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• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
กันยายน 2563 จานวน 1,301 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
32.9,32.5 และ 34.6 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 29.3,14.8,12.8,29.0 และ 14.1
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 73.9 และ 26.1 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัช นี ความเชื่ อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดื อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ
85.2 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิ งหาคม ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5
• โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าภายหลังจากภาครัฐ
ผ่อนคลายการล็อคดาวน์ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวขึ้น รวมทัง้ การออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการSMEs ในช่วงทีผ่ ่านมา ช่วยให้กาลังซือ้ ในประเทศ
มีแนวโน้มดีขน้ึ สะท้อนจากดัชนียอดคาสังซื
่ ้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในสินค้าคงทนและไม่คงทน ขณะทีภ่ าคการส่งออกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริม่ มี
สัญญาณทีด่ ี ภายหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทาให้ประเทศคู่ค้านาเข้า
สินค้าจากไทยเพิม่ ขึน้
• แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากการปิ ดด่านชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าบริเวณชายแดน นอกจากนี้ยงั มีความกังวลเกีย่ วกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานต่าง
ด้าวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิง่ ทอ เซรามิก อาหาร เป็ นต้น ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายและยังประสบปั ญหาสภาพคล่อง การเข้าถึงสินเชื่อ และมีการแข่งขัน
สูงด้านราคา
• สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดื อนข้ างหน้ า อยู่ที่ระดับ 93.3 ปรับตัวลดลงจาก 94.5 ใน
เดือนสิ งหาคม ทัง้ นี้ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าภายใต้ความกังวลต่อการระบาดรอบ 2 ของไวรัส
โควิด 19 ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ นี้
หลายประเทศมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นปั จจัยกดดันต่อการฟื้ นตัวของภาคการส่งออก
ของไทยในระยะต่อไปนอกจากนี้การสิ้นสุดมาตรการพักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของธุรกิจและกาลังซือ้ ในประเทศ
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• ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน2563 จากการ
สารวจพบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง อยู่ทร่ี ะดับ 61.4
และ 90.0 ตามลาดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 60.0 และ 88.3 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ อยูท่ ร่ี ะดับ 103.2 ลดลง จากระดับ 104.6 ในเดือนสิงหาคม
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยูท่ ร่ี ะดับ 79.3,96.1 และ
103.9 ตามลาดับ ปรับตัวลดลง จากระดับ 81.4,97.4 และ 105.2 ตามลาดับ ในเดือนสิงหาคม
• ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามรายภูมิภาค ในเดือ นกันยายน2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อยูท่ ร่ี ะดับ 86.5,73.8 และ82.2
ตามลาดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 85.3,73.0 และ 81.9 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดชั นีความเชื่อมันฯ
่
ของภาคเหนือและภาคตะวันออก อยู่ท่รี ะดับ 62.4 และ 102.0 ตามลาดับปรับตัวลดลงจากระดับ 66.5
และ 103.2 ในเดือนสิงหาคม
ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายภูมภิ าค จากการสารวจพบว่าดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ท่ี
ระดับ 82.0,84.9,101.9 และ 87.3 ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.2,88.1,104.9 และ 90.9 ใน
เดือนสิงหาคม ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของภาคกลาง อยู่ทร่ี ะดับ 97.0 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
ระดับ 96.4 ในเดือนสิงหาคม
• ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามการส่งออก ในเดือนกันยายน 2563 จากการสารวจพบว่าค่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มทีเ่ น้นตลาดในประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 82.1 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 81.6 ในเดือน
สิงหาคม ขณะที่ดชั นีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศอยู่ท่รี ะดับ 93.9 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
ระดับ 92.0 ในเดือนสิงหาคม
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดในประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 93.7
ปรับตัวลดลง จากระดับ 94.5 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 92.1 ลดลงจากระดับ 94.4 ในเดือนสิงหาคม
ด้านข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่ มีต่อภาครัฐประจาเดือนกันยายน 2563 คือ1.) เร่ง
เบิก จ่ า ยงบประมาณผ่ า นโครงการลงทุ น ภาครัฐ ทัง้ ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิภ าคเพื่อ ช่ ว ยกระตุ้ น
เศรษฐกิจ 2.) ออกมาตรการทางการเงินเพิม่ เติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsภายหลังการสิน้ สุด
มาตรการพักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม 3.) สนับสนุ นให้หน่ วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิต จาก
ผูป้ ระกอบการในประเทศ
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่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนกันยายน 2563
การอ่านค่าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมันฯ(TISI)
่
มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 200 ซึง่ สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับตา่ กว่า100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพแย่ลง หรืออยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ดี
▪ ค่ า ดัช นี อ ยู่ ใ นระดับ 100 แสดงว่ า ผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมมีค วามเชื่อ มัน่ ว่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หรืออยูใ่ นสภาพทรงตัวในระดับเดิม
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับสูงกว่า 100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพดีขน้ึ หรืออยูใ่ นระดับทีด่ ี
ดัชนี ความเชื่อมันฯเดื
่ อนกันยายน 2563
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
กันยายน 2563 จานวน 1,301 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
32.9,32.5 และ 34.6 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 29.3,14.8,12.8,29.0 และ 14.1
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 73.9 และ 26.1 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัช นี ความเชื่ อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดื อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ
85.2 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิ งหาคม ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5
• โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าภายหลังจากภาครัฐ
ผ่อนคลายการล็อคดาวน์ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้ นตัวขึ้น รวมทัง้ การออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการSMEs ในช่วงทีผ่ ่านมา ช่วยให้กาลังซือ้ ในประเทศ
มีแนวโน้มดีขน้ึ สะท้อนจากดัชนียอดคาสังซื
่ ้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในสินค้าคงทนและไม่คงทน ขณะทีภ่ าคการส่งออกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริม่ มี
สัญญาณทีด่ ี ภายหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทาให้ประเทศคู่ค้านาเข้า
สินค้าจากไทยเพิม่ ขึน้
• แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากการปิ ดด่านชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าบริเวณชายแดน นอกจากนี้ยงั มีความกังวลเกีย่ วกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานต่าง
ด้าวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิง่ ทอ เซรามิก อาหาร เป็ นต้น ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายและยังประสบปั ญหาสภาพคล่อง การเข้าถึงสินเชื่อ และมีการแข่งขัน
สูงด้านราคา
• สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดื อนข้ างหน้ า อยู่ที่ระดับ 93.3 ปรับตัวลดลงจาก 94.5 ใน
เดือนสิ งหาคม ทัง้ นี้ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าภายใต้ความกังวลต่อการระบาดรอบ 2 ของไวรัส
โควิด 19 ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ นี้
หลายประเทศมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นปั จจัยกดดันต่อการฟื้ นตัวของภาคการส่งออก
ของไทยในระยะต่อไปนอกจากนี้การสิ้นสุดมาตรการพักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของธุรกิจและกาลังซือ้ ในประเทศ
ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมช่วงเดือนกันยายน 2562 – กันยายน 2563
ปี
เดือน
TISI
TISI(E)

2562
2563
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค.
92.1 91.2 92.3 91.7 92.2 90.2 88.0 75.9 78.4 80.0 82.5
103.4 102.9 101.3 100.1 99.4 98.1 96.0 88.8 91.5 90.1 93.0

ส.ค.
84.0
94.5

ก.ย.
85.2
93.3

หมายเหตุ : TISI (E) หมายถึงดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
ใน 3 เดือนข้างหน้า

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเชื่อมันฯปั
่ จจุบนั (TISI) และดัชนีความเชื่อมันฯ
่
คาดการณ์ ใน 3 เดือนข้างหน้า (TISI(E)) ตัง้ แต่เดือนมกราคม2560 – กันยายน 2563

TISI(E) 93.3

TISI 85.2

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน้ า4จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563
ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 85.2 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 84.0
ในเดือ นสิงหาคม ทัง้ นี้ค่ าดัชนีค วามเชื่อ มันฯที
่ ่เ พิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดยรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2)
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 85.0 เพิม่ ขึ้นจากระดับ 82.1 ในเดือน
สิงหาคม ค่าดัชนีฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ อ้ ในประเทศ ซึง่ อยู่ทร่ี ะดับ 85.2 เพิม่ ขึน้
จากระดับ 82.9 ในเดือนสิงหาคม ขณะทีย่ อดคาสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 85.4 เพิม่ ขึน้ จากระดับ
82.6 ในเดือนสิงหาคม
ยอดขายโดยรวม ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 84.2 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 81.8 ในเดือนสิงหาคม
ค่าดัชนีฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากองค์ประกอบ ยอดขายในประเทศซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับ 84.1 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 81.7
ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ยอดขายจากต่างประเทศ อยู่ท่รี ะดับ 83.8 เพิม่ ขึ้นจากระดับ 81.8 ในเดือน
สิงหาคม
ปริ มาณการผลิ ต ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่ ท่ ร่ี ะดับ 82.5 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 80.5 ในเดือนสิงหาคม
ต้นทุนการประกอบการ (ผกผัน) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 78.9 ลดลงจากระดับ 80.7ใน
เดือนสิงหาคม
ผลประกอบการ ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่ ท่ ร่ี ะดับ 83.0 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 80.3 ในเดือนสิงหาคม
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า
ดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้าอยู่ทร่ี ะดับ 93.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 94.5 ใน
เดือนสิงหาคม ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ทล่ี ดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม (คาดการณ์) ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ อยูท่ ร่ี ะดับ 94.9 ลดลง จากระดับ 96.1
ในเดือนสิงหาคม ค่าดัชนีฯที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบดัชนียอดคาสังซื
่ ้อในประเทศ อยู่ท่รี ะดับ 97.0
ลดลงจากระดับ 98.2 ในเดือนสิงหาคม ขณะดัชนียอดคาสังซื
่ อ้ ต่างประเทศ ซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับ 94.2 ลดลงจาก
ระดับ 95.2 ในเดือนสิงหาคม
ยอดขายโดยรวม (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 96.7 ลดลงจากระดับ 98.1 ใน
เดือนสิงหาคม ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ที่ลดลงเกิดจาก องค์ประกอบดัชนียอดขายในประเทศอยู่ท่รี ะดับ
96.5 ลดลงจากระดับ 98.0 ในเดือนสิงหาคม ขณะทีด่ ชั นียอดขายในต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 96.0 ลดลง
จากระดับ 97.1 ในเดือนสิงหาคม
ปริ มาณการผลิ ต (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 94.7 ลดลงจากระดับ 95.2 ใน
เดือนสิงหาคม จากยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม (คาดการณ์) และยอดขายโดยรวม (คาดการณ์) ทีล่ ดลง
ต้ นทุนการประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 83.8 ลดลงจากระดับ
85.4 ในเดือนสิงหาคม
หน้ า5จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ผลประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 96.4 ลดลงจากระดับ 97.7 ใน
เดือนสิงหาคม
ตารางที่ 2 ดัชนีค วามเชื่อ มันภาคอุ
่
ต สาหกรรมในแต่ ล ะองค์ป ระกอบเดือ นสิงหาคม เทียบกับเดือ น
กันยายน 2563

ดัชนี ปัจจุบนั

ดัชนี
1. ยอดคำสั ่งซื้อโดยรวม
1.1 ยอดคำสั ่งซื้อในประเทศ
1.2 ยอดคำสั ่งซื้อจำกต่ำงประเทศ
2. ยอดขำยโดยรวม
2.1 ยอดขำยในประเทศ
2.2 ยอดขำยในต่ำงประเทศ
3. ปริ มำณกำรผลิ ต
4.รำคำขำย
5. ต้นทุนกำรประกอบกำร (ผกผัน)
6. ผลประกอบกำร

ส.ค.-63
82.1
82.9
82.6
81.8
81.7
81.8
80.5
85.8
80.7
80.3

ก.ย.-63
85.0
85.2
85.4
84.2
84.1
83.8
82.5
83.6
78.9
83.0

ทีม่ า คานวณโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้ า6จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี คำดกำรณ์
3 เดือนข้ำงหน้ ำ
ส.ค.-63 ก.ย.-63
96.1
94.9
98.2
97.0
95.2
94.2
98.1
96.7
98.0
96.5
97.1
96.0
95.2
94.7
92.7
90.4
85.4
83.8
97.7
96.4

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มัน่ ฯจ าแนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 45 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
(ตามรูปแบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) พบว่าในเดือนกันยายน
2563 ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ รายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค่ า ดัช นี ฯมากกว่ า 100 มี จ านวน 9
อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์,อาหาร,ผู้ผลิตไฟฟ้ า,เคมี,ผลิตภัณฑ์ยาง,
อลูมเิ นียม,ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์สุขภาพ,ดิจทิ ลั
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ค่ า ดัช นี ฯ ต่ า กว่ า 100มี จ านวน 22
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิง่ ทอ,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,รองเท้า,อัญมณีและเครือ่ งประดับ,เหล็ก,หลังคาและ
อุปกรณ์,แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรามิก,โรงเลื่อย โรงอบไม้, ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น,
เฟอร์นิเจอร์,หล่อโลหะ,ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,พลังงาน
หมุนเวียน, เยื่อและกระดาษ,การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ,การจัดการเพื่อสิง่ แวดล้อม,เทคโนโลยีชวี ภาพ
,เครือ่ งสาอาง
▪ อุตสาหกรรมที่ มีค่าดัชนี ความเชื่อมันฯลดลง
่
แต่มีค่าดัชนี มากกว่า 100 มีจานวน 2 อุตสาหกรรม
ได้แก่ ยา,พลาสติก
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดั ช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯลดลง และมี ค่ า ดั ช นี ฯ ต่ า กว่ า 100 มี จ านวน 12
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องนุ่ งห่ม,ปูนซิเมนต์,เครื่องจักรกลโลหะการ,เครื่องจักรกลการเกษตร,ต่อเรือ
ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ,เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น,น้ าตาล,น้ ามันปาล์ม,โรงกลันน
่ ้ ามัน
ปิ โตรเลียม,ก๊าซ,ปิ โตรเคมี,หัตถกรรมสร้างสรรค์

หน้ า7จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2563
TISI
TISI >
100

TISI <
100

TISI
ยา,พลาสติก

ยานยนต์,ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์,อาหาร,
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,เคมี,ผลิตภัณฑ์ยาง, อลูมเิ นียม,
ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์สุขภาพ,ดิจทิ ลั

(สิ งหาคม = 2 กลุ่ม) (กันยายน = 2 กลุ่ม)

(สิ งหาคม = 9 กลุ่ม) (กันยายน= 9 กลุ่ม)

เครือ่ งนุ่งห่ม,ปูนซิเมนต์,เครื่องจักรกลโลหะการ, สิง่ ทอ,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,รองเท้า,อัญมณี
เครือ่ งจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อมเรือและ
และเครือ่ งประดับ,เหล็ก,หลังคาและอุปกรณ์,
ก่อสร้างงานเหล็ก,เครือ่ งปรับอากาศและทาความ
แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรามิก
เย็น,น้ าตาล,น้ามันปาล์ม,โรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม ,โรงเลื่อย โรงอบไม้,ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น,
,ก๊าซ,ปิ โตรเคมี,หัตถกรรมสร้างสรรค์ เฟอร์นิเจอร์,หล่อโลหะ,ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม,สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
พลังงานหมุนเวียน, เยือ่ และกระดาษ,การพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์,การจัดการเพื่อสิง่ แวดล้อม,
เทคโนโลยีชวี ภาพ,เครือ่ งสาอาง
(สิ งหาคม = 10 กลุ่ม) (กันยายน = 12 กลุ่ม)

(สิ งหาคม =24 กลุ่ม) (กันยายน =22 กลุ่ม)

หน้ า8จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม
2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กลุ่ม 1 อุตสำหกรรมแฟชั ่น – เพิ่ มขึ้น 4 กลุ่ม ลดลง 1 กลุ่ม
สิง่ ทอ
92.5 90.3 88.1 86.3 87.0 84.8 83.5
เครือ่ งนุ่ งหุม่
104.8 106.8 108.4 106.7 108.6 106.0 103.0
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
64.3 67.1 68.3 66.7 63.8 61.6 60.0
รองเท้า
85.0 84.6 84.7 82.9 85.0 86.7 83.3
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
74.7 75.5 76.8 73.8 70.0 67.9 64.8
กลุ่ม 2 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและเครื่องใช้ในบ้ำน – เพิ่ มขึ้น 8 กลุ่ม ลดลง 1 กลุ่ม
เหล็ก
88.2 86.0 84.5 82.6 81.0 77.7 74.3
ปูนซีเมนต์
94.3 91.7 95.0 93.3 94.2 96.7 95.0
หลังคาและอุปกรณ์
56.0 55.4 57.0 55.3 54.8 52.5 51.3
แกรนิตและหินอ่อน
61.7 59.4 57.1 55.5 54.7 52.7 50.0
แก้วและกระจก
100.0 101.7 98.0 94.5 95.4 97.1 95.0
เซรามิก
66.3 64.8 61.5 59.0 57.1 55.8 53.3
โรงเลือ่ ย โรงอบไม้
53.8 51.3 48.6 48.2 50.3 47.8 46.9
ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
52.7 52.5 51.4 50.8 55.4 54.8 52.6
เฟอร์นเิ จอร์
58.1 60.0 60.7 61.8 63.7 61.4 58.8
กลุ่ม 3 อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องจักรกล – เพิ่ มขึ้น 3 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
ยานยนต์
126.9 124.6 122.7 122.2 124.0 125.0 123.3
ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
124.8 122.7 120.6 118.1 115.2 111.7 108.7
เครือ่ งจักรกลและโลหะการ
79.1 80.9 77.4 75.1 72.8 70.7 68.2
เครือ่ งจักรกลการเกษตร
52.6 52.3 53.1 51.9 48.7 47.7 45.8
ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก 95.6 93.3 91.1 88.6 86.7 83.6 80.0
หล่อโลหะ
101.4 99.0 96.7 95.7 96.0 92.7 90.0
กลุ่ม 4 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอิ เล็ทรอนิ กส์ – เพิ่ มขึ้น 1 กลุ่ม ลดลง 1 กลุ่ม
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 109.0 105.9 106.8 108.1 104.5 102.7 99.7
เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น 117.1 114.6 111.0 113.1 114.2 116.3 118.4
อุตสำหกรรม

2563
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70.5
89.5
48.0
70.8
55.6

68.2
88.6
44.3
67.5
54.0

66.3
85.9
43.8
66.2
52.9

65.4
87.0
43.6
66.7
52.0

64.3
88.0
42.2
64.0
49.4

65.9
87.1
45.0
65.7
51.5

66.0
82.2
44.6
40.0
81.4
44.6
42.4
44.8
48.3

64.7
81.4
43.8
38.6
83.8
43.2
41.5
43.8
47.1

62.9
80.0
47.0
41.5
85.0
46.3
45.0
41.8
46.3

62.4
82.1
49.2
44.6
86.2
47.1
47.1
40.0
45.9

64.7
85.7
53.1
47.3
89.2
50.0
49.0
43.1
48.8

67.6
84.0
55.8
48.0
90.0
52.8
51.0
45.7
50.9

112.0
96.5
57.1
42.0
66.7
76.7

113.3
98.8
55.6
41.6
62.9
73.3

116.3
100.7
54.1
44.8
60.0
71.5

118.8
102.7
53.7
47.9
57.3
69.5

120.0
104.1
56.6
51.1
56.7
72.4

121.3
105.2
55.4
50.2
55.6
75.5

84.6 81.7 79.1 80.5 83.2 84.4
105.2 106.2 100.5 97.6 100.6 98.7
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม (ต่อ)
2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กลุ่ม 5 อุตสำหกรรมอำหำรและยำ – เพิ่ มขึ้น 3 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
อาหาร
133.6 135.6 135.8 137.0
น้าตาล
81.5 83.3 81.3 80.0
ยา
106.7 107.4 109.5 112.5
สมุนไพร
84.6 82.1 82.4 85.0
น้ามันปาล์ม
66.7 68.0 70.0 68.2
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
76.4 73.3 75.6 74.7
กลุ่ม 6 อุตสำหกรรมพลังงำน - เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม ลดลง 2 กลุ่ม
โรงกลั ่นน้ามันปิ โตรเลียม
120.0 110.0 90.0 85.0
ก๊าซ
88.0 84.5 81.5 78.2
ผู้ผลิตไฟฟ้ า
152.0 148.6 140.0 137.8
พลังงานหมุนเวียน
85.5 83.8 85.6 82.4
กลุ่ม 7 อุตสำหกรรมสนับสนุน – เพิ่ มขึ้น 10 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
ปิ โตรเคมี
112.0 111.3 108.9 107.0
เคมี
112.5 109.6 110.5 111.1

2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติก
เยือ่ และกระดาษ
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
อลูมเิ นียม
หัตถกรรมสร้างสรรค์
การจัดการเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ดิจทิ ลั
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เครือ่ งสาอาง
ผู้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์และสุขภาพ

101.9
119.1
79.0
101.3
140.0
55.0
78.6
91.7
60.0
129.2
92.5

อุตสำหกรรม

101.5
121.7
73.5
95.4
132.9
52.7
88.6
88.4
60.0
123.6
92.5

102.7
123.1
73.8
96.3
135.0
55.5
86.7
90.0
57.5
126.1
94.8

103.2
124.0
74.8
96.9
136.5
57.8
83.5
91.4
60.0
126.7
91.0

100.7
122.4
77.5
99.1
138.7
58.8
81.2
90.0
58.9
128.6
91.4

137.4
82.0
115.0
86.9
70.0
76.7

137.6
84.0
112.6
84.8
68.0
75.2

138.0
86.0
114.4
82.5
66.7
73.3

124.4
72.0
115.0
67.3
62.1
61.5

126.7
74.5
117.1
64.8
61.0
60.0

127.6
74.0
118.6
63.3
58.5
58.6

128.4
75.0
119.5
65.2
56.0
58.2

128.9
77.5
118.4
67.0
55.0
61.0

130.0
75.6
116.6
69.6
53.7
63.5

70.0
79.2
140.0
82.7

86.7
77.6
143.3
80.0

80.0
74.4
147.5
76.8

73.3
66.4
153.3
62.8

90.0
63.6
154.3
65.6

110.0
62.5
156.0
66.3

113.3
62.1
157.1
68.6

100.0
60.9
160.0
72.9

93.3
60.0
162.2
74.2

105.4 102.2 100.0 84.3 86.3 88.7 90.5 93.7 92.2
112.8 109.8 110.2 95.8 97.7 99.1 101.2 99.6 101.4
102.3
115.6
81.1
102.0
137.6
53.0
75.7
88.3
57.5
126.4
96.0

104.0
115.9
81.9
102.9
140.0
51.2
72.4
89.1
54.4
124.0
97.5

104.4
116.7
83.1
87.6
124.7
44.8
56.9
91.1
45.8
108.9
100.0
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106.7
118.2
84.7
91.0
121.4
42.7
56.7
93.6
44.8
105.5
101.7

107.8
119.1
86.7
93.3
122.1
41.8
63.0
95.8
47.4
102.7
102.5

110.0
121.2
90.0
94.0
122.7
41.0
65.0
96.7
49.6
100.0
105.0

112.7
122.6
92.0
96.5
124.7
40.0
68.0
98.2
51.7
97.3
106.3

114.4
120.3
93.5
97.7
125.7
38.9
70.5
101.7
98.3
100.0
108.0

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามขนาดอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีรายได้มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีรายได้เกิน 500 ล้านบาท
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามขนาดของกิจการในเดือ นกันยายน 2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีค วามเชื่อ มันฯ
่ ของอุ ต สาหกรรมขนาดย่อม อุ ต สาหกรรมขนาดกลาง ปรับตัว เพิ่มขึ้นจากเดือน
สิงหาคม ขณะที่ดชั นีฯอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 2)
อุตสาหกรรมขนาดย่ อ ม ดัชนี ความเชื่ อมันฯ
่ ในเดื อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 61.4
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ 60.0 ในเดือนสิ งหาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ทัง้ นี้ ค วามเชื่อ มันผู
่ ้ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มในเดือ นกัน ยายน ปรับ ตัว เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ทา
ให้ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศฟื้ นตัว ขึ้น ขณะที่ภ าคการผลิต ขยายตัว ขึ้น ตามอุ ป สงค์
ภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง แต่อย่างไรก็
ตามผู้ประกอบการบางรายยังประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง การเข้าถึงสินเชื่อ และการแข่งขันสูงด้าน
ราคา
สาหรับอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มที่ค่ าดัชนี ฯ ปรับตัว เพิ่มขึ้น ได้แก่ อุ ต สาหกรรมเฟอร์นิ เ จอร์,
อุตสาหกรรมเซรามิก,อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 79.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ
81.4 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ท่ลี ดลง ได้แก่ ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ดัชนี ความเชื่ อมันฯ
่ ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 90.0
ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากระดับ 88.3 ในเดือนสิ งหาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัว เพิม่ ขึ้น ได้แก่
ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณมาณการผลิต และผลประกอบการ
ทัง้ นี้ความเชื่อ มันผู
่ ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในเดือนกันยายน ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ า โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง
ขณะทีภ่ าครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการSMEs ในช่วงที่ผ่าน
มา ช่ ว ยให้ก าลัง ซื้อ ในประเทศมีแ นวโน้ ม ดีข้นึ นอกจากนี้ ก ารเปิ ด เมือ งของหลายประเทศหลัง จาก
สถานการณ์โควิดคลีค่ ลาย ทาให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไทย
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัว เพิม่ ขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง,
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็ นต้น
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ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 96.1 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 97.4 ในเดือนสิ งหาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 103.2
ปรับตัวลดลง จากระดับ 104.6 ในเดือนสิ งหาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
• ทัง้ นี้ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเดือนกันยายนปรับตัวลดลงจาก
เดือ นก่ อ นหน้ า แต่ ค่ าดัชนีฯ ยังสูงกว่า ระดับ 100 สะท้อ นมุมมองผู้ป ระกอบการต่ อ ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับทีด่ ี ทัง้ นี้ค่าดัชนีฯ ทีป่ รับตัวลดลง มีปัจจัยลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด -19 ที่มแี นวโน้ มเพิ่มขึ้นต่ อ เนื่อ งในต่ างประเทศ ส่ งผลให้มกี ารนามาตรการปิ ดเมือ ง (Lockdown)
กลับมาใช้เช่น ยุโรป รัสเซีย สหรัฐฯ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคาสังซื
่ อ้ สินค้าจากไทยลดลงบางส่วน
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว ลดลง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
อุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม,อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลและโลหะการ เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 103.9 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 105.2 ในเดือนสิ งหาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ตารางที่ 5 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ
ขนำดอุตสำหกรรม
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

2562
2563
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
77.5 75.3 74.8 73.3 73.0 70.9 69.4 56.0 55.2 54.9 57.9 60.0 61.4
91.0 87.4 89.9 88.3 92.1 90.1 88.3 73.4 81.3 83.7 86.6 88.3 90.0
108.1 109.0 110.9 108.4 111.2 108.1 106.8 94.7 99.5 101.1 103.9 104.6 103.2

ขนำดอุตสำหกรรม
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

ก.ย.

2562
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2563
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย.

93.4 93.1 90.0 87.8 87.3 85.8 84.0
106.5 106.0 103.7 100.2 99.0 98.0 96.4
109.7 108.3 108.5 108.9 111.7 109.7 107.8

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

73.1 78.9 76.8 79.6 81.4 79.3
90.8 95.0 91.1 96.0 97.4 96.1
99.9 101.2 102.0 104.1 105.2 103.9

หน้ า12จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างเดือนสิงหาคม กับเดือน
กันยายน 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม รายภูมิภาค
ดัชนีความเชื่อมันฯรายภู
่
มภิ าค ประจาเดือ นกันยายน 2563 จากการสารวจพบว่า ดัชนีความ
เชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนสิงหาคม ขณะที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออก ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียดมีดงั นี้ (ตารางที่ 6 และ
ภาพที่ 3)
ภาคกลาง ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 86.5 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจาก
ระดับ 85.3 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนี ฯที่ เพิ่ มขึ้น ได้ แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยบวก
• การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจฟื้ นตัวขึน้ ความต้องการใช้
สินค้าอุตสาหกรรม และการผลิตเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า
• ภาครัฐเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างถนน ทาให้ความต้องใช้สนิ ค้า
วัสดุก่อสร้างเพิม่ ขึน้
• มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ ทาให้กจิ กรรมการเดินทางและการใช้จ่าย
ของประชาชนเพิม่ ขึน้

หน้ า13จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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• ผูป้ ระกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ ยอดขาย เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า เฟอร์นิเจอร์
สินค้าแฟชัน่
ปัจจัยลบ
• มีการแข่งขันสูงด้านราคา ผูป้ ระกอบการบางรายปรับลดราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
• ผูป้ ระกอบการ SMEs บางราย มีปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการ
ภาครัฐ ทาให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อุตสาหกรรมในภาคกลางที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิต ภัณ ฑ์ปลาทูน่ากระป๋ อง อาหารทะเลแช่แข็ง แป้ งมันสาปะหลัง
เครือ่ งปรุงรส และอาหารสาเร็จรูป มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาดส่งออกสาคัญ อาทิ สหรัฐฯ จีน และเอเชีย
และออสเตรเลีย ส่วนหนึ่งรับอานิสงค์จากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ทาให้
ผู้บริโภคทาอาหารที่บ้านมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทัง้ แบบมีแอลกอฮอลล์และไม่มแี อลกอฮอลล์ มี
ยอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ )
อุตสาหกรรมการเคมี (เคมีอุตสาหกรรม มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ จากความต้องการใช้
เพิม่ ขึ้นในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ผลิตภัณฑ์สที าบ้าน สีน้ าพลาสติก มียอดขายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ )
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง (ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและครีมบารุงผิว มีคาสังซื
่ อ้ และยอดขาย
ในประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผูป้ ระกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิม่ ขึน้ ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ อ้
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว มีคาสังซื
่ ้อเพิม่ ขึ้นจากตลาดจีน เนื่องจากสินค้าไทยเป็ นที่นิยมของ
ผูบ้ ริโภคชาวจีน)
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมพลาสติ ก (บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกล่องพลาสติก มีคาสังซื
่ อ้
ในประเทศชะลอลงจากเดือนหน้า ด้านการส่งออกบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และภาชนะพลาสติกมียอดคาสัง่
ซื้อ ลดลงจากญี่ป่ ุน จีนและเวียดนาม ส่ ว นหนึ่งเป็ นผลจากการใช้มาตรควบคุ มสิ่งแวดล้อมลดการใช้
พลาสติกในหลายประเทศ)
ดัชนี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 97.0 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ
96.4 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีเพิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอดขายโดยรวม ปริมาณการ
ผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ภาคเหนื อ ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 62.4 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 66.5 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนี
ฯที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ และผล
ประกอบการ
หน้ า14จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ปัจจัยบวก
• มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศของภาครัฐเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายภาคประชาชน ส่งผล
ให้เกิดการเดินทางและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมในภาคเหนือเพิม่ ขึน้
• เป็ นช่วงทีพ่ ชื ผลทางการเกษตรหลายชนิดออกสู่ตลาด เช่น ข้าวนาปี ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ชา และ
กาแฟ เป็ นต้น ทาให้มวี ตั ถุดบิ ป้ อนโรงงานมากขึน้ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ปัจจัยลบ
• ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยงั มีผู้ติดเชื้อ
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของไทย
• สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการขนส่ง
สินค้า
• ภาคการท่องเทีย่ วยังชะลอตัวเนื่องจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้
• ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม ยังมีปัญหาภาพคล่อง
• มีปัญาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานสูง เช่น สิง่ ทอและเซรามิก
อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ (ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าโอท็อป เครือ่ งจักรสาน รวมทัง้ ของขวัญ/
ของตกแต่ง/ของทีร่ ะลึก ทีม่ วี สั ดุทาจากผ้า มียอดขายในประเทศลดลงเนื่องจากการท่องเทีย่ วในประเทศ
ชะลอตัว นักท่องเทีย่ วต่างชาติหยุดชะงัก ขณะทีค่ าสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศยังชะลอตัว)
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (อุปกรณ์การเกษตร รถไถนา เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
และเครื่องสูบน้ า มียอดขายในประเทศลดลง ด้านการส่งออกคาสังซื
่ อ้ เครื่องจักรกลการเกษตรลดลงจาก
ตลาดเอเชีย)
อุตสาหกรรมปูนซิ เมนต์ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มีการผลิตและยอดขายและคาสังซื
่ อ้ ใน
ประเทศลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากภาคการก่อสร้างในภาคเหนือชะลอลง ประกอบกับเป็ นช่วงฤดู
ฝน ทาให้ความต้องใช้คอนกรีตลดลง)
อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (สินค้าเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูป ประเภทไม้และเหล็ก มียอดขายใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ ด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปและชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์มคี าสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาด
ญี่ป่ ุน และสหรัฐฯเนื่องจากความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ในตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึ้น ในช่วงการล็อค
ดาวน์)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 82.0 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 85.2 ในเดื อนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
หน้ า15จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 73.8
ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ 73.0 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับ ตัวเพิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ปัจจัยบวก
• การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง
• มาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วภาครัฐทาให้ประชาชนมีการเดินทางท่องเทีย่ วการใช้จา่ ยซือ้ สินค้า
ในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้
• การใช้จา่ ยในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น ถนน ทาให้ความต้องใช้สนิ ค้าวัสดุก่อสร้าง
เพิม่ ขึน้
ปัจจัยลบ
• ความกังวลเกีย่ วกับปั ญหาภัยแล้งทีจ่ ะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม (สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น
ตู้เย็น พัดลม โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผู้ประกอบการจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริม การขาย เพื่อ กระตุ้ น ยอดขายในประเทศ ด้า นการส่ ง ออกเครื่อ งคอมพิว แตอร์อุ ก รณ์ แ ละ
ส่วนประกอบ ขยายตัวดีในตลาดจีน ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ าประเภทเครื่องซักผ้า มีคาสังซื
่ ้อเพิม่ ขึน้ จาก
ตลาดสหรัฐฯ โดยได้รบั อานิสงค์จากมาตรการล็อกดาวน์)
อุตสาหกรรมแกรนิ ตและหิ นอ่อน (ผลิตภัณฑ์หนิ อ่อน หินประดับ อิฐมวลเบา อิฐที่ใช้ในการ
ก่ อ สร้าง มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากงานก่ อ สร้างด าเนินกิจการได้ต ามปกติท าให้ค วาม
ต้องการใช้สนิ ค้าเพิม่ ขึน้ )
อุตสาหกรรมเซรามิ ก (กระเบือ้ งเซรามิก สุขภัณฑ์เซรามิก มีคาสังซื
่ อ้ และยอดขายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้ในการโครงการก่อสร้างของภาครัฐ)
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ ม (เสื้อผ้าสาเร็จรูปมียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากผู้บริโภคยัง
ระมัด ระวัง การใช้ จ่ า ยขณะที่ต ลาดส่ ง ออกมีค าสัง่ ซื้อ ลดลงจากตลาดสหรัฐ ฯและยุ โ รป เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้ความต้องการเครือ่ งนุ่งห่มชะลอตัว)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 84.9 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 88.1 ในเดื อนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
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ภาคตะวันออก ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 102.0 ปรับตัว
ลดลง จากระดับ 103.2 ในเดื อนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับ ตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ปัจจัยบวก
• การผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดโควิด -19 ท าให้ม ีก ารด าเนิ น กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจมากขึน้
• การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ และการก่อสร้างในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ยังมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องใช้สนิ ค้าวัสดุก่อสร้างเพิม่ ขึน้
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทีย่ ดื เยือ้ ในบางประเทศทาให้มคี าสังซื
่ อ้ สินค้าจากไทยลดลง
เช่น ปิ โตรเคมี เครือ่ งจักรกลและโลหะการ เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น น้ามันสาเร็จรูป
• มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้ การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดความล่ าช้า
เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยงั ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะการลงทุน
จากต่างประเทศในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• ภาคการท่องเทีย่ วยังชะลอตัวเนื่องจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรรมเครื่องจักรและโลหะการ (เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบของเครือ่ งจักรที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม มียอดขายในประเทศลดลง ด้านการส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีคาสัง่
ซือ้ ลดลงจากตลาดญีป่ ่ นุ เนื่องจากภาคการผลิตของหลายประเทศยังไม่ฟ้ื นตัวเต็มที่)
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทาความเย็น (เครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็น มีคาสังซื
่ อ้
ในประเทศลดลง เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝนทาให้ความต้องการสินค้าชะลอลง ประกอบกับผู้บริโภคยัง
ระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านการส่งออกคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทาความเย็น มีคาสังซื
่ อ้ ลดลง จากตลาด
ญี่ป่ ุนยุโรป เนื่องจากประเทศคู้ค้ามีการล็อ คดาวน์ รอบ 2 ขณะที่อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
ส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลีย ลดลง)
อุตสาหกรรรมปิ โตรเคมี (ผลิต ภัณฑ์เ ม็ดพลาสติก โพรพิล ีนและเอทิล ีน มีค าสังซื
่ ้อ จากใน
ประเทศลดลง จากความต้องการใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องลดลง อาทิ พลาสติก การ
ส่งออกเม็ดพลาสติกมีคาสังซื
่ อ้ ลดลง เนื่องจากความต้องการในตลาดชะลอลง)
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุต สาหกรรรมยานยนต์ (ตลาดรถยนต์ เ ริ่ม มีทิศ ทางดีข้ึน ทัง้ รถยนต์ นั ง่ ส่ ว นบุ ค คล และ
รถจักรยานยนต์ มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ ประกอบกับทุกค่ายรถยนต์มกี ารออกแคมเปญเพื่อกระตุน้
ยอดขายทัง้ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะโปรโมชันส่
่ งเสริมการขายเพื่อจูงใจลูกค้า การ
ส่งออกรถยนต์เริม่ มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียและญีป่ ่ นุ )
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ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯคาดการณ์
่
3 เดื อนข้างหน้ า อยู่ที่ ระดับ 101.9 ปรับตัว ลดลง
ระดับ 104.9 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ลี ดลง ได้แก่ ยอดรับคาสังซื
่ อ้ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
ภาคใต้ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 82.2 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจาก
ระดับ 81.9 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัวเพิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอดรับคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม และผลประกอบการ
ปัจจัยบวก
• ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทัง้ ตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก ในอุตสาหกรรมสาคัญอาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง,อาหารทะเลแปรรูป,โรงเลื่อย โรง
อบไม้,ไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น
• มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้การเดินทางและการใช้จ่ายใน
ภาคใต้เพิม่ ขึน้
ปัจจัยลบ
• การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่ยงั ไม่กลับมาเนื่องจากสถานการณ์
โควิด – 19 ในประเทศเพื่อนบ้าน
• นักท่องเที่ยวต่างชาติยงั ไม่กลับมา เนื่องจากมาตรการจากัดการเดินทางเข้าประเทศเพื่อ
ควบคุมสถานการณ์โควิด-19
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์ มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาด
สหรัฐฯ ญี่ป่ ุนและสหราชอาณาจัก ร เนื่องจากประเทศเหล่ านี้ยงั มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อ งเพื่อ
ป้ อ งกันไวรัส โควิด -19 ผลิต ภัณ ฑ์ยางสังเคราะห์มคี าสังซื
่ ้อ จากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น และตลาด
ต่างประเทศอาทิ ยุโรปและญีป่ ่ นุ เพิม่ ขึน้ )
อุตสาหกรรมโรงเลื่อย โรงอบไม้ (ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้สาหรับก่อสร้างบ้าน วงกบประตู มี
ยอดขายในประเทศเพิ่ม ขึ้น ตามความต้ อ งการใช้ไ ม้ใ นประเทศส าหรับ การก่ อ สร้า ง และการท า
เฟอร์นิเจอร์ ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อไม้ยางพาราแปรรูปจากตลาดจีนเพิม่ ขึ้น ภายหลังจากการปลด
ล็อคมาตรการล็อคดาวน์)
อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น (ไม้อดั ไม้บาง ไม้ปาร์ตเิ คิล มียอดขายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ จากความต้องการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เพิม่ ขึน้ ด้านการส่งออกไม้ปาร์ตเิ คิล มีคาสังซื
่ ้อ
เพิม่ ขึน้ จากตลาดเอเชีย)
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อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มขวด มียอดขายในประเทศลดลงโดยเฉพาะ
โรงแรมและภัตตาคาร เนื่องจากความต้องการสินค้ายังคงชะลอตัว ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม
ขวด มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากประเทศกัมพูชา)
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 87.3 ปรับตัวลดลง จากระดับ
90.9 ในเดือนสิ งหาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับตัว ลดลง ได้แก่ ยอดรับคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตาราง ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภำค
กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

ก.ย.
92.0
77.7
87.0
111.3
74.5

2562
2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
91.7 93.0 91.9 93.0 90.2 88.3 73.1 78.7 82.2 84.9 85.3 86.5
76.6 78.7 77.7 76.2 73.1 71.6 62.9 61.4 60.7 64.7 66.5 62.4
89.3 88.4 87.0 90.9 87.7 86.2 70.3 69.3 68.8 71.4 73.0 73.8
111.9 112.9 110.7 112.0 109.1 107.6 93.3 97.5 99.1 101.3 103.2 102.0
73.1 75.7 75.4 77.2 75.2 74.5 68.4 72.8 76.7 80.6 81.9 82.2

ก.ย.
104.9
92.9
96.3
112.6
99.4

2562
2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
104.4 102.2 99.7 99.3 97.2 96.0 86.7 90.8 91.3 95.5 96.4 97.0
94.5 95.4 92.5 91.7 89.1 86.6 81.2 84.8 80.6 83.9 85.2 82.0
95.5 92.2 90.3 89.7 88.3 87.6 81.0 85.8 83.3 86.3 88.1 84.9
114.5 115.0 115.5 116.1 115.0 113.1 102.7 103.4 101.2 103.6 104.9 101.9
97.9 94.2 92.2 91.8 89.9 88.2 83.2 85.1 86.2 89.0 90.9 87.3

ภูมิภำค
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

ภาพที่ 3ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามรายภูมภิ าคเปรียบเทียบระหว่างเดือนสิงหาคม กับเดือนกันยายน
2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมจาแนกตามการส่งออก
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขายในเดือนกันยายน 2563 จาก
การส ารวจพบว่ า ค่ า ดัช นี ค วามเชื่อ มันฯ
่ กลุ่ ม ที่เ น้ น ตลาดในประเทศ และดัช นี ฯ กลุ่ ม ที่เ น้ น ตลาด
ต่างประเทศ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 4)
•กลุ่มที่ มีการส่ งออกน้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของยอดขาย (เน้ นตลาดในประเทศ) ดัชนีค วาม
เชื่อมันฯในเดื
่
อนกันยายน อยูท่ ร่ี ะดับ 82.1 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 81.6 ในเดือนสิงหาคม องค์ประกอบ
ดัช นี ฯ ที่ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ ยอดค าสัง่ ซื้อ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริม าณการผลิต และผล
ประกอบการ
ปั จจัยบวก
• อุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ าภายหลังจากภาครัฐผ่อนคลายการล็อค
ดาวน์ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเพิม่ ขึน้
• การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการSMEs ในช่วงทีผ่ ่านมา
ช่วยให้กาลังซือ้ ในประเทศมีแนวโน้มดีขน้ึ
ปั จจัยลบ
• ผู้ ป ระกอบการยัง มีค วามกัง วลการระบาดของโควิด -19 ในประเทศระลอกสอง รวมทัง้
สถานการณ์โควิดในประเทศเพื่อนบ้าน
• การสิน้ สุดมาตรการพักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจและ
กาลังซือ้ ในประเทศ
• ผูป้ ระกอบการมีการแข่งขันสูงด้านราคา จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• ความกังวลเกีย่ วกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงาน
เข้มข้น เช่น สิง่ ทอ เซรามิก และอาหาร เป็ นต้น
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม นี้ ท่ีค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมเครื่อ งส าอาง,
อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 93.7 ปรับตัวลดลง จากระดับ
94.5 ในเดือนสิงหาคม องค์ประกอบดัชนี ฯ คาดการณ์ ท่ลี ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
•กลุ่มที่ มีการส่ งออกตัง้ แต่ ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้ นตลาดในต่างประเทศ) ดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนกันยายน 2563 อยูท่ ร่ี ะดับ 93.9 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 92.0 ในเดือนสิงหาคม
องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ
และผลประกอบการ
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ปั จจัยบวก
• ภาคการส่งออกฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ประเทศคู่คา้ หลัก เช่น จีนและสหรัฐฯ มีการนาเข้า
สินค้าจากไทยเพิม่ ขึน้ สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่ ฟื้ นตัว
• การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้ มที่ดีข้นึ หลังจากหลายประเทศประกาศผ่อ นคลาย
มาตรการล็อกดาวน์
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทีห่ ลายประเทศนามาใช้เพื่อเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจ ส่งผลให้กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้
ปั จจัยลบ
• การปิ ดด่านชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าบริเวณชายแดน
• การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง และประกาศล็อกดาวน์บางพืน้ ที่ในประเทศคู่คา้ สาคัญ
อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย อินเดีย และบางประเทศในยุโรป เช่น สเปน สหราชอาณาจักร
สาหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ที่ค่าดัชนี ฯ ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ได้ แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่ว นและ
อะไหล่ยานยนต์,อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง,อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 92.1 ปรับตัวลดลง จากระดับ
94.4 ในเดือนสิงหาคม องค์ประกอบดัชนี ฯคาดการณ์ท่เี พิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอดขายโดยรวม ยอดคาสังซื
่ ้อ
ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตารางที่ 7 ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย
ตลำด
เน้ นตลำดในประเทศ
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

ก.ย.

2562
ต.ค. พ.ย.

ก.พ.

2563
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

90.8

89.4

90.3

89.9

90.2

88.5

86.1

73.8

76.1

77.7

80.4

81.6

82.1

97.5

98.1

99.6

98.7

99.5

95.6

93.7

83.3

85.5

87.0

90.1

92.0

93.9

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

96.5

89.5

92.3

90.7

93.3

94.5

93.7

94.6

86.4

89.0

88.0

92.1

94.4

92.1

2562
ตลำด
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ) ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
เน้ นตลำดในประเทศ
103.6 103.2 101.7 100.7 100.2 97.2
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
102.8 102.0 99.6 97.8 96.6 95.0
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

2563
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ภาพที่ 4 ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามร้อยละของการส่ งออกต่ อยอดขาย เปรียบเที ยบเดือน
สิ งหาคม กับเดือนกันยายน 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการเดือนกันยายน 2563
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเดือนกันยายน 2563 จากการสารวจพบว่า ปั จจัยที่
ผู้ ป ระกอบการมีค วามกัง วลลดลง ได้ แ ก่ สภาวะเศรษฐกิ จ โลก อัต ราแลกเปลี่ย น ส่ ว นปั จ จัย ที่
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลเพิม่ ขึน้ ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ ราคาน้ ามันและอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9)
สภาวะเศรษฐกิ จโลก จากผลการสารวจในเดือ นกันยายน 2563 มีผู้ประกอบการที่ต อบว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ท่รี อ้ ยละ 65.7 ลดลงจากร้อยละ 69.2 ใน
เดือนสิงหาคม ในเดือนกันยายน การส่งออกของไทยและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริม่ มีทศิ ทางที่
ดี ภายหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ทาให้ประเทศคู่ค้านาเข้าสินค้าจาก
ไทยเพิม่ ขึน้ สะท้อนอุปสงค์จากต่างประเทศมีแนวโน้มดีขน้ึ
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ จากการสารวจพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อ
ปั จจัยทางการเมืองในเดือนกันยายน 2563 ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 55.3 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 54.0
ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากผูป้ ระกอบกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ชุมนุ มทางเมืองทีย่ งั มีอย่างต่อเนื่อง
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อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผูส้ ่งออก) โดยอัตราแลกเปลีย่ นอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ เฉลีย่ เดือนกันยายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง จากค่าเฉลีย่ ใน
เดือ นสิง หาคม 2563 อยู่ท่ีร ะดับ 31.38 ซึ่ง ผลการส ารวจพบว่ า มีผู้ป ระกอบการที่ต อบว่ า อัต รา
แลกเปลีย่ นทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 42.4 ลดลง จากร้อยละ 45.1 ในเดือนสิงหาคม โดย
ค่าเงินบาทของไทยมีทศิ ทางอ่อนค่าลง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้ม แข็งค่าต่อเนื่อง จาก
ความไม่แน่นอนทางเมืองสหรัฐฯ
ราคาน้ามัน จากผลการสารวจในเดือนกันยายน 2563 มีผปู้ ระกอบการทีต่ อบว่าราคาน้ ามันส่ง
ผลกระทบต่อการดาเนินกิจการในลักษณะที่ แย่ ลง ร้อยละ 40.8 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 37.2 ในเดือน
สิงหาคม (ตารางที่ 8) เนื่องจากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทิศทางราคาน้ ามันใน
ตลาดโลก ส่งผลให้ตน้ ทุนประกอบการเพิม่ ขึน้
อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ จากการสารวจในเดือนกันยายน 2563 ผูป้ ระกอบการตอบว่าอัตราดอกเบีย้
เงิน กู้ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในลัก ษณะที่ แย่ ลง ร้อ ยละ 36.8 เพิ่ มขึ้ น จากร้อ ยละ 25.3 ในเดือ น
สิงหาคม เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเกี่ยวกับการสิ้นสุดมาตรการพักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม อาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ SMEs และกาลังซือ้ ในประเทศ
ตารางที่ 8 การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิ บ ในเดือนกันยายน 2563
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ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ เดือนกันยายน
PTT DATES
OF CHANGES
1 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63
12 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
22 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63
30 ก.ย.63
Change
ทีม่ า www.pttor.com
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ภาพที่ 5 ค่าเงิ นบาทประจาเดือนกันยายน 2563

ทีม่ า: www.bot.or.th รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้ า24จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ

ร้อยละของผูต้ อบ

แบบสอบถาม

จัดทาโดย โดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1.เร่งเบิกจ่ายงบประมาณผ่านโครงการลงทุนภาครัฐทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเพื่อช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจ
2. ออกมาตรการทางการเงินเพิม่ เติมเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการSMEsภายหลังการสิน้ สุดมาตรการ
พักชาระหนี้ในเดือนตุลาคม
3. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าทีผ่ ลิตจากผูป้ ระกอบการในประเทศ

---------------------------------------------------------

หน้ า25จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

