับลดลง         
ในยางแปรรูปข้ันปฐมทุกชนิด ตามปริมาณผลผลติยางที่เขาสู
ตลาดลดลงเนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่กรีด  

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 7.44 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตลาดสงออก  

ถุ งมื อ ย า ง  เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ย ล ะ  30.28 เนื่ อ งจ าก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหมีความ
ตองการใชถุงมือยางทางการแพทยสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) เพิ่มขึ้นรอยละ 7.43 โดยเปนการขยายตัวใน
ผลิตภัณฑน้ำยางขนตามความตองการใชที่สูงขึ้น  

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.10 ตามการปรับตัว     
ดีขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 28.75 เนื่องจากผูผลิตใน
ประเทศปรับลดการสงสินคาผานพอคาคนกลาง และหันไปทำ
ตลาดตางประเทศเองมากข้ึน  

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 13.11 ตามความตองการใช
ของสเปน ไตหวัน และญี่ปุน ทีป่รับตัวสูงขึ้น  

ยางรถยนต มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.69 ตามการเรง
กักตุนสินคาของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการขยายตัวของตลาด 
เกาหลีใต และมาเลเซีย ตอเนื่องจากเดือนกอน 

ถุงมือยาง มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 164.15 ตามการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เปนตน 

  

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563   
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน     

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ฝนท่ีตกชุกในพื้นที่กรีดยางทำใหมีแนวโนมปริมาณยางเขาสู
ตลาดลดลง สำหรับการผลิตและจำหนายยางรถยนต     
คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนมการขยายตัวดี ข้ึนของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ รวมถึงการขยายตัวของ
ตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะยังคง
ขยายตัวไดดี ตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทย   
ที่สูงข้ึนทั่วโลก ในขณะที่การจำหนายถุงมือยางในประเทศ
คาดวาจะชะลอตัวลงตามการปรับลดการจำหนายผาน
พอคาคนกลางของผูผลิตถุงมือยางไทย 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแท ง และน้ ำยางขน ) คาดวาจะมีมู ลค าเพ่ิ มขึ้ น 
เนื่องจากตลาดหลักของไทยในสินคาดังกลาว อาทิ จีน      
มีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ทำใหมีแนวโนม
ความตองการใชยางพาราจากไทยสูงขึ้นตอเนื่องจาก    
เดือนกอน สำหรับการสงออกยางรถยนตคาดวาจะมี
มูลคาเพิ่มขึ้นตามการเรงนำเขาเพื่อกักตุนสินคากอนการ
ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องตน กรณี       
การไตสวนการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (AD) กับ
สินคา Passenger Vehicle and Light Truck Tires ของ
ไทยในสหรัฐอเมริกา สำหรับการสงออกถุงมือยางคาดวา  
จะมีมูลคาสูงข้ึนตามความตองการใชที่สูงข้ึนในตลาดทั่วโลก 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญี่ปุน  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม 2563 ดัชนีผลผลิต อยูที่
ระดับ 88.33 หดตัวรอยละ 2.71 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน เครื่องใช
ประจำโตะ ครัว อาหาร และหองน้ำ  หดตัวรอยละ 26.41 ทอและ   
ขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 14.86 และบรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ    
หดตัวรอยละ 14.39   

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2563                 
ดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ  86.07  หดตัวรอยละ 7.66  เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑเครื่องใชประจำโตะ 
ครัว อาหาร และหองน้ำ หดตัวรอยละ 43.80 บรรจุภัณฑพลาสติก
อื่น ๆ หดตัวรอยละ 16.54 และแผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ 
15.53 

 การสงออก  เดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา  358.15  
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 0.78  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  โดยผลิตภัณฑพลาสติกที่มีการสงออกหดตัว     
สูงท่ีสุด คือ กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองใชในครัวเรือน (HS 3924) หดตัว
รอยละ 22.86 รองลงมาเปนกลุมผลิตภัณฑเครื่องประกอบของอาคาร 
(HS 3925) หดตัวรอยละ 16.30 และกลุมผลิตภัณฑหลอด หรือทอ 
(HS 3917)  หดตัวรอยละ 9.66 การสงออกหดตัวในตลาดหลัก เชน 
จีน เวียดนาม  และญี่ปุน 

 การนำเข า เดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา 380.58       
ล านเห รียญสห รัฐฯ ห รือหดตัวรอยละ 7.88 เมื่ อ เทียบกับ          
ชวงเดียวกันของปกอน  ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาหดตัว 
เชน กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ      
ที่ เป นแบบ เซล ลู ล าร  (HS 3921 )  ห ดตั วร อย ละ  22 .31           
กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ที่ไมเปน
แบบเซลลูลาร  (HS 3920) หดตัวรอยละ 16.88 และกลุม
ผลิตภัณฑเคร่ืองใชในครัวเรือน (HS 3924) หดตัวรอยละ 11.97 

  แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนพฤศจิกายน 2563 
คาดการณวาการผลิตจะยังคงหดตัว แตการสงออกจะขยายตัว 
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่ตองติดตาม เชน สถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มข้ึนในประเทศคูคาหลัก 
เชน สหรัฐฯ และอินเดีย รวมถึงการระบาดรอบใหมในหลาย ๆ 
ประเทศ ซึ่งจะสงผลตอการสงออกของไทยและอาจสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมพลาสติก         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

     ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์                                 

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม 2563 อยูที่ระดับ 91.18  
หดตัวรอยละ 12.45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน    
โดยการผลิตในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัว รอยละ 11.63  
ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการหดตัวสงูสุด ไดแก เอทานอล หดตัวรอยละ 
21.45 สำหรับกลุมเคมีภัณฑขั้นปลาย หดตัวรอยละ 12.73 
ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัวสูงสุด ไดแก  การผลิตผงซักฟอก  
หดตัวรอยละ 33.81  

 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนตุลาคม 2563 อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑมีคาดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 92.40  หดตัวรอยละ 
12.15  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยดัชนีการสงสินคา
ในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัวรอยละ 11.58  หดตัวในกลุม
ผลิตภัณฑโซดาไฟ  และเอทานอล สำหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย 
ดัชนีการส งสินค าหดตั ว รอยละ 12.32  หดตั วในหลาย ๆ         
กลุมผลิตภัณฑ เชน ปุยเคมี  สี  แปงฝุน และน้ำยาปรับผานุม  
เปนตน  

 

 การสงออก  เดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา 688.56     
ล าน เหรี ยญ สหรั ฐฯ  หดตั วร อยละ 2.05 เมื่ อ เที ยบ กั บ                 
ชวงเดียวกันของปกอน  โดยเคมีภัณฑพ้ืนฐานมีมูลคาการสงออก 
376.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.11 สำหรับเคมภีณัฑ

ขั้นปลายมีมูลคาการสงออก 312.23  ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 11.20 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกหดตัว เชน 
ปุยเคมี หดตัวรอยละ 32.91 เครื่องสำอาง  หดตัวรอยละ 19.00 
และเคมีภัณฑอินทรีย หดตัวรอยละ 10.02  การสงออกหดตัวใน
หลาย ๆ  ตลาด เชน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม  

 การนำเขา  เดือนตุลาคม 2563 มีมูลคา 1,180.54  
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.74 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑ พ้ืนฐาน มีมูลคาการ
นำเขา 764.29  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.93 
สำหรับ เคมีภัณฑขั้นปลาย มีมู ลคาการนำเขา 416.25        
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 11.27 

 
 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนพฤศจิกายน 2563 

การผลิตและการสงออกคาดวาจะหดตัว อยางไรก็ตาม ยังมี
ปจจัยที่ตองติดตาม เชน สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดเพิ่มข้ึนตอเนื่องในประเทศคูคา
หลัก รวมถึงการระบาดรอบใหมในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งสงผล
ตอการสงออกของไทย  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมี

เดือนตุลาคม ป 2563 อยูที่ระดับ 114.36 หรือขยายตัว    
รอยละ 2.93 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
ขยายตัวรอยละ 3.23 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปน     
ป โตรเคมี ข้ันพื้นฐาน ไดแก  Propylene  และ Ethylene 
ขยายรอยละ 5.88 และ 0.34 และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก 
SAN resin แ ล ะ  Polypropylene resin (PP)  ข ย า ย ตั ว     
รอยละ 27.80 และ 5.67 

 ดัชนีการส่งสินค้า  ดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 

109.33 หดตัวรอยละ 2.48 เมื่ อ เทียบกับชวงเดี ยวกัน       
ของปกอน แตขยายตัวรอยละ 0.09 เมื่อเทียบกับเดือนกอน 
โดยเปนปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน ไดแก Benzene และ Ethylene 
หดตัวรอยละ 13.01 และ 6.94 และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก 
SAN resin, Polystyrene และ Polyethylene หดตัวรอยละ 
17.37 9.77 และ 2.22 ตามลำดับ 

  การส่งออก การสงออกเดือนตุลาคม ป 2563    

มีมูลคา 838.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 14.41 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 0.28 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี  
ขั้นพื้นฐาน เชน และ Ethylene  Propylene  Toluene   เปนตน หดตัว
รอยละ 43.31 และหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย เชน      
Ps resin, SAN resin, PVC resin และ PET resin เป นต น 
หดตัวรอยละ 6.33 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา การนำเขาเดือนตุลาคม ป 2563     
มีมูลคา 419.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 1.48 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตขยายตัวรอยละ 
19.89 เมือ่เทียบกับเดือนกอน โดยขยายตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพ้ืนฐาน เชน O-xylene และ  Vinyl Chloride เปนตน 
ขยายตัวรอยละ 43.91 แตหดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย 
เชน SAN resin, PC resin, Nylon resin และ PET resin 
เปนตน หดตัวรอยละ 9.22 

คาดการณ แนวโนม  อุตสาหกรรมป โตรเคมี                
เดื อนพ ฤศจิ ก ายน  ป  2563  ค าดว า  ภ าพ รวมขอ ง
อุตสาหกรรมจะเริ่มปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน จากการกลับมาผลิตเพิ่ม ข้ึนในหลายผลิตภัณฑ  
อยางไรก็ดี ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก  
การฟนตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 และความกังวลของตลาดโลกกับการแพร
ระบาดระลอกใหม (Second Wave Covid-19) อาจทำให
การสงออกยังคงไมเขาสูสภาวะปกติ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบนัเหล็ก       

และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนตุลาคม

2563 มีคา 90.6 ขยายตัวรอยละ 9.2  เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน (ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 2) ตามการ

ปรับฟนตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรม

กอสราง อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน จากการ

ผอนปรนมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส       

โควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดย

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 

91.7 ขยายตัวรอยละ 8.7 จากการผลิตเหล็กลวด ขยายตัว  

รอยละ 46.8 รองลงมา คือ  เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิด    

รีดรอน และลวดเหล็กแรงดึงสูง ขยายตัวรอยละ 9.0 และ 8.3 

ตามลำดับ  ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 86.9 ขยายตัวรอยละ 10.2 จากการผลิต

เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม และเหล็กแผนเคลอืบดบีกุ ขยายตัว

รอยละ 108.2 และ 100.2 ตามลำดับ ตามการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ

กระปองโลหะ เปนตน และการผลิตเหล็กแผนรีดรอน       

ชนิดมวน ท่ีขยายตัวรอยละ 29.5                     

 การจำหน ายในประเทศ  ในเดือนตุ ลาคม           

ป 2563  มีปริมาณการจำหนาย 1.4 ลานตัน หดตัวรอยละ 

10.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (หดตัวตอเนื่องเปน

เดือนที่  6) โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณ    

การจำหนาย 0.6 ลานตัน หดตัวรอยละ 3.6 จากการจำหนาย

เหล็กลวด หดตัวรอยละ 8.9 และเหล็กเสนและเหลก็โครงสราง

รีดรอน หดตัวรอยละ 1.9 ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มี

ปริมาณการจำหนาย 0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 14.2 จากการ

จำหนายเหล็กแผนหนารีดรอน หดตัวรอยละ 60.3 รองลงมา 

คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหล็กแผนบางรีดรอน หดตัว

รอยละ 17.0 และ 12.2 ตามลำดับ   

 การนำเขา ในเดือนตุลาคม ป 2563 มีปริมาณนำเขา 

0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 21.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน (หดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 12)  โดยผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณนำเขา 0.2 ลานตัน  หดตัวรอยละ 

26.2 จากการนำเขาเหล็กโครงสรางรีดรอน ประเภท Alloy 

Steel ซึ่งหดตัวรอยละ 73.7 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขาลดลง 

คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon Steel และ

เหล็กเสน ประเภท  Alloy Steel หดตัวรอยละ 59.7 และ 

41.3 ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน        

มีปริมาณนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 19.9 จากการ

นำเขาเหล็กแผนหนารีดรอน ประเภท Alloy Steel  ซึ่งลดลง

รอยละ 97.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขาลดลง คือ จีน และ

ญี่ปุน) รองลงมา คือ เหล็กโครงสรางรีดเย็น และเหล็กแผนบาง

รีดรอน ประเภท Carbon Steel P&O หดตัวรอยละ 84.3 

และ 57.1 ตามลำดับ 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 

2563 ค าดการณ ว า  ก ารผ ลิ ต จะท รงตั ว เมื่ อ เที ย บ กั บ           

ชวงเดียวกันของปกอน  โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิต

เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑกระปองโลหะ 

รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ       

ที่ออกมาชวยกระตุนการใชจาย และสงเสริมอุตสาหกรรม      

ในประเทศ ทั้งนี ้มีประเด็นสำคัญที่นาติดตาม เชน สถานการณ

เศรษฐกิจและการคาโลก สถานการณการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัส โค วิด-19 ราคาสินค าเหล็กต างประเทศ และการ

ดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะ

สงผลตอปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กใน

ประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 
14 .99  20 .46 และ  15.78 (YoY) เนื่ อ งจากสถานการณ          
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ยังสงผลตอการสงออก
เสื้อผาสำเร็จรูป และกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ ทำให    
การผลิตตั้งแตวัตถุดิบตนน้ำจนถึงเสื้อผาสำเร็จรูปลดลง อยางไร   
ก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (MoM) พบวา การผลิต   
เสนใยสิ่งทอ และผาผืน ขยายตัว รอยละ 3.15 และ 9.86 จาก
การที่คูคาหลายประเทศผอนคลายใหทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไดมากข้ึน 
การจำหนายในประเทศ 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 
11.67  20.84 และ 18.00 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการ
วัตถุดิบเพื่อการสงออกลดลง รวมถึงกำลังซื้อของผูบ ริโภค         
ในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19  หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (MoM) พบวา 
การจำหนายเสนใยสิ่งทอ และผาผืน ขยายตัว รอยละ 6.79  4.86 
และ 2.83 สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออก    
ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มข้ึน 
การสงออก 

 เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป มูลคาลดลง 
ร อยละ  11.95  24.73 และ  21.33 ต าม ลำดั บ  จ ากภ าวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 โดยตลาดสำคัญที่ลดลง ไดแก สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุน อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (MoM) 
พบวา การสงออกเสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป 
ขยายตัว รอยละ 4.99  5.10 และ 9.76 จากการสงออกเสนใย 
และผาผืน ไปยังจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพือ่ใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคาปลายน้ำ และสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปไปยังตลาด
สหรั ฐอเมริก า ญี่ ปุ น  และเบลเยียม  ซึ่ งส วนหนึ่ งมาจาก
ความสามารถในการรับมือการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ของหลายประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทำให
เริ่มมีความตองการสินคาอุปโภคเพิ่มข้ึน 

 

 ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

คาดการณแนวโนมเดือนพฤศิกายน 2563 
คาดว า  ภ าวะอุ ตส าห กรรมสิ่ งท อและ เค ร่ืองนุ งห ม             

จะชะลอตัวตามกำลังซ้ือในประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก 
ที่ทุกประเทศไดรับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน คาดวาจะมีแนวโนม
ขยายตัวทั้งในภาคการผลิตและการสงออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563  

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนตุลาคม ป 2563 
มีจำนวน  6.52 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2563 
รอยละ 1.82 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 4.96 (%YoY)   

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน
ตุลาคม ป  2563 มีป ริมาณการจำหนาย 2.89 ล านตัน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 0.78 (%MoM) 
และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.86       
(%YoY)  

การส งออกปูน ซี เมนตรวม  ใน เดือนตุลาคม         
ป 2563 มีจำนวน 1.02 ลานตัน ลดลงจากเดือนกันยายน     
ป 2563 รอยละ 7.85 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 5.95 (%YoY)  เปนผลจากการปรับเพ่ิม
คำสั่งซื้อเปนปริมาณสูงในตลาดหลัก  ไดแก  บังคลาเทศ  
และเวียดนาม 

  คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนตในภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ป 2563 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน   คาดวาปริมาณการผลิตจะลดลง  
แตถือไดวาลดลงไมมากเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันกับปกอน               
ทั้งที่ในป 2563 นี้ การผลิตไดรับผลกระทบทั้งจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวมากนัก   ผลกระทบจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  รวมถึงการเกิดความไมสงบ
ทางการเมือง  

 

 

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซี เมนต (ไม รวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม          
ป 2563 มีจำนวน 3.23 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน      
ป 2563 รอยละ 2.08 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 2.97 (%YoY)  

การจำหน ายซี เมนต ในประเทศ (ไม รวมปู นเม็ ด)             
เดือนตุลาคม ป  2563 มีปริมาณการจำหนาย 2.89 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2563 รอยละ 0.78 (%MoM) และ
เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.86 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม       
ป 2563 มีจำนวน 0.32 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน   
ป 2563 รอยละ 4.48 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 42.70 (%YoY) เปนผลจากการปรับลดคำสั่งซื้อ
ในตลาดสงออกหลัก  ไดแก กัมพูชา  สปป.ลาว และเมียนมา  
รอยละ 75.83  65.85  และ 13.58 ตามลำดับ 

คาดการณ แนวโน มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน ป 2563     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  คาดวาจะปรับตัวลดลง
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวเทาที่ควร  และภาค
อสังหาริมทรัพยยังมีสตอกเหลือเปนปริมาณมาก 


