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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 1/2563  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2563  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

หดตัวร้อยละ 6.6 โดยปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงผลกระทบจากจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 1/2563 อาทิ การผลิต
รถยนต์ ภาวะการผลิตลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ปัจจัยหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก 
รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้งานแสดงรถยนต์ในเดือนเมษายน
เลื่อนออกไปส่งผลกระทบต่อยอดขายในประเทศ การผลิตน้ำตาล เนื่องจากปีนี้โรงงานปิดหีบเร็ว เกษตรกรลดพื้นที่
เพาะปลูกและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ลดลง การผลิตน้ำมันปาล์ม การผลิตลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ปีก่อนและยังคงยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน สำหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวดี
ในไตรมาสที่ 1/2563  อาทิ  เครื ่องปรับอากาศ จากปริมาณการจำหน่ายในประเทศที ่เพิ ่มขึ ้นจากสินค้า
เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์ และสามารถกรองฝุ่นและเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ รวมถึงสภาพ
อากาศที่ร้อนทั่วประเทศ เช่นเดียวกับปริมาณการส่งออกที่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ออสเตรเลียจากวิกฤตไฟป่า Hard Disk Drive ภาวการณ์ผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยบวกหลังการปิดฐาน   
การผลิตที่มาเลเซียและย้ายฐานจากฟิลิปปินส์  

แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสที่ 2/2563  
 เหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าจะหดตัวเมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน ทั้งนี้ ปัจจัย    
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ได้แก่ โครงการก่อสร้างโครงสร้างของภาครัฐ 
 ไฟฟ้า คาดว่า จะมีการผลิตและมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.5 และ 4.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประเทศญี่ปุ่น ยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาที่เพิ ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าให้เกิดการชะลอตัวและเกิดความ        
ไม่แน่นอนทางด้านอุปสงค์ในระยะยาว อย่างไรก็ตามประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดฯ ได้ดี ทำให้ภาค
การผลิตกลับมาดำเนินการได้ อาจจะส่งผลให้การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตในการผลิตสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้ืนตัวเพ่ิมขึ้น 
 อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 และ 2.4 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหลายประเทศในแถบเอเชียสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้ภาคการผลิตกลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที ่บ้านและ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงทำให้เกิดความต้องการใช้  Hard Disk Drive และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานบน Cloud และ Data Center ที่
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
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 รถยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 200,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
เพ่ือจำหน่ายในประเทศร้อยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือส่งออกร้อยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต์ ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 400,000 คัน โดย
แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจำหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 
 ปิโตรเคมี คาดว่าดัชนีผลผลิตและการส่งสินค้าอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 – 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากความต้องการใช้ปิโตรเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ      
เป็นต้น 

↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์  คาดว่าจะได้อานิสงค์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส       
โควิด-19 และการออก พรก.ฉุกเฉิน ที่ให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ทำงานจากบ้านเพื่อลดการระบาดของโรค 
ส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าในระบบออนไลน์ และสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอร์รี่มากขึ้น ส่งผลให้สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์
ขยายตัวได้เพ่ิมขึ้น  สำหรับกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะชะลอตัวต่อเน่ือง 
 เซรามิก คาดว่ามีแนวโน้มหดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19      
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้บางประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ค้า มีนโยบายปิดเมือง ปิดประเทศ รวมท้ัง
การชะลอคำสั่งซื้อ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังการผลิตและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาความ
ยุ่งยากและความล่าช้าในขนส่งสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์เข้าสู ่สภาวะปกติ  แนวโน้มการผลิต         
การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกอาจจะกลับมาค่อย ๆ ขยายตัวได้ดีขึ้นตามความต้องการของการบริโภคท้ัง
ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิต และต้นทุนในการขนส่งลดต่ำลงด้วย 
 ปูนซีเมนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการผลิต และการจำหน่าย  คาดว่า
อาจจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  และถูกกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  และการดำรงชีวิตของ
ประชาชนไม่สามารถทำได้ตามปกติจากการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ 
พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  มีผลให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้   
และเกิดความไม่แน่ใจในสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต  จึงชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพย์ออกไป       
 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าการผลิตและการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม จะชะลอตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำลังซื้อในประเทศที่
ยังคงชะลอตัว 
 ไม้และเครื่องเรือน การผลิตคาดว่าจะยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทิศทางการส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคำสั ่งซื ้อจากทั ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 ยา คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.89 ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาด  
ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับตลาดส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ดีในกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และจีน       
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↔  ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์ในไตรมาสที ่ 2 ปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ 2.58         
ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.99 
ตามแนวโน้มความต้องการใช้ทางการแพทย์ที่สูงขึ้น สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า
ร้อยละ 10.00 เน่ืองจากฐานตัวเลขของปีก่อนค่อนข้างต่ำ 

↔  รองเท้าและเครื่องหนัง คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอกจะมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบให้โรงงานในประเทศคู่ค้าต้องหยุดการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีโรงงาน
บางส่วนเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงผลจากการหดตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางและรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น จากความ
ต่อเน่ืองของคำสั่งซื้อในประเทศ อีกทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนตัวซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออก 
 อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ปี 2563 คาดว่า การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมมีทิศทาง
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นการผลิตเพื่อการ
ส่งออกถึง ร้อยละ 80 สำหรับแนวโน้มการส่งออก (ไม่รวมทองคำยังไม่ขึ้นรูป) คาดว่า จะมีทิศทางลดลงตามการผลิต 
อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอาจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออก โดยก่อนหน้าที่จะมีการระบาดฯ 
การส่งออกมีการขยายตัวมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง มกราคม 2563  

↔  อาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะหดตัวมากเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างวัตถุดิบสินค้าเกษตรลดลงจากปัญหาภัยแล้ง เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน 
สับปะรด และมันสำปะหลัง ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตของโรงงาน อย่างไรก็ตาม ไทยน่าจะยังคงได้รับ
อานิสงส์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป (บะหมี่ก่ึง
สำเร็จรูป ทูน่าและซาร์ดีนกระป๋อง) ขยายตัวตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการ
รักษาระดับความมั่นคงด้านอาหาร สำหรับมูลค่าการส่งออกไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อาจจะทรงตัวหรือขยายตัว
เล็กน้อย ตามความต้องการบริโภคและสำรองอาหารในต่างประเทศ แต่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
Lockdown ประเทศ ที่ส่งผลโดยตรงต่อ Food service ในสินค้าสำคัญ เช่น (1) ไก่เนื้อ ที่อาจจะได้รับผลกระทบ
จาก EU ที่มีแนวโน้มจะปรับลดการนำเข้าไก่เนื้อจากประเทศที่ 3 (บราซิล ไทย และยูเครน) จำนวน 850,000 ตัน 
เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน (2) น้ำตาล  อาจจะได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ เช่น บราซิล จะใช้
อ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลมากขึ้น และลดการผลิตเอทานอลลง ตามความต้องการใช้น้ำมันทั้งโลกในปี 2563 ที่คาดว่าจะ
ลดลงประมาณร้อยละ 20 - 30 จากปี 2562 เนื ่องจากระบบการขนส่งและการเดินทางที่ลดลงจากมาตรการ 
Lockdown ประกอบกับปริมาณการบริโภคน้ำตาลอาจจะลดลงมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี เนื่องจากการปิด Food 
service (การบริโภคของทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ 175 ล้านตันต่อปี) 
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ส่วนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 1/2563 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

GDP  
หดตัวร้อยละ 1.8 (%YoY) 

 
 
     ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมในประเทศ  หรือ  GDP
ในไตรมาสที ่ 1 ของปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 โดย
ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 
2.9 และชะลอตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาที่มีการขยายตัว
ร้อยละ 1.5  
 

 
 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวร้อยละ 2.7 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 
หดตัวร้อยละ 2.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่มีการ
หดตัวร้อยละ 2.2 และชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 โดยชะลอตัวลงตามการผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออกและเพื่อบริโภคในประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสำคัญ  
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2563 เป็นการชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าและ
ชะลอตัวลงต่อเนื่องกันสามไตรมาส สอดคล้องกับการ
ลดลงของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
ชะลอตัวลงมาก และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั ่วโลก 
ส่งผลทำให้การผลิตรวมทั้งการส่งออกชะลอตัว 

ที่มา : สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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ดัชนีอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ 

   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม 
หดตัวร้อยละ 6.6 

 (%YoY) 

ดัชนีการส่งสนิคา้ 
ระดับการจำหน่ายสินค้าหดตัวร้อยละ 5.3 

(%YoY) 

 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู ่ท ี ่ระดับ 102.55 เพิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสที ่ผ ่านมา 
(97.46) ร้อยละ 5.2 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2562 (109.83) ร้อยละ 6.6  
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การ
ผลิตเครื่องปรับอากาศ และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส ่ งผลให ้ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 
ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิต
น้ำมันปาล์ม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 
100.07 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (99.48) ร้อยละ 
0.6 แต่ ลดลงจากไตรมาส เดี ยวกันของปี 2562 
(105.70) ร้อยละ 5.33 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตเครื่องปรับอากาศ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ 
เป็นต้น 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้า
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ การผลิต
ยานยนต์ การผลิตน้ำมันปาล์ม และการผลิตพลาสติก
และยางสังเคราะห์ขั้นต้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิค้าสำเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสำรองสินค้าเพ่ือจำหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 

(%YoY) 

 

อัตราการใช้กำลังการผลิต 
อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 66.68 

 

 
 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคง
คลังอยู่ที ่ระดับ 139.85 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(135.03) ร้อยละ 3.57 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2562 (138.67) ร้อยละ 0.85 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การ
ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูป
คงคลังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ 
การผลิตยานยนต์ การผลิตของที่ทำจากลวด โซ่ สปริง 
สลักเกลียว ตะปูควง และการผลิตเน้ือสัตว์ปีกสดแช่เย็น
และแช่แข็ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อัตราการใช้กำลังการผลิต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.68 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 
(ร้อยละ 63.33) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2561 (ร้อยละ 70.82) 
     อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิต
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล 
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และการ
ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ การ
ผลิตยานยนต์ การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 90.13 

 
     ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ดัชนีความเชื ่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมมีค่า 90.13 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่าน
มา (91.73) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 
(95.23) ส่วนดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 
เดือน อยู่ที่ระดับ 97.83 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 

2562 (104.57)  
     ปัจจัยลบที ่ส่งผลต่อการปรับตัวลดลงของความ

เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 
ยังเป็นผลจากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่รุนแรงขึ ้น รวมทั ้งกำลังซื ้อและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลงจากการประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความเข้มงวดในการควบคุมการ
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค
ธุรกิจประสบปัญหาการผลิตและจำหน่ายสินค้าลดลง 
รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตด้านเกษตรลดลง 
นอกจากนี ้ย ังม ีผลมาจากความล ่าช ้าของ พ .ร .บ . 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทำให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐชะลอตัว 
 
 
 
 

 

 

  
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
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การค้าต่างประเทศ 
 

 
 “มูลค่าการค้าต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนหนึ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสินค้าที่ได้รับอานิสงค์จากสงครามการค้าที่เริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลง ภายหลัง
สหรัฐฯ และจีนลงนามจัดทำข้อตกลงการค้าระยะที่ 1 ส่งผลให้ในภาพรวมสินค้าอุตสาหกรรมไทยยังคงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นได้”  

สถานการณ์การค้าต่างประเทศของไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 121,410.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออก 62,672.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 58,738.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 1.1 และมูลค่าการนำเข้า ขยายตัวร้อยละ 1.4 
ในขณะที่ดุลการค้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เกินดุล 3,933.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 

 
 โครงสร้างการส่งออก 

  
 การส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 

62,672.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.1 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณา
แยกรายหมวดสินค้า พบว่า สินค้าเกษตรกรรมมี
มูลค่าการส่งออก 5,085.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 8.7 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่า
การส่งออก 4,534.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 4.3 สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 
50,832.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.1 
สินค้าแร่และเชื้อเพลิงมีมูลค่าการส่งออก 2,218.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 9.6  

 สำหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่าการส่งออก 4,615.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ  
8.8) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่าส่งออก 2,967.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.6) เครื ่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ (มูลค่าส่งออก 1,743.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.8) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
(มูลค่าส่งออก 1,540.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.0) เครื ่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ (มูลค่าส่งออก 1,066.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.2)  

 

 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 
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 ตลาดส่งออก 

 
 
  

 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 การส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ 
อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) มีสัดส่วนการส่งออก ร้อยละ 26.0 13.6 
10.6 9.7 และ 9.5 ตามลำดับ เมื่อรวมสัดส่วนการส่งออกไป
ยังตลาดหลัก คิดเป็นร้อยละ 69.3 และการส่งออกไปยัง
ตลาดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.7 ของการส่งออกทั้งหมด 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกไปยัง
อาเซียน (9) มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ร้อยละ 4.5  ในขณะที่การส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
(27) สหรัฐอเมริกา และจีน หดตัวร้อยละ 5.2  4.1 2.8 และ 
0.7 ตามลำดับ  

          

 
  

  โครงสร้างการนำเข้า 
 

การนำเข้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมูลค่า 58,738.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เมื ่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้า 
พบว่า ส ินค ้าเช ื ้อเพล ิงม ีม ูลค ่าการนำเข ้า 9,993.4         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.7 สินค้าทุนมีมูลค่า
การนำเข้า 14,449.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.6 
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่าการนำเข้า 22,367.0 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.2 สินค้าอุปโภคบริโภค
มีมูลค่าการนำเข้า 6,927.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 0.2 ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งมีมูลค่าการ
นำเข้า 3,452.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 8.2 และ
สินค้าหมวดอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่น ๆ มีมูลค่าการ
นำเข้า 1,549.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 29.5 

 

 

 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
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 แหล่งนำเข้า 
สัดส่วนการนำเข้าแยกตามตลาดนำเข้าสำคัญ 

 

 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 แหล่งนำเข้าที่สำคัญของไทย 
ได้แก่ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุ ่น สหรัฐอเมริกา และ 
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มีสัดส่วนการนำเข้า ร้อยละ 19.8 
19.8 13.5 10.1 และ 8.4 ตามลำดับ เมื ่อรวมสัดส่วนการ
นำเข้าไปยังตลาดสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 71.6 และการนำเข้า
จากตลาดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของการนำเข้าทั้งหมด 
เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพบว่าการนำเข้า
อาเซียน (9 ประเทศ) ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นมากที่สุดร้อยละ 4.6 
รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 1.9 
ขณะที่การนำเข้าจากตลาด ญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) หดตัวลงร้อยละ 7.5 1.2 และ 0.4 ตามลำดับ 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

“เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกหดตวัลง อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานในบางประเทศปรับตวั
เพ่ิมข้ึน ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา” 

สรุปเคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศที่สาํคัญ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

 Quarterly Growth (%YoY) 
 GDP Inflation MPI Export Import Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  0.5  2.1  2.2  3.1 4.9 At 4.1 At 0.00-0.25 
จีน  6.8  5.0  1.1  13.4  2.3 At 3.6 At  4.35 
ญ่ีปุ่ น  2.0  0.5  4.5  4.4  6.2 At 2.4 At  -0.10 
เกาหลีใต้  1.3  1.2  4.9  1.4  1.4 At 4.1 At 0.75
สิงคโปร์  2.2  0.4  6.6  3.6  0.4 At 2.3 At 0.27 
ไทย  1.8  0.4  6.6  1.1  1.4 At 1.0 At 0.75 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data  

 ภาวะเศรษฐกิจโลก การส่งออกและนําเข้าในภาพรวมหดตัวลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งกระจายตวัอย่างรวดเร็วและครอบคลมุเป็นวงกว้างไปทัว่โลก ส่งผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรม
ในประเทศเศรษฐกิจหลักยุติลงชั่วคราว อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบายปรับตวัลงในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ 
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงจากเดิมอยู่ท่ีระดับ 1.50-1.75% ปรับลงอยู่ใน
กรอบ 0.00 - 0.25% เพ่ือกระตุ้นผู้ประกอบการให้เร่งดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับมาตรการ
ช่วยเหลือของรัฐ ขณะท่ีหลายประเทศสว่นใหญ่ยงัคงรักษาอตัราดอกเบีย้นโยบายอยู่ในระดบัเดิม  
 สถานการณ์ราคานํา้มันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ํา โดยราคานํา้มนัดิบดูไบไตรมาส 1 ปี 2563 
เฉล่ียอยู่ท่ี 50.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ท่ี 63.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ /
บาร์เรล ด้านราคานํา้มนัดิบ NYMEX สง่มอบช่วงเดือนมีนาคม อยู่ท่ี 29.9 ลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ทัง้นี ้ราคานํา้มนั
มีแนวโน้มทรงตวัอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากความต้องการใช้นํา้มนัในภาคการผลิตชะลอตวัลง ประกอบกบัธุรกิจ
บางสว่นยงัมีข้อจํากดัไม่อาจเปิดกิจการได้ ตลอดจนนกัท่องเท่ียวและผู้คนทัว่ไปจํากดัการเดินทางเท่าท่ีจําเป็น 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นท่ีต้องติดตาม เช่น สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ียากจะ
คาดการณ์ได้ว่าจะคล่ีคลายไปในทิศทางใด และความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึน้ภายหลงัหลาย
ประเทศทยอยเปิดประเทศ มาตรการกีดกนัทางการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีนท่ีอาจกลบัมาเผชิญหน้ากนัอีกครัง้ 
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ส่วนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 1/2563 และ
แนวโน้มไตรมาสที่ 2/2563 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
 
 
 

 
ดัชนีการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการจำหน่ายและมูลค่าการนำเข้า 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า 92.4 หดตัวจาก   

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.5 (%YoY) (หดตัวติดต่อกัน 6 ไตรมาส ตั้งแต่   

ไตรมาส 4 ปี 2561) แต่ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 4.9 (%QoQ) โดย

เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กทรงยาวหดตัวร้อยละ 7.1 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเส้นกลม หดตัวร้อยละ 34.5 รองลงมา 

คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน และลวดเหล็ก   หดตัวร้อยละ 21.9 และ 18.9 

ตามลำดับ ด้านการผลิตเหล็กทรงแบน    หดตัวร้อยละ 5.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหดตัว

มากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น หดตัวร้อยละ 17.6 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลอืบดีบุก 

และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม หดตัวร้อยละ 17.7 และ 16.9 ตามลำดับ  การผลิต

เหล็กในไตรมาสที ่  1 ปี 2563 หดตัว เน ื ่องจาก การชะลอตัวของการผลิตใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์  ตามการชะลอ

ตัวของสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 

การจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีปริมาณ  4.4  ล้านตัน หดตัวจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.3 (%YoY) (หดตัวติดต่อกัน 3 ไตรมาส 

ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562) และหดตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 1.4 

(%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การจำหน่ายเหล็กทรง

ยาวหดตัวร้อยละ 3.9 จากการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน 

หดตัวร้อยละ 4.6 และเหล็กลวด หดตัวร้อยละ 2.6 แต่การจำหน่ายเหล็กทรง

แบน ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากการจำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทั้งชนิด 

HDG และ EG) ขยายตัวร้อยละ 12.1 และเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื ่น ๆ 

ขยายตัวร้อยละ 4.7  

การนำเข้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.2 (%YoY) (หดตัวติดตอ่กัน 

3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562) และหดตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ร้อยละ 7.9 (%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า

เหล็กทรงยาว หดตัวร้อยละ 17.7 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าหดตัวมากท่ีสุด คือ 

เหล็กลวด ประเภท Alloy Steel หดตัวร้อยละ 31.6 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเข้าลดลง คือ จีน และญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กเส้น ประเภท Carbon 

Steel และ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน ประเภท Carbon Steel 

หดตัวร้อยละ 31.4 และ 26.3  สำหรับการนำเข้าเหล็กทรงแบน หดตัว  

ร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผ่นหนารีด

ร้อน ประเภท Alloy Steel  หดตัวร้อยละ 71.8 (ประเทศหลักที่ไทยนำเข้า

ลดลง คือ จีน และญี่ปุ่น) รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่น

เคลือบโครเม่ียม หดตัวร้อยละ 40.9 และ 34.3 ตามลำดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไตรมาสที ่ 2 ปี 2563 

คาดการณ์ว่าจะหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์

ภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และการนำเข้าเหล็กจาก

ประเทศจีน ทั้งนี้ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก

และเหล็กกล้า ได้แก่ โครงการก่อสร้างโครงสร้างของภาครัฐ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562   
จากการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนหดตัว เช่น  เหล็กเส้นกลม เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณชนิดรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
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อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออก              
การจำหน่ายในประเทศ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การผลิตเครื ่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอยู ่ท่ี 108.0 

เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น จ า ก ไ ต ร ม า สท ี ่ แ ล ้ ว  ร ้ อ ย ล ะ  2 0 . 6  ( % QoQ) แ ล ะ

เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.9 (%YoY) 

เนื่องจากตลาดภายในประเทศและต่างประเทศมีคำสั่งซื ้อที่เพิ ่มขึ้น โดย

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายเคเบิ้ล หม้อแปลงไฟฟ้า 

เครื่องปรับอากาศ สายไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน และตู้เย็น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.8, 

13.3, 11.4, 9.7, 7.2 และ 2.7 ตามลำดับ  

 

ในขณะที ่เครื ่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ พัดลมตามบ้าน มอเตอร์ไฟฟ้า 
คอมเพรสเซอร์ และหม้อหุงข้าว ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.8, 10.8, 9.1, 
6.7, 1.7 และ 0.9 ตามลำดับ 
การจำหน่ายในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2563 สินค้าท่ีมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สายเคเบิ้ล เครื่องปรับอากาศ 
สายไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน พัดลม และตู้เย็น เพิ่มข้ึนร้อยละ 52.4, 18.2, 5.9, 
5.0, 2.8 และ 2.8 ตามลำดับ ในขณะที่ เตาไมโครเวฟ เคร ื ่องซ ักผ้า 
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ 56.0, 18.1, 
7.6, 7.4 และ 4.1 ตามลำดับ 
   การนำเข้าเครื ่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 3,821.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 4.6 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.0 (%YoY) โดยสินค้าหลัก
ที่มีการนำเข้าลดลง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณ์สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ลดลงร้อยละ 6.2, 3.4 
และ 0.6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบเครื ่องปรับอากาศ 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก และเครื่องซักผ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1, 29.0 
และ 14.8 ตามลำดับ 
  การส่งออกเครื ่องใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 
6,028.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสท่ีแล้วร้อยละ 3.0 
(%QoQ) ในขณะที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 
0.8 (%YoY) จากตลาดสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน ลดลงร้อยละ 
8.5, 7.3, 6.6 และ 2.7 ตามลำดับ โดยสินค้าเครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ 
พัดลม หม้อหุงข้าว และตู้เย็น ปรับตัวลดลงร้อยละ 37.0, 15.8, 9.9, 6.1 
และ 2.2 ในขณะที่สินค้าโซล่าร์เซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื ่องอุปกรณ์สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 72.6, 49.4, 11.6, 7.9 และ 1.2 ตามลำดับ 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 

คาดว่า จะมีการผลิตและมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.5 
และ 4.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศญี่ปุ่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกาท่ี
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าให้เกิดการ
ชะลอตัวและเกิดความไม่แน่นอนทางด้านอุปสงค์ในระยะยาว อย่างไรก็
ตามประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทำให้ภาคการผลิตกลับมาดำเนินการได้ อาจจะส่งผลให้การฟื้นตัวของ
อุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นซัพพลายเชนในการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าฟื้น
ตัวเพิ่มข้ึน”

103.0
86.8 84.2

103.9 107.1

84.6 88.5 
108.0 

0
20
40
60
80

100
120
140

Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ดชั
นผี
ลผ
ลติ

อตุสาหกรรมไฟฟ้า

ดชันผีลผลติ

604.1

1,341.8
1,208.8

842.4

639.0

1586.0

1,599.0

1,837.2

1,631.2

1,411.9 1,340.9

1697.0

2,899.2
2,799.0

2,921.1

2,122.8
2,254.5

2878.1

1,048.4 1,294.0
1,166.1

1,044.4 877.7
1059.5

95.3
74.7 54.5 68.1 165.7 32.9

363.8

446.1 530.3 427.5 419.5 458.5425.6
232.0 192.3 209.2 291.8

243.5

770.6
785.3

657.3
749.7

916.9 752.8

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562 Q1‐2563

ป
รมิ
าณ
กา
รจํ
าห
น่า
ยใ
นป
ระ
เท
ศ 

(พั
น

เค
รือ่
ง)

เครือ่งปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครือ่งซกัผา้ 

เตาไมโครเวฟ ตูเ้ย็น กระตกิน้ํารอ้น หมอ้หงุขา้ว
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มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การผลิตที่จีนและญี่ปุ ่นหยุดการผลิตจึงส่งผลให้ตลาดต่างประเทศหันมานำเข้าสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยสินค้าท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ สายเคเบิ้ล หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า กระติกน้ำ
ร้อน และตู้เย็น ส่วนการส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในตลาดหลัก ได้แก่  สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจีน
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีดัชนีผลผลิตอยู่ท่ี 
94.0 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 4.2 (%QoQ) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 
(%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Semiconductor devices transistors, PWB, HDD 
และ PCBA เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2, 11.3, 9.4 และ 7.6 ตามลำดับ เนื่องจาก
เนื่องจากมีการโยกคำสั่งซื้อจากโรงงานที่ปิดตัวในจีนมาซื้อจาก โรงงานใน
ไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิต Printer และ Integrated circuits (IC) ลดลง
ร้อยละ 21.9 และ 0.3 ตามลำดับ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ได ้ร ับผลกระทบทำให้ไม ่สามารถ นำเข ้าว ัตถ ุด ิบ (Supply chain 
disruption) หลังจากหลายประเทศที ่เป็นซัพพลายเออร์ประกาศปิด
ประเทศ 

   การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่าการ
นำเข้า 8,181.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 13.9 
(%QoQ) และปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 (%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยสินค้าหลักท่ีมีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบเครื ่องคอมพิวเตอร์ลดลงร้อยละ 31.2 เครื ่องโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.6 วงจรรวม (IC) ปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.4 ในขณะที่ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
    การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีมูลค่าการ
ส่งออก 8,498.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 9.3 
(%QoQ) ในขณะที่เพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.3 (%YoY) จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกาและจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 และ 13.3 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 โดย 
HDD ยังเป็นที ่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อ
รองรับความต้องการในการใช้งานบน Cloud และ Data Center ทำให้
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกเพิ่มขึ้น ส่วนวงจรรวม (IC) ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 9.7 และเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ปรับตัวลดลงร้อยละ 46.2 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563  
“สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 คาดว่า 
จะมีการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 
และ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหลายประเทศ
สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ภาคการผลิต
กลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่ Work From Home และ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงทำให้
เกิดความต้องการใช้  Hard Disk Drive และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานบน Cloud และ Data 
Center ท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง” 
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มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ Work From Home และสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล จึงทำให้เกิดความต้องการใช้ Hard Disk Drive และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการ
ในการใช้งานบน Cloud และ Data Center ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสินค้าท่ีมีการผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและจีน
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อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต ์

 

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือของกรมศุลกากร 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 

 จากการคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที ่ 2 ปี 2563 จะมีการผลิตรถยนต์กว ่า 200,000 คัน 
โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร้อยละ 50-55 และการผลิต
เพ่ือส่งออกร้อยละ 45-50 

การผลิตรถยนต์  
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 453,682 คัน เพิ ่มข้ึน
จากไตรมาสที ่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.86 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันก ับป ีก ่อน ร ้อยละ 19.20 
(%YoY) โดยแบ่งเป ็นการผล ิตรถยนต์น ั ่ ง ร ้อยละ 38 
รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 60 และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 2 
การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีจำนวน  200,064 คัน ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 18.54  (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 24.09 (%YoY) 
แบ่งเป็นการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ร้อยละ 39 รถกระบะ 1 ตัน 
ร้อยละ 44 รถ PPV และ SUV ร้อยละ 12 และรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 5 
การส่งออกรถยนต์  
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 250,281 คัน เพิ ่มข้ึน
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 7.42 (%QoQ) แต่ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.53 (%YoY) 
โดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง ร้อยละ 35  รถกระบะ 
1 ตัน ร้อยละ 55  และรถ PPV ร้อยละ 10 
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีมูลค่า 2,299.29 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.27  (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.90 (%YoY) 
โดยตลาดส่งออกที ่สำคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา 
มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

ในไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 2,621.36 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ร้อยละ 3.24 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.57 
(%YoY) โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญของส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา 

 

561,487 
504,458 506,682 

441,083 453,682

263,549 260,221 238,077 245,705 
200,064

299,841 
260,020 261,240 

233,002 250,281

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

2,392.54 2,326.03 2,443.77 2,352.81 2,299.29

2,931.15 2,811.30
3,052.94

2,709.06 2,621.36

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีปริมาณการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
ตลาดในประเทศและส่งออกชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนตลาดใน
ประเทศมีการหยุดการผลิตช่ัวคราวตามมาตรการลดการแพร่ระบาดไวรัสฯ ปัญหาภัยแล้ง และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์

 

 
 
 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 จากการคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต์กว่า 400,000 คัน 
โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร้อยละ 80-85  และการผลิต
เพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 15-20 

การผลิตรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 475,130 คัน ลดลง
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 3.42 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันก ับปีก ่อน ร ้อยละ 7.17 
(%YoY)  
การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน  430,730 คัน เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 10.02 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันก ับปีก ่อน ร ้อยละ 6.78
(%YoY) 
การส่งออกรถจักรยานยนต์  
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน  249,525 คัน (เป็น
การส่งออก CBU 104,753 คัน และ CKD 144,772 ชุด) 
ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 9.39 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.00 
(%YoY)  
มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 231.49 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที ่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 5.49 
(%QoQ) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 10.72 (%YoY) โดยตลาดส่งออกที ่สำคัญของ
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กัมพูชา บราซิลและ
ญี่ปุ่น  
มูลค ่าการนำเข ้าของส ่วนประกอบและอ ุปกรณ์
รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 212.72 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 8.74 
(%QoQ) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 32.35 (%YoY) โดยตลาดนำเข้าที ่สำคัญของ
ส ่วนประกอบและอ ุปกรณ์รถจ ักรยานยนต์ ได ้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน  

 

511,825 
463,589 481,110 491,956 475,130 

462,049 431,797 433,234 
391,507 

430,730 

262,651 
218,128 224,617 

275,380 249,525 

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

การผลิต จําหน่าย และส่งออก รถจักรยานยนต์ (คัน)

การผลิต การจําหน่าย การส่งออก

209.08
185.63 199.96

244.93 231.49

160.73 145.57 157.45

195.63
212.72

1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 1Q 2563

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเป็นการชะลอตัวของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลาย
ประเทศท่ัวโลก 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 
 

การตลาดและการจำหน่าย

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.17 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และหดตัวร้อยละ 
1.52 เม ื ่อเท ียบก ับไตรมาสเด ียวก ันของปีก ่อน (%YoY)  
ดัชนีผลผลิตที่หดตัว เช่น ปุ๋ยเคมี และสี  

ดัชนีการส่งสินค้า  ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 
2.91 เมื ่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และหดตัว  
ร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) 
ดัชนีการส่งสินค้าที่หดตัว เช่น ปุ๋ยเคมี และสี 

การส่งออกเคมีภัณฑ์  ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 1,974
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (%QoQ) และหดตัวร้อยละ 4.90 เมื ่อเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่
ส ่งผลให้มูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น ปุ ๋ยเคมี เคมีภัณฑ์
อ ินทร ีย ์ และเคมีภ ัณฑ์อนินทรีย ์ การส่งออกหดตัวใน  
ตลาดหลัก เช่น จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  

การนำเข้าเคมีภัณฑ์  ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่ารวม  
3,813 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.55 เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสก ่อนหน ้า   (%QoQ) และหดต ัวร ้อยละ  3.35 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  (%YoY) อันเป็นผล
มาจากภัยแล้งและการชะลอตัวในอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนื ่อง 
ส่งผลให้มีการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ยเคมี และเคมีภัณฑ์  
อนินทรีย์ลดลง  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าการส่งออกและการนำเข้าเคมีภัณฑ์ยังคงหดตัว             

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าหดตัว เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน การส่งออกและการนำเข้าหดตัว เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองชะลอตัว ทำให้ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง

มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าเคมีภัณฑ์ 
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนีการส่งสินค้า 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 

 

 
การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการส่งสินค้า 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 
5.02 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และหด
ตัวร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน(%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่หดตัวมากที่สุด ได้แก่ 
แผ่นฟิล์มพลาสติก 
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขยายตัว 
ร ้อยละ  0 .90 เม ื ่อ เท ียบก ับไตรมาสก ่อนหน้า 
(%QoQ) และหดตัวร้อยละ 6.86 เมื ่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ซึ่งดัชนีการส่งสินค้า
ที่หดตัวมากที่สุด ได้แก่ แผ่นฟิล์มพลาสติก 
มูลค่าการส่งออก ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 
1,054 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.62 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) และขยายตัวร้อย
ละ  2.76 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
(%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกขยายตัว
สูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (HS 3918)
มูลค่าการนำเข้า ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 
1,182 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.72 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ) แต่ขยายตัวร้อย
ละ 1.65 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
(%YoY) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าขยายตัว
สูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดหรือท่อ (HS 3917)

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการส่งออก – การนำเข้า (ตัน) 

 
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
 ในไตรมาสที ่ 2 ปี 2563 คาดว่าปริมาณการส่งออกและปริมาณการนำเข้าจะขยายตัว  เนื ่องจาก           
ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  และสถานการณ์
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง 
 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีปริมาณการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ขยายตัวตามความต้องการของตลาดประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบ
ลดลง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีความต้องการพลาสติกบางประเภทเพ่ิมขึ้น 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

 
 

การผลิตและการจาํหน่าย 

 
 

 
ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
หมายเหต ุ* คาดการณ์โดยสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 102.91 ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.69 โดยสินค้าท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตลดลงใน
ไตรมาสนี ้ของกลุ ่มปิโตรเคมีขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ Ethylene (-10.83%), 
Propylene (-8.51%) และ Benzene (-6.10%) ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีข้ันปลาย 
ได ้ แก ่  PS resin (-5.60%), EPS (-4.97%), PE resin (-4.49%), PP resin  
(-1.87%) และ PET resin (-1.32%)  
ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 อยู่ท่ีระดับ 100.36 ลดลงจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.55 โดยสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีส่งสินค้า
ลดลงในไตรมาสนี ้ของกลุ ่มปิโตรเคมีขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ Propylene (-
11.39%), Benzene (-8.66%) และ Ethylene (-8.14%) ส่วนกลุ่มปิโตร
เคมีขั้นปลาย ได้แก่ ABS resin (-14.80%), PE resin (-11.08%), PP resin 
(-8.50%), PS resin (-7.52%) และ EPS (-3.19%) 

 

การส่งออกปิโตรเคมี ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 2,547.02  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.35 
โดยมีการส่งออกปิโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เช่น จีน (31.87%), 
อินโดนีเซีย (10.76%), อินเดีย (10.09%), ญี่ปุ่น (8.02%) และ เวียดนาม 
(7.81%) เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ส่งผลให้การส่งออกลดลงของกลุ่มปิโตรเคมี
ข ั ้นพ ื ้นฐาน (-29.77%) เช ่น Para-Xylene (-35.34%), Terephthalic 
Acid (-44.49%), Methyloxirane (-51.59%), Vinyl Chloride (-16.63%) 
และ Ethylene (-75.55%) และกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย (-14.36%) เช่น  
PE resin (-26.04%), PP resin (-16.56%), PC resin (-18.51%), PVC 
resin (-21.26%) และ PET resin (-38.14%) เป็นต้น 
การนำเข้าป ิโตรเคมี ไตรมาสท ี ่ 1 ปี 2563 มีม ูลค ่า 1,416.98  
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.78 
โดยมีการนำเข้าปิโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เช่น ญี่ปุ่น (15.12%), 
เกาหล ี ใต ้  (13.78%), จ ีน  (13.64%), ส ิ งคโปร ์  (10.81%) และ
สหรัฐอเมริกา (10.23%) เป็นต้น ซ่ึงสินค้าท่ีส่งผลให้การนำเข้าลดลงเป็น
กล ุ ่ มป ิ โตรเคมีข ั ้ นปลาย ( -6.85%) เช ่ น  PE resin (-15.08%), 
PP resin   (-13.60%), Nylon resin (-22.86%), PMMA resin (-1.54%) 
และ PES resin (-6.30%) เป็นต้น ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานขยายตัว 
( 17.23%) เ ช ่ น  Styrene ( 1 6 . 5 3 %) , Ethylene ( 1 0 . 6 7 %) , 
Propylene (5.06%) และ Acetic Acid  (5.06%) เป็นต้น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่า  
ภาพรวมจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยดัชนีผลผลิตและการส่งสินค้าอาจ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 – 3 และการนำเข้าอาจเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการใช้ปิโตรเคมีเพื่อเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการส่งออก
อาจจะยังคงชะลอตัวจากความผันผวนของราคาน้ำม ันด ิบใน
ตลาดโลก 

 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ปี 2563การผลิตและการส่งออกปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 5 - 8 (QoQ) จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งมีตลาดการค้าหลักอย่างจีนเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อ ทำให้โรงงานหลายแห่งในจีน
ปิดชั่วคราว ส่งผลต่อภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ท่ีพ่ึงวัตถุดิบจากจีน ต้องหยุดชะงัก รวมถึงเชื้อยังมีการขยายวงกว้างไปท่ัวโลก ทำให้เศรษฐกิจ
โลกเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2563
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แนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ปี 2563  
     แนวโน้มอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่า จะได้อานิสงค์จากโรคระบาด COVID-19 และการออก พรก.ฉุกเฉิน 
ท่ีให้หน่วยงานและภาคส่วนตา่ง ๆ ทํางานจากบ้านเพ่ือลดการระบาดของโรค สง่ผลให้มีการสัง่ซือ้สินค้าในระบบออนไลน์ และสัง่อาหารผ่านระบบ
เดลิเวอรร่ีมากขึน้ สง่ผลให้ supply chain ของอตุสาหกรรมนีข้ยายตวัได้เพ่ิมขึน้  สําหรับกลุม่หนงัสือและสิ่งพิมพ์จะชะลอตวัตอ่เน่ือง 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
     คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศเพ่ือกํากบัดแูลสินค้าและบริการในบญัชีควบคมุ ปี 2562 รวมถึง
สินค้าและบริการ จํานวน 52 รายการ และประกาศ กกร. ฉบบัท่ี 1 ปี 2563 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 กําหนดสินค้าควบคมุเพ่ิมเติม โดยรวม
ถึงเศษกระดาษและกระดาษท่ีนํากลบัมาใช้ได้อีก ซึง่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ผลิตกระดาษในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตกระดาษใน
ประเทศบางส่วนยงัมีความจําเป็น ต้องนําเข้าเศษกระดาษและกระดาษใช้แล้ว เน่ืองจากราคาที่ถกูกว่า ทัง้นี ้การควบคมุสินค้าดงักล่าวควร
กําหนดมาตรการที่เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ์
  

 
 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษ 

 
    ที่มา : สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การส่งออก-นําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษและส่ิงพมิพ์ 

 
 
 

 

         การผลิต ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบ (%QoQ) 
ดชันีฯ เพ่ิมขึน้ในทกุสินค้า ได้แก่ เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษ
คราฟต์ กระดาษลกูฟกู และกระดาษพิมพ์เขียน ร้อยละ 22.88  2.12  
9.18 15.69 และ 5.81 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ (%YoY) 
ดชันีฯ เพ่ิมขึน้ในสินค้าชนิดเดียวกนั ร้อยละ 9.88  10.21  5.24  2.06 
และ 0.17 ตามลําดับ ส่งผลให้มีการผลิตกล่องกระดาษเพ่ือการ
บรรจุและสนองความต้องการของตลาดตามการขยายตัวของ
อตุสาหกรรมเก่ียวเน่ือง รวมถึงความต้องการกล่องกระดาษเพ่ือการ
บรรจสุําหรับหีบห่อ โดยเฉพาะการค้าในระบบออนไลน์ท่ียงัขยายตวั
ได้ตอ่เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่กบับ้านมากขึน้
ตามคําแนะนําของรัฐบาล  
    การส่งออกเยื่อกระดาษ ผลิตภณัฑ์กระดาษ หนงัสือและสิ่งพิมพ์ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่ารวม 492.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง ร้อยละ 2.93 (%QoQ) จากกลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ และกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ แต่เพ่ิมขึน้จากกลุ่มเยื่อ
กระดาษ ร้อยละ 12.56 แต่เม่ือเปรียบเทียบ (%YoY) มูลค่าส่งออก
รวมลดลง ร้อยละ 0.79 ในกลุ่มเยื่อกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์ ยังส่งออกได้เพ่ิมขึน้ใน
สินค้ากระดาษคราฟต์ กระดาษแข็ง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
มีตลาดสง่ออกหลกั ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้  
     การนําเข้าเย่ือกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีมลูค่ารวม 675.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 10.72 (%QoQ) ในกลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
และเม่ือเปรียบ เทียบ (%YoY) นําเข้าลดลง ร้อยละ 6.88 ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 นําเข้าลดลงทัง้กลุ่มเยื่อ
กระดาษและเศษกระดาษ และกลุ่มกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 
ซึ่งในไตรมาสนีแ้ม้การผลิตในประเทศจะเพ่ิมขึน้ แต่การนําเข้า
วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 
สง่ผลให้มีการนําเข้าน้อยลง  
 
 
 

 

 

อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตฯ เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ (%QoQ)   และ(%YoY) ได้แก่ เย่ือกระดาษ 
กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต์ กระดาษลูกฟูก และกระดาษพิมพ์เขียน ในขณะที่การส่งออกมีมูลค่ารวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) สำหรับการ
นำเข้ามีมูลค่ารวมเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ (%QoQ) แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ(%YoY)     

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 

 

การผลิต จำหน่าย และส่งออกเซรามิก 

 
 

 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน 

และ เครือ่งสุขภณัฑ์ จำนวน 35 โรงงาน 

2. มูลค่าการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์
 

              
 

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณ  
การผลิต 34.36 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562  
ร้อยละ 12.49 (%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 11.23 (%YoY) ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณการผลิต 
1.86 ล้านชิ้น ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 0.01 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 6.23 เนื ่องจาก  
การจำหน่ายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
การจำหน่าย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การจำหน่าย 40.22 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562  
ร้อยละ 7.20 (%QoQ) แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 13.61 (%YoY) ในขณะที่การจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ มีจำนวน 
0.84 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 6.28 และไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 19.80 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19  
การส่งออก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 การส่งออกกระเบื้องปูพ้ืน  
บุผนัง มีมูลค่า 25.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4   
ปี 2562 ร้อยละ 10.71 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 5.44  ในขณะที่เครื ่องสุขภัณฑ์มีมูลค่า 51.62 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 9.45 แต่เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.89 เนื่องจากตลาดส่งออก
หลักอย่างประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกัมพูชา  เพิ่มคำสั่งซ้ือ
ต่อเนื่องต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 ท่ีผ่านมา  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 2 ของปี 2563 
  การผลิตและการจำหน่ายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของปี 2563 คาดว่าจะมีแนวโน้มหดตัวลงเล็กน้อย 
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศและตลาดส่งออกที่กำลังได้รับผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้
บางประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ค้า มีนโยบายปิดเมือง ปิดประเทศ รวมท้ังการชะลอคำสั่งซ้ือ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังการ
ผลิตและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาความยุ่งยากและความล่าช้าในขนส่งสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์
เข้าสู่สภาวะปกติ  แนวโน้มการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกอาจจะกลับมาค่อย ๆ ขยายตัวได้ดีขึ้นตามความ
ต้องการของการบริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ รวมท้ังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต   และต้นทุนในการขนส่งลดต่ำลงด้วย 
 

 

ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายเซรามิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง และ
เครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณลดลง ส่วนการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของตลาดหลัก โดยแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าปริมาณ
การผลิตและการจำหน่าย จะหดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศและตลาดส่งออกที่กำลังได้รับ
ผลกระทบในหลายประเทศท่ัวโลก
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 
 

 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลค่าการส่งออก-นำเข้า : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

การผลิตปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
มีจำนวน 9.95 ล้านตัน  ลดลงจากไตรมาสที ่ 4 ปี 2562  
ร้อยละ 0.50 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับ  
ปีก ่อน ร้อยละ 5.61 (%YoY) เป ็นผลจากภาวะเศรษฐกิจ  
ที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าที่ผ่านมา ระหว่างสหรัฐอเมริกา-
จีน  สต็อคคงค้างของอสังหาริมทรัพย์ยังมีเหลือจำนวนมาก  
ทำให้การลงทุนสร้างโครงการใหม่ๆ ชะลอตัวลง 

การจำหน่ายป ูนซ ี เมนต์ในประเทศ (ไม ่รวมป ูนเม ็ด)  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 8.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาสที ่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 4.80 แต่ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.57 (%YoY) 

การส่งออก - นำเข้าปูนซีเมนต์ ( ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาส  
ที่ 1  ปี 2563   มีมูลค่าจากการส่งออก 85.16 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 (%QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาส 
ที่ 4  ปี 2562 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน  
ร้อยละ  5.92   โดยเพิ่มขึ ้นจากประเทศเมียนมา ร้อยละ 
42.69  และกัมพูชา ร้อยละ 9.59   ส่วนการนำเข้าปูนซีเมนต์ 
(ไม่รวมปูนเม็ด) มีมูลค่า 20.69  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที ่ 4  ปี 2562  ร้อยละ 9.50  แต่ลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.78   โดยลดลงจาก  
สปป.ลาว ร้อยละ 4.58

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ปริมาณการผลิต และการจำหน่าย  คาดว่าอาจจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  และถูกกระทบเพิ่มเติมจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อของ  “ไวรัสโคโรนา” หรือ โควิด-19  ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม  และการดำรงชีวิตของประชาชนไม่สามารถทำได้ตามปกติจากการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  มีผลให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการ
ขาดรายได้   และเกิดความไม่แน่ใจในสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต  จึงชะลอการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ออกไป 
 

 
 

 

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559เป็นผลจาก. 
 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน  มีการผลิตและการจำหน่าย
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าที ่ผ่านมาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19   
ส่วนการส่งออกในไตรมาสนี้สามารถขยายตัวได้อีกเล็กน้อยโดยผลกระทบท่ีได้รับยังไม่ชัดเจนเท่าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 
 

การผลิตและจำหน่ายในประเทศ 
     เส้นใยประดิษฐ์  มีดัชนีผลผลิตเพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 5.73 
เนื่องจากเป็นการเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตหน้ากากอนามัย 
และชุดคลุม PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ขยายตัว
เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19  

     ผ้าผืน และเสื ้อผ้าเครื ่องแต่งกาย มีดัชนีผลผลิตลดลง 
ร้อยละ 7.23 และ 2.89 (YoY) เป็นผลมาจากกำลังซื้อของ

ผู ้บริโภคในประเทศชะลอตัว ประกอบกับไม่มีคำสั ่งซื ้อเสื ้อผ้าสำเร็จรูปใหม่ที ่ต้องส่งมอบในช่วงไตรมาสที ่ 2 จึงทำให้
ผู้ประกอบการลดการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่จะเป็นสต๊อกสินค้าลง  

     ดัชนีการจำหน่ายในประเทศ ลดลง ร้อยละ 1.39  7.01 และ 8.35 เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบเพื่อการส่งออกลดลง 
รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 

การส่งออก-นำเข้า 

     การส่งออกส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,685.30 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 5.18 (YoY) หากพิจารณากลุ่ม
สินค้า พบว่า 
 กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,044.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง       
ร้อยละ 11.22 40  โดยเฉพาะตลาดหลักอันดับ 1 อย่างจีน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงงาน
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลายแห่งปิดทำการ ส่งผลให้การส่งออก 
ส่ิงทอในภาพรวมลดลง 

         กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 610.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ร้อยละ 1.65  โดยกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ส่งออกไปยังตลาด
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยังไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วง 2 
เดือนแรกของไตรมาสที่ 1 จึงทำให้ภาพรวมการส่งออกขยายตัว 

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,269.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 6.56 (YoY) เนื่องจาก
คำสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ประกอบกับ
กำลังซื้อในประเทศชะลอตัว ทำให้ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาสต๊อก รวมถึงความต้องการเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไทยเคยนำเข้า
จากจีนลดลง 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัว จากการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย และชุดคลุม PPE ของบุคลากรทางการแพทย์   
ในส่วนผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีการผลิตลดลงตามแนวโน้มคำสั่งซ้ือล่วงหน้าจากต่างประเทศท่ีชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

คาดการณ์แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
คาดว่าการผลิตและการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 และกำลังซื้อในประเทศที่ยังคงชะลอตัว  
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อุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ใน
ประเทศ (ล้านชิ้น) 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลค่าการสง่ออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้            
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน
1.95 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ 5.80 และ 8.02 จากไตรมาส  
ที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ จากการ
ชะลอตัวของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 การจำหน่ายเครื ่องเรือนทำด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาส 1 
ปี 2563 มีจำนวน 0.39 ล้านชิ ้น อยู ่ในภาวะทรงตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่หากเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 4.88 จาก
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว  

 การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีมูลค่า
รวม 811.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.79 และ 
4.40 จากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตามลำดับ แบ่งเป็น เครื่องเรือนและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไม้ 
และไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ มีมูลค่า 245.19  29.82 และ 
536.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่า เครื่องเรือนและชิ้นส่วน 
ขยายตัวร้อยละ 4.77 ขณะที ่ผลิตภัณฑ์ไม้ และไม้และ
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 19.45 และ 7.15 
ตามลำดับ จากการลดลงของมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์
ก่อสร้างไม้และกรอบรูปไม้ไปตลาดสหรัฐอเมริกาและการ
ส่งออกไม้แปรรูปไปตลาดจีน 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
การผลิตและการจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าจะยังคงชะลอตัวอย่าง

ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทิศทางการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคำสั่งซื้อจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก  
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เคร่ืองเรือนและชิน้สว่น ผลิตภณัฑ์ไม้
ไม้และผลิตภณัฑ์แผน่ไม้ มลูคา่รวม

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายเครือ่งเรือนทำด้วยไม้ในประเทศไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปกี่อน
ตามปริมาณคำส่ังซื้อในประเทศทีล่ดลง ในขณะทีก่ารส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้มีมูลค่าลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น 
จากความตอ้งการของตลาดส่งออกหลักที่ลดลง 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนา่ยยาในประเทศ (ตัน) 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออก-นำเขา้ยา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยา ไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 17,195.35 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.52 โดยเป็นการ
ปรับเพิ่มขึ้นของการผลิตยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาฉีด และ  ยา
ครีม ตามความต้องการใช้ยาของทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มข้ึน
มาก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
การจำหน่ายยา ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 15,909.97 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.89 โดยเป็นการ
ขยายตัวของการจำหน่ายยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด ยาครีม และยาผง 
ตามความต้องการใช้ท่ีสูงข้ึน  
การส่งออกยา ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 92.78 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของปีก ่อนร ้อยละ 7.73 
ในภาพรวมการส่งออกยาชะลอตัวลงจากการชะลอตัวของตลาด
เวียดนาม ฮ่องกง และเมียนมา ซ่ึงปรับลดลงร้อยละ 17.18 37.74 
และ 11.92 ตามลำดับ สำหรับการนำเข้ายามีมูลค่า 451.30 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
4.89 โดยเป็นการนำเข้ายาจากเปอร์โตริโก สเปน จีน ฝรั่งเศส 
และอนิเดีย เพ่ิมข้ึน ทำให้ในไตรมาสนี้มีการนำเข้ายาชื่อสามัญจาก
อินเดียและจีนเพิ่มขึ้นรวม 5.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.75 ของมูลค่าการนำเข้ายาจากต่างประเทศทั้งหมด
ของไทย 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.89 ตามแนวโน้ม          
การขยายตวัท่ีดีของตลาดท้ังในและต่างประเทศ สำหรับตลาดส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ดีในกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และจีน    

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority: 

CMA) ของไทย ได้รับการยอมรับทั้งในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินและการยอมรับร่วมของข้อมูลจากคณะผู้ตรวจประเมินใน
ประเทศสมาชิกภาคีเครือข่าย OECD GLP แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีลงนามเพื่อให้มีผลอย่างเป็นทางการ โดย
เมื่อมีการยอมรับร่วมของข้อมูลแล้ว ผลิตภัณฑ์ยาของไทยจะไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำที่ประเทศปลายทางอีก ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการในประเทศสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาได้สะดวกมากข้ึน   
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ปริมาณการผลิตและจำหน่ายยาในประเทศไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตามความต้องการใช้ยาที่สูงขึ้นของตลาดท้ังในและต่างประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำหรับ
การส่งออกขยายตัวได้ดีในตลาดเวียดนาม ฮ่องกง และเมียนมา ตามลำดับ 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และ
ถุงมือยาง  

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค่าการสง่ออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต์ และ
ถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงม ือยาง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีจำนวน 0.54 ล้านตัน 17.21 ล้านเส้น และ 
5,456.82 ล้านชิ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนต์มีปริมาณลดลง
ร้อยละ 4.65 และ 5.59 ตามลำดับ ตามการชะลอตัวของตลาด
ต่างประเทศ และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
และตลาด Replacement ในขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 ตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้นของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ  
การจำหน่ายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีจำนวน 0.12 ล้านตัน 10.72 ล้านเส้น และ 
1,036.76 ล้านชิ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน การจำหน่ายยางแปรรูปขั้นปฐมและถุงมือยางในประเทศมี
ปริมาณเพิ่มขึ ้นร้อยละ 8.42 และ 28.41 ตามลำดับ ตามความ
ต้องการใช้ที่สูงขึ้น ในขณะที่การจำหน่ายยางรถยนต์มีปริมาณ
ลดลงร้อยละ 2.36 ตามการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศ และตลาด Replacement  
การส่งออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 1,043.08 1,423.37 และ 323.86 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ ในส่วนของการส่งออกยางรถยนต์
และถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.13 
และ 12.94 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม
ลดลงร้อยละ 2.66 จากการปิดท่าเรือ โรงงาน และการปิดประเทศ
ของจีนและมาเลเซีย  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 การผลิตยางรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ 2.58 ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและ
เศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.99 ตามแนวโน้มความต้องการใช้ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน สำหรับ
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมคาดว่าจะขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10.00 เนื่องจากฐานตัวเลขของปีก่อนค่อนข้างต่ำ 
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ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสที ่ 1 ปี 2563 เพิ ่มขึ ้นตามการขยายตัวของตลาดทั ้งในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่การผลิตยางรถยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและตลาด 
Replacement สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงเนื่องจากส่งออกไปจีนและมาเลเซียได้ลดลง 
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อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การส่งออก การนำเข้า 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลติ – สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
          2. มูลค่าการส่งออก การนำเข้า – กระทรวงพาณิชย ์
         * รวมถึงกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก   
 

การผลิต
 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 7.67 เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื ่องจากการผลิตเพื ่อการ
ส่งออกลดลง และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์    กลุ ่มรองเท้า ลดลง ร้อยละ 13.10 เนื ่องจากคำสั ่งซื ้อใน
ประเทศลดลง 

ผลิตภัณฑ์กลุ ่มกระเป๋าเดินทาง* มีการผลิตเพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 8.20 
จากความต่อเนื่องของคำสั่งซ้ือสะสมในประเทศ 
การส่งออก-นำเข้า 

การส่งออกมีมูลค่ารวม 427.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 
2.89 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากมูลค่า  
การส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด และเครื่องใช้สำหรับ
เดินทาง ลดลง ร้อยละ 3.78 และ 7.96 ตามลำดับ จากการที ่โรงงาน
ประเทศคู ่ค้าเกือบทั ้งหมดต้องหยุดการผลิต และถึงแม้ว่าจะมีโรงงาน
บางส่วนเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
เต็มท่ี  จึงส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว 

 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 443.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลง ร้อยละ 8.83 โดยวัตถุดิบหนังดิบและ  
หนังฟอกปรับตัวลดลง ร้อยละ 22.03 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการฟอก
และตกแต่งหนังฟอกที่มีการผลิตลดลง สำหรับสินค้าสำเร็จรูปประเภท
กระเป๋า  ลดลง ร้อยละ 5.09 จากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนม
ลดลง เนื ่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู ้บริโภค
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 ปี 2563 
การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 ปี 2563 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอกจะมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจาก

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังส่งผลกระทบให้โรงงานในประเทศคู่ค้าต้องหยุดการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีโรงงานบางส่วนเริ่ม
กลับมาดำเนินการผลิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มท่ี และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
กระเป๋าเดินทางและรองเท้า มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น จากความต่อเนื่องของคำสั่งซื้อในประเทศ อีกทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนตัวซ่ึง
จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออก 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 ปี 2563 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีการผลิตลดลง ร้อยละ 7.67 เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกลดลง 
และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า ลดลง ร้อยละ 13.10 เนื่องจากคำสั่งซื้อในประเทศ
ลดลงสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทาง* มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.20 จากความต่อเนื่องของคำสั่งซ้ือสะสมในประเทศ 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

การผลิต การจำหน่าย และการส่งออก  

 

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลติ , ดัชนีการส่งสินค้า – สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
          2. มูลค่าการส่งออก การนำเข้า – กระทรวงพาณิชย ์

การผลิต  
 อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2563 ชะลอตัว ร้อยละ 3.65 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตเพ่ือ
การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศลดลง จากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส       โคโรนา (COVID-19) โดยการผลิตเพชรเจียระไน และ
เครื่องประดับเทียม ลดลง   ร้อยละ 43.50 และ 21.81 ตามลำดับ 
การจำหน่าย  
อัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลง ร้อยละ 3.34 เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 
การส่งออก  
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ไตรมาส 1 ปี 2563 มีมูลค่า
รวม  1,563.16 ล ้านเหร ียญสหร ัฐฯ ลดลง ร ้อยละ 20.18 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากมูลค่าการส่งออกเพชร 
พลอย เครื ่องประดับแท้ และเครื ่องประดับเทียม ลดลง ร้อยละ 
25.89 33.77 21.11 และ 20.92 ตามลำดับ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และเยอรมนี แต่หากพิจารณาการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม   มีมูลค่ารวม 5,442.44 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.84 จากการส่งออกเพื่อเก็ง
กำไรจากส่วนต่างของราคา เนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกขยับตัว
สูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ปี 2563 
ไตรมาส 2 ปี 2563 คาดว่า การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมมีทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของ    ปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกถึง ร้อยละ 80 

สำหรับแนวโน้มการส่งออก (ไม่รวมทองคำยังไม่ขึ้นรูป) คาดว่า จะมีทิศทางลดลงตามการผลิต อย่างไรก็ตาม จากปัจจัย
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอาจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออก โดยก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การส่งออกมี
การขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 ด้านการนำเข้า (ไม่รวมทองคำยังไม่ขึ้นรูป) คาดว่า จะ
มีแนวโนม้ชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 

 

 

การผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื ่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.65  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการผลิตเพชรเจียระไน และ
เคร่ืองประดับเทียม ลดลง ร้อยละ 43.50 และ 21.81 ตามลำดับ
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
 

ดัชนีผลผลิต จำหน่าย ส่งออก และนำเข้าอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
           กระทรวงพาณิชย์ จากการจัดกลุม่ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ * ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2563  อยู่ที่ระดับ 118.4  เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 18.1 (%QoQ)  ปัจจัยหลักจากการเข้าสู่ฤดู
หีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาล ประกอบกับวัตถุดิบทางการเกษตรสำคัญเข้าสู่โรงงาน
มากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 12.8 (%YoY) 
เนื่องจากวัตถุดิบลดลงจากภัยแล้ง และฐานที่ค่อนข้างสูงในปีก่อนโดยเฉพาะ
น้ำตาล ทำให้โรงงานปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน รวมทั ้ง ปาล์มน้ำมัน มัน
สำปะหลัง และสับปะรด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกัน ส่งผลให้ดัชนี
ผลผลิต น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม แป้งมันสำปะหลัง และสับปะรดกระป๋อง 
ลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารบางรายการได้รับอานิสงส์จากความกังวลของ
การระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น จากการ
เร่งสำรองสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตไก่
สดแช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง กะทิ น้ำมันถั่วเหลือง นมพร้อมดื่ม บะหมี่ก่ึง
สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัว 

การจำหน่ายอาหารในประเทศ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีปริมาณ 67,703.1 
พันตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 5.6  (%QoQ) และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (%YoY) ตามความต้องการ
สำรองอาหาร จากความกังวลของการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ส่งผลให้
การจำหน่ายอาหารในประเทศเพิ่มขึ้น เช่น ปลาแช่แข็ง ซาร์ดีนกระป๋อง    ทูน่า
กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมพร้อมดื่ม น้ำมันถั่วเหลือง และการผลิตอาหาร
สัตว์สำเร็จรูป  

การส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 7,085.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ร้อยละ 6.3 (%QoQ) จากการส่งออกสินค้าสำคัญ
ที่ลดลง อาทิ  ทูน่ากระป๋อง  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูป ไก่แปรรูป 
และทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัว
ลดลง   ร้อยละ 5.4 (%YoY) โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น จีน สหราชอาณาจักร CLMV 
และอาเซียน จากการส่งออกที่ลดลงของสินค้าสำคัญ อาทิ  ข้าว แป้งมันสำปะหลัง 
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูป  และทูน่ากระป๋อง รวมทั้งผลไม้สด  
แช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบลดลง และปัจจัยลบอย่างเศรษฐกิจโลกท่ี
ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการ Lockdown ของประเทศต่างๆ เพื ่อควบคุม  
การแพร่ระบาดของไวรัส  Covid-19 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขนส่ง 

การนำเข้า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่า 3,901.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.3  (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 6.5 (%YoY) จากการนำเข้าสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (เมล็ดพืชน้ำมัน) และสินค้าอุปโภคบริโภค (นมและ
ผลิตภัณฑ์นม และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก) เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการผลิตและบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรม น้ำมันถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 
 คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะหดตัวมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยลบอย่างวัตถุดิบสินค้าเกษตร
ลดลง     จากปัญหาภัยแล้ง เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และมันสำปะหลัง ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตของโรงงาน อย่างไรก็ตาม ไทยน่าจะยังคงได้รับ
อานิสงส์จากภาวะโรคระบาดดังกล่าวซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป (บะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป ทูน่าและซาร์ดีนกระป๋อง) ขยายตัวตามความต้องการของตลาดท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการรักษาระดับความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งในหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคด้วยสถานการณ์การระบาดส่ง
สัญญาณดีขึ้น สำหรับมูลค่าการส่งออกไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อาจจะทรงตัวหรือขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการบริโภคและสำรองอาหารในต่างประเทศ แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ประเทศ ที่ส่งผลโดยตรงต่อ Food service  ในสินค้าสำคัญ เช่น (1) ไก่เนื้อ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก EU ที่มีแนวโน้มจะปรับ
ลดการนำเข้าไก่เนื้อจากประเทศที่ 3 (บราซิล ไทย และยูเครน) จำนวน 850,000 ตัน เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน (Over supply ของประเทศ  (2) น้ำตาล  อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ เช่น บราซิล จะใช้อ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลมากขึ้น และลดการผลิตเอทานอลลง ตามความต้องการใช้น้ำมันทั้งโลกในปี 2563 ที่
คาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 20 - 30 จากป ี2562 เนื่องจากระบบการขนส่งและการเดินทางที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown ประกอบกับปริมาณการบริโภคน้ำตาล
อาจจะลดลงมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี เนื่องจากการปิด Food service (การบริโภคของทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ 175 ล้านตันต่อปี) 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หลังจากขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตั้งปี 2560 เป็นผลจากปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงด้วยผลกระทบจากภัยแล้ง กอปรกับฐานที่ค่อนข้างสูงในปีก่อน อาทิ น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม และสับปะรดกระป๋อง อย่างไรก็ตาม สินค้า
อาหารบางรายการได้รับอานิสงส์จากความกังวลของการระบาดไวรัส COVID-19   ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น จากการเร่งสำรองสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตไกส่ด
แช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง กะทิ น้ำมันถั่วเหลือง นมพร้อมดื่ม บะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัว  สำหรับมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ ่น จีน     
สหราชอาณาจักร CLMV และอาเซียนจากการส่งออกที่ลดลงของสินค้าสำคัญ อาทิ  ข้าว แป้งมันสำปะหลัง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูป และทูน่ากระป๋อง รวมทั้งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจาก
ปริมาณวัตถุดิบลดลง และปัจจัยลบอย่างเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการ Lockdown ของประเทศต่างๆ  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขนส่ง
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หัวข้อ กองประสานงาน โทรศพัท ์
 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 

1/2563 และแนวโน้มไตรมาสท่ี 2/2563 
 อุตสาหกรรมรายสาขา                                              

กว. 
 

0-2202-4332 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า กร. 1 0-2202-4345 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า กร. 1 0-2202-4374 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ กร. 1 0-2202-4374 

 อุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินสว่นรถยนต์ กร. 1 0-2202-4372 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และช้ินส่วนรถจัรยานยนต์  

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

กร. 1 
กร. 1 

0-2202-4372 
0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2202-4391 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กร. 2 0-2202-4381 

 อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม กร. 2 0-2202-4884 

 อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน กร. 2 0-2202-4384 

 อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง กร. 2 0-2202-4385 

 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดับ กร. 2 0-2202-4385 

 อุตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2202-4391 

  
กว. : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กร.1 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1  
กร.2 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  

  

 


