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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 2/2563  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2563  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

หดตัวรอยละ 20.0 โดยปจจัยสำคัญสวนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในไตรมาสท่ี 2/2563 อาทิ การผลิตรถยนต หดตัว
จากสินคาเกือบทุกรายการสินคา ยกเวนรถยนตนั ่งขนาดใหญ รถตรวจการณ เปนผลกระทบจากการแพรระบาด      
ของของเชื ้อไวรัสโควิด-19  สงผลตอกำลังซื ้อในตางประเทศและตลาดในประเทศ รวมไปถึงสถาบันการเงิน               
ม ี ความเข  มงวดในการปล  อยส ิน เ ช่ือรถยนต มากข ึ ้ น   นอกจากนี้ ผ ู  ผล ิ ตส  วนใหญ หย ุ ดสายการผลิต                            
ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม การผลิตลดลงจากผลกระทบของ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการเดินทางทางอากาศหยุดชะงักเกือบทั้งหมดในไตรมาสนี้ และผลจาก
การประกาศใช พรก.ฉุกเฉินของรัฐบาล ประกอบกับมาตรการปองกันการแพรระบาด การควบคุมการเดินทางระหวาง
พื้นที่ตาง ๆ ทำใหการเดินทางขนสงของประชาชนทั่วไปและธุรกิจลดนอยลง ทำใหความตองการใชน้ำมันเพื่อการ
คมนาคมขนสงลดลงมาก การผลิตเครื่องปรับอากาศ ภาวะการผลิตลดลงในทุกสินคา ปจจัยหลักจากปญหาการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลจากมาตรการปองการแพรระบาด ทำใหความตองการสินคาลดนอยลง รวมไปถึงการท่ีผูผลิต
ตางปรับลดวันทำงานและทำตามมาตรการของทางภาครัฐในการปองกันการแพรระบาดของโรค และการขาดชิ้นสวน
สำหรับการผลิตสินคาที่สงผลกระทบตอปริมาณการผลิตในไตรมาสนี้ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในไตรมาส
ที่ 2/2563  อาทิ  การผลิตสัตวน้ำบรรจุกระปอง ผลจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ทำให
ผูบริโภคในตางประเทศมีการซื้อหาอาหารกระปองไวบริโภคในชวงที่ตองอยูบานเพื่อปองกันการระบาด จงึทำใหมีคำสั่งซื้อ
สินคาเขาเพิ่มขึ้น เภสัชภัณฑและ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค จากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหมี
คำสั่งซื้อเขามามากข้ึน  

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 3/2563  

 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีประเด็นที่นาติดตาม เชน 
สถานการณภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเชื้อไวรัสโควิด-19  ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ  การดำเนินการโครงการ
กอสรางภาครัฐ และการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมกอสราง  ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอปริมาณการผลิต 
และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ   
 ไฟฟา อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวา จะผานจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 แลว โดยคาดวาไตรมาสที่ 3 ของป 2563        
มีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะปรับตัวเปนบวกไดเล็กนอยรอยละ 1.0 และ 1.5 ตามลำดับ จากการที่หลาย
ประเทศเริ่มมีมาตรการผอนคลายล็อกดาวนและสามารถขนสงสินคาไดมากขึ้นทำใหมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อ
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.9 และ 1.9 ตามลำดับ 
เน่ืองจากไดรับผลบวกจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเริ่มฟนตัว รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G Data 
Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT ซึ่งทำใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น 
 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2563 จะมีการผลิตรถยนตกวา 200,000 คัน โดยแบงเปนการผลิต     
เพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที ่ 3 ป 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 300,000 คัน           
โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
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↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ จะชะลอตัวจาก
ไตรมาสที่ 2 แตหากประเทศผูนำเขาหลักอยางประเทศจีน มีคำสั่งซื ้อเขามาตอเนื่อง คาดวา กลุมเยื ่อกระดาษ          
จะยังสามารถขยายตัวได  ทั้งนี้จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ธุรกิจ  
เดลิเวอรี่อาหารในรูปแบบ Ready to eat หรืออาหารพรอมรับประทาน จะเปนโอกาสของบรรจุภัณฑกระดาษซึ่งจะ
เปนท่ีตองการมากขึ้น รวมถึงการคาในระบบออนไลน จะสงผลใหหวงโซของอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวไดเพิ่มขึ้น 
 
 เซรามกิ คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มข้ึนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล 
และการผอนคลายล็อกดาวนหรือมาตรการผอนปรน และประกอบกับการผลิตเพ่ือรองรับตลาดสงออกหลังจากประเทศ
คูคาที่คลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน 
ญี่ปุน และจีน โดยเฉพาะการสงออกเคร่ืองสุขภัณฑไปยังประเทศญี่ปุน และการสงออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง ไปยังกลุม
ประเทศ CLMV สำหรับการนำเขาคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน จากการนำเขาผลิตภัณฑเซรามิกจากจีน 
และญี่ปุน 
 ปูนซีเมนต เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณการผลิตคาดวายังลดลงอยางตอเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และสตอกคงคางของอสังหาริมทรัพยยังมีมาก        
สวนการจำหนายคาดวายังสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกเล็กนอย       
 สิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิตและการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน คาดวาจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที ่ย ังไมฟ นตัวจากผลกระทบของการระบาด              
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  และกำลังซื้อในประเทศท่ียังคงชะลอตัว อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2563    
คาดวา ภาพรวมการผลิต สงออก และนำเขาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จะขยายตัวไดจากการที่คู คา
ตางประเทศหลายแหงสามารถควบคุมการระบาดของโรคได และเริ่มมีคำสั่งซื้อมายังประเทศไทย 
 ไมและเครื่องเรือน การผลิตและการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศจะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับทิศทางการสงออกไมและผลิตภัณฑไม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในหลาย
ประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศที่เปนตลาดสงออกที่สำคัญของไทยอยางสหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีแนวโนมจะสิ้นสุด สงผล
ตอสถานการณเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีจะอยูในภาวะชะลอตัวตอไป 
 ยา คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.25 ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดเวียดนาม กัมพูชา ญ่ีปุน เมียนมา และสิงคโปร       

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที ่ 3 ป 2563 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ 43.17           
ตามอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 21.89 
ตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทยที ่สูงขึ้น สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 
10.00 ตามความตองการใชที่มีแนวโนมลดลงคอนขางมาก 
 รองเทาและเครื ่องหนัง คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกจะมีแนวโนมลดลง เนื ่องจากการผลิต               
เพื่อการสงออกลดลง และการหดตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง คือ อุตสาหกรรมยานยนตและเฟอรนิเจอร เชนเดียวกับ
การผลิตกระเปาเดินทางและรองเทาที่มีแนวโนมลดลง จากความกังวลในการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19       
รอบที่ 2  ในหลายประเทศสงผลตอสถานการณเศรษฐกิจโลกที่จะอยูในภาวะชะลอตัว 
 อัญมณีและเครื่องประดับ คาดวา จะมีทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอุตสาหกรรม   
อัญมณีและเคร่ืองประดับเปนการผลิตเพ่ือการสงออกถึง รอยละ 80 สำหรับแนวโนมการสงออก (ไมรวมทองคำยังไมขึ้น
รูป) คาดวา จะมีแนวโนมลดลง จากการที่ผูบริโภคชะลอการบริโภคสินคาไมจำเปน ขณะที่การสงออกในภาพรวม     
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คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัว จากการสงออกทองคำยังไมขึ้นรูปเพื่อเก็งกำไรจากสวนตางของราคา เนื่องจากราคา
ทองคำในตลาดโลกขยับตัวอยูในระดับท่ีสูงขึ้น  

↔  อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 3 ป 2563 จะหดตัวมากเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ดวยปจจัยลบอยางวัตถุดิบสินคาเกษตรลดลงจากปญหาภัยแลง เชน ออย ปาลมน้ำมัน สับปะรด 
และมันสำปะหลัง ทำใหไมเพียงพอตอความตองการผลิตของโรงงาน กอปรกับการบริโภคในประเทศยังชะลอตัวจาก
การบริโภคของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ อยางไรก็ตามไทยนาจะยังคงไดรับอานิสงสจากสถานการณดังกลาวอาจสงผล
ดีตออุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทูนาและซารดีนกระปอง) นม สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยง 
ขยายตัวอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ที่ยังรักษาระดับความมั่นคงดานอาหาร 
ทั้งในประเทศที่ยังคงมีการระบาดรุนแรงและประเทศที่สถานการณการระบาดสงสัญญาณดีขึ้น สงผลใหมูลคาการ
สงออกอาจจะขยายตัวเล็กนอย แต Food service ยังคงไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันการระบาดของไวรัส    
โควิด-19 ในประเทศท่ีสถานการณยังไมคลี่คลาย และในหลายประเทศที่ปองกันการระบาดรอบ 2 
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2/2563 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 2 ป 2563 

GDP  
หดตัวรอยละ 12.2 (%YoY) 

 
 
 
     ผล ิตภ ัณฑ มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสที ่  2 ของป  2563 หดต ัวร อยละ 12.2        
โดยหดตัวจากชวงเดียวกันของปกอนที่ขยายตัวรอยละ 
2.4 และชะลอตัวจากไตรมาสที ่ผานมาที ่มีการหดตัว   
รอยละ 2.0  
 

 
 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 14.4 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

    GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ของป 2563 
หดตัวรอยละ 14.4 ชะลอตัวลงมากจากไตรมาสที่ผานมา 
หดตัวร อยละ 2.6 และชะลอตัวลงจากชวงเด ียวกัน     
ของปกอนที่ขยายตัวรอยละ 0.1 โดยชะลอตัวลงตาม
การผลิตสินคาเพื ่อการสงออกและเพื ่อบริโภคใน
ประเทศ เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และการ
ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมเปนสำคัญ  
 
 
 

 

 

 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ผ ล ผ ล ิ ต ม ว ล ร ว ม ข อ ง ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม                  
ในไตรมาสที ่ 2 ของป 2563 เปนการหดตัวลง   
อยางมากจากไตรมาสกอนหนาและหดตัวตอเนื่อง        
4 ไตรมาส สอดคลองกับการลดลงของการสงออก   
ที ่ไดร ับผลกระทบจากการถดถอยที ่ร ุนแรงของ
เศรษฐก ิจโลก โดยเฉพาะส ินค าคงทนกลุ ม
อุตสาหกรรมยานยนตท ี ่ชะลอตัวลงมาก และ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส  
โควิด-19 ไปทั่วโลก และการลดลงของอุปสงคใน
ประเทศในชวงที่ล็อกดาวนประเทศ 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ดัชนีอุตสาหกรรมที�สําคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 20.0 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ระดับการจำหนายสินคาหดตัวรอยละ 20.3 

(%YoY) 

 
 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูที่ระดับ 80.26 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (102.85) 
รอยละ 22.0 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(100.29) รอยละ 20.0  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต   
การผลิตน้ำตาล การผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลให ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กล่ันปโตรเลียม และการผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 
81.89 ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา (100.17) รอยละ 
18.24 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(102.73) รอยละ 20.3 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลงจาก
ไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตเครื่อง
ปรับอากาศ และการผลิตผลิตภัณฑที ่ไดจากการกลั่น
ปโตรเลียม เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก การผลิต
ยานยนต การผลิตเครื ่องปรับอากาศ และการผลิต 
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสำรองสินคาเพื่อจำหนายหดตัวรอยละ 4.3 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูที่รอยละ 52.94 

 

 
 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยูท่ีระดับ 127.83 ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา (140.31) 
รอยละ 8.90 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(133.53) รอยละ 4.3 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การต ม การกล ั ่น และการผสมสุรา และการผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก 
การตม การกลั ่น และการผสมสุรา การผลิตน้ำตาล   
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที ่ระดับรอยละ 52.94 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา 
(รอยละ 66.86) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2562 (รอยละ 65.04) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนตการ
ผลิตน้ำตาล และการผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก     
การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องปรับอากาศ และการ
ผลิตจักรยานยนต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 อยูท่ีระดับ 78.10 

 
 
     ในไตรมาสที่  2 ของป 2563 ดัชนีความเชื ่อ ม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 78.10 ลดลงจากไตรมาสที่ผาน
มา (90.13) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(95.13) สวนดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณล วงหนา         
3 เดือน อยูที่ระดับ 90.13 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2562 (102.03)  
     ปจจัยลบที ่ส งผลตอการปรับตัวลดลงของความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 2 ป 2563 
ยังเปนผลจากความกังวลตอสถานการณการระบาดของ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีรุนแรงขึ้น
ในตางประเทศ มาตรการล็อคดาวนเพื ่อควบคุมโรค
ระบาดในประเทศของภาครัฐ ซึ ่งสงผลตอการใชจาย
แ ล ะ บ ร ิ โ ภ ค ล ด ล ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ส ิ น ค  า ค ง ท น
ภาคอุตสาหกรรมชะลอการผลิตและการลงทุน รวมทั้ง
ลดการจางงาน ปญหาภัยแลงที่มีความรุนแรงสงผลตอ
กำลังซื้อและรายไดในภาคเกษตร อยางไรก็ตามมีปจจัย
บวกจากการที่รัฐบาลผอนปรนมาตรการควบคุมการ
ระบาดของเช ื ้อไวร ัส COVID-19 ระยะที ่  3 และ 4 
รวมทั้งยกเลิกคำสั่งหามออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟว) 
ทำใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น ขณะที่ดาน
การคาชายแดนเริ่มทะยอยเปดในหลายพื้นที่สงผลดีตอ
การสงออกสินคาไทย   
 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศ 
 

 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ในภาพรวมหดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไดรับผลกระทบรุนแรงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนเหตุให
ปริมาณการคาระหวางประเทศหดตัวลง อยางไรก็ตาม ดุลการคาไตรมาสที่ 2 ป 2563 เกินดุล 6,767.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ”  

 สถานการณการคาตางประเทศของไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคาท้ังสิ้น 96,574.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีมูลคาการสงออก 51,670.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 17.6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
มีมูลคาการนำเขา 44,903.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 23.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดุลการคา
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2563 เกินดุล 6,767.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 
 

 โครงสรางการสงออก 
  
          การสงออกในไตรมาสที ่ 2 ป 2563 มีมูลคา  
51,670.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 15.2 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เมื่อพิจารณาแยกราย
หมวดสินคา พบวา สินคาเกษตรกรรมมีมูลคาการ
สงออก 5,743.6  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
12.9 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคาการสงออก 
4,588.6 ลานเหรยีญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.2 สินคา
อุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออก 39,982.0 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวรอยละ 21.4 สินคาแรและเชื้อเพลิงมี
มูลคาการสงออก 1,356.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 38.9 
  

สำหรับการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ป 2563 ที่หดตัวลงรอยละ 17.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ซึ่งสินคาที่มีการสงออกหดตัว เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 4,635.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 14.8) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 4,191.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 9.2) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 3,106.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 49.9) 
อยางไรก็ตาม สินคาบางรายการยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 1,724.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.3) เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 681.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 32.8) 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
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 ตลาดสงออก 

 
 สัดสวนการสงออกแยกตามตลาดสงออกสำคัญ 
  

         ไตรมาสที่ 2 ป 2563 การสงออกไปยังตลาด
หลัก ไดแก อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน 
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มีสัดสวนการ
ส  งออก ร อยละ 23.6 15.2 15.4 9 .9 และ 7.9 
ตามลำดับ เมื่อรวมสัดสวนการสงออกไปยังตลาดหลัก 
คิดเปนรอยละ 72.1 และการสงออกไปยังตลาดอื่น ๆ 
คิดเปนรอยละ 27.9 ของการสงออกทั้งหมด โดยเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปก อน มีเพียงจีนและ
สหรัฐอเมริกาที่การสงออกไทยมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 และ 8.9 ตามลำดับ ขณะที่การ
สงออกไปยัง สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) อาเซียน (9 

ประเทศ) และ ญี่ปุน หดตัวรอยละ 30.2 22.4 และ 13.7 ตามลำดับ  
                 

  
  โครงสรางการนำเขา 
 

         การนำเขาในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 
44,903.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 23.6 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เมื่อพิจารณา
แยกรายหมวดสินคา พบวา สินคาเชื้อเพลิงมีมูลคา
การนำเขา 5,261.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอย
ละ 47.4 สินคาทุนมีมูลคาการนำเขา 12,509.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 13.4 สินคา
ว ั ตถ ุ ด ิ บและกึ ่ งสำเร ็จร ูปม ีม ูลค าการนำเขา 
19,010.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 15.0 
สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 5,726.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 17.3 ยานพาหนะ
และอุปกรณการขนสงมีมูลคาการนำเขา 2,296.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 33.5 และสินคา
หมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการ
นำเขา 98.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
93.6 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
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 แหลงนำเขา 

สัดสวนการนำเขาแยกตามตลาดนำเขาสำคัญ 

ไตรมาสที่ 2 ของป 2563 แหลงนำเขาที่สำคัญของไทย 
ไดแก จ ีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี ่ ปุน สหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนการนำเขา รอยละ 27.7 
17.3 13.2 8.6 และ 7.6 ตามลำดับ เมื่อรวมสัดสวนการนำเขาไป
ยังตลาดสำคัญ คิดเปนรอยละ 74.5 และการนำเขาจากตลาดอ่ืน 
ๆ  คิดเปนรอยละ 25.5 ของการนำเขาทั้งหมด เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน พบวา จีนมีอัตราการนำเขาขยายตัวรอยละ 
0.1 หรืออยูในระดับทรงตัว ขณะท่ีประเทศคูคาหลักสวนใหญ
ของไทยมีอัตราการนำเขาหดตัวลง โดยอาเซียน (9 ประเทศ) 
หดตัวลงมาที ่สุด รอยละ 30.2 ลำดับถัดมาเปนตลาดญี่ปุน 
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา หดตัวรอยละ 
26.9 21.5 และ 7.7 ตามลำดับ  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที่มา กระทรวงพาณิชย 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 2 ป 2563 

 “เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอยจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจในหลายประเทศ  ตลอดจน
ภาพรวมปริมาณการคา การผลิต ทั่วโลกยังคงชะลอตัว ในขณะที่อัตราการวางงานปรับสูงขึ้น” 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 2 ป 2563 

 Quarterly Growth (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  9.5  0.4   14.5    30.3  19.8 At 11.1 At 0.00–0.25 
จีน  3.2  2.7  4.8b  0.1   9.3 At 5.7 At 4.35 
ญี่ปุน   1.7a  0.1 18.2b  23.7  14.2 At 2.8 At  -0.10 
เกาหลีใต  2.9  0.1  2.7a  20.3  16.2 At 4.2 At 0.50 

สิงคโปร   13.2  0.7  5.0a  16.7  0.4a At 2.9 At 0.27 
ท่ีมา : รวบรวมจาก http://www2.ops3.moc.go.th, CEIC Data, https://www.gtis.com, https://tradingeconomics.com 

หมายเหต ุ: a เปนตัวเลขคาดการณไตรมาสที่ 1 ป 2563 

               b เปนตัวเลขคาดการณไตรมาสที่ 2 ป 2563  

 ภาวะเศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบรุนแรงภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยอัตราการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การผลิต และการคาที่หดตัวลงในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง อัตราการวางงานที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟอปรับลดต่ำลงในบางประเทศ 
 สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงที่ระดับ 0.00-0.25% เพื่อผอนคลาย
นโยบายการเงินใหสอดคลองกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและเปนสวนหนึ่งในการกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับประเทศคูคาหลักอ่ืน ๆ ของไทยที่ปรับระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเชนเดียวกัน 
 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมทรงตัวในทิศทางท่ีชะลอตัวลง เนื่องจากอุปสงคการใชน้ำมันเพ่ือการผลิต
และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไมสามารถฟนตัวไดเต็มศักยภาพ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจรอบโลก 
โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 2 ป 2563 เฉลี่ยอยูท่ี 30.5 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ลดราคาลงเมือ่เทียบกับไตรมาส 
2 ป 2562 เฉลี่ยอยูที่ 67.2 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ดานราคาน้ำมันดิบ NYMEX สงมอบชวงเดือนมิถุนายน อยูท่ี 
38.3 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล  
 อยางไรกดี็ ภายหลังหลายประเทศท่ัวโลกผอนคลายมาตรการ Lockdown ลง ภาคเศรษฐกิจบางสวนสามารถ
กลับมาดำเนินการไดอีกครั้ง อาจสงผลใหเศรษฐกิจโลก ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นที่ตอง
ติดตาม อาทิ ความกังวลตอการระบาดระลอกใหมของ COVID-19 ความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 
ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรในภูมิภาคตาง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลใหภาวะเศรษฐกิจ
ไทยเติบโตไดในกรอบที่จำกัด 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโนม
ไตรมาสท่ี 3/2563 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
 
 
 

 

ดัชนีการผลิต 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และสถาบันเหล็กและเหลก็กลาแหงประเทศไทย 

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 2 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 81.4 หดตัวจาก   

ไตรมาสกอน รอยละ 12.0 (%QoQ) และหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

19.4 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 7 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2561) เนื่องจากการ

ชะลอตัวของการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม

ยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ตามการชะลอตัวของสถานการณเศรษฐกิจ 

ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก โดยการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวหดตัว

รอยละ 13.7 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิด

รีดรอน หดตัวรอยละ 29.7 รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็ก หดตัว   

รอยละ 29.4 และ 16.4 ตามลำดับ การผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน หดตัว   

รอยละ 29.7 ผลิตภัณฑท่ีมีการผลติหดตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัว รอยละ 

41.2 รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหล็กแผน รีดรอนชนิดมวน หดตัว  

รอยละ 34.6 และ 25.1 ตามลำดับ 

การจำหนาย ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีปริมาณ 3.7  ลานตัน หดตัวจาก

ไตรมาสกอน ร อยละ 16.1 (%QoQ) และหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน        

ของปกอน รอยละ 26.6 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 4 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 

3 ป 2562)  โดยการจำหนายผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 

23.3 ผลิตภัณฑที่มีการจำหนายหดตัว คือ เหล็กเสนและเหล็กโครงสราง    

รีดรอน หดตัวรอยละ 34.5 และเหล็กลวด หดตัวรอยละ 10.0 การจำหนาย

ผลิตภัณฑในกลุ มเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 28.3 ผลิตภัณฑที ่มีการ

จำหนายหดตัวมากที ่สุด คือ เหล็กแผนหนารีดรอน หดตัวรอยละ 46.0 

รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอน และเหล็กแผนรีดเย็น  หดตัวรอยละ 

39.3 และ 33.6 ตามลำดับ 

การนำเขา ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 2.0 พันลานเหรียญสหรัฐ     

หดตัวจากไตรมาสกอน รอยละ 9.4 (%QoQ) และหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 30.2 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 4 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 

2 ป 2562) โดยการนำเขาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว หดตัวรอยละ 27.7 

ผลิตภัณฑที่มีการนำเขาหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กโครงสรางรีดรอน ประเภท 

Carbon Steel หดตัวรอยละ 65.3 (ประเทศหลักที ่ไทยนำเขาลดลง คือ 

ญี่ปุน) รองลงมา คือ เหล็กโครงสรางรีดรอน ประเภท Stainless Steel และ

เหล็กลวด ประเภท Alloy Steel หดตัวรอยละ 54.4  และ 39.2  ตามลำดับ 

การนำเขาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 31.1ผลิตภัณฑที่มี

การนำเขาหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนหนารีดรอน ประเภท Alloy Steel  

หดตัวรอยละ 66.5 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขาลดลง คือ จีน และญี่ปุ น) 

รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท Alloy Steel และ เหล็กแผน

เคลือบโครเม่ียม หดตัวรอยละ 58.6 และ 57.1 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 3 ของป 2563 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที ่ 3 ป 2563 

คาดการณวาจะหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีประเด็นท่ีนา

ติดตาม เชน สถานการณภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณไวรัสโควิด-19 ราคา

สินคาเหล็กตางประเทศ   การดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ และการ

ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมกอสราง  ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอ

ปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 2 ป 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562           
จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนหดตัว เชน  เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน และลวดเหล็กแรงดึงสูง 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก                     
การจำหนายในประเทศ ของเครื่องใชไฟฟา 

 

 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอยูที่ 79.3 ลดลง
จากไตรมาสที่แลว รอยละ 28.5 (%QoQ) และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 26.0 (%YoY) เนื่องจากตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศมีคำสั ่งซื ้อที ่ลดลงจากสถานการณโควิด-19 โดยมีดัชนี
ผลผลิตอยู ท ี ่ระดับ 92.3 สินคาปร ับตัวลดลง ไดแก  คอมเพรสเซอร 
เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาว พัดลมตามบานและมอเตอรไฟฟา ปรับตัว
ลดลงรอยละ 38.7, 26.4, 15.2, 10.9 และ 7.5 ตามลำดับ 

 

 

ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟา 
กระติกน้ำรอน ตูเย็น สายเคเบิ้ล หมอแปลงไฟฟาและเครื่องซักผา 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.7, 24.2, 20.1, 15.5, 4.0, 2.1 และ 1.9 
ตามลำดับ 

การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 2 ป 2563 สินคาท่ีมีการ
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก ตูเย็น     
เตาไมอบโครเวฟ พัดลม มอเตอรไฟฟา เครื่องซักผา หมอหุงขาว 
กระติกน้ำรอน เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร ลดลงรอยละ 88.3  
75.1 50.9 33.4 20.7 16.4 15.5 15.5 และ 14.8 ตามลำดับ 

   การนำเขาเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาสที ่  2 ป 2563 มีมูลคา 
3,427.3 ล  า น เ ห ร ี ย ญส หรั ฐ ฯ  ล ด ล ง จ าก ไ ตร มา สท ี ่ แ ล ว  
ร อยละ 10.3 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของ 
ปกอน รอยละ 13.1 (%YoY) โดยสินคาหลักที่มีการนำเขาลดลง 
ไดแก เครื่องกำเนิดไฟฟา สวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา และ
เครื่องอุปกรณสำหรับปองกันวงจรไฟฟาและสวนประกอบ ลดลง
ร อยละ 60.4, 25.2 และ 18.6 ตามลำด ับ ในขณะที ่ต ู  เย็น 
สวนประกอบเครื ่องปรับอากาศและหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.2, 13.5 และ 4.0 ตามลำดับ 

  การสงออกเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2563 มีมูลคาการ
ส งออก 5,085.5 ล  านเหร ียญสหร ัฐฯ ลดลงจากไตรมาส 
ท่ีแลวรอยละ 15.6 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอนรอยละ 15.6 (%YoY) จากตลาดอาเซียน ยุโรป และญี่ปุน 
ลดลงรอยละ 34.4, 26.8 และ 14.5 ตามลำดับ โดยสินคาเครื่อง
อุปกรณสำหรับปองกันวงจรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องซักผา 
หมอแปลงไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา ตูเย็น และเครื่องปรับอากาศ 
ปร ับตัวลดลงรอยละ 30.8, 28.1, 21.4, 9.5, 8.2 และ 5.5 
ตามลำดับ ในขณะที่สินคาโซลารเซลล เตาอบไมโครเวฟและพัดลม 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 83.4, 13.4และ 2.0 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 

“อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวา จะผานจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 แลว 
โดยคาดวาไตรมาสที่ 3 ของป 2563 มีดัชนีผลผลิตและมูลคาการ
สงออกจะปรับตัวเปนบวกไดเล ็กน อยรอยละ 1.0 และ 1.5 
ตามลำดับ จากการที่หลายประเทศเริ่มมีมาตรการผอนคลายล็อค
ดาวนและสามารถขนสงสินคาไดมากขึ้นทำใหมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก
คำสั่งซ้ือสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ” 
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มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ลดลงรอยละ 26.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจากสถานการณระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง รวมถึงยังคงมีสถานการณล็อคดาวนและหยุดกิจการซื้อขายตาง ๆ ทำใหไมมี
คำส่ังซ้ือใหมสงผลกระทบตอหวงโซการผลิตการผลิตชิ้นสวน โดยสินคาท่ีมีการปรับตัวลดลง ไดแก ตูเย็น เตาอบไมโครเวฟ พัดลม มอเตอรไฟฟา เครื่องซักผา 
หมอหุงขาว กระติกน้ำรอน เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร และมีมูลคาการสงออกลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป อาเซียน และญ่ีปุน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีดัชนีผลผลิต
อยูที่ 86.4 ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 6.0 (%QoQ) และลดลง
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.2 (%YoY) โดย
สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก PCBA, PWB, IC และ HDD 
โดยปรับตัวลดลงรอยละ 18.5, 16.5, 8.5 และ 3.6 ตามลำดับ 
เน ื ่องจากคำสั ่งซ ื ้อจากตางประเทศลดลง เนื่องจากมาตรการ         
ล็อกดาวนและหยุดกิจการซื ้อขาย ทำใหไมมีคำสั่งซื ้อใหม หลาย
โรงงานไดลดกำลังการผลิต กระทบตอหวงโซการผลิตชิ้นสวนทำให
การสต็อกสินคาและช้ินสวนไมเพียงพอ 
 

ในขณะที ่ส ินค าอ ิเล ็กทรอนิกสม ีการปรับตัวเพิ ่มข้ึน ไดแก 
Semiconductor devices transistor และ Printer โดยปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 38.2 และ 2.1 ตามลำดับ 
    การนำเข  าส ินค  าอ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ใน ไตรมาสท ี ่  2  
ป 2563 มีมูลคาการนำเขา 8,736.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสที่แลว รอยละ 6.8 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.5 
(%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาหลักที่มีการ
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก เครื ่องโทรศัพทและอุปกรณ ปรับตัว
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 18.6 ในขณะที ่ส วนประกอบและอุปกรณ
ประกอบเคร ื ่องคอมพิวเตอร ลดลงร อยละ 16.2 ไดโอด 
ทรานซิสเตอร กลอุปกรณกึ่งตัวนํา และสวนประกอบ ปรับตัว
ลดลงรอยละ 5.0 วงจรรวม (IC) ปรับตัวลดลงรอยละ 1.0  
    การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสที ่2 ป 2563 มมีูลคา
การสงออก 8,173.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แลว
รอยละ 3.8 (%QoQ) และลดลงรอยละ 6.8 (%YoY) จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง 
ไดแก ยุโรป อาเซียน และญี่ปุน ลดลงรอยละ 26.5, 25.1 และ 
4.0 ตามลำดับ โดยสวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื ่อง
คอมพิวเตอรมีมูลคาการสงออกลดลงรอยละ 11.7 และวงจรรวม 
(IC) ลดลงรอยละ 11.8 ในขณะทีไ่ดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณก่ึง
ต ัวนํา และสวนประกอบปรับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 37.4 และ
เครื่องโทรศัพทและอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปกอน 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสที่ 3 ของป 2563
 “สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที ่3 ของ
ป 2563 คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน
เล็กนอยรอยละ 2.9 และ 1.9 ตามลำดับ เนื่องจากไดรับผลบวก
จากวัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เริ่มฟนตัว รวมถึงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G Data Center และผลิตภัณฑสำหรับ
โครงสร างพื ้นฐานทาง IT ซ ึ ่ งทำให ม ีความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากข้ึน” 
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มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 ป 2563 ปรับตัวลดลงรอยละ 6.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำใหซัพลายเชนของการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกหยุดชะงักและความผันผวนของความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกส
ท่ีชะลอตัว โดยกระทบตอหวงโซการผลิตช้ินสวนทำใหการสตอกสินคาและชิ้นสวนไมเพียงพอ รวมถึงสงครามการคาท่ีสงผลกระทบตอการสงออกของ
ไทย รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยสินคาท่ีมีการผลิตปรับตัวลดลง ไดแก สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และมีมูลคาการ
สงออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญ่ีปุน 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 

 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที ่  3 ป  2563 จะมีการผลิตรถยนตกวา 200,000 คัน  
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิต
เพื่อสงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 152,450 คัน ลดลงจาก

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 66.40 (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 69.78 (%YoY)  
โดยมีส ัดสวนแบงเป นการผลิตรถยนตนั ่ง ร อยละ 35  
รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 63 และรถยนตเพื่อ
การพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที ่2 ป 2563 มีจำนวน 128,540  คัน ลดลงจาก

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 35.75 (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 50.60 (%YoY) 
โดยมีสัดสวนแบงเปนการจำหนายรถยนตนั ่ง รอยละ 39  
รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 44 รถ PPV และ SUV รอยละ 12 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 5 

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน  100,269 คัน ลดลงจาก

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 59.94 (%QoQ) และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 61.44 (%YoY) 
โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออกรถยนตนั ่ง รอยละ 31  
รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 58  และรถ PPV รอยละ 11 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
 ในไตรมาสที ่ 2 ป 2563 มีมูลคา 1,171.39 ลานเหรียญ

สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที ่  1 ป  2563 ร อยละ 49.05  
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
49.64 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของสวนประกอบ
และอ ุปกรณรถยนต  ได แก   ญ ี ่ป ุ น อ ินโดนี เซ ีย และ
สหรัฐอเมริกา 

 มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา  1,826.55 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสท ี ่  1 ป  2563 รอยละ 30.32 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
35.03 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของสวนประกอบ
และอุปกรณรถยนต ไดแก ญ่ีปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

504,458 506,682 

441,083 453,682

152,450 

260,221 

238,077 

245,705 

200,064
128,540 

260,020 

261,240 

233,002

250,281

100,269 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

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

1,171.39 

2,811.30
3,052.94

2,709.06 2,621.36

1,826.55 

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

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีปริมาณการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ตลาดในประเทศและสงออกชะลอตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของเช ื ้อไวร ัสโควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลก  
สวนตลาดในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวตามมาตรการลดการแพรระบาดไวรัสฯ ปญหาภัยแลง และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่3 ของป 2563 
 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 3 ป 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 300,000 คัน 
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิต
เพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 207,385 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 56.35 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ร อยละ 55.27 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 301,249 คัน ลดลง
จากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 30.06 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ร อยละ 30.23 
(%YoY) 

 การสงออกรถจกัรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 106,363  คัน (เปน 

การสงออก CBU  56,203 คัน และ CKD 50,160 ชุด) 
ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 57.37 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 51.24 
(%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 108.64 ลานเหรียญ

สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2563 รอยละ 53.07 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 41.47 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก  บราซิล เวียดนาม
และญี่ปุน  

 ม ูลค าการนำเข าของสวนประกอบและอ ุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 133.86 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2563 รอยละ 37.07 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ร อยละ 8.04 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำค ัญของ
ส วนประกอบและอ ุปกรณรถจักรยานยนต ได แก  
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน  

 

 

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

207,385 

431,797 433,234 
391,507 

430,730 
301,249 

218,128 224,617 
275,380 

249,525 

106,363 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

185.63
199.96

244.93
231.49

108.64

145.57
157.45

195.63
212.72 133.86

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยเปนการชะลอตัวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก จากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส         
โควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 2 ป 2563 ขยายตัวรอยละ 7.56 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 
2.84 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)             

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 2 ป 2563 ขยายตัวรอยละ 
8.56 เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัว           
รอยละ 9.01 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  

การสงออกเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 1,848 
ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวรอยละ 6.40 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 18.00 เมื ่อเทียบกับ  
ไตรมาสเด ียวกันของปก อน (%YoY) โดยการส งออกใน     
ไตรมาสนี้หดตัวทุกกลุมผลิตภัณฑ ยกเวนสารลดแรงตึงผิว 
เชน สบู น้ำยาทำความสะอาด เปนตน การสงออกหดตัวใน
ตลาดหลัก เชน จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  

การนำเขาเคมีภัณฑ  ไตรมาสที ่ 2 ป 2563 มีมูลคารวม  
3,813 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวรอยละ 4.15 เมื่อเทียบกับ    
ไตรมาสก อนหนา (%QoQ) และหดตัวร อยละ 10.08           
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยการ
นำเขาในไตรมาสนี้หดตัวทุกกลุมผลิตภัณฑ ยกเวนสารลดแรง
ตึงผิว เชน สบู น้ำยาทำความสะอาด เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที ่ 3 ป 2563 คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑยังคงหดตัว               

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลตอการฟนตัวของ

เศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม คาดวาภาพรวมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2563 จาก
มาตรการผอนคลายล็อกดาวนของภาครัฐ และหลายภาคสวนกลับมาดำเนินงานตามปกติ 

 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 2 ป 2563 มูลคาการสงออกและการนำเขาหดตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน  การสงออกและการนำเขาหดตัว เปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลให
อุตสาหกรรมตอเนื่องชะลอตัว ทำใหความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง แตยังมีสินคาที่ไมไดรับ
ผลกระทบ เชน สบู น้ำยาทำความสะอาด เปนตน 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 



22 
 

อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 
การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 2 ป 2563 หดตัวรอยละ 5.33 
เม ื ่อเท ียบก ับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัว        
รอยละ 5.22 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
(%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่หดตัวมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ
เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำท่ีเปนพลาสติก  
 

ด ัชน ีการส  งส ินค า  ไตรมาสท ี ่  2 ป   2563 หดตัว           
รอยละ 4.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 
และหดตัวรอยละ 5.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน (%YoY) ซึ่งดัชนีการสงสินคาที่หดตัวมากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑเครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำที่
เปนพลาสติก  
 

มูลคาการสงออก ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 896.37 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 14.58 เมื ่อเทียบกับ   
ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ  14.96 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยกลุม
ผลิตภัณฑที่มีการสงออกหดตัวสูงสุด เชน กลุมพลาสติก   
ปูพื ้น เครื ่องใชในครัวเรือน และของอื ่น ๆ ที ่ทำดวย
พลาสติก เปนตน 
มูลคาการนำเขา ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีมูลคา 1,163.77 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.52 เมื่อเทียบกับไตร
มาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 0.69 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยกลุมผลิตภัณฑ
ที ่มีการนำเขาหดตัว เชน กลุมเครื ่องสุขภัณฑ เสนใย
พลาสติก และเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การสงออก – การนำเขา (ตัน) 
 

 

ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 
 อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวาภาพรวมอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการ
ผอนคลายลอคดาวนหลังสถานการณไวรัสโควิด-19 และหลายภาคสวน รวมถึงประเทศคูคากลับมาดำเนินงาน
ตามปกติ ซึ่งอาจสงผลใหความตองการสินคาตาง ๆ รวมถึงสินคาในอุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโนมท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 2 ป 2563 
 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 2 ป 2563 ในภาพรวมชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2563 (%QoQ) 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 และประเทศไทยมีมาตรการลอค
ดาวน รวมถึงตลาดการสงออกหดตัวตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก เชน ญี่ปุน เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงทำใหตนทุนวัตถุดิบลดลงตามไปดวย 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 
 

การผลิตและการจำหนาย 

 
 

 
ท่ีมา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

หมายเหตุ * คาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลติ  ไตรมาสที่ 2 ป 2563 อยูที่ระดับ 109.67 ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.20 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตลดลงในไตรมาสนี ้ของกลุ มป โตรเคมีข ั ้นพื ้นฐาน คือ 

Ethylene ส วนกลุ มปโตรเคมีข ั ้นปลาย เชน SAN resin, EPS,        

PP resin และ PET resin เปนตน 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 2 ป 2563 อยูที่ระดับ 111.05 เพิ่มข้ึน

จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 2.95 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาเพ่ิมข้ึนในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 

Toluene, Benzene และ Propylene สวนกลุมปโตรเคมขีั้นปลาย 

ไดแก SAN resin, ABS resin, PE resin และ PP resin 

 

 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที ่ 2 ป 2563 มีมูลคา 2,214.57  

ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

25.71 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน, 

เวียดนาม และญี่ปุ น เปนตน ซึ ่งสินคาที่สงผลใหการสงออกของ

กลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐานลดลง รอยละ 39.87 เชน Para-Xylene, 

Terephthalic Acid, และ Benzene และกลุมปโตรเคมีขั ้นปลาย

ลดลง ร  อยละ  21.83 เช น  PE resin, PP resin, PC resin และ      

PET resin เปนตน 

การนำเขาปโตรเคมี  ไตรมาสที่  2 ป  2563 มีม ูลค า 1,115.15             

ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

22.28 โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน 

และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขาลดลงของ

กลุ ม ปโตรเคมีขั ้นพื ้นฐานลดลง รอยละ 32.02 เชน Ethylene 

Dichloride, Para-Xylene และ Ethylene Glycol เป นต น และ

กลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลง รอยละ 20.02 เชน PE resin, Nylon 

resin, PP resin และ PMMA resin เปนตน  

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2563 

 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวา     

ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอตัวจากเศรษฐกิจหลาย

ประเทศหยุดชะงักหลังจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ที ่สงผลให

ความตองการสินคา หรือการดำเนินการในหลายภาคสวนยังไมเต็ม

กำลัง ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดคูคาตางประเทศ แตอยางไร

ก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2563 คาดวาอุตสาหกรรมปโตร

เคมีในไตรมาสนี้มีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งการผลิต การสงสินคา และการ

สงออก อาจปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ร อยละ 2-12  จากการผอนคลาย

มาตรการล อกดาวน และหลายภาคสวนสามารถเร ิ ่มกล ับมา

ดำเนินงานไดตามปกติ 

 
 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2563  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 7 - 11 (%QoQ) แตใน
ภาพรวมยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2563 (%QoQ) และเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 และ
ประเทศไทยมีมาตรการลอกดาวน รวมถึงหลายประเทศ  คูคาปดประเทศ สงผลใหการสงออก และการนำเขาของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้ชะลอ
ตัว 
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แนวโนมในไตรมาสท่ี 3 ป 2563  
     แนวโนมในไตรมาสท่ี 3 ป 2563 คาดวา อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ จะชะลอตัวจากไตรมาสท่ี 2 แตหากประเทศผูนำเขาหลัก
อยางประเทศจีน มีคำสั่งซื้อเขามาตอเน่ือง คาดวา กลุมเยื่อกระดาษจะยังสามารถขยายตัวได  จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ธุรกิจเดลิเวอรี่ อาหารในรูปแบบ Ready to eat หรืออาหารพรอมรับประทาน จะเปนโอกาสของบรรจุภัณฑกระดาษซ่ึงจะเปนท่ี
ตองการมากขึ้น รวมถึงการคาในระบบออนไลน จะสงผลใหหวงโซของอุตสาหกรรมน้ีขยายตัวไดเพ่ิมขึ้น  
  

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
     การกำหนดสินคาควบคุมเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) ป 2563 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 
โดยรวมถึงเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใชไดอีก ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอมและผูผลิตกระดาษในประเทศ อยางไรก็ตาม ผูผลิตกระดาษ  
ในประเทศบางสวนยังมีความจำเปนตองนำเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว เนื่องจากราคาที่ถูกกวา ท้ังน้ี การควบคุมสินคาดังกลาวควรกำหนด
มาตรการท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 

    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
 
 

 

    
 การผลิต การผลิตเยื ่อกระดาษในไตรมาสที ่ 2 ป 2563 เมื่อ
เปรียบเทียบ (%QoQ) และเปรียบเทียบ (%YOY) เพิ่มขึ้นรอยละ 
3.60 และ 5.30 ตามลำดับ สวนใหญเปนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากจีน 
แตสำหรับกลุมกระดาษลดลงในทุกกลุมผลิตภัณฑหลังจากที่การ
ผลิตเพิ่มขึ้นมากในชวงปลายไตรมาสที่ 1 และเริ่มสงผล กระทบ
มากขึ้นจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบ
ถ ึงภาคการผล ิตจากคำส ั ่ งซ ื ้ อท ี ่ปร ับลดลงท ั ้ งจากตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ   
    การสงออกเยื ่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 2  
ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาสงออกรวม 436.44 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 11.43 จากผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือ
และสิ่งพิมพ แตเพ่ิมขึ้นจากกลุมเยื่อกระดาษ รอยละ 36.96 สวนใหญ
สงออกไปยังประเทศจีน และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาสงออก
รวมลดลง รอยละ 15.17 จากผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ 
ในขณะท่ีกลุ มเยื่อกระดาษสงออกไดเพ่ิมขึ ้น รอยละ 35.55 ซึ ่งกวา    
รอยละ 75.00 สงออกไปยังประเทศจีน 

     การนำเขาเยื ่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 2 
ป 2563 มีมูลคานำเขารวม 636.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบ 
(%QoQ) เพิ ่มขึ ้น รอยละ 3.70 จากกลุมเยื ่อกระดาษ กระดาษและ
ผลิตภัณฑ หลังจากที่สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
คลี ่คลายลงในปลายไตรมาสที่ผานมา แตเมื ่อเปรียบเทียบ (%YoY) 
มูลคานำเขารวมลดลง รอยละ 7.13 ลดลงทั้งกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ แตอยางไรก็ตาม ความตองการใชผลิตภัณฑ
กระดาษในประเทศเพ่ิมสูงขึ ้นมาก เนื่องจากวิถีการดำรง ชีวิตปรับ
เปลี่ยนไปจากผลกระทบการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 การผลิต
ในประเทศยังกลับมาผลิตไดไมเทาเดิม สงผลใหจำเปนตองมีการนำเขา  

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) พบวา มีเพียงเยื่อกระดาษเทานั้น ที่มีดัชนผีลผลิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รอยละ 3.60 และ 5.30 ตามลำดับ แตผลิตภัณฑกระดาษอื่น ๆ  ชะลอตัวลง รวมถึงบรรจุภัณฑกระดาษ  ในขณะที่การสงออกมีมลูคารวมลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) ยกเวนเยื่อกระดาษที่สงออกเพิ่มข้ึน สำหรับการนำเขามีมูลคารวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบ (%QoQ) แตลดลงเมื่อเปรียบเทียบ(%YoY)    

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ที�มา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กระทรวงพาณิชย ์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 

 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

 
 
ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน 

และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 35 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

              
 

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการ
ผลิต 26.20 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2563   รอยละ 
23.75 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
29.25 (%YoY) ในขณะที ่เครื ่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 1.44    
ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 22.83 และลดลงจาก     
ไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 27.53 เนื่องจากการหดตัวของการ
สงออกและการจำหนายในประเทศ 
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การจำหนาย 41.15 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2563   
รอยละ 2.23 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 4.54 (%YoY) ในขณะที่การจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 
0.78 ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 6.94 และไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 18.05 ตามภาวะเศรษฐกิจและการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด19  
การสงออก ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 การสงออกกระเบื้องปูพื้น    
บุผนัง มีมูลคา 21.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที ่ 1        
ป 2563 รอยละ 14.75 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน     
ร อยละ 5.96  ในขณะท่ีเครื ่องสุขภัณฑมีมูลคา 43.96 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2562 รอยละ 15.81 และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.50 เน่ืองจากตลาดสงออก
หลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกาจีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV 
ลดคำสั่งซื้อจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 3 ของป 2563 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 3 ของป 2563 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มข้ึน
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และการผอนคลายล็อกดาวนหรือมาตรการผอนปรน และประกอบกับ
การผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกหลังจากประเทศคูคาที่คลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะ
กลับมาขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุน และจีน โดยเฉพาะการสงออกเคร่ืองสุขภัณฑไปยังประเทศญี่ปุน และการสงออกกระเบื้อง
ปูพื้น บุผนัง ไปยังกลุมประเทศ CLMV สำหรับการนำเขาคาดวาจะมีแนวโนมขยายตวัดวยเชนกัน จากการนำเขาผลิตภัณฑเซรามกิจาก
จีน และญี่ปุน 
นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตร ี(ครม.) มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑและเงื่อนไข “โครงการบานลาน
หลัง” สำหรับกรณีลูกคารายยอย (Post Finance) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกูที่อยูอาศัยเปนไมเกิน 1.2 ลานบาท จากเดิม 
1 ลานบาท เพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และกระตุน
เศรษฐกิจผานภาคอสังหาริมทรัพย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2564 
 
 

 

ปริมาณการผลิต การจำหนาย และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 2 ป 2563 
ลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตามภาวะเศรษฐกิจและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยแนวโนมในไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวา
ปริมาณการผลิตและการจำหนาย จะมีแนวโนมขยายตัว จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย และการผอนคลายความกังวลจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 2 ป 2563    
มีจำนวน 10.06 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 1 ป 2563           
ร อยละ 1.05 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเด ียวกันกับ          
ปกอน รอยละ 1.26 (%YoY) โดยเปนผลจากการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19  ที่ทำใหเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงการมีสต็อค               
คงคางของอสังหาริมทรัพยจำนวนมาก  ทำใหการลงทุนสราง
โครงการใหมๆ ชะลอตัวลง 

 การจำหน ายป ูนซ ีเมนตในประเทศ (ไม รวมป ูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 9.12 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจาก   
ไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 3.70 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 6.72 (%YoY) โดยเปนผลจากการ
ขับเคลื่อนดานการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 

 การสงออก - นำเขาปูนซีเมนต ( ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่      
2 ป 2563 มีมูลคาจากการสงออก 66.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร อยละ 22.00 (%QoQ) เม ื ่อเท ียบกับไตรมาสที่ 1  
ป 2563 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอนรอยละ  
25.83 โดยลดลงจากบังคลาเทศ และกัมพูชา รอยละ  43.91  
และ 42.55  ตามลำดับ   สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูน
เม็ด) มีมูลคา 8.68  ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากไตรมาสที่ 1  
ป 2563  รอยละ 58.07  และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอน รอยละ 57.67  โดยลดลงจาก  สปป.ลาว รอยละ 21.31  
ทั้งนี้ เนื่องดวยตลาดตางประเทศตางก็ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เชนกัน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 3 ของป 2563   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปริมาณ
การผลิตคาดวายังลดลงอยางตอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และสต็อคคงคางของ
อสังหาริมทรัพยยังมีมาก   สวนการจำหนายคาดวายังสามารถเพิ่มข้ึนไดอีกเล็กนอย 
 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

แมวารัฐบาลจะยังคงประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตอ ทำใหการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยังทำไมไดเต็มที่มากนัก  แตในขณะเดียวกันภาครัฐไดทำการเพื่อชวยเหลือภาคธุรกิจและประชาชน  โดยออกทั้งมาตรการ
ชวยเหลือเยียวยาและมีแผนงานตางๆ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณโควิด-19  ซึ่งจะชวยใหการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจเปนไป
อยางรวดเร็วมากข้ึน 
 

 

 

 

 

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ป 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559เปนผลจาก. 
 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 2 ป 2563  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน   การผลิตลดลงเล็กนอยจาก
เศรษฐกิจที่ยังคงถดถอย  แตการจำหนายยังสามารถปรับตัวเพิ่มข้ึนไดจากการขับเคลือ่นดานการกอสรางสาธารณูปโภคขนาด
ใหญของภาครัฐ  สวนการสงออกในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงอยางเห็นไดชัดในตลาดสงออกที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19    
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

การผลิตและจาํหน่ายในประเทศ 

     เสน้ใยประดิษฐ ์ ผา้ผืน และเสื �อผา้เครื�องแต่งกาย มีดชันีผลผลิต

ลดลง รอ้ยละ 18.48  38.39 และ 19.77 เนื�องจากกาํลงัซื �อในประเทศ

ที�ลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงการผลิตเพื�อรองรบั

การส่งออกซึ�งลดลงตามคาํสั�งซื �อของประเทศคู่คา้ที�ไดร้บัผลกระทบ

จากการระบาดของโรคเช่นกัน     ดัชนีการจําหน่ายในประเทศของ   

เสน้ใยประดิษฐ์  ผา้ผืน และเสื �อผา้เครื�องแต่งกาย ลดลง รอ้ยละ 

17.64  40.06 และ 36.24 เนื�องจากความต้องการวัตถุดิบเพื�อการ

ส่งออกลดลง รวมถึงกาํลังซื �อของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัวจาก

ผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 

การส่งออก-นําเข้า 

     การส่งออกสิ� งทอและเครื�องนุ่ งห่มภาพรวม มีมูลค่า 1,201.46               

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลง รอ้ยละ 32.64 (YoY) หากพิจารณากลุ่มสินคา้ 

พบว่า กลุ่มสิ�งทอ มีมลูค่า 736.26 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลง รอ้ยละ 

37.18  กลุ่มเครื�องนุ่งห่ม มีมูลค่า 465.20 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  ลดลง  

รอ้ยละ 23.93  เนื�องจากการระบาดของโรค COVID-19 ที�กระจายไป

ทั� วโลกทําให้การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงัก ส่งผลให้ภาวะ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยตลาดสําคัญที� ลดลง ได้แก่  จีน 

สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป และ ญี�ปุ่ น 

การนาํเขา้สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มภาพรวม มีมลูค่า 946.97 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลง รอ้ยละ 29.95 (YoY) เนื�องจากคาํสั�งซื �อเสื �อผา้

สาํเร็จรูปจากต่างประเทศชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที�กระจายไปทั�วโลกทาํใหผู้ป้ระกอบการลดการนาํเขา้

วตัถดุิบ รวมถึงความตอ้งการเสื �อผา้ของผูบ้รโิภคในประเทศลดลง 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 2 ป 2563 การผลิต สงออก และนำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปกอน จากสถานการณการแพร
ระบาดไปทั่วโลกของเช้ือไวรัสโควิด-19 

คาดการณแนวโนมไตรมาสที่ 3 ป 2563 
การผลิตและการสงออกสิ่งทอและเครื ่องนุ งหมใน

ภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คาดวา
จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวจากผลกระทบ
ของการระบาดของโรค COVID-19 และกำลังซื้อในประเทศที่
ยังคงชะลอตัว อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 
ป 2563 คาดวา ภาพรวมการผลิต สงออก และนำเขาใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จะขยายตัวไดจากการที่คู
คาตางประเทศหลายแหงสามารถควบคุมการระบาดของโรคได 
และเริ่มมีคำสั่งซื้อมายังประเทศไทย 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ  
1. รัฐบาลมีมาตรการสงเสรมิการลงทุน ไดแก มาตรการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทยหรือชิ้นสวนฯ 
และมาตรการเรงรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทยเพื่อรับมือ
กับ COVID-19 ซ ึ ่งเปนโอกาสใหเก ิดการลงทุนในสายการผลิต 
Non-woven fabric และผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทย  
2. มาตรการชวยเหลือดานการเงินสำหรับลูกหนี้ SMEs ของสถาบัน
การเงินหลายแหง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยรวบรวมขอมูลทั้งหมด
ไวที่เว็บไซต https://www.bot.or.th/covid19 
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อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น) 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาส 2 ป 2563 มีจำนวน 1.89 
ลานชิ้น ลดลงรอยละ 3.08 และ 17.83 จากไตรมาสที่ผานมาและ  
ไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ จากคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ลดลง  

 การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาส 2  ป 2563   
มีจำนวน 0.33 ลานช้ิน ปรับลดลงรอยละ 15.38 และ 19.51 จาก
ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ สาเหตุ
จากมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลให
รานคาเฟอรนิเจอรหลายแหงตองหยุดจำหนายชั ่วคราวในชวง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 2 ป 2563 มีมูลคารวม 
706.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 12.96 และ 14.37 จาก
ไตรมาสที ่ผ านมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ้นสวน  ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผลิตภ ัณฑแผ นไม  ม ีม ูลค า 181.54  26.36 และ 498.28           
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งหากเปรียบเทยีบกับไตรมาสเดียวกนั
ของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเคร่ืองเรือนและช้ินสวน ปรับตัว
ลดลงรอยละ 25.96 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไม ปรับตัวลดลง
รอยละ 26.12 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม 
ปร ับตัวลดลง ร อยละ 12.29 ในภาพรวมการสงออกไม และ
ผลิตภัณฑไมมีมูลคาลดลงทุกกลุ มผลิตภัณฑ  จากสาเหตุการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในตลาดสงออกที่สำคัญ 

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 
ไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดการณไดวา การผลิตและการจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศจะยังคงชะลอตัว        

อยางตอเน่ือง เชนเดียวกับทิศทางการสงออกไมและผลิตภัณฑไม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ
ทั่วโลกรวมถึงประเทศท่ีเปนตลาดสงออกที่สำคัญของไทยอยางสหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีแนวโนมจะสิ้นสุด สงผลตอสถานการณเศรษฐกิจ
ทั่วโลกที่จะอยูในภาวะชะลอตัวตอไป 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบ

กิจการไมยางและผลิตภณัฑ วงเงิน 20,000 ลานบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2565 โดยมอบหมายให
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ประสานกับผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของเพื่อหารือกับธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินใน
การพิจารณาแหลงเงินที ่จะใชสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดย กยท. แตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการพรอมจัดทำรายละเอียดโครงการเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
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ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศไตรมาสท่ี 2 ป 2563 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ตามปริมาณคำสั่งซื้อในประเทศที่ลดลง ในขณะที่การสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน   
จากสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสงออกที่สำคัญ 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

  

  

 การผลิตยา ไตรมาสที ่ 2 ป 2563 มีปร ิมาณ 17,857.71 ตัน 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 11.74 โดยเปนการ
ขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม ตาม
ความตองการใชยาของทั ้งในและตางประเทศที ่เพิ ่มข้ึนมาก 
เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19  

 การจำหนายยา ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 15,048.37 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 0.44 โดยเปนการ
ปรับเพิ่มข้ึนของการจำหนายยาเม็ดและยาครีมตามความตองการ
ใชที่สูงข้ึน  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มมีูลคา 110.31 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 4.86 ใน
ภาพรวมการสงออกยามีการขยายตัวที ่ดีในตลาดเวียดนาม 
กัมพูชา และญีปุ่น ซึ่งมีมูลคาการนำเขายาจากไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.18 20.12 และ 32.60 ตามลำดับ สำหรับการนำเขายามีมูลคา 
453.91 ล านเหร ียญสหร ัฐฯ เพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสเด ียวกัน         
ของปกอนรอยละ 10.58 โดยเปนการนำเขายาจากเปอรโตริโก 
อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐ อเมริกา เพิ่มข้ึน  

 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 3 ของป 2563 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.25 ตามแนวโนมการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดเวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุน เมียนมา 
และสิงคโปร 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะหนวยตรวจสอบของไทยไดรับการยอมรับทั้งในสวนของคณะผูตรวจประเมินและการ

ยอมรับรวมของขอมูลจากคณะผูตรวจประเมินในประเทศสมาชิกภาคีเครือขาย OECD GLP และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2563 เห็นชอบการตอบรับคำเชิญผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยอยูระหวาง
จัดทำหนังสือตอบตกลงที่จะผูกพันตอกรรมสารของ OECD Council เพื่อใหมีผลอยางเปนทางการตอไป ทั้งนี้ เมื่อมีการยอมรับ
รวมของขอมูลแลว ผลิตภัณฑยาของไทยจะไมตองทำการทดสอบซ้ำที่ประเทศปลายทางอีก ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการในประเทศ
สามารถประหยัดคาใชจายในการทดสอบและสงออกผลิตภัณฑยาไดสะดวกมากขึ้น  
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ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 2 ป 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
ตามความตองการใชยาที่สูงขึ้นจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ของท้ังตลาดในประเทศและตลาด
สงออก สำหรับการสงออกขยายตัวไดดีในตลาดเวียดนาม กัมพูชา และญ่ีปุน ตามลำดับ 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุง
มือยาง  

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุง
มือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

  

 การผลิตยางแปรรูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 0.32 ลานตัน 9.48 ลานเสน และ 
6,929.27 ลานชิ ้น ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตมีปริมาณ
ลดลงรอยละ 10.69 และ 47.12 ตามลำดับ ตามการหดตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตรวมถึงตลาด Replacement ในประเทศ 
และการชะลอตัวของตลาดตางประเทศ ในขณะที่การผลิตถุงมือ
ยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 37.50 ตามความตองการใชที่สูงข้ึน
ของตลาดท้ังในและตางประเทศ  

 การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง 
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 มีจำนวน 0.09 ลานตัน 5.88 ลานเสน และ 
1,056.67 ลานชิ ้น ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐมและถุงมือยางใน
ประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ ้นรอยละ 0.37 และ 40.91 ตามลำดับ 
ตามความตองการใชที่สูงขึ้น ในขณะที่การจำหนายยางรถยนต   
มีปริมาณลดลงรอยละ 46.28 จากการหดตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนตในประเทศ และตลาด Replacement  

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    
ไตรมาสที ่  2 ป 2563 มีม ูลค า 652.40 972.29 และ 439.68   
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ ในสวนของการสงออกถุงมือยาง
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 46.55 ในขณะที่
การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐมและยางรถยนตลดลงรอยละ 
40.99 และ 33.23 ตามลำดับ จากการชะลอตัวตอเนื ่องของ
ตลาดหลักของไทยโดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา  

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ 43.17 ตามอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและ
เศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 21.89 ตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทยที่สูงข้ึน 
สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 10.00 ตามความตองการใชที่มีแนวโนมลดลงคอนขางมาก 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
การยางแหงประเทศไทยอยูระหวางดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000   

ลานบาท ฯลฯ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบอยางตอเนื่องรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสที่ 2 ป 2563 เพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ ในขณะที ่การผลิตยางรถยนตลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตรวมถึงตลาด 
Replacement ในประเทศ สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงเน่ืองจากสงออกไปจีนลดลงคอนขางมาก 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

 
การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

 

ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต – สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 
         * รวมถึงกระเปาถอืและสิ่งที่คลายกนั อานมาและเครื่องเทยีมลาก  

 
การผลิต 
 ไตรมาส 2 ป 2563 การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีดัชนีผลผลิตลดลง   
รอยละ 41.89 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก    
การผลิตเพื่อการสงออกลดลง และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต 
เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทาง* และรองเทา ปรับตัวลดลง รอยละ 
14.17 และ 35.53 ตามลำดับ จากคำสั่งซื้อในประเทศที่ลดลง เนื่องจาก
ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้นจากสถานการณของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

การสงออก-นำเขา 
 การสงออก ไตรมาส 2 ป 2563 มีมูลคารวม 269.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง รอยละ 46.54 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เปน
ผลจากมูลคาการสงออกหนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 
เครื่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทา ลดลง รอยละ 40.08  68.18 และ 
36.20 ตามลำดับ จากสถานการณไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลให
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก เวียดนาม จีน 
และสหรัฐอเมริกา 

การนำเขา ไตรมาส 2 ป 2563 มีมูลคารวม 300.42 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง รอยละ 47.54 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน         
โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอกปรับตัวลดลง รอยละ 47.76 เปนไปใน
ทิศทางเดียวกับการฟอกและตกแตงหนังฟอกที่มีการผลิตลดลง สำหรับ
สินคาสำเร็จรูปประเภทกระเปาและรองเทามีมูลคาลดลง รอยละ 53.50 
และ 42.11 ตามลำดับ จากความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศที่
ลดลง 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาส 3 ป 2563 
การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาส 3 ป 2563 คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกจะมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก     

การผลิตเพื่อการสงออกลดลง และการหดตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง คือ อุตสาหกรรมยานยนตและเฟอรนิเจอร เชนเดียวกับการ
ผลิตกระเปาเดินทางและรองเทาที่มีแนวโนมลดลง จากความกังวลในการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 2 ในหลาย
ประเทศสงผลตอสถานการณเศรษฐกิจโลกที่จะอยูในภาวะชะลอตัว 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
รัฐบาลไดผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 5 โดยมีผลตัง้แตวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2563 รวมถึงไดออกมาตรการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ “โครงการเที ่ยวปนสุข” ดวยการสนับสนุนทั้ง               
คาเดินทางและคาที ่พัก เพื่อกระตุนใหประชาชนไดออกมาทองเที่ยวและจับจายใชสอย อีกทั้งชวยเหลือผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยวที ่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต           
1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งมาตรการดังกลาว จะมีสวนกระตุนภาพรวมของการบริโภคสินคาและชวยเหลือผูประกอบการได
เปนอยางด ี

ไตรมาส 2 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอกมีการผลิตลดลง 
เนื่องจากการผลิตเพ่ือการสงออกลดลง เชนเดียวกับกระเปาเดินทาง* และรองเทา มีการผลิตลดลง จากคำสั่งซ้ือในประเทศท่ีลดลง
เนือ่งจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้นจากสถานการณของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการสงออกมีมูลคารวมลดลง
ตามคำสั่งซื้อของตลาดคูคาหลักที่ชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก  

 

 

 
ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต , ดัชนกีารสงสินคา – สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 

 

การผลิต  
 การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2563 ปรับตัวลดลง 
รอยละ 25.03 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการ
ผลิตเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศลดลง จากสถานการณการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการผลิตเพชรเจียระไน เครื่องประดับแท 
และเครื่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 89.45  0.30 และ 56.17 ตามลำดับ 
การจำหนาย  
การจำหนายอัญมณีและเครื ่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2563 ลดลง 
รอยละ 17.21 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนจากสถานการณ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหรานคาและหางสรรพสินคาหยุดดำเนิน
กิจการช่ัวคราว 

การสงออก  
อัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 2 ป 2563 มีมูลคารวม 661.84 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 64.99 เมื ่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน      
ของปก อน จากมูลค าการส งออกเพชร พลอย เคร ื ่องประดับแท และ
เครื่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 70.67  86.54  51.37 และ 50.81 ตามลำดบั 
โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฮองกง แตหาก
พิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื ่องประดับในภาพรวม    มีมูลคารวม 
4,635.40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้น รอยละ 13.65 จากมูลคาการสงออก
ทองคำยังไมขึ้นรูปทีข่ยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 81.60 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 3 ป 2563 
การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับในภาพรวม ไตรมาส 3 ป 2563 คาดวา จะมีทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ    

ปกอน เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเปนการผลิตเพ่ือการสงออกถึง รอยละ 80 สำหรับแนวโนมการสงออก (ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป) คาดวา จะมีแนวโนมลดลง จาก
การที่ผู บริโภคชะลอการบริโภคสินคาไมจำเปน ขณะที่การสงออกในภาพรวม คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัว จากการสงออกทองคำ          
ยังไมข้ึนรูปเพื่อเก็งกำไรจากสวนตางของราคา เน่ืองจากราคาทองคำในตลาดโลกขยับตัวอยูในระดับท่ีสูงขึ้น 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
รัฐบาลไดผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 5 โดยมีผลตั้งแตวันที่         

1 กรกฎาคม 2563 รวมถึงไดออกมาตรการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ “โครงการเที่ยวปนสุข” ดวยการสนับสนุนทั้งคาเดินทาง
และคาที่พัก เพื่อกระตุนใหประชาชนไดออกมาทองเที่ยวและจับจายใชสอย อีกทั้งชวยเหลือผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 
2563 ซึ่งมาตรการดังกลาว จะมีสวนกระตุนภาพรวมของการบริโภคสินคาและชวยเหลือผูประกอบการไดเปนอยางดี 

 

ไตรมาส 2 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและ
เครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศลดลง                
จากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการสงออกมีมูลคารวมลดลงตาม
สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีจะอยูในภาวะชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 
 

ดัชนีผลผลิต จำหนาย สงออก และนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : ขอมูลเพือ่จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
           กระทรวงพาณิชย จากการจัดกลุมของสำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหตุ * ขอมูลเบื้องตน 

ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 2 ป 2563  อยูที่ระดับ 96.9 ลดลงจาก
ไตรมาสที ่ 1 ป 2563 รอยละ 18.3 (%QoQ)  และเมื ่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 2.2 (%YoY) เนื่องจากวัตถุดิบลดลงจากภัย
แล  ง  และฐานท ี ่ ค  อนข  า งส ู ง ในป  ก  อน โดย เฉพาะน ้ ำต าล ท รา ย 
ที่ปริมาณออยเขาหีบลดลงจากปกอนรอยละ 42.9 ทำใหโรงงานปดหีบออย
เร็วกวาปกอน (ปดหีบไตรมาส 1 ป 2563) รวมทั้ง สับปะรดที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยแลงเชนกัน สงผลใหดัชนีผลผลิต น้ำตาลทราย น้ำมันปาลม แปงมัน
สำปะหลัง และสับปะรดกระปอง ลดลง อยางไรก็ตามหากไมรวมน้ำตาลทราย
ดัชนีผลขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.4 (YoY) จากสินคาอาหารบางรายการที่ไดรับ
อานิสงสจากความกังวลของการระบาดไวรัส COVID-19 ทำใหคำสั่งซื ้ออาหาร
เพ่ิมข้ึน จากการเรงสำรองสินคาโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ สงผลใหดัชนีผลผลิต
ไกสดแชเย็นแชแข็ง ทูนากระปอง ซารดีนกระปอง กะทิ น้ำมันถั่วเหลือง นม
พรอมดื่ม บะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑอาหารสัตวสำเร็จรูป ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

    การจำหน ายอาหารในประเทศ ไตรมาสท ี ่  2 ป   2563  
มีปริมาณ 55,438.0 พันตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2563 รอยละ 
14.7 (%QoQ) และเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปรับตัว
ลดลงรอยละ 10.9 (%YoY) ตามความตองการอาหารสดและเครื่องดื่ม
ในประเทศชะลอตัว เนื่องจากมาตรการ Lockdown ประเทศ รวมถึง
การปด Food service  เพื่อปองกันการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 
สงผลใหการจำหนายอาหารในประเทศลดลง เชน ไกสดแชเย็นแชแข็ง 
น้ำมันปาลม และอาหารกุงสำเร็จรูป 

 ก า ร ส  ง อ อ ก  ไ ต รม า ส ท ี ่  2  ป   2563 มี ม ู ล ค  า  8,184.3 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 1 ป 2563 รอยละ 15.5      
(%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.4 (%YoY) โดยเฉพาะตลาดจีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
ฮองกง และออสเตรเลีย จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นของสินคาสำคัญ อาทิ 
ขาว ไกสดแชเย็นแชแข็ง แปงมันสำปะหลัง ทูนากระปอง ซารดีนกระปอง 
สับปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง ผลิตภัณฑขาว นมและ
ผลิตภัณฑนม สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยง รวมทั้งผลไมสดแชเย็นแช
แข็ง (ทุเรียน) เนื่องจากความกังวลของการระบาด COVID-19 ทำใหความ
ตองการสำรองอาหารเพิ่มขึ้น เพื ่อรักษาความมั ่นคงทางอาหาร (Food 
security) อยางตอเนื่อง 

ก า ร น ำ เ ข  า  ไ ต รม า ส ท ี ่  2  ป   2563 มี ม ู ล ค  า  3,557.5 
ล านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที ่  1 ป  2563 รอยละ 8.8  
(%QoQ) จากสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำ
จากผัก ผลไม และเนื้อสัตวสำหรับการบริโภค ผลกระทบจากมาตรการ 
Lockdown แมการนำเขาปลาทูนา และเมล็ดพืชน้ำมันและกากพืช
น้ำมัน เพ่ือรองรับความตองการของอุตสาหกรรมทูนากระปอง น้ำมันถ่ัว
เหลือง และอุตสาหกรรมปศุสัตวขยายตัวก็ตาม แตเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนการนำเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 (%YoY) จาก
การนำเขาสินคาอุปโภคบริโภค นมและผลิตภัณฑนม และขาวและ
ผลิตภัณฑจากแปง เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตและบริโภคที่
เพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมนม และผลิตภัณฑจากแปงโดยเฉพาะบะหมี่ก่ึง
สำเร็จรูป  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 

 คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 3 ป 2563 จะหดตัวมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดวยปจจัยลบอยางวัตถุดิบสินคา
เกษตรลดลงจากปญหาภัยแลง เชน ออย ปาลมน้ำมัน สับปะรด และมันสำปะหลัง ทำใหไมเพียงพอตอความตองการผลิตของโรงงาน กอปรกับการบริโภคใน
ประเทศยังชะลอตัวจากการบริโภคของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางไรก็ตามไทยนาจะยังคงไดรับอานิสงสจากสถานการณดังกลาวอาจสงผลดีตออุตสาหกรรม
อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทูนาและซารดีนกระปอง) นม สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยง ขยายตัวอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดตางประเทศ ที่ยังรักษาระดับความมั่นคงดานอาหาร ทั้งในประเทศที่ยังคงมีการระบาดรุนแรงและประเทศที่สถานการณการระบาดสงสัญญาณดีขึ้น สงผลให
มูลคาการสงออกอาจจะขยายตัวเล็กนอย แต Food service ยังคงไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันการระบาด Covid-19 ในประเทศที่สถานการณยังไม
คลี่คลาย และในหลายประเทศที่ปองกันการระบาดรอบ 2 
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ดชันีการผลิต จําหน่าย ส่งออก และนําเข้า  
อุตสาหกรรมอาหารไตรมาส 2 ปี  2563

ส่งออก (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นําเข้า (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

จาํหน่าย (ปริมาณ : พันตัน) ดัชนีการผลิต (MPI)

ป
ร
มิ

า
ณ

จ
ํา
ห

น
า่
ย

 (
พ

นั
ต

นั
) 

/
ม

ลู
ค

า่
ส

ง่
อ

อ
ก

/
น

าํ
เข

า้
 (

ล
า้
น

ด
ชั

น
กี

า
ร
ผ

ล
ติ

 (M
P

I)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 2 ป 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยปรับลดลงตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2563 เปนผลจากปริมาณวัตถุดิบ        
ที ่ลดลงดวยผลกระทบจากภัยแลง กอปรกับฐานที่คอนขางสูงในปกอน โดยเฉพาะน้ำตาลทรายที่ปริมาณออยเขาหีบลดลงจากปกอนรอยละ 42.85 อยางไรก็ตามหากไมรวมน้ำตาลทรายดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 2 
ป 2563 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากสินคาอาหารบางรายการทีไ่ดรับอานิสงสจากความกังวลของการระบาดไวรสั COVID-19 ทำใหคำสั่งซื้ออาหารเพิ่มขึน้ จากการเรงสำรองสินคาโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
สงผลใหดัชนผีลผลิตไกสดแชเย็นแชแข็ง ทูนากระปอง ซารดีนกระปอง กะทิ น้ำมันถั่วเหลือง นมพรอมดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑอาหารสตัวสำเร็จรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับมูลคาการสงออก
ขยายตัวเชนเดียวกนั จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นของสินคาสำคัญ อาทิ แปงมันสำปะหลัง ไกสดแชเย็นแชแข็ง ทูนากระปอง ซารดีนกระปอง สับปะรดกระปอง สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยง รวมทั้งผลไมสดแช
เย็นแชแข็ง โดยตลาดสำคัญ เชน จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ฮองกง และออสเตรเลีย (ทุเรียน) เนื่องจากความกังวลตอสถานการณ Covid-19 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 
หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 
2/2563 และแนวโนมไตรมาสท่ี 3/2563 

 อุตสาหกรรมรายสาขา                                                                                               

กว. 
 

0-2202-4332 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา กร. 1 0-2202-4345 

 อุตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2202-4374 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กร. 1 0-2202-4374 

 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต กร. 1 0-2202-4372 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจัรยานยนต  

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

กร. 1 
กร. 1 

0-2202-4372 
0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2202-4391 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2202-4381 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กร. 2 0-2202-4884 

 อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน กร. 2 0-2202-4384 

 อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง กร. 2 0-2202-4385 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กร. 2 0-2202-4385 

 อุตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2202-4391 
   
กว. : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
กร.1 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   
กร.2 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2   

  

 


