
2 
 

 

 
สารบัญ 

 
 หนา 

บทสรปุผูบริหาร            3 

สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3/2563     6 

สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 3/2563  

และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2563       15 

  2.1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา      15 

  2.2 อุตสาหกรรมไฟฟา        16 

  2.3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       17 

  2.4 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต       18  

2.5 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต    19 

  2.6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ       20 

  2.7 อุตสาหกรรมพลาสติก        21 

  2.8 อุตสาหกรรมปโตรเคมี       22 

  2.9 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ     23 

  2.10 อุตสาหกรรมเซรามิก       24 

  2.11 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต       25 

  2.12 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม      26 

  2.13 อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน      27 

  2.14 อุตสาหกรรมยา        28 

  2.15 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง      29 

  2.16 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง      30 

  2.17 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ     31 

  2.18 อุตสาหกรรมอาหาร        32 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 3/2563  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2563  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

หดตัวรอยละ 8.3 โดยปจจัยสำคัญสวนหนึ ่งยังคงมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที ่ชะลอตัวรวมถึงผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 3/2563 อาทิ การผลิต
รถยนต ภาวะการผลิตลดลงจากสินคาเกือบทุกรายการสินคา ยกเวนรถยนตนั่งขนาดใหญ รถตรวจการณ ปจจัยหลัก  
มาจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหตลาดสงออกรถยนตปรับลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาไดรับผลกระทบอยางมากและฟนตัวไดอยางชา ๆ รวมถึงตลาดในประเทศปรับตัวลดลงเชนกัน       
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม การผลิตลดลง เน่ืองจากการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศและสงออก
ในปนี้ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงไป โดยเฉพาะภาค
การทองเที่ยว ทำใหการขนสงเดินทางของผูคนทั้งที่เปนการเดินทางระหวางประเทศและในประเทศลดลง การผลิต
น้ำตาล ลดลงเนื่องจากปนี้ปดหีบการผลิตเร็วกวาปกอน จากสภาพอากาศที่แหงแลง และพื้นที่ปลูกออยลดลง สำหรับ
อุตสาหกรรมท่ีมกีารขยายตัวดีในไตรมาสท่ี 3/2563  อาทิ  การผลิตเครื่องใชไฟฟา ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นในเกือบทุก
สินคา (ยกเวนพัดลมตามบาน) จากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ท่ีผอนคลายลงรวมถึงปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบคลี่คลายลงเชนกัน อีกทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีความตองการเครื่องใชไฟฟาท่ีมี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น การผลิตเภสัชภัณฑและ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค ภาวะการผลิตเพิ่มขึ ้นทุกรายการสินคาจาก
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตองมีการผลิตยาสำรองไวใหเพียงพอตอการรักษา 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 4/2563  

 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีประเด็นที่นาติดตาม เชน 
สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ และการดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอ
ปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ   
 อิเล็กทรอนิกส คาดวาดัชนีผลผลิตจะขยายตัวรอยละ 1.9 เนื่องจาก Semiconductor devices transistor เปน
สารกึ ่งตัวนำที ่ใชผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทโซลารเซลล ซึ ่งปจจุบันมีความตองการเพิ่มสูงขึ ้นทั ้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงความตองการ HDD ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐานทาง IT 
ทำใหยังคงมีความตองการเพ่ิมขึ้น 
 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2563 จะมีการผลิตรถยนตกวา 390,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อ
จำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 450,000 คัน โดย
แบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษ
คราฟต) ที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวในกลุมอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม 
ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษในยุค New Normal จะขยายตัวคอนขางมากแบบกาวกระโดด และยังไดอานิสงส
ตามการใชงานสำหรับสงสินคาทางออนไลนและในอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ในขณะที่การสงออกจะชะลอตัวลง      
ในกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ  
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 เซรามิก คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ ่มขึ ้นจากความตองการใชภายในประเทศที่เริ่มฟนตัวหลังจาก
สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของ
รัฐบาล และมาตรการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดของผูประกอบการ รวมถึงการผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออก
หลังจากประเทศคูคาบางสวนคลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสงออก
เครื่องสุขภัณฑไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และการสงออกกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง ไปยังกลุมประเทศ CLMV  
 ปูนซีเมนต เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณการผลิตคาดวาจะยังลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเกิดความวุนวายทางการเมืองทำใหผูบริโภคเกิด
ความไมมั่นใจดานภาวะเศรษฐกิจ   สวนการจำหนายคาดวาจะลดลงเล็กนอยโดยยังไดแรงขับเคลื่อนจากการกอสราง
สาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 
 สิ่งทอและเครื ่องนุ งหม การผลิต การสงออก และการนำเขา เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป          
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คาดวาจะลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวจากการระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19 เขาสู ภาวะปกติ เชนเดียวกับในประเทศไทยที ่กำลังซื ้อของผู บริโภคยังมีไมมากนัก แตหาก
เปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวา ภาพรวมการผลิต สงออก และนำเขาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมจะขยายตัวไดจากการที่คูคาตางประเทศหลายแหงสามารถควบคุมการระบาดของโรคไดและมีมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ 
 ไมและเครื่องเรือน คาดวา ปริมาณการผลิตเคร่ืองเรือนทำดวยไมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผลิตและจำหนาย
เครื่องเรือนทำดวยไมเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก โดยตลาดสงออกที่สำคัญของไทย     
ที่เริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ ้น ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดการณไดวา จะยังคง        
ชะลอตัวอยางตอเนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
 ยา คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.74 ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม เมียนมา และลาว       

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที ่ 4 ป 2563 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ 17.18           
ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีการผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัว
รอยละ 24.76 ตามแนวโนมความตองการใชที่สูงขึ้น สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 5.00 
ตามแนวโนมความตองการใชท้ังในและตางประเทศท่ีลดลง 
 รองเทาและเครื่องหนัง คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกยังมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากความตองการ      
ที่ลดลงจากการสงออก เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเด ินทางและรองเทา ที ่ม ีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม                           
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื ่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19      
เริ่มคลี่คลาย และภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเที่ยวจาก
ชาวตางชาติ โดยการเปดรับนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 
 อัญมณีและเครื่องประดับ คาดวา ยังมีทิศทางชะลอตัว เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา       
การผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สำหรับมูลคาการสงออก      
(ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป)  ยังมีแนวโนมลดลง ขณะที่การสงออกในภาพรวมจะมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออก
ทองคำเพ่ือเก็งกำไรในชวงท่ีราคาทองคำในตลาดโลกปรับสูงขึ้น  
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↔  อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะหดตัวลง จากปจจัยลบไดแก วัตถุดิบสินคาเกษตรลดลงจากปญหา    
ภัยแลง เชน ออย และมันสำปะหลัง ทำใหไมเพียงพอตอความตองการผลิตของโรงงาน อยางไรก็ตาม การบริโภคใน
ประเทศมีแนวโนมดีขึ้นจากการเปดใหนักทองเท่ียวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa เขามาพำนักระยะยาวใน
ไทย รวมถึงมาตรการกระตุนการบริโภคจากภาครัฐ สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมหดตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว และมาตรการคุมเขมเพ่ือควบคุมการแพรระบาดในกลุมประเทศยุโรป รวมทั้งปริมาณสินคาเกษตรสำคัญ
ลดลง อาทิ ขาว อยางไรก็ตาม จากสถานการณระบาดรอบที่ 2 ของโควิด-19 ในหลายประเทศ ผลิตภัณฑอาหาร      
บางชนิดอาจขยายตัว เชน อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ทูนาและซารดีนกระปอง) นม สิ่งปรุงรส และอาหาร
สัตวเล้ียงสำเร็จรูป ตามความตองการของตลาดตางประเทศ 
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3/2563 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 3 ป 2563 

  

GDP  
หดตัวรอยละ 6.4 (%YoY) 

 
 
 
     ผล ิตภ ัณฑ มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสท ี ่  3 ของป   2563 หดต ัวร อยละ 6.4         
โดยหดตัวจากชวงเดียวกันของปกอนที่ขยายตัวรอยละ 
2.6 และปรับตัวดีขึ ้นจากไตรมาสที ่ผานมาที ่หดตัว    
รอยละ 12.1  
 

 
 

 

 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 5.3 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของป 2563 
หดตัวรอยละ 5.3 ปรับตัวดีขึ้นอยางมากจากไตรมาส   
ที่ผานมา หดตัวรอยละ 14.6 และชะลอตัวลงจากชวง
เดียวกันของปกอนที่หดตัวรอยละ 0.8 เปนการปรับตัว   
ดีขึ ้นในทุกกลุ มอุตสาหกรรมตามความตองการใช ใน
ประเทศทั้งดานการอุปโภคบริโภคและการผลิตสินคา
ตอเนื่อง ตลอดจนการสงออกสินคาที่มีทิศทางดีขึ้นอยาง
ตอเน่ือง  
 
 
 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส   
ที ่ 3 ของป 2563 เปนการหดตัวตอเนื ่องนาน 5   
ไตรมาสแตก็ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนาจาก
ปจจัยสนับสนุนดานการผอนคลายการบังคับใช
มาตรการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐสงผลใหกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ
กลับมาดำเนินการผลิตได รวมทั้งการสงออกสินคา
เร่ิมมีทิศทางที่ดีข้ึน 
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 8.3 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ระดับการจำหนายสินคาหดตัวรอยละ 7.8 

(%YoY) 

 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูที่ระดับ 91.22 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (80.21) 
รอยละ 13.7 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(99.48) รอยละ 8.3  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต
การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการ
ซอมสรางยาง การผล ิตมอลตและสุราที ่ท ำจาก     
ขาวมอลต เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลให ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กล่ันปโตรเลียม และการผลิตน้ำตาล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 
93.72 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา (82.19) รอยละ 
14.0 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(101.59) รอยละ 7.8 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต      
ยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสราง
ยาง การผลิตมอลตและสุราที่ทำจากขาวมอลต เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก การผลิต
ยานยนต การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑที ่ได
จากการกลั่นปโตรเลียม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสำรองสินคาเพ่ือจำหนายหดตัวรอยละ 11.9 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูที่รอยละ 60.50 

 

 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยูท่ีระดับ 118.60 ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา (127.32) 
รอยละ 6.90 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(134.58) รอยละ 11.9 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตน้ำตาล และการผลิตจักรยานยนต เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก 
การผลิตยานยนต การตม การกลั่น และการผสมสุรา 
การผลิตน้ำตาล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที่ระดับรอยละ 60.50 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(รอยละ 52.89) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2562 (รอยละ 64.78) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต
การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและ    
การซอมสรางยาง และการผลิตมอลตและสุราที่ทำจาก
ขาวมอลต เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลัง  
การผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก 
การผลิตยานยนต การผลิตจักรยานยนต และการผลิต
ผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 อยูท่ีระดับ 87.40 

 
 
     ในไตรมาสที่  3 ของป 2563 ดัชนีความเชื ่อ ม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 87.40 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาส      
ท ี ่ผ านมา (78.10) และลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน      
ของป 2562 (92.80) สวนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ
ลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 90.10 ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของป 2562 (102.87)  
     ปจจัยบวกที่สงผลตอการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความ
เชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ป 2563 มา
จากการผอนปรนมาตรการล็อกดาวนเพื่อควบคุมโรค
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศของรัฐบาล    
ทำใหกิจการตางๆ กลับมาดำเนินการไดมากขึ้นจาก
ชวงล็อกดาวน นอกจากนี้รัฐบาลออกมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจและชวยเหลือ SMEs เชน โครงการเราเที่ยว
ดวยกัน และผูประกอบการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เพ่ือกระตุนการใชจายและบริโภคในประเทศ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

 
 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 3 ป 2563 หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน โดยภาพรวม

ทิศทางการคามีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางฟนตัวที่ดี อยางไรก็ตาม การคายังคงขยายตัว
ไดแบบคอยเปนคอยไป เนื่องจากประเทศคูคาหลักของไทยบางประเทศเผชิญกับการระบาดระลอกที่สอง สงผลให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเติบโตไดในกรอบท่ีจำกัด” 

 การคาระหวางประเทศของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคาท้ังสิ้น 107,383.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 58,653.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหดตัวลง รอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมูลคาการนำเขา 48,730.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวรอยละ 19.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
ดุลการคาไตรมาสท่ี 3 ป 2563 เกินดุล 9,922.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
โครงสรางการสงออกสินคา  

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 58,653.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวลง 
รอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหดตัวในหมวดสินคาหลักทุกรายการ ดังนี้ สินคาเกษตรกรรม       
มีมูลคาการสงออก 4,961.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 9.6 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลคาการสงออก 
4,546.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.8 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 47,679.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 6.9 สินคาแรและเช้ือเพลิงมีมูลคาการสงออก 1,466.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 33.2 
  สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกหดตัว เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
5,423.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 24.8) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 1,988.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 13.8) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 1,756.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 9.7) อยางไรก็ดี สินคาบาง
รายการยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 6,053.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 4.5) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 4,842.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว    
รอยละ 3.7) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 3,209.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.7) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
    

ไตรมาสท่ี 3 ป 2563 มีเพียงสหรัฐอเมริกาที ่การ
สงออกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ขณะท่ีตลาดคูคาหลักอื่น ๆ หดตัวลง ซึ่งสัดสวน
การส  งออก 5 ตลาด ได แก  อาเซ ียน (9 ประเทศ ) 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (ไมรวมสหราช
อาณาจักร) รวมคิดเปนรอยละ 67.5 และการสงออกไปยัง
ตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 32.5 ของการสงออกทั ้งหมด 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 

 ไทยมีสัดสวนสงออกไปจาก อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (ไมรวมสหราช
อาณาจักร) คิดเปน รอยละ 22.6, 15.3, 12.9, 9.2 และ 7.6 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา    
ร อยละ 17.5 ขณะที ่การส งออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) จ ีน ญี ่ป ุ น และสหภาพยุโรป (ไมรวม             
สหราชอาณาจักร) หดตัวลง รอยละ 15.2, 0.2, 12.2 และ 10.5 ตามลำดับ 

 
 

โครงสรางการนำเขาสินคา  
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การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 48,730.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหดตัว
รอยละ 19.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัวในหมวดสินคาสำคัญเกือบทุกรายการ ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง 
มีมูลคาการนำเขา 6,788.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 28.7 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 13,546.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวรอยละ 14.8 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 19,187.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว   
รอยละ 19.1 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 6,357.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 9.7 ยานพาหนะและ
อุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 2,489.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 36.2 และสินคาหมวดอาวุธ         
ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 360.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 221.7 

 
 

ตลาดนำเขาสินคา 
 
 

ไตรมาสที่ 3 ของป 2563 อัตราการขยายตัวใน
ตลาดนำเขาสำคัญของไทยเมื ่อเทียบกับช วงเด ียวกัน       
ของปกอนหดตัวทุกตลาด ไดแก จีน อาเซียน (9 ประเทศ) 
ญี ่ป ุ น สหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) และ
สหร ัฐอเมร ิกา ซ ึ ่ งท ั ้ ง  5 ตลาดม ีส ัดส วนการนำเข า            
รวมคิดเปนรอยละ 70.8 และการนำเขาจากตลาดอื ่น ๆ     
ค ิดเป นร อยละ 29.2 ของการนำเข  าท ั ้ งหมด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

 
 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจาก จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน สหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) และ

สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 25.5, 19.6, 11.8, 7.7 และ 6.1 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจากจีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน 

สหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) และสหรัฐอเมริกา หดตัว รอยละ 1.5, 19.9, 31.8, 26.6 และ 24.0 

ตามลำดับ 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 3/2563 และแนวโนม
ไตรมาสท่ี 4/2563 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
 
 
 

 

ดัชนีการผลิต 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

การผลิต ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 87.0 ขยายตัวจาก

ไตรมาสกอน รอยละ 7.2 (%QoQ) แตหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 7.0 

(%YoY) (หดตัวติดตอกัน 8 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2561) เนื่องจากการชะลอตัว

ของการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรม    

ยานยนต ตามการชะลอตัวของสถานการณเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจ

โลก โดยการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 7.6 ผลิตภัณฑที ่มีการ

ผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสนขอออย หดตัวรอยละ 20.3 รองลงมา คือ ลวดเหล็ก 

และเหล็กเสนกลม หดตัวรอยละ 10.0 และ 8.6 ตามลำดับ การผลิตผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 12.3 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว คือ เหล็กแผนรีดเย็น 

และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 33.4 และ 32.6 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม 

การผลิตเหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม ขยายตัวรอยละ 45.7 

และ 36.4 ตามลำดับ ตามการขยายตัวของการผลิตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระปอง

โลหะ 

การจำหนาย ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีปริมาณ  4.1 ลานตัน ขยายตัว

จากไตรมาสกอน รอยละ 11.7 (%QoQ) แตหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน    

ของปกอน รอยละ 11.4 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 5 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 

3 ป 2562)  โดยการจำหนายผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 

5.1 ผลิตภัณฑที่มีการจำหนายหดตัว คือ เหล็กลวด หดตัวรอยละ 10.0 และ

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 9.4 การจำหนาย

ผลิตภัณฑในกลุ มเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 15.1 ผลิตภัณฑที ่มีการ

จำหนายหดตัวมากที ่สุด คือ เหล็กแผนหนารีดรอน หดตัวรอยละ 39.7 

รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนบางรีดรอนหดตัวรอยละ 32.4 

และ 25.9 ตามลำดับ 

การนำเขา ไตรมาสที ่ 3 ป 2563 มีมูลคา 1.9 พันลานเหรียญสหรัฐ    

หดตัวจากไตรมาสกอน รอยละ 8.3 (%QoQ) และหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 29.3 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 5 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 

2 ป 2562) โดยการนำเขาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว หดตัวรอยละ 39.3 

ผลิตภัณฑที ่มีการนำเขาหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon 

Steel หดตัวร อยละ 77.8 (ประเทศหลักที ่ไทยนำเขาลดลง ค ือ ญี ่ปุน     

เกาหลีใต และจีน) รองลงมา คือ เหล็กเสน ประเภท Alloy Steel และเหล็ก

โครงสรางรีดรอน ประเภท Carbon Steel  หดตัวรอยละ 67.3  และ 63.8  

ตามลำดับ การนำเขาผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 25.3 

ผลิตภัณฑที่มีการนำเขาหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท 

Carbon Steel P&O หดตัวรอยละ 80.2 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขาลดลง คือ 

ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน) รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท 

Carbon Steel และ เหล ็กแผ นรีดเย ็น ประเภท Carbon Steel หดตัว      

รอยละ 56.8 และ 50.7 ตามลำดับ 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 4 ของป 2563 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที ่ 4 ป 2563 

คาดการณวาจะหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีประเด็นท่ีนา

ติดตาม เชน สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก สถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ราคา

สินคาเหล็กตางประเทศ และการดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ ซ่ึง

ประเด็นดังกลาวจะสงผลตอปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ

เหล็กในประเทศ   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 3 ป 2563 หดตัวเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562           
จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนหดตัว เชน  เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี เหล็กเสนขอออย และลวดเหล็ก  
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก             
การจำหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอยูที่ 91.0 
โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 14.3 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เ ท ี ย บ ก ั บ ไ ต ร ม า ส เ ด ี ย ว ก ั น ข อ ง ป  ก  อ น  ร  อ ย ล ะ  7 . 5  
(%YoY) เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมีคำสั่งซื้อที่
เพิ่มขึ้นจากการคลายล็อกดาวน โดยสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก 
ตู เย็น เครื ่องซักผา กระติกน้ำรอน สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา  
เตาอบไมโครเวฟ หมอหุงข าว มอเตอรไฟฟาและสายเคเบิ้ล  
 

 

เพิ่มขึ้นรอยละ 32.8, 27.2, 25.8, 20.4, 12.5, 11.0, 9.7, 3.1 และ 
2.0 ตามลำด ับ ในขณะท ี ่ ส ินค  าท ี ่ปร ับต ัวลดลง ได  แก  
คอมเพรสเซอร พัดลมและเครื่องปรับอากาศ ลดลงรอยละ 27.1, 
5.5 และ 0.9 ตามลำดับ 

การจำหน ายในประเทศ  ไตรมาส 3 ป   2563 ส ินค าที่มี             
การปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก 
ตูเย็น สายเคเบิ้ล กระติกน้ำรอน เครื่องซักผา หมอหุงขาว พัดลม 
และสายไฟฟา เพิ่มขึ้นรอยละ 47.1, 31.0, 24.9, 20.0, 17.8, 
12.8 และ 3.0 ตามลำดับ 

การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 3,400.4 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่แลว ร อยละ 0.7 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 19.0 
(%YoY) โดยสินคาหลักที่มีการนำเขาลดลง ไดแก เครื่องซักแหง
และสวนประกอบ อุปกรณตัดวงจรไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา และ
เครื่องอุปกรณสำหรับปองกันวงจรไฟฟาและสวนประกอบลดลง
รอยละ 64.3, 63.5, 45.7 และ 8.2 ตามลำดับ ในขณะที่ตูเย็น 
สวนประกอบของเครื่องซักผา และโซลารเซลล เพิ่มขึ้นรอยละ 
68.0, 40.7 และ 36.8 ตามลำดับ 

  การสงออกเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2563 มีมูลคาการ
ส งออก 5,257.3 ล  านเหร ียญสหร ัฐฯ ลดลงจากไตรมาส 
ที่แลวรอยละ 3.4 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 12.9 (%YoY) จากตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน 
เพ ิ ่ มข ึ ้ นร  อยละ 43 .5  และ 1 . 5  ตามลำด ับ  โดยต ู  เย็น  
เคร ื ่ อ งซ ักผ  า  แผงสว ิ ตซ  และแผงควบค ุมกระแสไฟฟา  
เครื่องอุปกรณสำหรับปองกันวงจรไฟฟาและสวนประกอบและ
เครื่องกำเนิดไฟฟา ปรับตัวลดลงรอยละ 28.8, 13.4, 8.2, 7.1 
และ 5.6 ตามลำด ับ ในขณะที ่หม อแปลงไฟฟา อ ุปกรณ            
ตัดวงจรไฟฟา และเครื่องปองกันฟาผา ลดลงรอยละ 32.2, 17.3 
และ 7.1 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวาในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 มีดัชนี

ผลผลิตและมูลคาการสงออกจะปรับตัวเปนบวกรอยละ 6.4 และ 
3.0 ตามลำดับ เน่ืองจากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มสูงข้ึนตอเน่ือง รวมถึง
ยังคงมีสถานการณล ็อกดาวน ทำใหปริมาณคำสั ่งซื ้อสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
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มูลคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 3 ป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจากสถานการณระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาปรับเพ่ิมสูงขึ้นตอเน่ือง รวมถึงยังคงมีสถานการณล็อกดาวน ทำใหปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟา
ในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยสินคาท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ตูเย็น เครื่องซักผา กระติกน้ำรอน สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ หมอหุงขาว 
มอเตอรไฟฟาและสายเคเบิ้ล และมีมูลคาการสงออกลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีดัชนีผลผลิต
อยูที่ 95.1 โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 10.0 (%QoQ) และ
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 (%YoY) โดย
สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ PCBA โดยปรับตัว
ลดลงรอยละ 10.3 และ 10.0 ตามลำดับ เนื ่องจากเทคโนโลยีถูก
เปลี่ยนไปใช SSD (Solid State Drive) แทน HDD (Hard Disk Drive) 
อยางไรก็ตาม HDD จำเปนตองใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, 
Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐานทาง IT ในขณะ
ที่สินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ ่มขึ้น ไดแก Semiconductor 
devices transistor, Printer และ วงจรรวม (IC) โดยปรับตัวเพ ิ ่มข้ึน      
รอยละ 19.0, 4.4 และ 0.6 ตามลำดับ 

    การนำเข าสินคาอ ิเล ็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่  3  
ป 2563 มีมูลคาการนำเขา 8,877.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 1.6 (%QoQ) และเพิ่มข้ึน
รอยละ 0.8 (%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดย
สินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก วงจรรวม (IC) วงจร
พิมพ และสวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื ่อง
คอมพิวเตอร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4, 8.7 และ 2.6 
ตามลำดับ ในขณะที ่เครื ่องโทรศัพทและอุปกรณ และ 
ไดโอด ทรานซ ิส เตอร   กลอ ุปกรณ ก ึ ่ งต ั วน ํ า  และ
สวนประกอบ ปรับต ัวลดลงร อยละ 27.8 และ 15.4 
ตามลำดับ  
    การส  งออกส ินค  าอ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ไตรมาสที่  3  
ป 2563 มีมูลคาการสงออก 8,575.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 4.9 (%QoQ) และลดลง
รอยละ 6.4 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการ
สงออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา
และจีน เพิ ่มขึ ้นรอยละ 19.5 และ 9.8 ตามลำดับ โดย
ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนำ และสวนประกอบ และ
วงจรพิมพ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 และ 11.2 ตามลำดับ ในขณะ
ที่ เคร ื ่ องโทรศ ัพท และอ ุปกรณ  วงจรรวม (IC) และ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื ่องคอมพิวเตอร
ลดลงรอยละ 32.9, 11.2 และ 7.6 ตามลำดับ 
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสที่ 4 ของป 
2563  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกเปนบวก     
รอยละ 1.9 และ 1.9 ตามลำดับ เนื่องจาก Semiconductor 
devices transistor เป นสารกึ ่งต ัวนำท ี ่ ใช ผล ิตอุปกรณ
อิเล ็กทรอนิกสประเภทโซลารเซลล ซึ ่งปจจุบันมีความ
ตองการเพิ่มสูงขึ ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ความตองการ HDD ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data 
Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำให
ยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น 
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มลูค่าการนาํเขา้ มลูค่าการสง่ออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 3 ป 2563 ปรับตัวลดลงรอยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยประเทศคูคามีการชะลอการสั่งซื้อ รวมถึงเทคโนโลยีกำลังถูกเปลี่ยนไปใช SSD (Solid State Drive) แทน HDD (Hard Disk 
Drive) อยางไรก็ตาม HDD จำเปนตองใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT ทำใหยังคงมี
ความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกส โดยสินคาท่ีมีการผลิตปรับตัวลดลง ไดแก สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและวงจรพิมพ ซึ่ง
มีมูลคาการสงออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง ในตลาดยุโรป อาเซียนและและญี่ปุน 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 

 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสท ี ่  4 ป   2563 จะม ีการผลิตรถยนต กว า 390,000 คัน  
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือ
สงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน 356,934  คัน เพ่ิมข้ึน

จากไตรมาสที ่ 2 ป 2563 รอยละ 134.13 (%QoQ) 
แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 29.55 
(%YoY)  โดยมีส ัดส วนแบงเป นการผลิตรถยนต นั่ง      
รอยละ 38 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 60 และ
รถยนตเพ่ือการพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน 206,125 คัน เพิ่มข้ึน

จากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 18.06 (%QoQ) แต
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 35.64 
(%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน  170,907 คัน เพ่ิมข้ึน

จากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 70.45 (%QoQ) แต
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 34.58 
(%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออกรถยนตนั่ง  
รอยละ 38  รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 56  และรถ PPV 
รอยละ 6 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 1,886.65 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 61.06  
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน 
 รอยละ 22.80 (%YoY) โดยตลาดสงออกที ่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน และมาเลเซีย 

 ม ูลคาการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ        
ยานยนต ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา  1,937.61         
ล านเหรียญสหรัฐ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2563     
รอยละ 6.08 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 36.53 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที่สำคัญ
ของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน จีน 
และสหรัฐอเมริกา 
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มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีปริมาณการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ตลาดในประเทศและสงออกชะลอตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่4 ของป 2563 
 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 4 ป 2563 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 450,000 คัน 
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิต
เพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน  431,500 คัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 108.07 (%QoQ) แต
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 10.31 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน  413,888  คัน เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 37.39 (%QoQ) แต
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ร อยละ 4.47 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน  156,603  คัน (เปน 

การสงออก CBU  70,741 คัน และ CKD 85,862 ชุด) 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 47.23 (%QoQ) 
แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 30.28 
(%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 144.26 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 32.79 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 27.86  (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก  กัมพูชา ญี่ปุนและ
เวียดนาม  

 ม ูลค าการนำเข าของสวนประกอบและอ ุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 135.52 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 1.24 
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวก ันของปก อน  
รอยละ 13.93  (%YoY) โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก  จีน 
ญี่ปุน และ เวียดนาม 

 

481,110 491,956 475,130 

207,385 

431,500 

433,234 
391,507 

430,730 301,249 

413,888 

224,617 
275,380 

249,525 

106,363 
156,603 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

199.96

244.93 231.49

108.64

144.26

157.45

195.63
212.72 133.86

135.52

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลติรถจักรยานยนตในไตรมาสที ่3 ป 2563 มปีริมาณการผลิตชะลอตวั เมื่อเปรียบเทียบกบัชวงเดียวกันของปกอน 
โดยเปนการชะลอตวัของตลาดในประเทศและตลาดสงออก จากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-
19 ในหลายประเทศทั่วโลก 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ขยายตัวรอยละ 1.21 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 
3.68 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนี
ผลผลิตที่ขยายตัว เชน ปุยเคมี ผงซักฟอก และยาสระผม   
เปนตน 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ขยายตัวรอยละ 
13.44 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว           
รอยละ 7.48 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) 
ดัชนีการสงสินคาที่ขยายตัว เชน ปุยเคมี ผงซักฟอก และ          
ยาสระผม เปนตน 

การสงออกเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 2,110
ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 3.46 เม่ือเทียบกับไตรมาส
กอนหนา (%QoQ) และหดตัวร อยละ 3.60 เมื ่อเทียบกับ     
ไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยผลิตภัณฑหลัก       
ที่ส งผลใหม ูลค าการส งออกหดต ัว เช น เคร ื ่องสำอาง 
เคมีภัณฑอนินทรีย และสี เปนตน 

การนำเขาเคมีภัณฑ  ไตรมาสที ่ 3 ป 2563 มีมูลคารวม  
3,366 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัวรอยละ 7.90 เมื ่อเทียบกับ    
ไตรมาสก อนหนา  (%QoQ) และหดตัวร อยละ 14.96          
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  (%YoY) อันเปนผล
มาจากการชะลอตัวในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง สงผลใหมีการ
นำเขาวัตถุดิบ เชน เครื่องสำอาง  สี และเคมีภัณฑอนินทรีย  
เปนตน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑยังคงหดตัว 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคูคาชะลอตัว อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงออกของอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ เชน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่สงผลตอการฟนตัวของประเทศคูคา และสถานการณราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลก 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีผลผลิตและดัชนีการสงสินคาขยายตัว แตมูลคาการสงออกและการ
นำเขาหดตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การสงออกหดตัวเปนผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่ง
สงผลตอการฟนตัวในตลาดประเทศคูคา ทำใหความตองการสินคาเคมีภัณฑในตลาดตางประเทศชะลอตัว 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 3 ป 2563 หดตัวรอยละ 0.48 

เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัว        

รอยละ 4.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน

(%YoY) ซ ึ ่ งด ัชน ีผลผล ิตที่หดต ัวมากที ่ส ุด ได แก  

เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ 
 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 หดตัวรอยละ 

0.16 เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) และ      

หดตัวรอยละ 5.52 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ       

ปกอน (%YoY) ซึ่งดัชนีการสงสินคาที่หดตัวมากที่สุด 

ไดแก เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ 
 

ปริมาณการสงออก ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีปริมาณ 

313,503 ต ัน ขยายตัวร อยละ 9.92 เมื ่อเท ียบกับ     

ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ  1.49        

เม ื ่อเท ียบก ับไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน (%YoY)          

โดยกลุมผลิตภัณฑที่มีการสงออกขยายตัวสูงสุด ไดแก 

กลุมผลิตภัณฑเสนใยยาวเดี่ยว (HS 3916) 

ปริมาณการนำเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีปริมาณ 

225,803 ตัน หดตัวรอยละ 7.29 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา (%QoQ) แตขยายตัวรอยละ 0.61 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน (%YoY) โดยกลุม

ผลิตภัณฑที ่มีการนำเขาขยายตัวสูงสุด ไดแก กลุม

ผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916)  

 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนำเขา (ตัน) 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
 ในไตรมาสที ่ 4 ป 2563 คาดวาปริมาณการสงออกและปริมาณการนำเขาจะขยายตัว เนื ่องจาก          
ความตองการผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศคูคาหลักยังคงขยายตัว อยางไรก็ตาม ตองคำนึงถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรม ทั้งจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ท่ีสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคา  และสถานการณ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ป 2563 ดัชนีผลผลิตและดัชนีการสงสินคาหดตัว แตปริมาณการสงออก
ขยายตัวเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาหลัก เชน 
สหรัฐอเมริกา จีน และเวียดนาม นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน     
ของปกอน ทำใหตนทุนวัตถุดิบลดลง สงผลใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑพลาสติกขยายตัว 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 
 

การผลิตและการจำหนาย 

 
 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที ่ 3 ป 2563 อยูที ่ระดับ 111.30 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.21 โดย
สินคาที่สงผลใหดัชนีผลผลิตลดลงในไตรมาสนี้ของกลุม  
ปโตรเคมีขั ้นพื้นฐาน คือ Ethylene สวนกลุ มปโตรเคมี    
ขั้นปลาย คือ  PP resin  
ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 อยูท่ีระดับ 108.28 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.26 โดย
สินคาที่สงผลใหดัชนีสงสินคาลดลงในไตรมาสนี้ของกลุม  
ปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก Toluene สวนกลุมปโตรเคมี  
ขั้นปลาย ไดแก SAN resin 
 

 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที ่  3 ป  2563 มีม ูลคา 
2,353.41  ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 17.91 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยัง
ประเทศที่สำคัญ เชน จีน เวียดนาม และญี่ปุ น เปนตน      
ซึ่งสินคาที่สงผลใหการสงออกของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน
ลดลง ร อยละ 33.23 เช น Para-Xylene, Terephthalic 
Acid, และ Benzene และกลุ มปโตรเคมีขั ้นปลายลดลง 
รอยละ 13.96 เชน PC resin และ PET resin เปนตน 
การนำเขาปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคา 996.07             
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน   
ร อยละ 30.87 โดยมีการนำเข าป โตรเคมีจากประเทศ         
ที่สำคัญ เชน ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคา
ที ่สงผลใหการนำเขาลดลงของกลุมปโตรเคมีขั ้นพื้นฐาน
ลดลง รอยละ 11.33 เชน Ethylene Dichloride, Para-
Xylene และ Ethylene Glycol เปนตน และกลุมปโตรเคมี
ขั้นปลายลดลง รอยละ 34.82 เชน Nylon resin, PP resin 
และ PMMA resin เปนตน  

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 4 ป 2563 
 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2563 

คาดวา ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวได

เล็กนอยจากเศรษฐกิจหลายประเทศเริ ่มกลับมาหลังจาก

หยุดชะงักหลังจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ที่สงผลใหความตองการสินคา หรือการดำเนินการ

ในหลายภาคสวนเพิ่มขึ้นบางทั้งตลาดภายในประเทศ และ

ตลาดคูคาตางประเทศ แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาส

ที่ 3 ป 2563 คาดวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้มี

แนวโนมที่ดีขึ ้น ซึ่งการผลิต การสงสินคา และการสงออก 

อาจปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ร อยละ 2-12  จากการผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน และหลายภาคสวนสามารถเริ่มกลับมา

ดำเนินงานไดตามปกต ิ

111.30

108.28

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00
ดัชนีผลผลิต - ดัชนีการส่งสินค้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ดชันีผลผลิต ดชันีส่งสินค้า

 -
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การส่งออก - นาํเข้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

มูลค่าส่งออก ปริมาณส่งออก

มูลค่านําเข้า ปริมาณนําเข้า 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2563  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงหลายประเทศคูคายังปดประเทศ สงผลใหการสงออก และการนำเขา
ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้ชะลอตัว 
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แนวโนมในไตรมาสท่ี 4 ป 2563  
     แนวโนมในไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษคราฟต) ที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ  
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวในกลุมอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษในยุค New Normal จะขยายตัว
คอนขางมากแบบกาวกระโดด และยังไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับสงสินคาทางออนไลนและในอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ในขณะท่ีการสงออก 
จะชะลอตัวลงในกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ เชนเดียวกับการนำเขาลดลงทั้ง supply chain ในกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ ท่ีคาดวาจะฟนตัวไดคอนขางยาก 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
     การกำหนดสินคาควบคุมเพิ่มเติมรวมถึงเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใชไดอีก ตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ (กกร.) เมื่อตนปท่ีผานมา จะสงผลดีตอสิ่งแวดลอมและผูผลิตกระดาษในประเทศ แตผูผลิตกระดาษในประเทศบางสวนยังมีความจำเปนตอง
นำเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว เนื่องจากราคาที่ถูกกวาและในประเทศยังมีไมเพียงพอตอการใชงาน อยางไรก็ตามการควบคุมสินคาดังกลาว
ควรกำหนดมาตรการที่เปนธรรมกับทุกฝาย 
 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
 
 
 

    การผลิต การผลิตในไตรมาสที่ 3 ป 2563 ในกลุมผลิตภัณฑ
กระดาษ ขยายตัวเปนบวกเมื่อเปรียบเทียบ  (%QoQ) หลังจากเกิด
วิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชในประเทศ 
แตสำหรับกลุ มเยื่อกระดาษ แมวาการผลิตในไตรมาสนี้จะหดตัวลง 
แตการสงออกขยายตัวสูงถึงรอยละ 92.05 โดยผู นำเขาหลักอยาง
ประเทศจีน มีคำสั่งซื้อเขามาตอเนื่อง และคาดวาจะสามารถเพิ่มการ
ผลิตใหกลับมาเปนบวกไดในไตรมาสที่ 4 เชนเดียวกับกลุมกระดาษและ
ผล ิตภ ัณฑ จากกระดาษ ที่ เต ิบโตข ึ ้นเป นอย างมาก ส  งผลให  
บรรจุภัณฑกระดาษสำหรับการบรรจุหีบหอขยายตัวตามไปดวย 
    การสงออกเยื ่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 3 
ป 2563 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 477.86 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 9.49 จากเยื่อกระดาษ กระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ แตเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการสงออกรวม
ลดลง ร อยละ 3.55 จากผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ ่งพิมพ    
ในขณะที่กลุมเยื่อกระดาษยังสงออกไดเพิ่มขึ้น รอยละ 1.33 ซึ่งกวา  
รอยละ 75.00 สงออกไปยังประเทศจีน  
     การนำเขาเยื ่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 3 
ป 2563 มีมูลคาการนำเขารวม 513.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
รอยละ 19.28 และ 21.54 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) 
ตามลำดับ จากกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ และกระดาษ
ชำระ อยางไรก็ตามความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพ่ิม
สูงขึ ้นมาก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษยังนำเขาเพิ ่มขึ ้นตอเนื่อง 
เนื่องจากวิถีการดำรงชีวิตปรับเปลี่ยนไปจากผลกระทบการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 การผลิตในประเทศยังกลับมาผลิตไดไมเทาเดิม 
สงผลใหจำเปนตองมีการนำเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) พบวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษ
ลูกฟูก และกระดาษคราฟต) มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตกระดาษพิมพเขียนชะลอตัวลงตอเนื่อง ในขณะที่บรรจุภัณฑขยายตัวไดคอนขางมาก สำหรับการ
สงออกมีมูลคารวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) ยกเวนเยื่อกระดาษที่สงออกเพ่ิมข้ึน สำหรับการนำเขามีมูลคารวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%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 3 ป 2563 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการ
ผลิต 36.10 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 
37.81 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 8.09 
(%YoY) เปนผลโดยตรงจากการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาด
สงออกหลังจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย 
ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 1.72 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นจาก    
ไตรมาสที ่ 2 ป 2563 รอยละ 19.88 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน รอยละ 20.84  
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณการ
จำหนาย 41.67 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563   รอยละ 
1.26 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน    รอยละ 4.38 
(%YoY) เนื ่องจากมาตรการส งเสริมการขายเพื ่อกระตุ นตลาดของ
ผู ประกอบการ ในขณะที่การจำหนายเครื ่องสุขภัณฑ มีจำนวน 0.95       
ลานชิ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 21.29 แตลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 5.18  
การสงออก ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 การสงออกกระเบื้องปูพื ้น บุผนัง      
มีมูลคา 26.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 
26.31 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  รอยละ 27.69  ในขณะที่
เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 51.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 
ป 2563 รอยละ 18.98 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
0.02 โดยตลาดหลักในการสงออกไดแกประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน 
มาเลเซีย และกลุมประเทศ CLMV 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 4 ของป 2563 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มขึ้นจากความ
ตองการใชภายในประเทศที่เริ่มฟนตัวหลังจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และมาตรการสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนตลาดของผูประกอบการ การผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกหลังจาก
ประเทศคูคาที่คลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่อาจจะกลับมาขยายตัวไดดี โดยเฉพาะการสงออก
เครื่องสุขภัณฑไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และการสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ไปยังกลุมประเทศ CLMV สำหรับการนำเขาคาดวา
จะมีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน จากการนำเขาผลิตภัณฑเซรามิกจากจีน และญ่ีปุน 

 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด        

แกผูประกอบการเซรามิกในพื้นที่จังหวัดลำปาง สงเสริมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสูสากล เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการมี
การพัฒนาและยกระดับปรับปรุงกระบวนการผลติใหมีประสิทธิภาพ สอดรับกับมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนและมาตรฐานสากล ดวยการ
ใชอุปกรณและเครื่องมือในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม  

 

ปริมาณการผลิต การจำหนาย และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง ในไตรมาสที่ 3 ป 2563 เพิ่มขึ้น จากการ
ขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก รวมทั้งมาตรการกระตุนตลาดของผูประกอบการ หลังจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 
คลี่คลาย โดยตลาดหลักในการสงออกยังคงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน มาเลเซีย และกลุมประเทศ CLMV 
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 3 ป 2563    
มีจำนวน 10.16 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2563           
รอยละ 1.61 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ          
ปกอนเล็กนอย รอยละ 0.45 (%YoY)   

 การจำหน ายป ูนซ ีเมนตในประเทศ (ไม รวมป ูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน 9.14 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจาก  
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 0.66 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 7.34 (%YoY) โดยเปนผลจากการ
ขับเคลื่อนดานการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 

 การส  งออก - นำเข  าป ูนซ ี เมนต  ( ไม  รวมป ูนเม ็ด )                      
ไตรมาสที่   3 ป   2563 ม ีม ู ลค  าจากการส  งออก 52.95          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 20.29 (%QoQ) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ  38.32  โดยลดลงจาก สปป.ลาว  เวียดนาม  และ
กัมพูชา  รอยละ 74.90  54.45  และ  54.10  ตามลำดับ   
สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) มีมูลคา 15.71     
ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2  ป 2563  รอยละ 
81.02  แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 4.08  
โดยลดลงจากเนเธอรแลนด  และจีน รอยละ 78.34 และ 28.30  
ตามลำดับ ทั ้งนี ้  เนื ่องดวยตลาดตางประเทศตางก็ไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส       
โควิด-19   

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 4 ของป 2563   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตคาดวาจะยังลดลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และเกิดความวุนวายทางการเมือง
ทำใหผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจดานภาวะเศรษฐกิจ    สวนการจำหนายคาดวาจะลดลงเล็กนอยโดยยังไดแรงขับเคลื่อนจากการ
กอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ป 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิตและการจำหนาย
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว  แตยังไดแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  และการเรงขยายการ
กอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ  สวนการสงออกในไตรมาสนี้ยังปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19    
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

การผลิตและจำหนายในประเทศ 
     เสนใยประดิษฐ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีดัชนีผลผลิตลดลง     
ร อยละ 18.62  27.68 และ 24.91 เนื ่องจากการผลิตเพื ่อรองร ับการ
สงออกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวจากการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  เขาสูภาวะปกติ หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 2 ป 
2563 พบวา การผลิตเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว 
ตามคำสั่งซื้อวัตถุดิบ และเสื้อผาสำเร็จรูป จากประเทศคูคาตางประเทศ
เริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ดัชนีการจำหนายในประเทศของ เสนใยประดิษฐ  
ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ลดลง รอยละ 15.32  29.49 และ 18.47 
เนื่องจากความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออกลดลง รวมถึงกำลังซื้อของ
ผู บริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของเชื ้อไวรัส     
โควิด-19   
การสงออก-นำเขา 
     การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,400.10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง รอยละ 22.97 (%YoY) หากพิจารณากลุมสินคา พบวา กลุมสิ่งทอ     
มีมูลคา 879.27 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 25.61  กลุมเครื ่องนุ งหม         
มีมูลคา 520.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลง  รอยละ 18.05  เนื่องจากการแพร
ระบาดของเชื ้อไวร ัสโควิด-19  ที ่ทำใหภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หาก
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2563 พบวา การสงออกฟนตัวดีขึ้นจากการที่
ประเทศคูคาหลายประเทศมีมาตรการในการลดการแพรระบาดของโรค และ
มาตรการทางเศรษฐกิจ ทำใหการสงออกเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป 
ของไทยขยายตัว รอยละ 24.92  30.67 และ 11.97 ตามลำดับ โดยตลาดที่ขยายตัว 
เชน สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม เมียนมา 

การนำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 993.25 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง รอยละ 24.83 (%YoY) เนื่องจากคำสั่งซื้อเสื้อผาสำเร็จรูป
จากตางประเทศชะลอตัวจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19            
ที่กระจายไปทั่วโลกทำใหผูประกอบการลดการนำเขาวัตถุดิบ รวมถึง
ความตองการเสื้อผาของผูบริโภคในประเทศลดลง 

 
 

 
 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 การผลิต สงออก และนำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสถานการณ          
การแพรระบาดไปทั่วโลกของ เชื้อไวรัสโควิด-19  แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาสามารถขยายตัวไดจากการที่ประเทศไทยและคูคาหลายประเทศมี
มาตรการในการลดการแพรระบาดของโรค 

คาดการณแนวโนมไตรมาสท่ี 4 ป 2563 
การผลิต การสงออก และการนำเขา เส นใย     

สิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป เมื ่อเปรียบเทียบกับ    
ไตรมาสเดียวกันของปกอน คาดวาจะลดลง เนื ่องจาก
เศรษฐกิจโลกยังไมฟ นตัวจากการระบาดของเชื ้อไวรัส      
โควิด-19 เขาสูภาวะปกติ เชนเดียวกับในประเทศไทยที่
กำลังซื้อของผูบริโภคยังมีไมมากนัก หากเปรียบเทียบกับ
ชวงไตรมาสที่ 3 ป 2563 คาดวา ภาพรวมการผลิต สงออก 
และนำเข  าในอ ุตสาหกรรมสิ ่ งทอและเคร ื ่องน ุ  งห ม 
จะขยายตัวไดจากการที ่ค ู ค าตางประเทศหลายแหง
สามารถควบคุมการระบาดของโรคไดและมีมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ  
1. รัฐบาลมีมาตรการสงเสริมการลงทุน ไดแก มาตรการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเคร่ืองมือแพทยหรือชิ้นสวนฯ และ
มาตรการเรงรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทยเพื่อรับมือกับ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเปนโอกาสใหเกิดการลงทุนใน
สายการผลิต Non-woven fabric และผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทย 
2. มาตรการชวยเหลือดานการเงินสำหรับลูกหนี้ SMEs ของสถาบัน
การเงินหลายแหง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวที่
เว็บไซต https://www.bot.or.th/covid19 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น) 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

 
การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน 2.32 
ลานชิ้น เพิ่มขึ้นรอยละ 22.75 และ 6.91 จากไตรมาสที่ผานมา
และไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ สาเหตุจากการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ  

 การจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาสที่ 3           
ป 2563 ม ีจำนวน 0.34 ล านชิ ้น เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 3.03 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาส
เด ียวกัน          ของปก อนพบวา ลดลงร อยละ 12.82 จาก
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเปนผลกระทบจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในชวงที่ผานมา 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาสที ่3 ป 2563 มีมูลคารวม 
839.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 18.94 และ 1.99 จาก
ไตรมาสที ่ผ านมาและไตรมาสเด ียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผลิตภัณฑแผนไม มีมูลคา 271.11 37.32 และ 531.52 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน     
ของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเคร่ืองเรือนและชิ้นสวน เพิ่มข้ึน    
รอยละ 16.08 ขณะที่มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไม ไมและ
ผลิตภัณฑแผนไม ปรับตัวลดลงรอยละ 0.37 และ 3.80 ตามลำดบั 
ในภาพรวมการสงออกไมและผลิตภัณฑไมเริ ่มมีการขยายตัวจาก
การฟนตัวของตลาดสงออกที่สำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา  

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผลิตและจำหนาย

เคร่ืองเรือนทำดวยไมเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก โดยตลาดสงออกที่สำคัญของไทยท่ีเร่ิมมีแนวโนมท่ีดี
ขึ ้น ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดการณไดวา จะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื ่องจากภาวะ            
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมปาไม รวมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ขับเคลื่อนเดินหนาผนวกบริบทสวนปา ปาชุมชน และไมนอกเขตปา ใหไดรับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนปาอยางยั ่งยืน (มอก. 14061) ซึ ่งเปนมาตรฐานของประเทศที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
มาตรฐานสากลอยาง PEFC เพ่ือผลักดันสวนปาเศรษฐกิจของเกษตรกรรายยอยใหไดรับการรับรองมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล  
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 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูคา่รวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศมีปริมาณลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศ ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากการฟนตัวของตลาดสงออกที่สำคัญ อยาง สหรัฐอเมริกา 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที ่ 3 ป 2563 มีปร ิมาณ 18,163.21 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 8.09 โดยเปนการ
ขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาครีม และยาผง ซึ่ง
ขยายตัวรอยละ 23.64 13.63 6.31 และ 2.33 ตามลำดับ ตาม
ความตองการใชยาในตลาดสงออกหลักของไทยที่เพิ่มขึ ้นจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 การจำหนายยา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีจำนวน 13,753.78 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 7.76 โดยเปนการ
ปรับลดลงของการจำหนายยาน้ำ ยาแคปซูล ยาฉีด และยาผง ซึ่ง
ลดลงร อยละ 7.21 19.84 26.62 และ 45.71 ตามลำดับ ตาม
ความตองการใชที่ลดลง  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มมีูลคา 112.49 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 1.83 โดยมี
การขยายตัวที ่ดีในตลาดเวียดนาม เมียนมา จีน ญี ่ปุ น และ      
สปป.ลาว สำหรับการนำเขายามีม ูลคา 455.56 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 4.68 โดย
เปนการนำเขายาจากอินเดีย เยอรมนี เปอรโตริโก สวิตเซอรแลนด 
และฝรั่งเศส เพิ่มข้ึน 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.74 ตามแนวโนมการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม เมียนมา 
และ สปป.ลาว 

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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ปริมาณการผลิตยาไตรมาสที่ 3 ป 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนตามความตองการใชยา  
ที่สูงขึ้นจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสงออกที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะเวียดนาม 
เมียนมา และจีน ในขณะท่ีการจำหนายในประเทศชะลอตัวลงตามความตองการใชท่ีลดลง 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั�นปฐม ยางรถยนต ์

และถุงมือยาง  

 
ที�มา: สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปขั�นปฐม ยางรถยนต ์

และถุงมือยาง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที�มา: กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตยางแปรรูปขั�นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง      

ไตรมาสที� 3 ปี 2563 มีจาํนวน 0.42 ลา้นตัน 16.67 ลา้นเสน้ 

และ 6,891.15 ล้านชิ �น ตามลําดับ เมื�อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน การผลิตยางแปรรูปขั�นปฐมและยางรถยนต์

มีปริมาณลดลงรอ้ยละ 9.94 และ 9.52 ตามลาํดับ ตามการ

ชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละตลาด Replacement 

ในประเทศ ในขณะที�การผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ�มขึ �น     

รอ้ยละ 29.38 ตามความตอ้งการใชท้ี�สงูขึ �นของตลาดทั�วโลก 

 ก า ร จํ า ห น่ า ย ย า ง แ ป ร รู ป ขั� น ป ฐ ม  ย า ง ร ถ ย น ต์                      

และถุงมือยาง ไตรมาสที� 3 ปี 2563 มีจาํนวน 0.11 ลา้นตัน 

10.79 ลา้นเสน้ และ 702.54 ลา้นชิ �น ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การจําหน่ายยางแปรรูปขั�นปฐม 

ยางรถยนต ์และถุงมือยางในประเทศมีปริมาณลดลงรอ้ยละ 

3.36 6.75 และ 12.29 ตามลาํดบั ตามความตอ้งการใชท้ี�ลดลง 

ก า ร ห ด ตัว ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ร ว ม ถึ ง ต ล า ด 

Replacement ในประเทศ และการปรบัลดการจาํหน่ายผ่าน

พ่อคา้คนกลางลง 

 การส่งออกยางแปรรูปขั�นปฐม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง 

ไตรมาสที� 3 ปี 2563 มีมูลค่า 672.64 1,555.05 และ 677.99 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ตามลาํดบั ในส่วนของการส่งออกยางรถยนตแ์ละ

ถุงมือยางเพิ�มขึ �นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 2.06 และ 121.03 

ตามลาํดบั ในขณะที�การส่งออกยางแปรรูปขั�นปฐมลดลงรอ้ยละ 35.48 จาก

การชะลอตัวต่อเนื�องของตลาดหลักของไทยโดยเฉพาะจีน ญี�ปุ่ น และ

สหรฐัอเมรกิา  

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ 17.18 ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต      
ในประเทศและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 24.76 ตามแนวโนมความตองการใชที่สูงขึ้น สำหรับ
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชทั้งในและตางประเทศที่ลดลง 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
การยางแหงประเทศไทยอยูระหวางดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000    

ลานบาท ฯลฯ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้ง
ระบบอยางตอเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสที่ 3 ป 2563 เพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั ้งในและ
ตางประเทศ สำหรับการผลิตและจำหนายยางรถยนตขยายตัวตามการขยายตัวของการสงออก ในสวนของการ
ผลิตและจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐมลดลงเนื่องจากจีน ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา มีความตองการใชลดลง  
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

 
การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

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

 
การผลิต 
 ไตรมาสที่ 3 ป 2563 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน      
การฟอกและตกแตงหนังฟอก ม ีด ัชนีการผลิตลดลง ร อยละ 34.04 
เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทาง* และรองเทา ปรับตัวลดลง รอยละ 
28.69 และ 36.84 ตามลำดับ จากความตองการท่ีลดลงทั้งการสงออกและ
การจำหนายในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน    
ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

การสงออก-นำเขา 
การสงออก ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคารวม 333.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง รอยละ 28.60 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน      
เปนผลจากมูลคาการสงออกหนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 
เครื่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทา ลดลง รอยละ 25.78  50.09 และ 
16.65 ตามลำดับ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 
สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก เวียดนาม 
จีน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร 

การนำเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2563 มีมูลคารวม 416.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง รอยละ 29.59 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน         
โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอกปรับตัวลดลง รอยละ 39.36 เปนไปใน
ทิศทางเดียวกับการฟอกและตกแตงหนังฟอกที่มีการผลิตลดลง สำหรับ
สินคาสำเร็จรูปประเภทกระเปาและรองเทามีมูลคาลดลง รอยละ 18.86 
และ 22.87 ตามลำดับ จากความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศที่
ลดลง 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่4 ป 2563 
การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาสที ่4 ป 2563 คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกยังมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจาก 

ความตองการที ่ลดลงจากการสงออก เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทางและรองเทา ที ่ม ีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม                     
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และ
ภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเที ่ยวจากชาวตางชาติ โดยการเปดรับ
นักทองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
วันที่ 15 กันยายน 2563 ครม. มีมติเห็นชอบเปดรับนักทองเที ่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำ

นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพเดินทางเขาราชอาณาจักรโดยใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด เนื่องจากปจจุบันนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป    
ไมสามารถเดินทางเขาในประเทศได โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแตวันท่ีประกาศ ถึง 30 กันยายน 2564 

 

 

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก  กระเปาเดินทาง* 
และรองเทา มีการผลิตลดลง ตามความตองการที่ลดลงทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหการคาระหวางประเทศชะลอตัว ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน และยังมีความกังวล
เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก  

 

 

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

การผลิต  
 การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ป 2563 ปรับตัว
ลดลง รอยละ 17.56 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เน ื ่องจากการผล ิตเพื ่อการส งออกไปย ังตลาดต างประเทศลดลง                
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการผลิตเพชร
เจียระไน เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 84.79  
3.39 และ 53.36 ตามลำดับ 
การจำหนาย  
การจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ป 2563 
ลดลง รอยละ 12.49 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน         
เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายและมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

การสงออก  
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 3 ป 2563 มีมูลคารวม 
1,136.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 53.22 เมื่อเปรียบเทียบกับ        
ไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน จากม ูลค าการส งออกเพชร พลอย 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 40.79  76.08  
31.92 และ 54.12 ตามลำดับ โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี และฮองกง แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ในภาพรวม มีมูลคารวม 6,053.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้น รอยละ 
4.48 จากมูลคาการสงออกทองคำยังไมขึ้นรูปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 
46.12 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาสที ่4 ป 2563 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวา ยังมีทิศทางชะลอตัว เปนผลจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา       
การผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สำหรับมูลคาการสงออก (ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป)    
ยังมีแนวโนมลดลง ขณะที่การสงออกในภาพรวมจะมีแนวโนมขยายตัวจากการสงออกทองคำเพื่อเก็งกำไรในชวงที่ราคาทองคำในตลาดโลก
ปรับสูงขึ้น สำหรับมูลคาการนำเขา (ไมรวมทองคำยังไมขึ ้นรูป) จะมีแนวโนมลดลง ทั ้งการนำเขาเพชร พลอย เครื ่องประดับแท และ
เครื ่องประดับเทียม เนื ่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น สำหรับการนำเขาในภาพรวม คาดวา จะมีแนวโนมลดลงเชนกัน          
ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มผีลทำใหมีการนำเขาทองคำเพ่ือเก็งกำไรลดลง   

 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและ
เครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตเพื่อการสงออกและการจำหนายในประเทศลดลง                
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหผู บริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น 
สำหรับการสงออก มีมูลคาลดลงตามสถานการณเศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 
 

ดัชนีผลผลิต จำหนาย สงออก และนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา : ขอมูลเพือ่จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
          กระทรวงพาณิชย จากการจัดกลุมของสำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
หมายเหตุ * ขอมูลเบื้องตน  
           ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 3 ป 2563  อยูที่ระดับ 91.1 ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 5.9 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนลดลงรอยละ 3.7 (%YoY) เนื่องจากการชะลอตัวของผูบริโภคจาก
ตลาดทั้งในและตางประเทศ และปริมาณวัตถุดิบลดลงจากภัยแลง โดยเฉพาะ
ออย ซ่ึงปริมาณเขาหีบลดลงจากปกอนรอยละ 42.9 ทำใหโรงงานปดหีบออยเร็ว
กวาปกอน (ปดหีบไตรมาส 1 ป 2563) ประกอบกับปที่ผานมาฐานการผลิตสูง 
รองลงมาคือ มันสำปะหลัง ซี่งไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากโรคใบดางรวมดวย 
สงผลใหดัชนีผลผลิตน้ำตาลและแปงมันสำปะหลังลดลง อยางไรก็ตาม หากไม
รวมน้ำตาล ดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้น  รอยละ 1.1 (%YoY) จากสินคาอาหารบาง
รายการที่ได รับอานิสงสจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ในบาง
ประเทศ ทำใหม ีคำส ั ่งซ ื ้ ออาหารเพิ ่มข ึ ้น ส งผลใหด ัชน ีผลผล ิตผลไม                  
และผักกระปอง ทูนากระปอง อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  
          ก า รจ ำหน  า ยอ าหา ร ในประ เ ทศ  ไต รมาสท ี ่  3 ป   2563  
มีปริมาณ 61,982.0 พันตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563  รอยละ 11.4    
(%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 
(%YoY) สวนหนึ่งมาจากโครงการกระตุ นการทองเที ่ยว “เราเที่ยวดวยกัน” 
สำหรับสินคาบางประเภทที่มีแนวโนมการบริโภคอาหารในประเทศดีขึ้น ไดแก 
ปลาทูนากระปอง กุงแชแข็ง เนื้อไกสุกปรุงรส น้ำมันถั ่วเหลืองบริส ุทธิ์        
ปลาแชแข็ง น ้ำมันปาลม และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล ซึ ่งเปนผลมาจาก
มาตรการผอนคลายเปดสถานบันเทิง  
   

 
ก า รส  งออ ก  ไต รมา ส ที่  3 ป   2563 มี ม ู ล ค  า  7,296.44 

ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 รอยละ 10.8 (%QoQ) 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปรับตัวลดลงรอยละ 6.5    
(%YoY) จากสินคาสำคัญ ไดแก น้ำตาล เนื่องจากผลกระทบจากภัยแลง 
กุงสดแชเย็น แชแข็ง และขาว เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคา      
กับประเทศคูแขง และไกแปรรูป เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดญี่ปุน
และตลาดยุโรป  

ก า ร นำ เ ข  า  ไ ต รม า สท ี ่  3  ป   2563 มี ม ู ล ค  า  3,619.5 
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2563 รอยละ 1.7  
(%QoQ) จากการนำเขาปลาทูนา เพ่ือรองรับความตองการที่ขยายตัว
ของอุตสาหกรรมทูนากระปอง รองลงมาคือ กากพืชน้ำมัน เพ่ือใชเปน
อาหารสัตวในอุตสาหกรรมปศุสัตว และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนการนำเขาปรับตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 4.5 (%YoY) จากการ
นำเขาเมล็ดพืชน้ำมันและกากพืชน้ำมัน รวมทั ้งการนำเขาสินคา
อุปโภคบริโภค (ขาวและผลิตภัณฑจากแปง) เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการผลิตผลิตภัณฑจากแปงโดยเฉพาะบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป 
         แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 คาดวา
ดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะหดตัวลง (%YoY) จากปจจัยลบไดแก วัตถุดิบ
สินคาเกษตรลดลงจากปญหาภัยแลง เชน ออย และมันสำปะหลัง ทำให
ไมเพียงพอตอความตองการผลิตของโรงงาน อยางไรก็ตาม การบริโภค
ในประเทศมีแนวโนมดีขึ้นจากการเปดใหนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ 
หรือ special tourist visa เขามาพำนักระยะยาวในไทย รวมถึงมาตรการ
กระตุนการบริโภคจากภาครัฐ สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมหดตัว 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และมาตรการคุมเขมเพื่อควบคุม
การแพรระบาดในกลุมประเทศยุโรป รวมทั้งปริมาณสินคาเกษตรสำคัญ
ลดลงอยาง ขาว และน้ำตาล อยางไรก็ตาม จากสถานการณระบาด     
รอบที่ 2 ของโควิด-19 ผลิตภัณฑอาหารบางชนิดอาจขยายตัว เชน 
อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ทูนาและซารดีนกระปอง) นม     
สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ตามความตองการของตลาด
ตางประเทศ  
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ป 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปญหาภัยแลงที่ทำให
ปริมาณวัตถุดิบลดลง สงผลใหดัชนีผลผลิตของน้ำตาล แปงมันสำปะหลังลดลง อยางไรก็ตาม หากไมรวมน้ำตาล ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3  ป 2563 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสินคาอาหารบางรายการที ่ยังคงไดรับอานิสงคจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหมีคำสั่งซื้อ          
อยางตอเนื่องเพื่อสำรองอาหาร ไดแก สับปะรดกระปอง ขาวโพดกระปอง ทูนากระปอง ผลิตภัณฑนม และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป สำหรับมูลคา     
การสงออกหดตัวจากสินคาสำคัญ ไดแก น้ำตาล กุงสดแชเย็น แชแข็ง ไกแปรรูป และขาว เนื่องจากผลกระทบจากภัยแลง การชะลอตัวของผูบริโภค    
จากภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขันดานราคากับประเทศคูแขง 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 
หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 
3/2563 และแนวโนมไตรมาสท่ี 4/2563 

 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   

  

 


