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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนเมษายน 2563
บทสรุปผู้บริ หาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
เมษายน 2563 จานวน 1,102 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
30.7,32.4 และ 36.9 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 30.0,15.4,15.9,26.8 และ 11.9
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 77.8 และ 22.2 ตามลาดับ
ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 75.9
ปรับ ตัว ลดลงจากระดับ 88.0 ในเดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมา และค่ า ดัช นี ฯ ต่า สุ ด ในรอบ 11 ปี
นับตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2552
ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม ปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 11 ปี โดยเป็ นการปรับตัวลดลงใน
ทุกขนาดของอุตสาหกรรมทัง้ ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจากความกังวลต่อ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการล็อคดาวน์ เพื่อควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ ส่งผล
ให้การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้าคงทน ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต
การลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทัง้ ยังประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่มคี วาม
รุนแรงส่งผลกระทบต่อรายได้และกาลังซือ้ ในภาคเกษตร
สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 88.8 โดยลดลงจาก
96.0 ในเดือนมีนาคม โดยค่าดัชนีฯ ต่าที่สุด ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2552 เนื่องจากผู้ประกอบการมี
ความกังวลต่อการประกอบกิจการในอนาคตทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง จากปั ญหาเศรษฐกิจโลกและเศรฐกิจ
ในประเทศทีช่ ะลอตัวลง ภายหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ คี วามรุนแรงขึน้ และขยายวงกว้าง
ไปทัวโลก
่
และยังไม่แน่ชดั ว่าวิกฤตโควิด-19 จะสิน้ สุดเมื่อใด
ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน2563 จากการ
สารวจพบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ อยู่ทร่ี ะดับ 56.0,73.4 และ 94.7 ปรับตัวลดลง จาก 69.4,88.3 และ 106.8 ในเดือนมีนาคม
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ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ท่รี ะดับ 73.1,90.8 และ
99.9 ปรับตัวลดลง จากระดับ 84.0,96.4 และ 107.8 ในเดือนมีนาคม
ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามรายภูมิภาค ในเดือ นเมษายน 2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ท่ี
ระดับ 73.1,62.9,70.3,93.3 และ 68.4 ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.3,71.6,86.2,107.6 และ
68.4 ในเดือนมีนาคม
ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายภูมภิ าค จากการสารวจพบว่าดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
อยู่ทร่ี ะดับ 86.7,81.2,81.0,102.7 และ 83.2 ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.0,86.6,87.6,113.1
และ 88.2 ตามลาดับ ในเดือนมีนาคม
ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามการส่งออก ในเดือนเมษายน 2563 จากการสารวจพบว่าค่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศอยู่ท่รี ะดับ 73.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.1 ในเดือน
มีนาคม ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 83.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ
93.7 ในเดือนมีนาคม
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดในประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 89.5
ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.5 ในเดือนมีนาคม ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของ
กลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 86.4 ลดลงจากระดับ 94.6 ในเดือนมีนาคม
ด้ านข้ อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่ มีต่อภาครัฐ ประจาเดื อ นเมษายน 2563 คื อ 1.)
ขอให้พจิ ารณาคืนเงินประกันไฟฟ้ าให้กบั ธุรกิจ SMEs ที่ใช้มเิ ตอร์ขนาดไม่เกิน 50 แอมป์ เพื่อจะได้นา
เงินใช้หมุนเวียนในกิจการช่วงวิกฤตโควิด -19 2.) ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแก่
SME 3 ปี ทุกธุรกิจ (ปี ภาษี 63-65)
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนเมษายน 2563
การอ่านค่าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมันฯ(TISI)
่
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 200 ซึง่ สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับตา่ กว่า100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพแย่ลง หรืออยู่ในระดับทีไ่ ม่ดี
▪ ค่ า ดัช นี อ ยู่ ใ นระดับ 100 แสดงว่ า ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมมีค วามเชื่อ มัน่ ว่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หรืออยู่ในสภาพทรงตัวในระดับเดิม
▪ ค่าดัชนี อยู่ในระดับสูงกว่า 100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันว่
่ า
ภาวะการณ์ดา้ นนัน้ ๆ จะมีสภาพดีขน้ึ หรืออยู่ในระดับทีด่ ี
ดัชนี ความเชื่อมันฯเดื
่ อนเมษายน 2563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือน
เมษายน 2563 จานวน 1,102 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
30.7,32.4 และ 36.9 ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 30.0,15.4,15.9,26.8 และ 11.9
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 77.8 และ 22.2 ตามลาดับ
ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 75.9
ปรับ ตัว ลดลงจากระดับ 88.0 ในเดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมา และค่ า ดัช นี ฯ ต่า สุ ด ในรอบ 11 ปี
นับตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2552
ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม ปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 11 ปี โดยเป็ นการปรับตัวลดลงใน
ทุกขนาดของอุตสาหกรรมทัง้ ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจากความกังวลต่อ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 มาตรการล็อคดาวน์ เพื่อควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ ส่งผล
ให้การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้าคงทน ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต
การลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทัง้ ยังประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่มคี วาม
รุนแรงส่งผลกระทบต่อรายได้และกาลังซือ้ ในภาคเกษตร
สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ าปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 88.8 โดยลดลงจาก
96.0 ในเดือนมีนาคม โดยค่าดัชนีฯ ต่าที่สุด ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2552 เนื่องจากผู้ประกอบการมี
ความกังวลต่อการประกอบกิจการในอนาคตทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง จากปั ญหาเศรษฐกิจโลกและเศรฐกิจ
ในประเทศทีช่ ะลอตัวลง ภายหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ คี วามรุนแรงขึน้ และขยายวงกว้าง
ไปทัวโลก
่
และยังไม่แน่ชดั ว่าวิกฤตโควิด-19 จะสิน้ สุดเมื่อใด
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ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมช่วงเดือนเมษายน 2562 – เมษายน 2563
ปี
เดือน
TISI
TISI(E)

2562
2563
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
95.0 95.9 94.5 93.5 92.8 92.1 91.2 92.3 91.7 92.2 90.2 88.0 75.9
101.9 103 101.3 102.3 103 103.4 102.9 101.3 100.1 99.4 98.1 96.0 88.8

หมายเหตุ : TISI (E) หมายถึงดัชนีความเชื่อมั ่นฯคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า

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

TISI(E) 88.8

TISI 75.9

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563
ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนเมษายน2563 อยู่ทร่ี ะดับ 75.9 ปรับตัวลดลง จากระดับ 88.0 ใน
เดือนมีนาคม ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯที
่ ่ลดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2)
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ดัชนีค วามเชื่อ มันฯอยู
่
่ท่ีระดับ 70.9 ลดลงจากระดับ 87.8 ในเดือ น
มีนาคม ค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ ้อในประเทศ ซึ่งอยู่ท่รี ะดับ 72.5 ลดลงจาก
ระดับ 87.7 ในเดือนมีนาคม ขณะทีย่ อดคาสังซื
่ ้อจากต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 73.7 ลดลงจากระดับ 90.8
ในเดือนมีนาคม
ยอดขายโดยรวม ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 71.5 ลดลงจากระดับ 86.9 ในเดือนมีนาคม ค่า
ดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดขายในประเทศซึ่งอยู่ท่รี ะดับ 72.4 ลดลงจากระดับ 85.0 ใน
เดือนมีนาคม ขณะทีด่ ชั นียอดขายในต่างประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 73.5 ลดลงจากระดับ 88.8 ในเดือนมีนาคม
ปริ มาณการผลิ ต ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 73.1 ลดลงจากระดับ 87.2 ในเดือนมีนาคม
ต้นทุนการประกอบการ (ผกผัน) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 78.0 ลดลงจากระดับ83.0 ใน
เดือนมีนาคม
ผลประกอบการ ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่ี 71.5 ลดลงจากระดับ 83.3 ในเดือนมีนาคม
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า
ดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้าอยู่ทร่ี ะดับ 88.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.0 ใน
เดือนมีนาคม ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ท่ลี ดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม (คาดการณ์) ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ อยู่ทร่ี ะดับ 91.2 ลดลงจากระดับ 98.8
ในเดือนมีนาคม ค่าดัชนีฯที่ ลดลง เกิดจากองค์ประกอบดัชนียอดคาสังซื
่ ้อในประเทศอยู่ท่รี ะดับ 92.3
ลดลงจากระดับ 98.7 ในเดือนมีนาคม ขณะดัชนียอดคาสังซื
่ ้อต่างประเทศ ซึ่งอยู่ทร่ี ะดับ 90.7 ลดลงจาก
ระดับ 98.5 ในเดือนมีนาคม
ยอดขายโดยรวม (คาดการณ์) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 91.9 ลดลงจากระดับ 98.5 ใน
เดือนมีนาคม ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ที่ลดลงเกิดจาก องค์ประกอบดัชนียอดขายในประเทศอยู่ท่ีระดับ
91.0 ลดลงจากระดับ 98.3 ในเดือนมีนาคม ขณะทีด่ ชั นียอดขายในต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 91.0 ลดลง
จากระดับ 98.0 ในเดือนมีนาคม
ปริ มาณการผลิ ต (คาดการณ์) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 87.8 ลดลง จากระดับ 99.0 ใน
เดือนมีนาคม จากยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม (คาดการณ์) และยอดขายโดยรวม (คาดการณ์) ทีล่ ดลง
ต้ นทุนการประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่ีระดับ 82.5 ลดลงจากระดับ
84.5 ในเดือนมีนาคม
ผลประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 90.7 ลดลงจากระดับ 99.1 ใน
เดือนมีนาคม
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ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในแต่ละองค์ประกอบเดือนมีนาคม เทียบกับเดือนเมษายน
2563
ดัชนี คำดกำรณ์
ดัชนี ปัจจุบนั
ดัชนี
3 เดือนข้ำงหน้ ำ
มี.ค.-63 เม.ย.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63

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

87.8
87.7
90.8
86.9
85.0
88.8
87.2
94.5
83.0
83.3

70.9
72.5
73.7
71.5
72.4
73.5
73.1
89.1
78.0
71.5

ทีม่ า คานวณโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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98.8
98.7
98.5
98.5
98.3
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91.2
92.3
90.7
91.9
91.0
91.0
87.8
97.8
82.5
90.7
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั น่ ฯจ าแนกตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 45 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
(ตามรูปแบบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) พบว่าในเดือนเมษายน
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 5
อุตสาหกรรม ได้แก่ ยา,ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,ผลิตภัณฑ์ยาง,พลาสติก,ผูผ้ ลิตเครื่องมือแพทย์สุขภาพ
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯ เพิ่ มขึ้ น แต่ มี ค่ า ดัช นี ฯ ต่ า กว่ า 100มี จ านวน 2
อุตสาหกรรม ได้แก่ เยื่อและกระดาษ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มั น่ ฯลดลง แต่ มี ค่ า ดัช นี ฯ มากกว่ า 100 มี จ านวน 5
อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์,เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น,อาหาร,อลูมเิ นียม,เครื่องสาอาง
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯลดลง และมี ค่ า ดัช นี ฯ ต่ า กว่ า 100 มี จ านวน 33
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิง่ ทอ,เครื่องนุ่ งห่ม,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ,รองเท้า,อัญมณีและเครื่องประดับ ,
เหล็ก,ปูนซีเมนต์,หลังคาและอุปกรณ์ ,แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรามิก,โรงเลื่อย และโรงอบ
ไม้,ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น ,เฟอร์นิเจอร์,ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์, เครื่องจักรกลและโลหะการ,
เครื่อ งจัก รกลการเกษตร,ต่อ เรือ ซ่อ มเรือ และก่อ สร้างงานเหล็ก ,หล่ อ โลหะ,ไฟฟ้ าอิเ ล็กทรอนิก ส์แ ละ
โทรคมนาคม,น้ าตาล, สมุนไพร,น้ ามันปาล์ม,ผลิต ภัณฑ์เสริมอาหาร,โรงกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม,ก๊ า ซ,
พลัง งานหมุ น เวียน,ปิ โ ตรเคมี,เคมี, การพิม พ์และบรรจุ ภัณ ฑ์, หัต ถกรรมสร้า งสรรค์ ,การจัด การเพื่อ
สิง่ แวดล้อม,เทคโนโลยีชวี ภาพ
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ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563
TISI
TISI >
100

TISI <
100

TISI

ยานยนต์,เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น,
อาหาร,อลูมเิ นียม,เครื่องสาอาง

ยา,ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,ผลิตภัณฑ์ยาง,พลาสติก,ผูผ้ ลิต
เครื่องมือแพทย์สุขภาพ

(มีนาคม= 4 กลุ่ม) (เมษายน= 5 กลุ่ม)

(มีนาคม =9 กลุ่ม) (เมษายน =5 กลุ่ม)

สิง่ ทอ,เครื่องนุ่งห่ม,หนังและผลิตภัณฑ์
หนัง,รองเท้า,อัญมณีและเครื่องประดับ,
เหล็ก,ปูนซีเมนต์,หลังคาและอุปกรณ์,
แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรา
มิก,โรงเลื่อย และโรงอบไม้,ไม้อดั ไม้บาง
และวัสดุแผ่น,เฟอร์นิเจอร์,ชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์,เครื่องจักรกลและโลหะ
การ,เครื่องจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อม
เรือและก่อสร้างงานเหล็ก,หล่อโลหะ,ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,น้ าตาล,
สมุนไพร,น้ ามันปาล์ม,ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร,โรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม,ก๊าซ,
พลังงานหมุนเวียน,ปิ โตรเคมี,เคมี,การ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,หัตถกรรมสร้างสรรค์,
การจัดการเพือ่ สิง่ แวดล้อม
,เทคโนโลยีชวี ภาพ

เยื่อและกระดาษ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

(มีนาคม = 28 กลุ่ม) (เมษายน = 33 กลุ่ม)

(มีนาคม =4กลุ่ม) (เมษายน =2กลุ่ม)
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม
2562
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กลุ่ม 1 อุตสำหกรรมแฟชัน่ – ลดลง 5 กลุ่ม
สิง่ ทอ
100.0 99.2 98.6 96.4 94.9 92.5 90.3 88.1 86.3
เครือ่ งนุ่งหุม่
102.5 105.4 103.6 102.9 104.2 104.8 106.8 108.4 106.7
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
64.9 67.7 68.4 66.7 65.6 64.3 67.1 68.3 66.7
รองเท้า
89.1 91.4 90.0 88.7 86.7 85.0 84.6 84.7 82.9
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
79.0 78.3 76.5 74.7 73.0 74.7 75.5 76.8 73.8
กลุ่ม 2 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและเครื่องใช้ในบ้ำน – ลดลง 9 กลุ่ม
เหล็ก
95.0 97.5 95.8 93.2 90.4 88.2 86.0 84.5 82.6
ปูนซีเมนต์
95.0 97.3 100.0 97.3 95.7 94.3 91.7 95.0 93.3
หลังคาและอุปกรณ์
55.8 57.6 59.3 57.1 56.3 56.0 55.4 57.0 55.3
แกรนิตและหินอ่อน
63.6 65.3 67.1 66.0 64.3 61.7 59.4 57.1 55.5
แก้วและกระจก
99.1 100.0 100.9 97.5 98.5 100.0 101.7 98.0 94.5
เซรามิก
68.7 70.0 68.1 66.7 68.0 66.3 64.8 61.5 59.0
โรงเลือ่ ย โรงอบไม้
60.0 58.5 56.0 53.6 52.6 53.8 51.3 48.6 48.2
ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
53.1 55.8 54.8 52.7 51.8 52.7 52.5 51.4 50.8
เฟอร์นเิ จอร์
60.5 63.3 61.9 60.8 60.0 58.1 60.0 60.7 61.8
กลุ่ม 3 อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องจักรกล – ลดลง 6 กลุ่ม
ยานยนต์
132.9 133.3 131.4 130.0 128.6 126.9 124.6 122.7 122.2
ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
129.4 130.6 131.3 129.7 127.5 124.8 122.7 120.6 118.1
เครือ่ งจักรกลและโลหะการ
86.8 84.8 82.6 84.0 81.4 79.1 80.9 77.4 75.1
เครือ่ งจักรกลการเกษตร
57.3 55.2 54.6 54.0 53.5 52.6 52.3 53.1 51.9
ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก 95.7 97.1 95.4 97.1 97.5 95.6 93.3 91.1 88.6
หล่อโลหะ
102.5 105.3 103.5 104.0 103.3 101.4 99.0 96.7 95.7
กลุ่ม 4 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอิ เล็ทรอนิ กส์ – ลดลง 2 กลุ่ม
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 119.2 117.1 115.0 112.7 110.4 109.0 105.9 106.8 108.1
เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น 115.3 116.8 118.2 119.0 119.4 117.1 114.6 111.0 113.1
อุตสำหกรรม
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
87.0
108.6
63.8
85.0
70.0

84.8
106.0
61.6
86.7
67.9

83.5
103.0
60.0
83.3
64.8

70.5
89.5
48.0
70.8
55.6

81.0
94.2
54.8
54.7
95.4
57.1
50.3
55.4
63.7

77.7
96.7
52.5
52.7
97.1
55.8
47.8
54.8
61.4

74.3
95.0
51.3
50.0
95.0
53.3
46.9
52.6
58.8

66.0
82.2
44.6
40.0
81.4
44.6
42.4
44.8
48.3

124.0
115.2
72.8
48.7
86.7
96.0

125.0
111.7
70.7
47.7
83.6
92.7

123.3
108.7
68.2
45.8
80.0
90.0

112.0
96.5
57.1
42.0
66.7
76.7

104.5 102.7 99.7 84.6
114.2 116.3 118.4 105.2
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม (ต่อ)
2562
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กลุ่ม 5 อุตสำหกรรมอำหำรและยำ –เพิ่ มขึ้น 1 กลุ่ม ลดลง 5 กลุ่ม
อาหาร
129.7 131.0 131.7 132.6 133.1 133.6
น้าตาล
85.0 83.3 82.9 81.5 80.0 81.5
ยา
104.0 102.0 103.1 105.1 105.8 106.7
สมุนไพร
84.0 81.7 82.7 81.5 83.1 84.6
น้ามันปาล์ม
68.2 67.1 68.0 66.7 68.3 66.7
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
81.8 81.1 80.0 77.8 76.0 76.4
กลุ่ม 6 อุตสำหกรรมพลังงำน - เพิ่ มขึ้น 1 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
โรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม
153.3 160.0 146.7 140.0 133.3 120.0
ก๊าซ
85.3 87.2 88.9 91.4 90.5 88.0
ผู้ผลิตไฟฟ้ า
176.0 180.0 160.0 165.0 156.7 152.0
พลังงานหมุนเวียน
83.6 86.4 85.7 88.0 87.5 85.5
กลุ่ม 7 อุตสำหกรรมสนับสนุน – เพิ่ มขึ้น 5 กลุ่ม ลดลง 8 กลุ่ม
ปิ โตรเคมี
120.0 118.3 117.3 114.6 112.9 112.0
เคมี
107.5 109.8 108.5 109.9 111.3 112.5
ผลิตภัณฑ์ยาง
104.3 103.3 104.0 102.2 102.7 101.5
พลาสติก
119.6 121.2 122.4 119.9 121.1 121.7
เยือ่ และกระดาษ
78.7 80.8 80.0 78.8 76.2 73.5
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
92.0 93.9 94.4 92.7 94.1 95.4
อลูมเิ นียม
125.8 127.6 128.8 131.1 132.0 132.9
หัตถกรรมสร้างสรรค์
47.8 46.2 45.9 47.9 51.3 52.7
การจัดการเพือ่ สิง่ แวดล้อม
94.3 96.4 94.7 92.0 91.1 88.6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
82.7 85.0 86.7 87.5 88.0 88.4
เทคโนโลยีชวี ภาพ
61.1 60.0 59.2 57.3 58.9 60.0
เครือ่ งสาอาง
125.5 127.4 128.2 127.4 125.7 123.6
ผู้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์และสุขภาพ
90.9 89.1 91.1 89.6 91.1 92.5
อุตสำหกรรม

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
135.6
83.3
107.4
82.1
68.0
73.3

135.8
81.3
109.5
82.4
70.0
75.6

137.0
80.0
112.5
85.0
68.2
74.7

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

110.0
84.5
148.6
83.8

90.0
81.5
140.0
85.6

85.0
78.2
137.8
82.4

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

111.3
109.6
102.7
123.1
73.8
96.3
135.0
55.5
86.7
90.0
57.5
126.1
94.8

108.9
110.5
103.2
124.0
74.8
96.9
136.5
57.8
83.5
91.4
60.0
126.7
91.0

107.0
111.1
100.7
122.4
77.5
99.1
138.7
58.8
81.2
90.0
58.9
128.6
91.4

105.4
112.8
101.9
119.1
79.0
101.3
140.0
55.0
78.6
91.7
60.0
129.2
92.5

102.2
109.8
102.3
115.6
81.1
102.0
137.6
53.0
75.7
88.3
57.5
126.4
96.0

100.0
110.2
104.0
115.9
81.9
102.9
140.0
51.2
72.4
89.1
54.4
124.0
97.5

84.3
95.8
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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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามขนาดอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมขนาดย่อม มีจานวนแรงงานตัง้ แต่ 1 – 49 คน
2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีจานวนแรงงานตัง้ แต่ 50-199 คน
3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีจานวนแรงงานมากกว่า 200 คนขึน้ ไป
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามขนาดของกิจการในเดือ นเมษายน 2563 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของทุกขนาดอุตสาหกรรม ทัง้ ขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 2)
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 56.0 ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 69.4 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีค่ ่าดัชนีฯปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ,อุตสาหกรรม
แก้วและกระจก,อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่ี 73.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.0 ใน
เดือ นมีนาคม องค์ประกอบดัช นี ฯคาดการณ์ ท่ี ล ดลงได้แ ก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 73.4 ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 88.3 ในเดือ นมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัว ลดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
สาหรับอุต สาหกรรมขนาดกลางที่ค่ าดัชนี ฯ ปรับตัว ลดลง ได้แก่ อุต สาหกรรมน้ ามัน ปาล์ ม ,
อุตสาหกรรมน้าตาล,อุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ทร่ี ะดับ 90.8 ปรับตัวลดลง จากระดับ
96.4 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดัชนีความเชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ท่รี ะดับ 94.7 ปรับตัว
ลดลง จากระดับ 106.8 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัว ลดลงได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่คี ่าดัชนีฯปรับตัว ลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและ
โลหะการ,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้น
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ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่รี ะดับ 99.9 ปรับตัวลดลง จากระดับ
107.8 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตารางที่ 5 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ
ขนำดอุตสำหกรรม
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

เม.ย. พ.ค. มิ .ย.
81.5 80.5 79.5
95.0 95.7 93.1
108.3 109.0 107.1

ก.ค.
78.0
91.8
107.8

2562
2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
77.7 77.5 75.3 74.8 73.3 73.0 70.9 69.4 56.0
91.3 91.0 87.4 89.9 88.3 92.1 90.1 88.3 73.4
107.3 108.1 109.0 110.9 108.4 111.2 108.1 106.8 94.7

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างเดือนมีนาคม กับเดือน
เมษายน 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้ า12จาก21
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม รายภูมิภาค
ดัชนีความเชื่อมันฯรายภู
่
มภิ าค ประจาเดือ นเมษายน 2563 จากการสารวจพบว่า ดัชนีความ
เชื่อมันฯ
่ ของทุกภูมภิ าค ทัง้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากเดือนมีนาคม โดยมีรายละเอียดมีดงั นี้ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 3)
ภาคกลาง ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 73.1 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 88.3 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนี ฯที่ ลดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคกลางที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ (รถยนต์นงั ่ และรถจักรยานยนต์ มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้กาลังซื้อในประเทศชะลอตัว ประกอบกับรถยนต์หลายค่ายหยุด
การผลิตชัวคราว
่
ขณะที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อ
ลดลงจากฟิ ลปิ ปิ นส์ ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง)
อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่ม มี
ยอดขายในประเทศลดลง ตามการชะลอตัวของกาลังซื้อในประเทศ ขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป ส่งออกไปยังตลาดยุโรปลดลง)
อุตสาหกรรมอลู มิเนี ย ม (ผลิต ภัณ ฑ์อ ลู มิเ นี ย ม มีค าสัง่ ซื้อ ลดลงจากในประเทศจากความ
ต้อ งการในอุต สาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่ว นยานยนต์ และอาหาร ที่มีการผลิต ลดลง ด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์อลูมเิ นียม ท่อสแตนเลส มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดยุโรป)
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมพลาสติ ก ( ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทขวดพลาสติก ถุงและฟิ ลม์ พลาสติก บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ าดื่ม มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ ด้านการส่งออกบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก มียอดคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาดสหรัฐฯ และญีป่ ่ นุ )
ดัชนี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ
96.0 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ภาคเหนื อ ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 62.9 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 71.6 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับ ตัวลดลงได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ (ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาดจีน
อินโดนีเซีย สหรัฐฯ เวียดนามและเมียนมาร์ เนื่องจากความต้องการใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตเครื่องนุ่ งห่ม
ลดลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19)
หน้ า13จาก21
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

อุตสาหกรรมเซรามิ ก (กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์เซรามิก มีคาสังซื
่ ้อและยอดขายในประเทศ
ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ในธุรกิจก่อสร้างลดลง ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องใช้บน
โต๊ะอาหารคู่คา้ จากยุโรปและญีป่ ่ นุ ชะลอการสังซื
่ อ้ สินค้า)
อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าผันคอ กระเป๋ าผ้า ของที่ระลึก
ต่างๆ เครื่องจักรสาร สินค้าโอท็อป มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากการท่องเที่ยวหยุดชะงัก และ
การงดจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ เพือ่ ป้ องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19)
อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (ผลิต ภัณฑ์เ ยื่อ และกระดาษ มีค าสังซื
่ ้อ ในประเทศเพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากความต้องการใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย และบรรจุภณ
ั ฑ์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์
กระดาษทิชชู่ มียอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้เพิม่ ขึน้ เพือ่ สุขอนามัย)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 81.2 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 86.6 ในเดื อนมีนาคม องค์ประกอบดัช นีฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 70.3
ปรับตัวลดลง จากระดับ 86.2 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลงได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม (เครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน มียอดขาย
ในประเทศลดลง เนื่องจากกาลังซื้อในประเทศชะลอตัว จากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด -19
นอกจากนี้การปิ ดห้างสรรพสินค้าและการงดจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ทาให้ยอดขายลดลง ด้านการ
ส่งออกสินค้าชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีคาสังซื
่ อ้ จากประเทศญีป่ ่ นุ ลดลง)
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป เสือ้ ผ้ากีฬา มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาด
สหรัฐฯ และญี่ป่ ุ น เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19
ขณะทีเ่ สือ้ ผ้าสาเร็จรูปมียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากมีการประกาศปิ ดห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
ต่างๆ)
อุตสาหกรรมน้ าตาล (น้ าตาลทรายขาว มียอดขายในประเทศลดลงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีล่ ดลง และความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารลดลง ด้านการส่งออกน้าตาลทรายมีคาสังซื
่ ้อ
ลดลงจากตลาดCLMVเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ชะลอตัว)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 81.0 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 87.6 ในเดื อนมีนาคม องค์ประกอบดัช นีฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
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ภาคตะวันออก ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 93.3 ปรับตัวลดลง
จากระดับ 107.6 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับ ตัว ลดลงได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรรมเครื่องปรับอากาศและทาความเย็น (เครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็น มีคาสัง่
ซื้อในประเทศลดลง จากการชะลอตัวของกาลังซื้อในประเทศ ประกอบกับมีการปิ ดห้างสรรพสินค้าทาให้
ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้ายากขึ้น ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบลดลง จาก
ตลาดญีป่ ่ ุน ยุโรปและตะวันออกกลาง)
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ (สินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ มียอดขายใน
ประเทศเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวลดลง จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้านการ
ส่งออกมีคาสังซื
่ อ้ เครื่องประดับลดลงจากสหรัฐฯ และยุโรป)
อุตสาหกรรรมเหล็ก ( ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีคาสังซื
่ ้อ
ในประเทศลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ในภาคก่อสร้างชะลอตัว และการหยุดผลิตรถยนต์ชวคราว
ั่
จากวิกฤตโควิด-19 ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์)
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ า อยู่ ที่ ระดับ 102.7 ปรับตัว ลดลง
ระดับ 113.1 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่ีลดลง ได้แก่ ยอดรับคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ภาคใต้ ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 68.4 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 74.5 ในเดื อนมีนาคม องค์ประกอบดัช นีฯ ที่ปรับตัว ลดลง ได้แก่ ยอดรับค าสังซื
่ ้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มขวด มียอดขายในประเทศลดลงโดยเฉพาะ
จากร้านอาหาร โรงแรมและภัตตาคาร น้ ามันปาล์มดิบมีคาสังซื
่ ้อลดลง จากความต้องการใช้ผลิตน้ ามัน
ไบโอดีเซลทีช่ ะลอลง จากมาตรการภาครัฐทีจ่ ากัดการเดินทางในช่วงการระบาดของโควิด-19)
อุต สาหกรรมโรงเลื่ อ ย โรงอบไม้ (ไม้ย างพาราแปรรู ป มีค าสัง่ ซื้อ จากประเทศจีน ลดลง
ประกอบกับในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 การขนส่งโลจิสติกส์มคี วามล่าช้าเนื่องจากมีการปิ ด
ท่าเรือ ขณะทีค่ วามต้องการใช้ไม้สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านเรือนลดลง)
อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น (ผลิตภัณฑ์ไม้อดั ไม้ปาร์ตเิ คิล มียอดขายในประเทศ
ลดง จากความต้องการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ลี ดลง ด้านการส่งออกไม้ปาร์ตเิ คิล ไปตะวันออก
กลางได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาให้ลูกค้าชะลอการสังซื
่ อ้ )

หน้ า15จาก21
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์ และถุงมือทาความสะอาด มี
คาสังซื
่ ้อภายในประเทศเพิม่ ขึ้น จากความต้องการใช้ทาความสะอาดและใช้ทางการแพทย์เพื่อป้ องกัน
โรคโควิด-19 ขณะทีก่ ารส่งออกถุงมือยางการแพทย์ไปยังสหรัฐฯและจีนเพิม่ ขึน้ )
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 83.2 ปรับตัวลดลง จากระดับ
88.2 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับตัว ลดลง ได้แก่ ยอดรับคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตาราง ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามภูมิภาค
ภำค
กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค.
98.3 99.0 96.5 94.7
80.9 81.6 80.7 78.7
93.5 94.3 91.0 88.8
110.2 111.0 109.1 109.7
80.8 78.3 79.4 76.4

2562
2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
93.8 92.0 91.7 93.0 91.9 93.0 90.2 88.3 73.1
78.1 77.7 76.6 78.7 77.7 76.2 73.1 71.6 62.9
88.1 87.0 89.3 88.4 87.0 90.9 87.7 86.2 70.3
111.0 111.3 111.9 112.9 110.7 112.0 109.1 107.6 93.3
75.5 74.5 73.1 75.7 75.4 77.2 75.2 74.5 68.4

ภาพที่ 3ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามรายภูมภิ าคเปรียบเทียบระหว่างเดือนมีนาคม กับเดือนเมษายน
2563
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมจาแนกตามการส่งออก
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขายในเดือนเมษายน 2563 จาก
การส ารวจพบว่ า ค่ า ดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ฯ กลุ่ ม ที่เ น้ น ตลาดในประเทศ และดัช นี ฯ กลุ่ ม ที่เ น้ น ตลาด
ต่างประเทศ ปรับตัวลดลง จากเดือนมีนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 4)
กลุ่มที่ มีการส่งออกน้ อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย (เน้ นตลาดในประเทศ) ดัชนีค วาม
เชื่อมันฯในเดื
่
อนเมษายน อยู่ท่รี ะดับ 73.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.1 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบ
ดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ
และผลประกอบการ
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม นี้ ท่ีค่ า ดัช นี ฯ ปรับ ตัว ลดลง ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ ง ห่ ม ,
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร,อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง เป็ นต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 89.5 ปรับตัวลดลง จากระดับ
96.5 ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบดัชนี ฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
กลุ่มที่มีการส่งออกตัง้ แต่ ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้นตลาดในต่างประเทศ) ดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 83.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.7 ในเดือนมีนาคม
องค์ประกอบดัชนี ฯ ที่ปรับตัว ลดลง ได้แ ก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต
ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
สาหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ทค่ี ่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอกนิกส์
และโทรคมนาคม,อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ,อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เป็ น
ต้น
ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า อยู่ทร่ี ะดับ 86.4 ปรับตัวลดลง จากระดับ
94.6 ในเดือ นมีนาคม องค์ประกอบดัชนี ฯ คาดการณ์ ท่ีล ดลง ได้แก่ ยอดค าสังซื
่ ้อ โดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
ตารางที่ 7 ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย
ตลำด

เม.ย. พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

เน้ นตลำดในประเทศ
92.8 94.1 92.8 91.9
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
105.0 103.3 101.3 99.9
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

2562
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2563
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

91.1

90.8

89.4

90.3

89.9

90.2

88.5

86.1

73.8

98.9

97.5

98.1

99.6

98.7

99.5

95.6

93.7

83.3
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ภาพที่ 4 ดัชนี ความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย เปรียบเทียบเดือน
มีนาคมกับเดือนเมษายน 2563

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการเดือนเมษายน 2563
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเดือนเมษายน 2563 จากการสารวจพบว่า ปั จจัยที่
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลเพิม่ ขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนปั จจัยทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความกังวล
ลดลงได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9)
สภาวะเศรษฐกิ จโลก จากผลการสารวจในเดือ นเมษายน 2563 มีผู้ประกอบการที่ต อบว่ า
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 69.5 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 67.3 ใน
เดือนมีนาคม เนื่องจากผูป้ ระกอบการกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด – 19 ทีก่ ระจายไปทัวโลกส่
่
งผลให้คาสังซื
่ อ้ ต่างประเทศลดลง
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ จากการสารวจพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อ
ปั จจัยทางการเมืองในเดือนเมษายน 2563 ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 44.9 ลดลงจากร้อยละ 49.3 ใน
เดือนมีนาคม เนื่องจากภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโควิด – 19 มากขึน้
อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลีย่ นอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ เฉลีย่ เดือนเมษายน 2563 อยู่ทร่ี ะดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง จากค่าเฉลี่ยใน
เดือนมีนาคม ที่ 32.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผลการสารวจพบว่า มีผู้ประกอบการที่ตอบว่าอัตรา
แลกเปลีย่ นทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 39.2 ลดลง จากร้อยละ 42.3 ในเดือนมีนาคม
(ภาพที่ 5) เนื่องจากเงินบาทของไทยอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
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ราคาน้ามัน จากผลการสารวจในเดือนเมษายน 2563 มีผปู้ ระกอบการทีต่ อบว่า ราคาน้ ามันส่ง
ผลกระทบต่อการดาเนินกิจการในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 29.7 ลดลง จากร้อยละ 31.7 ในเดือน
มีน าคม (ตารางที่ 8) จากราคาน้ า มัน ขายปลีก ในประเทศปรับ ตัว ลดลง ตามทิศ ทางราคาน้ า มัน ใน
ตลาดโลก
อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ จากการสารวจในเดือนเมษายน 2563 ผูป้ ระกอบการตอบว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ส่งผลต่อการดาเนินงานในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 17.9 ลดลง จากร้อยละ 18.8 ในเดือนมีนาคม
เนื่องจากธนาคารออกมาตรการลดดอกเบีย้ และพักชาระดอกเบีย้ แก่ผปู้ ระกอบการ
ตารางที่ 8 การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิ บ ในเดือนเมษายน 2563

ที่มา: Federal Reserve Bank of St.Louis., IndexMundi.
หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล Oilprice.com ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 ในช่วงระหว่างวันซื้อขาย (*ราคา Dubai วันที่ 13 พ.ค. 63 / เดือน เม.ย. 63 ใช้ข้อมูล ณ วันที่
30)
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ภาพที่ 5 ค่าเงิ นบาทประจาเดือนเมษายน 2563

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

ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)ของสกุลเงิ นในภูมิภาคเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เดือน
เมษายน 2563

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ นเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน
ทีม่ า:www.oanda.com
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ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ

ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

จัดทาโดย โดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1.) ขอให้พจิ ารณาคืนเงินประกันไฟฟ้ าให้กบั ธุรกิจ SMEs ทีใ่ ช้มเิ ตอร์ขนาดไม่เกิน 50 แอมป์ เพือ่ จะ
ได้นาเงินใช้หมุนเวียนในกิจการช่วงวิกฤตโควิด-19
2.) ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแก่ SME 3 ปี ทุกธุรกิจ (ปี ภาษี 63-65)
---------------------------------------------------------
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