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• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือ น
สิงหาคม 2564 จานวน 1,395 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
31.3 ,32.6 และ 36.1ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 27.6,16.2,16.3,23.9 และ 16.0
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 67.1 และ 32.9 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 76.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 78.9 ในเดื อนกรกฎาคม โดยค่ าดัชนี ฯปรับตัวลดลงต่าสุด ในรอบ 16
เดื อ นนั บตัง้ แต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 และเป็ นการปรับตัวลดลงในทุ กภูมิภ าคและทุกขนาด
อุตสาหกรรม ขณะทีอ่ งค์ประกอบของดัชนีฯ ปรับตัวลดลงทุกด้านทัง้ คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
• ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ อความเชื่ อ มันผู
่ ้ประกอบการในเดื อนนี้ ได้แก่ สถานการณ์ แ พร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้ภาครัฐ ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้ม ี
ความเข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้ ขยายพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็ น 29 จังหวัด และบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ตลอดเดือนสิงหาคม จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลง
ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่คลีค่ ลายส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตลดลงและการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการส่งออก นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม
ยังมีความกังวลเกีย่ วการฉีดวัคซีนให้กบั พนักงานในโรงงานทีย่ งั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศมีความไม่แน่ นอนสูง กาลังซื้อในประเทศที่ยงั อ่อนแอ และปั ญหาขาดสภาพคล่อง
ของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการส่งออกอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศชะลอลงจากสถานการณ์ระบาด
ของโควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย ขณะทีป่ ั ญหาอัตราค่าระวางเรือทีท่ รงตัวในระดับสูง
ส่งผลให้ผสู้ ่งออกมีต้นทุนค่าขนส่งเพิม่ ขึน้ รวมถึงปั ญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ฯ
• สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 90.9 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจาก 89.3 ใน

เดือนกรกฎาคม ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการมองว่าหากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ควบคู่ไป
กับการเร่งฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนครอบคุลมทุกกลุ่ม จะช่วยลดจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ลงได้ และจะทาให้
หน้ า1จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆฟื้ นตัว ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการเห็นว่าภาครัฐควรเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงเร่งขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
• ดัชนี ความเชื่ อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ในเดือ นสิงหาคม 2564 จากการ
สารวจพบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยูท่ ร่ี ะดับ 52.8
72.1 และ 102.0 ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.9,73.9 และ 104.8 ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายขนาดของอุตสาหกรรม สารวจ
พบว่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ทร่ี ะดับ 70.6,89.0
และ 110.0 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 69.7,86.9 และ 109.0 ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนี ความเชื่ อมันฯ
่ จาแนกตามรายภูมิภาค ในเดือนสิงหาคม 2564 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยูท่ ่ี
ระดับ 75.0,54.8,68.8,100.0 และ 75.7 ตามลาดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 77.8,57.5,69.5,105.6 และ
79.3 ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้า จาแนกตามรายภูมภิ าค จากการสารวจพบว่าดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ของดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ทร่ี ะดับ 93.7,68.4,81.3,111.9 และ 86.8 ตามลาดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
ระดับ 93.2,67.6,80.7,111.3 และ 86.4 ตามลาดับ ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนี ความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามตลาด ในเดือนสิงหาคม 2564 จากการสารวจพบว่าค่าดัชนี
ความเชื่อ มันฯ
่ กลุ่ ม ที่เ น้ น ตลาดในประเทศอยู่ท่ีร ะดับ 71.8 ปรับ ตัว ลดลงจากระดับ 74.0 ในเดือ น
กรกฎาคม ขณะที่ดชั นีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศอยู่ท่รี ะดับ 87.2 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 89.1 ในเดือนกรกฎาคม
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดในประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 89.0
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 87.6 ในเดือนกรกฎาคม ขณะทีด่ ชั นีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ของกลุ่มทีเ่ น้นตลาดต่างประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 94.6 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 92.8 ในเดือนกรกฎาคม
ด้านข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการที่มีต่อภาครัฐประจาเดือนสิ งหาคม2564 คือ 1.) ขอให้
ภาครั ฐ สนั บ สนุ นงบประมาณในการจั ด ตั ้ง Factory Quarantine และ Factory Accommodation
Isolation ภายในโรงงาน รวมทัง้ ช่ ว ยจัด หาและสนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่า ยในการซื้อ ชุ ด ตรวจ ATK เพื่อ สุ่ ม
ตรวจหาผูต้ ดิ เชือ้ ในสถานประกอบการ ทุกๆ 14 วัน ตามมาตรการ Bubble and Seal 2.)ขอให้ภาครัฐเร่ง
ฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ม.33 รวมทัง้ จัดให้ม ี Mobile Units ฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ณ สถานประกอบการ
เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโควิด -19ในสถานประกอบการ เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิต
และภาคส่งออกของประเทศ 3.) ขยายมาตรการพักชาระหนี้ ทงั ้ เงินต้นและดอกเบี้ย ออกไปอย่างน้อย 6
เดือน ถึง 1 ปี ให้กบั สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ
รวมถึงสนับสนุ นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อ เสริมสภาพคล่องให้กบั ผู้ประกอบการ SMEs 4.) ขอให้ภาครัฐ
เจรจากับประเทศคู่คา้ เพื่อสร้างความเชื่อมันเกี
่ ย่ วกับความปลอดภัยในสินค้าส่งออกของไทย
หน้ า2จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
Thai Industries Sentiment Index: TISI
ประจาเดือนสิ งหาคม 2564
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 ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมมี ค 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
่ อนสิ งหาคม 2564
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการประจาเดือ น
สิงหาคม 2564 จานวน 1,395 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ
31.3 ,32.7 และ 36.1ของกลุ่ มตัว อย่างทัง้ หมด ตามล าดับ แบ่งเป็ นกลุ่ มอุ ต สาหกรรมในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 27.6,16.2,16.3,23.9 และ 16.0
ตามล าดับ และแบ่งตามกลุ่ มอุต สาหกรรมที่เ น้ นตลาดในประเทศ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่เ น้ นตลาด
ต่างประเทศ ร้อยละ 67.1 และ 32.9 ตามลาดับ
• ผลการสารวจดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 76.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 78.9 ในเดื อนกรกฎาคม โดยค่ าดัชนี ฯปรับตัวลดลงต่าสุด ในรอบ 16
เดื อ นนั บตัง้ แต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 และเป็ นการปรับตัวลดลงในทุ กภูมิภ าคและทุกขนาด
อุตสาหกรรม ขณะทีอ่ งค์ประกอบของดัชนีฯ ปรับตัวลดลงทุกด้านทัง้ คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
• ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ อความเชื่ อ มันผู
่ ้ประกอบการในเดื อนนี้ ได้แก่ สถานการณ์ แ พร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้ภาครัฐ ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้ม ี
ความเข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้ ขยายพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็ น 29 จังหวัด และบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ตลอดเดือนสิงหาคม จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลง
ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่คลีค่ ลายส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตลดลงและการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการส่งออก นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม
ยังมีความกังวลเกีย่ วการฉีดวัคซีนให้กบั พนักงานในโรงงานทีย่ งั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศมีความไม่แน่นอนสูง กาลังซือ้ ในประเทศทีย่ งั อ่อนแอ และปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หน้ า3จาก25
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ของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการส่งออกอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศชะลอลงจากสถานการณ์ระบาด
ของโควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย ขณะทีป่ ั ญหาอัตราค่าระวางเรือทีท่ รงตัวในระดับสูง
ส่งผลให้ผสู้ ่งออกมีต้นทุนค่าขนส่งเพิม่ ขึน้ รวมถึงปั ญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ฯ
• สาหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 90.9 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจาก 89.3 ใน

เดือนกรกฎาคม ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการมองว่าหากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ควบคู่ไป
กับการเร่งฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนครอบคุลมทุกกลุ่ม จะช่วยลดจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ลงได้ และจะทาให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆฟื้ นตัว ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการเห็นว่าภาครัฐควรเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงเร่งขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม ปั จจุบนั และดัชนี คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2563
– เดือนสิ งหาคม 2564
ปี
เดือน
TISI
TISI(E)

ส.ค.
84.0
94.5

ก.ย.
85.2
93.3

2563
ต.ค.
86.0
91.9

พ.ย.
87.4
94.1

ธ.ค.
85.8
92.7

ม.ค.
83.5
91.1

ก.พ.
85.1
92.0

มี.ค.
87.3
94.0

2564
เม.ย. พ.ค.
84.3 82.3
91.8 92.8

มิ .ย.
80.7
90.8

ก.ค.
78.9
89.3

ส.ค.
76.8
90.9

หมายเหตุ : TISI (E) หมายถึงดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
ใน 3 เดือนข้างหน้า
ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเชื่อมันฯปั
่ จจุบนั (TISI) และดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
ใน 3
เดือนข้างหน้า (TISI(E)) ตัง้ แต่เดือนมกราคม2560 – สิงหาคม 2564

TISI(E) 90.9

TISI 76.8

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม เดือนสิ งหาคม 2564
ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนสิงหาคม 2564 อยูท่ ร่ี ะดับ 76.8 ปรับตัวลดลง จากระดับ 78.9 ใน
เดือนกรกฎาคม ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯที
่ ล่ ดลง เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2)
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่ี74.5 ลดลงจากระดับ 77.6 ในเดือนกรกฎาคม
ค่าดัชนีฯ ทีล่ ดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ อ้ ในประเทศ ซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับ 73.8 ลดลงจากระดับ 77.1
ในเดือนกรกฎาคม ขณะทีย่ อดคาสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศ อยู่ทร่ี ะดับ 89.0 ลดลงจากระดับ 91.7 ในเดือน
กรกฎาคม
ยอดขายโดยรวม ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 74.3 ลดลงจากระดับ 77.6 ในเดือนกรกฎาคม
ค่าดัชนีฯ ทีล่ ดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดขายในประเทศซึง่ อยู่ท่ี 73.0 ลดลงจากระดับ 76.2 ในเดือน
กรกฎาคม ขณะทีย่ อดขายจากต่างประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ 86.7 ลดลงจากระดับ 89.4 ในเดือนกรกฎาคม
ปริ มาณการผลิ ต ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่ ท่ ร่ี ะดับ 76.7 ลดลงจากระดับ 79.8 ในเดือนกรกฎาคม
ต้นทุนการประกอบการ (ผกผัน) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
ท่ ร่ี ะดับ 64.2 ลดลงจากระดับ 66.9 ใน
เดือนกรกฎาคม
ผลประกอบการ ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่ ท่ ร่ี ะดับ 75.3 ลดลงจากระดับ 78.3 ในเดือนกรกฎาคม
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ า
ดัชนีความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่รี ะดับ 90.9 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 89.3
ในเดือนกรกฎาคม ทัง้ นี้ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ คาดการณ์ท่เี พิม่ ขึน้ เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคาสังซื
่ ้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ อยู่ท่รี ะดับ 95.2 เพิม่ ขึ้นจากระดับ
92.7 ในเดือนกรกฎาคม ค่าดัชนีฯทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากองค์ประกอบดัชนียอดคาสังซื
่ อ้ ในประเทศ อยูท่ ร่ี ะดับ
95.0 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 92.5 ในเดือนกรกฎาคม ขณะดัชนียอดคาสังซื
่ อ้ ต่างประเทศ ซึง่ อยู่ทร่ี ะดับ 99.8
เพิม่ ขึน้ จากระดับ 97.2 ในเดือนกรกฎาคม
ยอดขายโดยรวม (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 96.3 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 94.0 ใน
เดือนกรกฎาคม ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ที่เพิม่ ขึ้นเกิดจาก องค์ประกอบดัชนียอดขายในประเทศอยู่ท่ี
ระดับ 95.3 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 92.8 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ดชั นียอดขายในต่างประเทศ อยู่ท่รี ะดับ
99.8 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 98.0 ในเดือนกรกฎาคม
ปริ มาณการผลิ ต (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ทร่ี ะดับ 95.9 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 94.0 ใน
เดือนมิถุนายน จากยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม (คาดการณ์) และยอดขายโดยรวม (คาดการณ์) ทีเ่ พิม่ ขึน้
ต้ นทุนการประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 71.5 ลดลงจากระดับ
72.6 ในเดือนกรกฎาคม
ผลประกอบการ (คาดการณ์ ) ดัชนีความเชื่อมันฯอยู
่
่ท่รี ะดับ 95.5 เพิม่ ขึน้ จากระดับ 93.2 ใน
เดือนกรกฎาคม
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ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในแต่ละองค์ประกอบเดือนกรกฎาคม เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564

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. ต้นทุนกำรประกอบกำร (ผกผัน)
5. ผลประกอบกำร

ก.ค.64
77.6
77.1
91.7
77.6
76.2
89.4
79.8
66.9
78.3

ส.ค.64
74.5
73.8
89.0
74.3
73.0
86.7
76.7
64.2
75.3

ดัชนี คำดกำรณ์
3 เดือนข้ำงหน้ ำ
ก.ค.64
ส.ค.64
92.7
95.2
92.5
95.0
97.2
99.8
94.0
96.3
92.8
95.3
98.0
99.8
94.0
95.9
72.6
71.5
93.2
95.5

ทีม่ า คานวณโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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) พบว่าในเดือนสิงหาคม
2564 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 6
อุตสาหกรรม ได้แก่ ยา,ผู้ผลิตไฟฟ้ า,ปิ โตรเคมี,ผลิต ภัณฑ์ยาง,พลาสติก,ผู้ผลิตเครื่อ งมือแพทย์และ
สุขภาพ
▪ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า ดั ช นี ความเชื่ อ มัน่ ฯ เพิ่ มขึ้ น แต่ มี ค่ า ดั ช นี ฯ ต่ า กว่ า 100มี จ านวน 2
อุตสาหกรรม ได้แก่ อัญมณีและเครือ่ งประดับ,สมุนไพร
▪ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนี ความเชื่อมันฯลดลง
่
แต่มีค่าดัชนี มากกว่า 100 มีจานวน 6 อุตสาหกรรม
ได้แก่ ยานยนต์,ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์,เครื่องปรับอากาศและทาความเย็น ,อาหาร,โรงกลันน
่ ้ ามัน
ปิ โตรเลียม,อลูมเิ นียม
▪ 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 31
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิง่ ทอ,เครื่องนุ่ งห่ม,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,รองเท้า,เหล็ก,ปูนซีเมนต์,หลังคาและ
อุปกรณ์ ,แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรามิก,โรงเลื่อย โรงอบไม้,ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
,เฟอร์นิเจอร์,เครือ่ งจักรกลและโลหะการ,เครือ่ งจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
หน้ า6จาก25
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,หล่ อ โลหะ,ไฟฟ้ าอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ละโทรคมนาคม,น้ าตาล,น้ ามันปาล์ม ,ผลิตภัณฑ์เ สริมอาหาร,ก๊ าซ,
พลังงานหมุนเวียน,เคมี,เยื่อและกระดาษ,การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,หัตถกรรมสร้างสรรค์,การจัดการเพื่อ
สิง่ แวดล้อม,ดิจทิ ลั ,เทคโนโลยีชวี ภาพ,เครือ่ งสาอาง
▪ ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2564
TISI
TISI >
100

TISI <
100

TISI

ยานยนต์,ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์,
เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น,อาหาร,
โรงกลันน
่ ้ ามันปิ โตรเลียม,อลูมเิ นียม

ยาผูผ้ ลิตไฟฟ้ า,ปิ โตรเคมี,ผลิตภัณฑ์ยาง
,พลาสติก,ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์และสุขภาพ

(กรกฎาคม= 3 กลุ่ม) (สิ งหาคม= 6 กลุ่ม)

(กรกฎาคม= 11 กลุ่ม) (สิ งหาคม= 6 กลุ่ม)

สิง่ ทอ,เครือ่ งนุ่งห่ม,หนังและผลิตภัณฑ์หนัง,
รองเท้า,เหล็ก,ปูนซีเมนต์,หลังคาและอุปกรณ์,
แกรนิตและหินอ่อน,แก้วและกระจก,เซรามิก
,โรงเลื่อย โรงอบไม้,ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
,เฟอร์นิเจอร์,เครือ่ งจักรกลและโลหะการ,
เครือ่ งจักรกลการเกษตร,ต่อเรือซ่อมเรือและ
ก่อสร้างงานเหล็ก,ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม,หล่อโลหะ, น้ าตาล,น้ามันปาล์ม,
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ก๊าซ,พลังงานหมุนเวียน
,เคมี,เยือ่ และกระดาษ,การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์,
หัตถกรรมสร้างสรรค์,การจัดการเพื่อสิง่ แวดล้อม
,ดิจทิ ลั ,เทคโนโลยีชวี ภาพ,เครือ่ งสาอาง

อัญมณีและเครือ่ งประดับ,สมุนไพร

(กรกฎาคม = 25 กลุ่ม) (สิ งหาคม = 31 กลุ่ม)

(กรกฎาคม = 6 กลุ่ม) (สิ งหาคม = 2 กลุ่ม)
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม
2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
กลุ่ม 1 อุตสำหกรรมแฟชัน่ – เพิ่ มขึ้น 1 กลุ่ม ลดลง 4 กลุ่ม
สิง่ ทอ
64.3 65.9 68.8 71.7
เครือ่ งนุ่งหุม่
88.0 87.1 84.3 87.1
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
42.2 45.0 46.7 47.8
รองเท้า
64.0 65.7 64.3 65.5
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
49.4 51.5 50.4 50.0
กลุ่ม 2 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและเครื่องใช้ในบ้ำน – ลดลง 9 กลุ่ม
เหล็ก
64.7 67.6 70.0 70.4
ปูนซีเมนต์
85.7 84.0 85.5 86.7
หลังคาและอุปกรณ์
53.1 55.8 58.1 56.5
แกรนิตและหินอ่อน
47.3 48.0 50.4 49.3
แก้วและกระจก
89.2 90.0 92.0 94.0
เซรามิก
50.0 52.8 55.8 58.6
โรงเลือ่ ย โรงอบไม้
49.0 51.0 54.0 55.3
ไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น
43.1 45.7 48.0 52.0
เฟอร์นเิ จอร์
48.8 50.9 55.3 58.6
กลุ่ม 3 อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องจักรกล – ลดลง 6 กลุ่ม
ยานยนต์
120.0 121.3 122.5 123.8
ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์
104.1 105.2 107.3 108.5
เครือ่ งจักรกลและโลหะการ
56.6 55.4 55.0 54.8
เครือ่ งจักรกลการเกษตร
51.1 50.2 48.2 47.2
ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
56.7 55.6 53.3 50.9
หล่อโลหะ
72.4 75.5 75.2 76.7
กลุ่ม 4 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอิ เล็ทรอนิ กส์ – ลดลง 2 กลุ่ม
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
83.2 84.4 87.8 89.1
เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น
100.6 98.7 101.5 103.5
อุตสำหกรรม

2564
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.
70.4
86.3
50.7
66.4
49.5

68.8
85.2
48.6
68.2
47.7

66.0
83.2
47.7
70.8
46.7

68.1
84.7
45.9
72.9
49.6

64.0
80.0
43.5
68.8
45.0

62.2
78.0
43.2
67.0
43.8

58.8
74.4
42.0
64.8
47.0

57.1
70.6
40.2
60.9
49.4

53.8
66.9
38.5
58.9
51.3

72.6
88.2
58.0
50.5
92.4
61.2
53.1
50.9
56.8

75.1
85.7
54.7
50.0
90.5
60.3
51.2
50.0
55.6

77.3
88.2
54.4
49.4
91.8
59.2
51.9
47.1
56.7

78.7
90.0
51.8
48.8
93.3
59.0
53.5
48.2
57.2

80.0
86.0
48.7
44.4
89.2
55.0
49.6
44.7
52.4

81.3
87.5
51.4
41.7
87.5
52.6
48.5
44.3
50.3

84.1
86.7
50.0
40.3
84.4
52.3
47.9
42.1
53.1

79.8
81.8
47.2
39.4
80.0
48.8
45.5
39.8
55.4

76.7
78.7
43.3
37.9
76.9
46.7
43.1
39.5
53.7

126.3
110.1
54.5
45.7
50.6
74.7

123.8
107.0
53.9
45.3
49.6
73.6

125.0
108.0
52.8
45.1
47.0
72.5

125.6
109.6
55.9
44.7
44.4
75.4

126.7
110.2
51.1
40.9
42.2
74.3

124.2
107.6
54.0
45.1
40.0
78.2

126.7
108.2
55.1
44.0
38.3
80.0

127.7
109.0
56.3
42.3
34.6
77.3

124.7
105.9
54.2
41.7
34.2
74.7

91.4 91.1 92.3 93.3 95.7 97.7 99.1 100.3 99.3
106.0 108.9 110.0 111.6 114.5 115.7 116.0 116.4 115.3
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ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามรายอุตสาหกรรม (ต่อ)
2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
กลุ่ม 5 อุตสำหกรรมอำหำรและยำ – เพิ่ มขึ้น 2 กลุ่ม ลดลง 4 กลุ่ม
อาหาร
128.9 130.0 130.6 131.6
น้าตาล
77.5 75.6 77.5 80.0
ยา
118.4 116.6 118.9 120.0
สมุนไพร
67.0 69.6 72.9 76.4
น้ามันปาล์ม
55.0 53.7 57.5 60.9
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
61.0 63.5 67.2 69.5
กลุ่ม 6 อุตสำหกรรมพลังงำน - เพิ่ มขึ้น 1 กลุ่ม ลดลง 3 กลุ่ม
โรงกลันน
่ ้ามันปิ โตรเลียม
100.0 93.3 85.0 86.7
ก๊าซ
60.9 60.0 58.2 60.0
ผู้ผลิตไฟฟ้ า
160.0 162.2 157.1 158.0
พลังงานหมุนเวียน
72.9 74.2 76.7 79.4
กลุ่ม 7 อุตสำหกรรมสนับสนุน – เพิ่ มขึ้น 4 กลุ่ม ลดลง 9 กลุ่ม
ปิ โตรเคมี
93.7 92.2 90.9 91.7
เคมี
99.6 101.4 104.1 105.7
อุตสำหกรรม

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

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
54.1
100.0
108.0

115.8
121.8
92.6
101.3
129.3
36.6
72.3
98.3
57.1
101.8
109.5

117.9
123.5
95.2
103.2
131.8
34.7
74.4
96.4
59.6
105.0
110.0

2564
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.
127.2
78.3
122.6
79.0
60.7
71.5

123.4
76.7
122.9
81.6
58.4
69.5

123.9
79.4
121.1
83.0
59.8
71.4

124.4
80.0
122.1
85.3
61.4
72.6

120.5
76.7
123.0
86.7
57.1
73.0

116.5
75.7
124.0
84.2
58.0
70.4

112.1
74.1
125.6
82.0
57.3
69.6

106.7
70.0
126.3
83.5
53.6
66.9

102.1
67.6
127.4
84.6
53.0
64.1

90.0
58.5
151.4
81.6

80.0
56.4
155.0
78.0

95.0
55.2
160.0
78.8

104.0
58.0
175.0
79.2

96.0
60.0
176.0
75.0

90.0
59.2
180.0
73.6

110.0
58.3
155.0
70.9

104.0
59.6
145.0
69.4

102.0
56.6
150.0
68.0

94.3 94.7 96.4 98.4 95.0 96.4 99.1 101.1 103.1
103.6 101.8 102.8 104.2 102.4 100.4 98.2 99.4 96.3
118.4
121.9
98.0
104.2
134.2
38.1
77.1
98.3
62.1
105.9
110.2

121.6
120.2
98.6
103.5
127.1
42.9
68.3
99.0
61.1
104.0
108.8

122.6
121.3
99.1
104.8
127.4
42.0
69.5
101.2
63.8
106.7
110.1

124.1
121.5
100.8
106.7
127.9
41.9
72.9
102.5
67.1
109.1
110.6

หน้ า9จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

124.6
124.0
97.3
102.1
123.3
39.5
69.1
103.3
62.2
104.4
114.3

126.4
121.3
94.0
98.9
123.8
37.9
65.7
101.7
60.0
103.3
111.4

127.1
118.9
92.7
100.2
120.8
36.1
61.5
98.5
56.7
102.9
115.0

128.8
120.9
90.9
101.7
121.7
35.7
58.6
94.5
53.5
98.2
115.7

129.1
121.6
90.0
99.5
119.0
34.8
56.9
92.0
49.4
96.7
120.5
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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 นสิงหาคม 2564 จากการสารวจพบว่า
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ ของทุกขนาดอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 2)
อุตสาหกรรมขนาดย่ อ ม ดัช นี ค วามเชื่ อมันฯ
่ ในเดื อนสิ ง หาคม2564 อยู่ที่ ระดับ 52.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.9 ในเดือนกรกฎาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
• ความเชื่อมันผู
่ ้ประกอบการขนาดย่อมปรับตัว ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบ
จากสถานการณ์ โควิด-19 มีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่ งผล
กระทบต่อการผลิต ขณะที่ภาครัฐประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29
จังหวัดเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศชะลอลง
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการขนาดย่อมมีคาสังซื
่ อ้ และยอดขายลดลงและบางรายประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
นอกจากนี้ยงั ประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตสูงจากราคาวัตถุดบิ ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ขณะทีก่ ารปรับ
ราคาสินค้าทาได้ยาก รวมถึงปั ญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวด้วย
• สาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีความเชื่อมันลดลง
่
ได้แก่ กลุ่มสินค้าแฟชัน่ (สิง่ ทอ
เครือ่ งนุ่งห่ม หนังและผลิตภัณฑ์หนัง รองเท้า) รวมทัง้ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว อาทิ หัตถกรรม
สร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเซรามิก
• ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 70.6 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ
69.7 ในเดื อนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ ท่ีเพิม่ ขึ้น ได้แก่ คาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ดัชนี ความเชื่ อมันฯ
่ ในเดือนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 72.1
ลดลง จากระดับ 73.9 ในเดือนกรกฎาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
• ความเชื่อมันผู
่ ป้ ระกอบการขนาดกลางปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือนทีผ่ ่านมา โดยมีปัจจัยลบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทีม่ คี วามรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ภาครัฐยกระดับมาตรการ
ควบคุมโควิด-19ให้เข้มงวดขึน้ และการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศ และการดาเนินกิจการของ
หน้ า10จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

ภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการยังประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตสูง จากราคาวัตถุดบิ ค่าขนส่ง แต่
การปรับราคาสินค้าทาได้ยาก รวมถึงปั ญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมอาหาร รวมทัง้ ภาคก่อสร้าง
• ส าหรับ สิ น ค้ า อุต สาหกรรมขนาดกลางที่ มี ค วามเชื่ อ มันลดลง
่
ได้แ ก่ อุต สาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ (ปูนซีเมนต์,หลังคาและอุปกรณ์,แก้วและกระจก,โรงเลื่อย โรงอบไม้,ไม้
อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น) อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ (น้ ามันปาล์ม น้ าตาล ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร)
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดื อนข้ างหน้ าอยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
จากระดับ 86.9 ในเดือนกรกฎาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ เพิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อ
โดยรวม ปริมาณการผลิต ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 102.0
ปรับตัวลดลง จากระดับ 104.8 ในเดือนกรกฎาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ที่ปรับตัว ลดลง ได้แก่
ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
• ในเดือนสิงหาคม ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปรับตัว ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการ
ส่งออกทาให้กาลังการผลิตลดลงในอุตสาหกรรมอาหาร ชิน้ ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็ น
ต้น นอกจากนี้ปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ฯ และทาให้การส่งมอบสินค้าล่าช้า
• สาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค่าดัชนี ฯปรับตัวลดลง ได้แก่ ยานยนต์ ชิน้ ส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ เครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น เครือ่ งจักรกลและโลหะการ เหล็ก อลูมเิ นียม เป็ นต้น
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯ
่ คาดการณ์ 3 เดื อนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 110.0 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
จากระดับ 109.0 ในเดือนกรกฎาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ เพิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ตารางที่ 5 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดของกิจการ
ขนำดอุตสำหกรรม
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

2564
2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.
60.0 61.4 63.7 65.7 63.1 61.9 64.0 67.7 64.3 61.1 57.9 54.9 52.8
88.3 90.0 87.2 89.8 86.9 84.0 85.9 87.9 83.4 80.5 76.5 73.9 72.1
104.6 103.2 104.2 105.5 106.5 102.9 103.3 104.7 102.2 103.3 104.0 104.8 102.0
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ตสาหกรรม
ขนำดอุตสำหกรรม
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
ขนำดย่อม
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่

ส.ค.

ก.ย.

2563
ต.ค.
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พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

81.4 79.3 75.9 78.1 76.5 75.6 76.4 78.8 76.6 75.8 71.6 69.7 70.6
97.4 96.1 93.3 96.7 93.9 90.9 91.4 94.0 90.3 93.3 89.5 86.9 89.0
105.2 103.9 104.5 106.5 107.0 105.5 106.6 108.0 106.4 107.6 108.6 109.0 110.0

ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างเดือนกรกฎาคม กับเดือน
สิงหาคม 2564

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม รายภูมิภาค
ดัชนีความเชื่อมันฯรายภู
่
มภิ าค ประจาเดือ นสิงหาคม 2564 จากการสารวจพบว่า ดัชนีความ
เชื่อมันฯ
่ ของทุกภูมภิ าค ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดมีดงั นี้ (ตารางที่ 6 และภาพ
ที่ 3)
ภาคกลาง ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 75.0 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 77.8 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนี ฯที่ลดลง ได้แก่ คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม
ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงขึน้ ส่งผลให้ภาครัฐยกระดับมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้ ขยายพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็ น
29 จังหวัด และขยายมาตรการล็อกดาวน์ตลอดเดือนสิงหาคม มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลง และเป็ นอุปสรรคในการดาเนินกิจการของภาคธุรกิจ
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ตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index

• ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมทาให้กาลังการผลิตลดลงใน
หลายอุตสาหกรรม
• ปั ญหาการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์/ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้
กาลังการผลิตลดลง และการส่งมอบสินค้ามีความล่าช้า
• ผูป้ ระกอบการ SMEs ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ประชาชนบางส่วน
อุตสาหกรรมในภาคกลางที่ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร (อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทานมียอดขายในประเทศลดลง อาหารสัตว์
เลีย้ งมียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากกาลังซือ้ ของประชาชนลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่แน่ นอน
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ทาให้อุปสงค์ในประเทศชะลอตัว ประชาชนระมัดระวังการใช้
จ่าย ด้านการส่งออกอาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย)
อุตสาหกรรมเหล็ก (ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณและเหล็กลวดมียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กยังชะลอตัว ด้านการ
ส่งออกมีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากสหรัฐฯ ญี่ป่ นุ และเวียดนาม ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จาก
ราคาวัตถุดบิ )
อุตสาหกรรมอลูมิเนี ยม (สินค้าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียม มีคาสังซื
่ อ้ ในประเทศลดลงจาก
ความต้อ งการใช้ใ นอุ ต ฯอาหาร ชิ้น ส่ ว นและอะไหล่ ย านยนต์ ขณะเดีย วกัน ผู้ป ระกอบการมีต้ น ทุ น
ประกอบการสูงขึน้ ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมเิ นียม มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดสหรัฐฯ และญีป่ ่ นุ )
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมพลาสติ ก (สิน ค้า บรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลาสติก ประเภทกล่ อ ง ถุ ง พลาสติก กระสอบ
พลาสติก รวมทัง้ ฟิ ล์มพลาสติก มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่ งออกผลิต ภัณฑ์พลาสติก
มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากตลาดสหรัฐฯ ญีป่ ่ นุ และจีน)
ดัชนี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 93.7 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากระดับ
93.2 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯคาดการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
ภาคเหนื อ ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 54.8 ปรับตัวลดลง จาก
ระดับ 57.5 ในเดื อนกรกฎาคม องค์ป ระกอบดัช นี ฯ ที่ป รับ ตัว ลดลง ได้แ ก่ ยอดค าสัง่ ซื้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
หน้ า13จาก25
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ปัจจัยลบ
• สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลีค่ ลาย ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอ
• การยกระดับมาตรควบคุ มโควิด -19 ส่ งผลกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่า ยใน
ภาคเหนือลดลง ทาให้ยอดขายสินค้าลดลงและกระทบต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการ
• ผูป้ ระกอบการ SMEs ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการบางรายยังเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ยาก
• ต้นทุนประกอบการปรับตัวสูงขึน้ จากราคาวัตถุดบิ
• ปั ญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ประชาชนบางส่วน
• อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ (ผลิตภัณฑ์ผา้ ผืน เส้นใยสิง่ ทอ เส้นใยประดิษฐ์ มีคาสังซื
่ อ้ ในประเทศลดลง
จากความต้องการในการผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป ชะลอลง ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ใน
โรงงานบางแห่งทาให้กาลังการผลิต ลดลง ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อลดลงจากประเทศเวียดนามญี่ป่ ุน
และสหรัฐฯ)
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (สินค้าเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูป มียอดขายในประเทศลดลงเนื่อ งจาก
ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากยังไม่
่ มนใจในภาวะเศรษฐกิ
ั่
จ ประกอบห้างสรรพสินค้าปิ ดจาก
มาตรการวบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ ด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูป ประเภทไม้และเหล็ก และ
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ มีคาสังซื
่ อ้ จากตลาดสหรัฐฯ และญีป่ ่ นุ ลดลง)
อุต สาหกรรมเซรามิ ก (กระเบื้อ งเซรามิก สุ ข ภัณ ฑ์เ ซรามิก มีย อดขายในประเทศลดลง
เนื่องจากภาคก่อสร้างชะลอลงจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ของภาครัฐ ขณะที่ผลิตภัณฑ์เซรามิก
ประเภทของทีร่ ะลึกมียอดขายในประเทศลดลง)
อุตสาหกรรมในภาคเหนื อที่ส่งผลด้านบวก ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมสมุนไพร (ผลิต ภัณ ฑ์ย าสมุน ไพร โดยเฉพาะยาฟ้ า ทะลายโจร กระชายและ
ขมิ้นชัน มียอดยอดขายในประเทศเพิม่ จากจากเดือนก่อนหน้ า เนื่องจากกระแสนิยมใช้สมุนไพรดูแล
สุขภาพและการป้ องกันไวรัสโควิด-19)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 68.4 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จาก
ระดับ 67.6 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่เี พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

หน้ า14จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 68.8
ปรับตัวลดลงจากระดับ 69.5 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสัง่
ซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์โควิด-19 ทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย ส่งผลทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคลดลง
• ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทาให้กาลังการผลิตลดลง โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
• ปั ญหาการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ทาให้กระทบ
การผลิตและส่งมอบสินค้าล่าช้า
• ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs บางรายขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
จากยอดขายสินค้าทีล่ ดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจัยบวก
• สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยงั ขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ประเทศคู่คา้ เนื่องจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์
โลกอยูใ่ นช่วงขาขึน้
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ประชาชนบางส่วน
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ส่งผลด้านลบต่ อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม (สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน อาทิ
เตาไมโครเวฟ พัดลม ตู้เย็น มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากกาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ขณะที่
ห้างสรรพสินค้าปิ ดเนื่องจากมาตรควบคุมโควิด -19 ด้านการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ ามีคาสังซื
่ ้อลดลงจาก
สหรัฐ ฯ ญี่ป่ ุ นและจีน ขณะที่ปั ญ หาการขาดแคลนชิป เซมิค อนดัก เตอร์ส่ ง ผลกระทบต่ อ การผลิต
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์)
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ ม (ผลิตภัณฑ์เสื้อสาเร็จรูป มียอดขายในประเทศลดลง เนื่องจาก
กาลังซือ้ ในประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่แน่ นอน รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19
มีความรุนแรงขึน้ ขณะทีก่ ารระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้กาลังการผลิตลดลง)
อุตสาหกรรมน้าตาล (ผลิตภัณฑ์น้าตาลทราย มีคาสังซื
่ อ้ ในประเทศลดลง ตามความต้องการใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มลดลง ขณะที่ร้านอาหารและภัตาคารมีคาสังซื
่ ้อน้ าตาลลดลงจาก
มาตรการห้ามนัง่ รับประทานอาหารในร้าน ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ ้อลดลงจากตลาดอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย จากอุปสงค์ในประเทศคู่คา้ ชะลอตัว)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ระดับ 81.3 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จาก
ระดับ 80.7 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่เี พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

หน้ า15จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ภาคตะวันออก ดัชนี ความเชื่อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวลดลง
จากระดับ 105.6 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับ ตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทวีความรุนแรงแรงขึน้ โดยเฉพาะการระบาดใน
โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตลดลงและการส่งมอบสินค้าล่าช้าโดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมที่เ น้ น การส่ ง ออก อาทิ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ชิ้น ส่ ว นและอะไหล่ ย านยนต์
อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศและทาความเย็น อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็ นต้น
• ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้ายานยนต์
• ปั ญหาอัตราค่าระวางเรือทีท่ รงตัวในระดับสูงส่งผลให้ผสู้ ่งออกมีตน้ ทุนค่าขนส่งเพิม่ ขึน้
ปัจจัยบวก
• การอ่อนค่าของเงินบาทเป็ นปั จจัยสนับสนุนภาคการส่งออกในเดือนนี้
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ประชาชนบางส่วน
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ที่ส่งผลด้านลบต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนและอะไหล่ ย านยนต์ (ชิ้นส่ ว นและอะไหล่ ร รถยนต์ ล้อ แม็กรถยนต์
มีย อดขายในประเทศลดลง เนื่ อ งจากมาตรการล็อ กดาวน์ ท าให้อุ ป สงค์ใ นประเทศชะลอลง ขณะที่
สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมทาให้โรงงานบางแห่งต้องปิ ดชัวคราว
่
กระทบ
กาลังการผลิต ด้านการส่งออกอุปกรณ์รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ มีคาสังซื
่ ้อลดลงจากประเทศสหรัฐฯ
ออสเตรเลียและเยอรมนี)
อุตสาหกรรมยานยนต์ (การผลิตรถยนต์ล ดลงจากเดือ นก่อ นหน้ า เนื่องจากผู้ประกอบการ
ประสบปั ญหาขาดแคลนชิพที่เป็ นชิ้นส่วนสาคัญ ในการผลิตจึงต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่น สาหรับ
ยอดขายรถยนต์ใ นประเทศปรับตัว ลดลง ลูกค้า มีการยกเลิกการจองรถหรือ เลื่อ นการรับ รถออกไป
เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากไม่มนใจในภาวะเศรษฐกิ
ั่
จ ขณะที่สถาบัน
การเงินมีความเข้มงวดในการอนุ มตั สิ นิ เชื่อ)
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทาความเย็น (เครื่องปรับอากาศ มียอดขายในประเทศ
ลดลง เนื่ อ งจากอยู่ใ นช่ ว งฤดูฝ น ท าให้ค วามต้อ งการใช้เ ครื่อ งปรับ อากาศลดลง ด้า นการส่ ง ออก
เครือ่ งปรับอากาศและชิน้ ส่วน มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดญี่ป่ นุ และเวียดนาม ขณะทีเ่ ครือ่ งคอมเพรสเซอร์
ของเครือ่ งทาความเย็น มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ จากประเทศญีป่ ่ นุ และสหรัฐฯ)

หน้ า16จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ส่งออกไปยังตลาด
อินเดีย ฮ่องกง เบลเยียม สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์เ พิ่มขึ้น ขณะที่เครื่องประดับเงิน
มีค าสังซื
่ ้อ เพิ่มขึ้นจากการส่ งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร เนื่อ งจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ เริม่ ฟื้ นตัว)
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 111.9 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
ระดับ 111.3 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ท่เี พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
ภาคใต้ ดัชนี ความเชื่ อมันฯในเดื
่
อนสิ งหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 75.7 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 79.3 ในเดื อนกรกฎาคม องค์ป ระกอบดัช นี ฯ ที่ป รับ ตัว ลดลง ได้แ ก่ ยอดค าสัง่ ซื้อ โดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์โควิด-19 ทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย รวมทัง้ มาตรการล็อกดาวน์ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดภาคใต้
ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในภาคใต้ยงั คงชะลอตัวลง ส่งผลกระทบยอดขาย
สินค้าอุตสาหกรรม อาทิ อาหารทะเลแปรรูป น้ ามันปาล์ม ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้อดั ไม้บาง
และวัสดุแผ่น
• สถานการณ์การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม ยังไม่คลี่คลายส่งกระทบกาลังการผลิตใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอาหาร
• ปั ญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมอาหาร
• มาตรการจากัดการเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังหดตัวสูง สภาวะเศรษฐกิจ
ในภาคใต้ยงั ไม่ฟ้ื นตัว
ปัจจัยบวก
• ผลิตภัณฑ์ยางประเภทถุงมือยางทางการแพทย์ยงั มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอแลนด์ และญีป่ ่ ุน
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้กบั ประชาชนบางส่วน
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านลบ ต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม (ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มขวด มียอดขายในประเทศลดลง จากอุปสงค์
ในประเทศชะลอตัว รวมถึงผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ห้ามนัง่ รับประทานอาหารในร้าน
ด้านการส่งออกมีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย)

หน้ า17จาก25
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อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ (ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้สาหรับก่อสร้างบ้านมียอดขายใน
ประเทศลดลง ตามความต้องการใช้ไ ม้ใ นการก่ อสร้างที่อ ยู่อ าศัยลดลง ด้านการส่งออกมีค าสังซื
่ ้อ ไม้
ยางพาราแปรรูปลดลง จากเกาหลีใต้และเวียดนาม)
อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บางและวัสดุแผ่น (ไม้อดั ไม้บาง ไม้ปาร์ตเิ คิล มียอดขายในประเทศ
ลดลงจากความต้องการใช้ในภาคก่อสร้างชะลอลงในช่วงการระบาดของโควิด -19 ด้านการส่งออกไม้อดั
มีคาสังซื
่ อ้ ลดลงจากตลาดเกาหลีใต้และมาเลเซีย)
อุตสาหกรรมในภาคใต้ ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่
อุตสากรรมผลิ ตภัณฑ์ยาง (ผลิต ภัณฑ์ถุ งมือ ยางทางการแพทย์ และถุ งมือ ทาความสะอาด
มีคาสังซื
่ อ้ ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง จากความต้องการใช้เพื่อป้ องกันโรคโควิด -19 ด้านการส่งออก
ถุงมือยางการแพทย์ มีคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากตลาดสหรัฐฯ จีน ญีป่ ่ นุ เยอรมนี และออสเตรเลีย
เนื่อ งจากสถานการณ์ โควิด -19 ยังไม่ค ลี่ค ลาย ผลิต ภัณฑ์ยางรถยนต์ขยายตัว ที่ดีของตลาดสหรัฐ ฯ
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้)
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ าอยู่ที่ 86.8 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น จากระดับ
86.4 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯที่ปรับตัว เพิม่ ขึ้น ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม ยอดขาย
โดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ
ตาราง ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม จาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภำค
กลำง
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออก
ใต้

ส.ค. ก.ย.
85.3 86.5
66.5 62.4
73.0 73.8
103.2 102.0
81.9 82.2

2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.
85.7 87.1 86.9 83.9 86.3 89.2 86.2 81.9 80.1 77.8 75.0
64.9 63.6 63.0 62.6 61.7 65.8 62.3 60.0 59.0 57.5 54.8
75.9 76.5 77.0 75.8 78.1 79.9 75.3 72.5 71.3 69.5 68.8
103.1 105.2 107.2 104.7 105.5 106.3 103.0 104.1 105.0 105.6 100.0
84.0 85.8 85.3 82.9 84.6 86.9 83.1 84.3 82.0 79.3 75.7

ส.ค. ก.ย.
96.4 97.0
85.2 82.0
88.1 84.9
104.9 101.9
90.9 87.3

2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.
94.3 97.7 97.0 96.2 97.4 99.4 95.3 98.3 95.0 93.2 93.7
79.2 77.0 76.8 75.5 74.1 76.5 73.7 72.3 69.9 67.6 68.4
83.4 86.2 89.9 82.3 83.7 85.7 83.5 82.7 81.4 80.7 81.3
102.9 105.4 106.6 104.6 105.4 108.5 107.3 109.2 110.8 111.3 111.9
85.7 87.0 88.1 87.3 88.3 90.8 88.4 90.7 88.9 86.4 86.8

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

หน้ า18จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
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ภาพที่ 3ดัชนีค วามเชื่อ มันฯจ
่ าแนกตามรายภูม ิภ าคเปรีย บเทียบระหว่ างเดือ นกรกฎาคม กับเดือ น
สิงหาคม 2564

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมจาแนกตามตลาด
ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามตลาด (ร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย) ในเดือ นสิงหาคม
2564 จากการสารวจพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมันฯ
่ กลุ่มที่เน้ นตลาดในประเทศ และกลุ่มที่เน้ นตลาด
ต่างประเทศ ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 4)
• กลุ่มที่ มีการส่ งออกน้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของยอดขาย (เน้ นตลาดในประเทศ) ดัชนีค วาม
เชื่อ มันฯในเดื
่
อ นสิงหาคม 2564 อยู่ท่ีระดับ 71.8 ปรับตัว ลดลงจากระดับ 74.0 ในเดือ นกรกฎาคม
องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และ
ต้นทุนประกอบการ ผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ทวีความรุนแรงกระจายวงกว้างในทุกภูมภิ าค
• ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิด -19 ในพื้นที่ 29 จังหวัด บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์
มาตรการจากัดการเดินทางในประเทศ รวมทัง้ มาตรการห้ามนัง่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
ในร้านอาหาร ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง
• ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทาให้กาลังการผลิตลดลง รวมทัง้ การฉีด
วัคซีนให้กบั พนักงานในโรงงานยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
• ผูป้ ระกอบการ SMEs ยังประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หน้ า19จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
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ปัจจัยบวก
• มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึง่ ช่วยเพิม่ กาลังซือ้ ให้ประชาชน
สาหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ที่ค่าดัชนี ฯปรับตัวลดลง ได้ แก่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์, อุ ต สาหกรรมเครื่อ งส าอาง,อุ ต สาหกรรมเครื่อ งนุ่ งห่ ม ,อุ ต สาหกรรมสิ่งทอ,อุ ต สาหกรรม
เครือ่ งจักรกลการเกษตร เป็ นต้น
ขณะที่ดชั นี ความเชื่อมันฯคาดการณ์
่
3 เดือนข้างหน้ า อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจาก
ระดับ 87.6 ในเดือนกรกฎาคม องค์ประกอบดัชนีฯ คาดการณ์ ท่เี พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ ้อโดยรวม
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ
• กลุ่มที่ มีการส่ งออกตัง้ แต่ ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้ นตลาดในต่างประเทศ) ดัชนี
ความเชื่อมันฯ
่ ในเดือนสิงหาคม 2564 อยูท่ ร่ี ะดับ 87.2 ปรับตัวลดลง จากระดับ 89.1 ในเดือนกรกฎาคม
องค์ประกอบดัชนีฯทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ ยอดคาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และ
ต้นทุนประกอบการ ผลประกอบการ
ปัจจัยลบ
• สถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่คลีค่ ลายส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิต
ลดลงและการส่งมอบสินค้าล่าช้า
• อุปสงค์ในตลาดต่างประเทศชะลอลงจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในบางประเทศ
โดยเฉพาะในเอเชีย
• ปั ญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ฯ
• ปั ญหาอัตราค่าระวางเรือทีท่ รงตัวในระดับสูงส่งผลให้ผสู้ ่งออกมีตน้ ทุนค่าขนส่งเพิม่ ขึน้
ปัจจัยบวก
• การอ่อนค่าของเงินบาท ทาให้สนิ ค้าไทยสามารถแข่งขันได้ดใี นตลาดโลก
สาหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ที่ค่าดัชนี ฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศ
และทาความเย็น,อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ,อุตสาหกรรมเหล็ก,อุตสาหกรรมอลูมเิ นียม
เป็ นต้น
ขณะที่ ดชั นี ความเชื่ อมันฯคาดการณ์
่
3 เดื อนข้ างหน้ า อยู่ที่ระดับ 94.6 ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
จากระดับ 92.8 ในเดื อนกรกฎาคม องค์ประกอบดัช นี ฯ คาดการณ์ ท่ีเ พิ่ม ขึ้น ได้แก่ ยอดค าสัง่ ซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม และผลประกอบการ
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ตารางที่ 7 ดัชนีความเชื่อมันฯ
่ จาแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย
ตลำด
เน้ นตลำดในประเทศ
(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

ส.ค.

2563
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

81.6

82.1

84.5

85.5

84.0

92.0

93.9

90.9

92.8

91.0

(ส่งออกไม่เกิ น 50%)
เน้ นตลำดต่ำงประเทศ
(ส่งออกตัง้ แต่ 50%)

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

82.1

83.9

86.0

83.6

80.4

77.0

74.0

71.8

87.3

88.0

90.3

85.7

86.4

88.5

89.1

87.2

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

2563

ตลำด
(คำดกำรณ์ 3 เดือน ข้ำงหน้ ำ)
เน้ นตลำดในประเทศ

ก.พ.

2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

94.5

93.7

92.4

94.3

93.2

91.8

92.3

94.3

92.4

93.0

89.6

87.6

89.0

94.4

92.1

90.3

93.3

91.1

89.3

91.3

93.4

90.6

92.4

93.5

92.8

94.6

ภาพที่ 4 ดัชนี ความเชื่อมันฯจ
่ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย เปรียบเทียบเดือน เดือนกรกฎาคม
กับเดือนสิ งหาคม 2564

ทีม่ า: ฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้ า21จาก25
ฝ่ ายเศรษฐกิ จและงานวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม

1
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิ จการเดือนสิ งหาคม 2564

ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเดือนสิงหาคม 2564 จากการสารวจพบว่า ปั จจัยที่
ผู้ป ระกอบการมีค วามกัง วลเพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ สถานการณ์ ร ะบาดของโควิด -19,เศรษฐกิจ ในประเทศ ,
สถานการณ์การเมืองในประเทศ ,และอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ส่วนปั จจัยทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความกังวลลดลง
ได้แก่ ราคาน้ามัน, สภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9)
สถานการณ์ ระบาดของโควิ ด-19 จากการสารวจในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า ผูป้ ระกอบการ
มีความกังวล ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 75.8 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวี
ความรุนแรงขึน้ และขยายวงกว้างทัวประเทศ
่
ส่งผลให้ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้ม ี
ความเข้มงวดมากขึน้ รวมทัง้ ขยายพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็ น 29 จังหวัด และบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ตลอดเดือนสิงหาคม ส่งผลกระทบต่อและการดาเนินกิจการของภาคธุรกิจ
เศรษฐกิ จในประเทศ จากการสารวจในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความกังวล
ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 74.0 เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง จากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด -19 และมาตรการควบคุ ม โรคที่เ ข้มงวดมากขึ้นส่ งผลกระทบต่ อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ประเทศชะลอตัว
ราคาน้ามัน จากผลการสารวจในเดือนสิงหาคม 2564 มีผปู้ ระกอบการทีต่ อบว่าราคาน้ามัน
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 58.8 ลดลงจากร้อยละ 61.3 ในเดือน
กรกฎาคม (ตารางที่ 8) เนื่องจากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ตาม
ราคาน้ ามันในตลาดโลก เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดในเพิม่ ขึ้นใน
หลายประเทศรวมถึงการใช้กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อกี ครัง้
สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ จากการสารวจพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อ
ปั จจัยทางการเมืองในเดือนสิงหาคม 2564 ในลักษณะที่ แย่ลง ร้อยละ 54.0 เพิ่ มขึ้น จากร้อยละ 50.1 ใน
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากปั จจัยการเมืองมีความร้อนแรงมากขึน้ จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
สภาวะเศรษฐกิ จโลก จากผลการสารวจในเดือ นสิงหาคม 2564 มีผู้ประกอบการที่ต อบว่ า
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทาให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ท่รี อ้ ยละ 51.3 ลดลง จากร้อยละ 54.5 ใน
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ มีทศิ ทางทีด่ ขี น้ึ จากสัดส่วนประชากรทีฉ่ ีดวัคซีนเพิม่ มาก
ขึน้

1

หมายเหตุ ในเดือนสิงหาคม 2564 เพิม่ เติมปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ 2 ปั จจัยได้แก่ สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และ

เศรษฐกิจในประเทศ
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อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ จากการสารวจในเดือนสิงหาคม 2564 ผูป้ ระกอบการตอบว่าอัตราดอกเบีย้
เงิน กู้ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในลัก ษณะที่ แย่ ลง ร้อ ยละ 42.2 เพิ่ มขึ้ น จากร้อ ยละ 39.5 ในเดือ น
กรกฎาคม เนื่องจากผู้ประกอบการSMEs มีความกังวลเกี่ยวกับการชาระหนี้ให้กบั ธนาคารเนื่อ งจาก
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ เฉลีย่ เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ทร่ี ะดับ 33.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง จากค่าเฉลี่ยใน
เดือนกรกฎคม อยู่ทร่ี ะดับ 32.77 ซึง่ ผลการสารวจพบว่า มีผปู้ ระกอบการทีต่ อบว่าอัตราแลกเปลี่ยนทา
ให้ผลประกอบการ แย่ลง อยู่ทร่ี อ้ ยละ 38.6 ลดลง จากร้อยละ 40.8 ในเดือนกรกฎาคม ทัง้ นี้การอ่อนค่า
ของเงินบาท ทาให้สนิ ค้าไทยสามารถแข่งขันได้ดใี นตลาดโลก
ตารางที่ 8 การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิ บ ในเดือนสิ งหาคม 2564
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ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ เดือนสิ งหาคม 2564
PTT DATES
OF CHANGES

เบนซิ น

7 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64
21 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64
Change

36.86
37.26
37.26
36.76
36.16
36.66
-0.20

Gasohol 95 Gasohol 91
29.45
29.85
29.85
29.35
28.75
29.25
-0.20

29.18
29.58
29.58
29.08
28.48
28.98
-0.20

E20

E85

Diesel

27.94
28.34
28.34
27.84
27.24
27.74
-0.20

22.64
22.84
22.84
22.54
22.14
22.44
-0.20

25.99
26.39
26.39
25.89
25.29
25.79
-0.20

ทีม่ า www.pttor.com

ภาพที่ 5 ค่าเงิ นบาทประจาเดือนสิ งหาคม 2564

ทีม่ า: www.bot.or.th รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ

ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

จัดทาโดย โดยฝ่ ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ในเดือนสิงหาคม 2564 เพิม่ เติมปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ 2 ปั จจัยได้แก่ สถานการณ์ระบาด
ของโควิด-19 และเศรษฐกิจในประเทศ

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. ขอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดตัง้ Factory Quarantine และ Factory Accommodation
Isolation ภายในโรงงาน รวมทัง้ ช่วยจัดหาและสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ชุดตรวจ ATK เพื่อสุ่ม
ตรวจหาผูต้ ดิ เชือ้ ในสถานประกอบการ ทุกๆ 14 วัน ตามมาตรการ Bubble and Seal
2. ขอให้ภาครัฐเร่งฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ม.33 รวมทัง้ จัดให้ม ี Mobile Units ฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ณ
สถานประกอบการ เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในสถานประกอบการ เพื่อ
รักษาศักยภาพในการผลิตและภาคส่งออกของประเทศ
3. ขยายมาตรการพักชาระหนี้ทงั ้ เงินต้นและดอกเบีย้ ออกไปอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ให้กบั สถาน
ประกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ รวมถึงสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบีย้ ต่าเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs
4. ขอให้ภาครัฐเจรจากับประเทศคู่คา้ เพื่อสร้างความเชื่อมันเกี
่ ย่ วกับความปลอดภัยในสินค้าส่งออก
ของไทย
---------------------------------------------------------
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