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บทสรุปผูบริหาร 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2563 และแนวโนม ป 2564 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะหดตัวรอย
ละ 8.0 ในขณะที่ป 2562 MPI หดตัวรอยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในป 2563 อาทิ รถยนต เปน
การลดลงของตลาดในประเทศและตลาดสงออกเน่ืองจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
หลายประเทศทั่วโลก สวนปจจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ตาม
มาตรการลดการแพรระบาด การกลั่นปโตรเลียม ภาวะการผลิตลดลง เนื่องจากการใชน้ำมันเชื้อเพลิง   ในประเทศ
และการสงออกในปน้ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงไป 
โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียว ทำใหการเดินทางของผูคนท้ังท่ีเปนการเดินทางระหวางประเทศและในประเทศลดลง 
ยางลอ จากการชะลอตัวของตลาดท้ังในและตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต     
สวนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในป  2563 อาทิ  เภสัชภัณฑ เพิ่มข้ึนจากปกอนตามแนวโนมความตองการใช
ที่สูงขึ้นจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตลาดท้ังในและตางประเทศ อาหารสัตวสำเร็จรูป 
ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นจากความตองการสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ และเปนผลจากความตองการบริโภค
เนื้อสัตวที่ขยายตัวตอเน่ืองในชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
แนวโนม ป 2564 

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 
4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ (2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการคาโลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจตาง ๆ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในป 2563 อยางไรก็ตามการขยายตัวจะดำเนินไป         
อยางคอยเปนคอยไป เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงระบาดตอเนื่องทั่วโลก และรอความ
ชัดเจนของการใชวัคซีนที่จะเกิดขึ้นเปนรูปธรรมในป 2564 

 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-1.0 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน การบริโภคเหล็กป 2564 คาดวาจะมีปริมาณ 17.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 โดยมีปจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีออกมาชวยกระตุน       
การใชจาย และสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งผลของมาตรการดังกลาว คาดวาจะสงผลใหปริมาณการผลิต          
และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ มีประเด็นสำคัญที่นาติดตาม เชน สถานการณเศรษฐกิจและ
การคาโลก การควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    
 เครื่องใชไฟฟา จะมีการผลิตและการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 และ 8.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน 
จากปจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน วัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 มาตรการกระตุนความตองการซื้อ
สินคาของภาครัฐในชวงปลายป 2563 รวมถึงการผลิตสินคาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหยุดชะงัก สงผลใหมีปริมาณ
คำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตอเนื่องในป 2564 
 อิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7 และ 5.0 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากสินคาอิเล็กทรอนิกสเริ่มฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในป 2563 รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทาง IT สงผลใหเกิดความตองการใชสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งในและและตางประเทศเพ่ิมขึ้น และ
คาดวาจะเริ่มเขาสูวัฎจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลก 
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 รถยนต คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,800,000 คัน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
28.57  โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณ
รอยละ 55-60     

↔  รถจักรยานยนต คาดวา การผลิตจะทรงตัว คิดเปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตประมาณ 2,000,000 คัน 
ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตท่ีคาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 
และการผลิตเพื่อการสงออก รอยละ 10-15 
 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ จะขยายตัวไดเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากป 2563 ยกเวนเพียงกระดาษพิมพเขียน
จะยังคงปรับตัวลดลงตามความนิยมสื่อส่ิงพิมพที่ลดลง สำหรับการสงออกกลุมเยื่อกระดาษยังเปนที่ตองการ       
ของผูนำเขาหลักอยางประเทศจีนและมีคำสั่ งซื้อเขามาตอเนื่อง ในสวนการบริโภคในประเทศ คาดวา                
หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่    
การซื้อสินคาออนไลน และธุรกิจอาหารในรูปแบบอาหารพรอมรับประทานเติบโตขึ้นเปนอยางมาก จึงเปนโอกาส
ของบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับการบรรจุหีบหอและขนสงเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
 เซรามิก คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากความตองการใชภายในประเทศ หลังสถานการณ           
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมท้ังการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล แตยังมีปจจัย
ที่สำคัญอาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัว ไดแก สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบ 2     
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองในประเทศ และสถานการณเศรษฐกิจโลก สวนการสงออกเซรามิก     
ในภาพรวมคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน จากคำสั่งซื้อเครื่องสุขภัณฑ เครื่องใชบนโตะอาหาร ของ
ชำรวยเครื่องประดับ ลูกถวยไฟฟา และผลิตภัณฑเซรามิกอ่ืน ๆ  โดยตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑเซรามิก
ยังคงเปนประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และกลุมประเทศ CLMV 
 ปูนซีเมนต คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดเล็กนอย  จากการเรงขยายการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ       
ของรัฐบาลท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม ๆ  แตการจำหนายปูนซีเมนต (ไมรวมเม็ด) ปรับตัวลดลงเล็กนอย  
เนื่องจากในภาคอสังหาริมทรัพยในป 2563 ยังมีสตอกคงคางอยูมาก  ประกอบกับความไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ
อันเน่ืองจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไมหมดไป   ซึ่งผลกระทบนี้คาดวานาจะยังสงผลกระทบตอไปอีก
ระยะหนึ่ง  อยางนอยในชวงคร่ึงแรกของป 2564  หรือจนกวาการไดมาของวัคซีนมีความชัดเจนแนนอน 
 สิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิต สงออก และจำหนายในประเทศ ผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผา
สำเร็จรูป คาดวา จะขยายตัวไดจากป 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มฟนตัวขึ้น จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ในประเทศทั้งภาคการบริโภคและการทองเท่ียว  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในหลายประเทศ และการมีวัคซีน
ปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดวาจะใชไดในป 2564 
 ไมและเครื่องเรือนไม จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ขณะท่ีการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศและการเปดให
นักทองเที่ยวรวมถึงนักธุรกิจตางชาติเดินทางเขามาในประเทศ ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม   
คาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน จากการฟนตัวของตลาดสงออกสำคัญ ๆ 
 ยา คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.26 ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดท้ังในและตางประเทศ โดยตลาด
สงออกหลักท่ีคาดวาจะขยายตัวตอเน่ืองจากปกอน คือตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมา 
 ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป 2564 คาดวาจะขยายตัว
รอยละ 9.81 4.98  และ 8.61 ตามลำดับ เน่ืองจากฐานตัวเลขการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตของป 2563 
คอนขางต่ำ ในขณะที่สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตลาดท้ังในและตางประเทศมีแนวโนม      
ความตองการใชถุงมือยางทางการแพทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
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 รองเทาและผลิตภัณฑหนัง คาดวา ทุกผลิตภัณฑจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นทั้งการผลิตหนังฟอกและตกแตง    
หนังฟอก กระเปาเดินทาง และรองเทา จากการจำหนายในประเทศและการสงออกที่เริ่มฟนตัว เปนผลจาก
สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นาจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี และภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย
การลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเที่ยวจากชาวตางชาติ โดยการเปดรับนักทองเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV)  

↔  อัญมณีและเครื่องประดับ คาดวา การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมยังคงมีทิศทางทรงตัวหรือ
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากการจำหนายในประเทศและการสงออกท่ีเริ่มฟนตัว เปนผลจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นาจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และภาครัฐมีมาตรการกระตุน      
การใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเท่ียวจากชาวตางชาติ โดยการเปดรับนักทองเที่ยว
ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) อีกทั้งฐานขอมูลของป 2563 อยูในระดับต่ำ   
 อาหาร คาดวาดัชนีภาพรวมผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 2564 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน   
รอยละ 2.3 เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ เปนวัตถุดิบ เชน มันสำปะหลัง สับปะรด มีปริมาณเพ่ิมขึ้น           
จากปเพาะปลูกท่ีผานมา ประกอบกับในป 2564 มีสัญญาณการสงมอบวัคซีนปองกันโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจ    
มีแนวโนมฟนตัว ผูบริโภคเริ่มมีกำลังซื้อ นำไปสูความตองการบริโภคสินคาอาหารพ้ืนฐานและอาหารสำเร็จรูป        
ทั้งตลาดในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เชน เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น เนื้อไกสุกปรุงรส กุงแชแข็ง ผลไมกระปอง 
แปงมันสำปะหลัง อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป อยางไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายหรือ สอน. 
ไดประมาณการผลผลิตออย ป 2563/64 มีไมเกิน 70 ลานตัน ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณ  5 ลานตัน สงผลใหการ
ผลิตน้ำตาลมีแนวโนมลดลง 
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สวนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2563  
และแนวโนม ป 2564 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2563 และแนวโนม ป 2564 

GDP  
สามไตรมาสแรก หดตัวรอยละ 6.8 (%YoY) 

 
 

       
 
        ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
สามไตรมาสแรกของป  2563 หดตั วรอยละ 6.8       
เม่ือเทียบกับสามไตรมาสแรกของป 2562 ที่ขยายตัว
รอยละ 2.6 
 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอ GDP ชวงสามไตรมาสแรก
ของป 2563 

 
 
 
 

 

 

 

 

      ในสามไตรม าสแรกของป  2563 การผลิ ต       
ภาคเกษตรหดตัวรอยละ 4.7 ภาคบริการหดตัวรอยละ 
6.8 การใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนหดตัว
รอยละ 1.6 การลงทุนรวมหดตัวรอยละ 5.6 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 7.5 การสงออกสินคา
และบริการหดตัวรอยละ 19.5 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
สามไตรมาสแรก หดตัวรอยละ 7.5 (%YoY) 

 
 

   

 GDP สาขาอุ ต สาหกรรม  สาม ไตรมาสแรก       
ข อ งป  2563 ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  7 .5 ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น            
จากสองไตรมาสแรกที่มีการหดตัวรอยละ 8.6 และ     
หดตัวอยางมีนัยสำคัญจากชวงเดียวกันของปกอน        
ที่หดตัวรอยละ 0.2 โดยชะลอตัวในหมวดการผลิต     
ยานยนตเปนสำคัญ อยางไรก็ตาม ปจจัยสนับสนุน      
มาจากการผอนคลายการบังคับใชมาตรการปองกันและ
ยับยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐสงผลใหกิจกรรม
การผลิตสินคาและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได 
ประกอบกับการสงออกสินคาเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

การผลิตภาคเกษตรหดตัวรอยละ 4.7 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 7.5 

ท่ีมา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
หดตัวรอยละ 1.6 

การลงทุนรวมหดตัวรอยละ 5.6 

การสงออกสินคาและบริการ 
หดตัวรอยละ 19.5 

ภาคบริการหดตัวรอยละ 6.8  
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. 2563 หดตัวรอยละ 10.33 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ม.ค. – ต.ค. 2563 หดตัวรอยละ 10.14 

(%YoY) 

 

 
     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ระดับ 91.92 
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 (102.50) รอยละ 
10.33  
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 อาทิ การผลิตยานยนต 
การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กลั่นปโตรเลียม เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป  2564 คาดวา ดัช นีผลผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ ้นอยางคอย เปนคอยไป     
แตอาจจะยังไมดี เท าป  2562 เน่ืองมาจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงระบาดตอเนื่อง    
ทั่วโลก และรอความชัดเจนการใชวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2563 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 92.50 ลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2562 (102.94) รอยละ 10.14  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 2562 อาทิ การผลิตยานยนต การผลิต
น้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป 2564 คาดวา ดัชนีการสงสินคา
จะสอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 
ขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ม.ค.–ต.ค. 2563 หดตัวรอยละ 5.56 (%YoY) 

 

 
 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต ม.ค.–ต.ค. 2563          

อยูที่รอยละ 60.44 

 
 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2563 ดัชนีส ินคาสำเร็จรูปคงคลังอยูที่ระดับ 
128.32 ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 (135.87) 
รอยละ 5.56  
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 อาทิ การผลิต   
ยานยนต การตม การกลั่นและการผสมสุรา รวมทั้ง  
การผลิตน้ำตาล เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป  2564 คาดวา ดั ชนีสินค า
สำเร็จรูปคงคลังจะลดลงจากป  2562 ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น มีความตองการสินคาเพิ่มข้ึน 
จึงทำใหสินคาคงคลังลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2563 อัตราการใชกำลังการผลิตอยู ที ่ระดับ  
รอยละ 60.44 ลดลงจากชวงเดียวกันของป  2562     
(รอยละ 66.47)  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 อาทิ การผลิต   
ยานยนต การผลิตน้ำตาล และการผลิตจักรยานยนต 
เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป  2564 คาดวา อัตราการใช     
กำลังการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป 
เน่ืองจากรัฐบาลผอนคลายมาตรการปองกันและยับยั้ง
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหกิจกรรม   
การผลิตและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
      

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. อยูท่ีระดับ 84.24  

 
 
     ใน ช ว ง เดื อ น  ม .ค . – ต .ค . (1 0  เดื อน แ รก )          
ของป  2563 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีคา 84.24 ลดลงจาก     
ชวงเดียวกันของป 2562 (94.07) และดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูท่ีระดับ 93.66 ลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2562 (103.13) 
     สำหรับแนวโนมในป 2564 คาดวา ดัชนีความ
เช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมทรงตัวตอเนื่องจากป 2563 
เน่ืองจากความกังวลตอความไมแนนอนของสถานการณ
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพรระบาด  
รอบ ท่ีสองในหลายประเทศโดยเฉพาะทวีปยุ โรป 
ประกาศล็อกดาวนรอบสอง ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว คำสั่ งซื้อจากตางประเทศลดลง สงผลให
ผูประกอบการประสบปญหาขาดสภาพคลองของธุรกิจ
โดยเฉพาะกลุม SMEs 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

 “มูลคาการคาตางประเทศในป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน ป 2562 
(ม.ค.-ต.ค.) โดยการคาระหวางประเทศของไทยชะลอตัวลงตามอุปสงคตางประเทศ อยางไรก็ตาม ตลาดสงออก
หลักของไทยสงสัญญาณการฟนตัวที่ดีจากการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีมีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งประเทศคูคาอ่ืน ๆ มีแนวโนมหดตัวนอยลง สะทอนไดวาภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟนตัวอยาง
คอยเปนคอยไป” 

 การคาระหวางประเทศของไทยป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มมีูลคาทั้งสิ้น 362,075.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 192,372.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวลง รอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน        
ของปกอน และมูลคาการนำเขา 169,702.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     
ของปกอน โดยดุลการคา ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ยังคงเกินดุล 22,670.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
โครงสรางการสงออกสินคา  

 

การสงออกสินคาของไทย ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคา 192,372.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ            
ซึ่งหดตัวลง รอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหดตัวในหมวดสินคาหลักทุกรายการ ดังน้ี สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 17,425.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.4 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร     
มีมูลคาการสงออก 15,180.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.1 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
154,300.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 7.0 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 5,466.21 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวรอยละ 26.7 
  สินคาอุตสาหกรรมท่ีมีการสงออกหดตัว เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
16,812.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 28.1) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 6,514.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ    
หดตัวรอยละ 15.9) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 5,847.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 6.8) อยางไรก็ดี 
สินคาที่ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 16,899.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 20.9) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 15,342.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 2.1) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 9,810.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.4) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
ป  2563 (ม .ค.-ต .ค .) ก ารส งออก ไปตลาด

สหรัฐอเมริกาและจีนมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ตลาดคูคาหลักอ่ืน ๆ 
หดตัวลง ซึ่งสัดสวนการสงออก 5 ตลาด ไดแก อาเซียน 
(9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป 
(ไมรวมสหราชอาณาจักร) รวมคิดเปนรอยละ 69.0 และ
การสงออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 31.0 ของ
การสงออกทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 

 ไทยมีสัดสวนสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ปุ น และสหภาพยุโรป (ไมรวม    
สหราชอาณาจักร) คิดเปน รอยละ 24.0, 14.8, 12.8, 9.7 และ 7.8 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา
และจีน รอยละ 8.2 และ 1.2 ตามลำดับ ขณะที ่การสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหภาพยุโรป      
(ไมรวมสหราชอาณาจักร) และญ่ีปุน หดตัวลง รอยละ 12.4, 10.1 และ 7.9 ตามลำดับ 

 
โครงสรางการนำเขาสินคา  

การนำเขาสินคาของไทยป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคา 169,702.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหดตัว
รอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัวในหมวดสินคาสำคัญเกือบทุกรายการ ดังนี้ สินคา
เช้ือเพลิง มีมูลคาการนำเขา 24,208.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 21.7 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 
45,274.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 11.7 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 67,870       
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 13.3 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 21,014.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ     
หดตัวรอยละ 9.7 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 9,294.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
26.0 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการนำเขา 2,040.7  ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว    
รอยละ 17.5 
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แหลงนำเขาสินคา 
 

ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) แหลงนำเขาสำคัญของไทย
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหดตัวทุกตลาด ไดแก 
จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน สหภาพยุโรป (ไมรวม  
สหราชอาณาจักร) และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง 5 ตลาด     
มี สั ด ส ว น ก า ร น ำ เข า  ร ว ม คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  71.0             
และการนำเข าจากตลาดอ่ืน ๆ คิ ดเป นรอยละ 29.0        
ของการนำเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 

 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจาก จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (ไมรวม 
สหราชอาณาจักร) คิดเปนรอยละ 23.7, 19.0, 13.0, 7.7 และ 7.5 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนในญี่ปุ น สหภาพยุโรป (ไมรวม 

สหราชอาณาจักร) อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา และจีน หดตัวรอยละ 20.9, 17.4 , 14.8, 10.8 

และ 2.3 ตามลำดับ 

 

แนวโนมการสงออก 
 การสงออกไทย ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) หดตัวลง 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบอยางหนักตอภาคเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะ  
ชวงตนป แตเมื่อเขาสูชวงกลางปหลายประเทศเร่ิมควบคุมการแพรระบาดไดมากขึ้นและทยอยผอนคลายมาตรการ    
ปดเมืองลง รวมทั้งภาครัฐในแตละประเทศไดออกมาตรการบรรเทาผลทระทบทางเศรษฐกิจและสงเสริม          
การดำเนินธุรกิจภายในแตละประเทศเพิ่มขึ ้น สงผลใหภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมกลับมาฟ นตัวไดอีกครั ้ง        
เปนปจจัยกระตุนใหอุปสงคผูบริโภคตางประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไป 
 โดยภาพรวมปริมาณการคาระหวางประเทศของไทยมีแนวโนมหดตัวนอยลงและมีโอกาสขยายตัว
เพ่ิมขึ้นได ภายใตสมมติฐานในกรณีท่ีไทยปราศจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม และประเทศ  
คูคาหลักของไทยสามารถควบคุมอัตราการแพรระบาดได อยางไรก็ตาม ไทยยังคงเผชิญกับปจจัยกดดัน           
จากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ความวิตกกังวลตอการกลับมาแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19       
การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการคาของสหรัฐฯ ภายใตการนำของประธานาธิบดีคนใหม รวมถึงคาเงินบาท
ที่แข็งคาขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทิศทางการคาระหวางประเทศของไทยได  
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เศรษฐกิจโลก ป 2563 

“โดยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ การสงออก-นำเขา และการผลิตหดตัวลง รวมทั้ง อัตราเงินเฟอและอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยูในระดับต่ำ ขณะท่ี อัตราการวางงานยังคงอยูในระดับสูง”  

สรุปเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ป 2563 
 

 GDP 
2563F 

Inflation 
2563F 

MPI 
2563F 

Export 
(JAN-OCT) 

Import 
(JAN-OCT) 

Unemp. 
RateF 

Policy 
RateF 

สหรัฐฯ  4.3  2.1   3.9   14.7  9.3 At 8.9 At 0.00-0.25 
จีน  1.9  1.4  7.5  0.1  5.4  At 3.8 At 4.35 
ญี่ปุน  5.3  0.6  9.0   11.7    13.3 At 3.3 At -0.10 
เกาหลีใต  1.9  0.4  2.2  8.2  9.3 At 4.1 At 0.50 

สิงคโปร  6.0   0.5  0.9  4.6  10.2 At 3.0 At 0.70 

ที่มา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, www.imf.org, www.oie.go.th, www.nesdc.go.th, www.opec.org 
หมายเหต ุ: F เปนตัวเลขคาดการณจาก IMF 

 

 ป 2563 IMF คาดการณภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวรอยละ 4.4 เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส     
โควิด-19 ชวงไตรมาสท่ี 1-2 ของป 2563 ยืดเยื้อและแพรกระจายเปนวงกวาง ซึ่งกดดันใหภาคเศรษฐกิจ การคา 
และการผลิตในหลายประเทศหดตัวมากกวาที่คาดไว ขณะที่อัตราการวางงานปรับตัวสูงขึ้น 
 ในชวงปลายป  2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่  0.00-0.25%          
เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของธุรกิจภายในประเทศและการจางงานเปนสำคัญ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับประเทศ      
คูคาหลักของไทยท่ียังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเทาเดิม เพื่อชวยกระตุนการขยายตัวของภาคธุรกิจ ท้ังน้ี 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2563 หดตัวลงรอยละ 
6.0  
 สถานการณราคาน้ำมันดิบอยูในระดับต่ำกวาชวงเดียวกันของปกอน โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ เดือนตุลาคม 
2563 อยูที่ 40.70 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 สำหรับป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) 
ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ 42.22 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) ซ่ึงเฉลี่ย
อยูท่ี 63.52 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ดานราคาน้ำมันดิบ NYMEX สงมอบชวงเดือนตุลาคม 2563 อยูที่ 39.53 
ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหอุปสงค
น้ำมันดิบยังคงอยูในเกณฑต่ำ กอปรกับกำลังการผลิตน้ำมันดิบภายในกลุมโอเปกและกลุมโอเปกพลัสยังคงอยูใน
ระดับสูง จึงเปนเหตุใหราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยูในระดับต่ำไมสามารถปรับตัวเพ่ิมขึ้นไดมากนัก 
 นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจโลกมีประเด็นท่ีตองติดตาม อาทิ สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส      
โควิด-19 ท่ีในปจจุบันหลายประเทศตองเผชิญกับการระบาดระลอกที่สอง มาตรการกีดกันทางการคาระหวาง
สหรัฐฯ และจีนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหมท่ีอาจสงผลกระทบตอบรรยากาศการคาโลก ขอพิพาท          
ทางภูมิรัฐศาสตรในหลายประเทศ เปนตน อยางไรก็ดี หากการพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถ
ผลิตใชไดแพรหลายในหลายประเทศ ยอมสงผลใหภาครัฐสามารถผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด
ไดมากขึ้นตามลำดับ รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวเพิ่มข้ึนได ซึ่งเปนปจจัยผลักดันให
ปริมาณการคา การลงทุน และการผลิตมีแนวโนมฟนตัวขึ้นได 
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สวนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2563  
และแนวโนมป 2564 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
 

ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     * คาดการณป 2563 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา              
แหงประเทศไทย 

      * คาดการณป 2563 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็ก
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ป 2563* คาดวาลดลง

เมื่อเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ 87.3 ลดลง

รอยละ 8.5 (%YoY) ลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และ

เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน 

เหล็กเสน ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน     

จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมกอสราง    

ในสวนของการกอสรางที่อยูอาศัยภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบจาก

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำใหการกอสรางที่อยูอาศัยลดลง 

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนเคลือบสังกะสี

เนื่องจากผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องนำเขาสินคาราคาถูกจาก

ตางประเทศ เชน จีน และเวียดนาม อยางไรก็ตาม การผลิต    

เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม ในป 2563 

เพ่ิมขึ้นจากการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรม

ผลิตบรรจุภัณฑกระปองโลหะ       

 

การจำหนายในประเทศ ป 2563* คาดวามีปริมาณ 

16.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 10.6 (%YoY) ลดลงทั้งผลิตภัณฑ     

ในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ ในกลุม

เหล็กทรงยาวที่จำหนายลดลง  เชน เหล็กลวด และเหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรีดรอน ผลิตภัณฑ ในกลุมเหล็ก ทรงแบนที่

จำหนายลดลง เชน เหล็กแผนรีดรอน และเหล็กแผนรีดเย็น  

  การนำเขา ป 2563* คาดวามีมูลคา 8.3 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 20.0 (%YoY) ลดลงทั้งผลิตภัณฑ    

ในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาวที่ มีมูลคานำเข าลดลง เชน  เหล็กเสนที่ ใช ใน

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เหล็กเพลาขาว 

และทอเหล็กไรตะเข็บ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ที่มีมูลคา

นำเขาลดลง เชน เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนหนารีดรอน และเหล็ก

แผนเคลือบสังกะสี ชนิด EG  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาป 2564 
แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในป 2564 คาดการณวา 

การผลิตปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-1.0 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การบริโภคเหล็กป 2564 คาดวา

จะมีปริมาณ 17.5 ลานตัน เพิ่ม ข้ึนรอยละ 5.0 โดยมีปจจัย

สนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน 

อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสราง

พื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ของภาครัฐที่ ออกมาชวยกระตุนการใช จ าย และส งเสริม

อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งผลของมาตรการดังกลาว คาดวาจะ

สงผลใหปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กใน

ประเทศ เพิ่ ม ข้ึน  ทั้ งนี้  มีป ระเด็ นสำคัญที่ น าติดตาม เชน 

สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก การควบคุมการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2563* ลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 โดยลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก
ทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กเสน ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ         
ชนิดรีดรอน และผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะส ี
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อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก เคร่ืองใชไฟฟา 

 

 

 
ท่ีมา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

    ก า รน ำ เข า เค ร่ือ ง ใช ไฟ ฟ า  ใน ป  2563* มี มู ล ค า  14,863.1  
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอน รอยละ 6.7 (%YoY) จากการ
นำเขาของตลาดหลักปรับตัวลดลง ไดแก  อาเซียน สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน จากการนำเขาสินคาเครื่องซักแหงและ
สวนประกอบ เครื่องกำเนิดไฟฟา และอุปกรณตัดวงจรไฟฟา 
 

       การผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ป 2563* ทรงตัวเมื่อเทียบ
กับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ 93.3 หดตัวรอยละ 3.3 
(%YoY) ทั้ งนี้ เค รื่ อ ง ใช ไฟ ฟ าป รั บ ตั ว ล ด ล ง  ได แก  
คอมเพรสเซอร พัดลม เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาว  
เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องซักผา หดตัวรอยละ 14.7, 
1 2 .3 , 8 .4 , 5 .6 , 1 .2 , 1 .2  แ ล ะ  0 .3  ต าม ล ำดั บ  
โดยเครื่องปรับอากาศมีคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 
โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุน อาเซียน และสหภาพยุโรป  
สวนพัดลมมีการผลิตลดลงจากคำสั่งซื้อจากตลาดญี่ปุน 
สหภาพยุโรป และอาเซียนลดลง ในขณะที่สินคาที่มี  
การปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา 
ตูเย็น และกระติกน้ำรอน เพิ่มข้ึนรอยละ 12.0, 11.0, 8.9 
และ 8.1 ตามลำดับ เน่ืองจากการจำหนายในประเทศและ
คำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตูเย็นและ 
หมอแปลงไฟฟ า ที่ มี ก ารส งออกไปตลาดอาเซี ยน 
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุนเพ่ิมขึ้น 
        การจำหน ายในประเทศ  ใน ป  2563* สินคา                                                                                                                             
ที่จำหนายในประเทศมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ       
ป ก อ น  ได แก  เต าอบ ไม โค ร เวฟ  ค อม เพ รส เซอ ร         
มอเตอรไฟฟา หมอหุงขาว เครื่องซักผา และกระติกน้ำ    
หดตัวรอยละ 60.3, 16.2, 8.5 , 6.8, 5.8 และ 3.5 
ตามลำดับ ในขณะที่สายเคเบ้ิล ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ     
พัดลม และสายไฟฟา เพิ่มข้ึนรอยละ 20.9, 7.8, 6.7, 1.8 
และ 0.7 ตามลำดับ 

         การสงออกเครื่องใชไฟฟา ในป 2563* มีมูลคา 
23,379.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอนรอยละ 2.7 
(%YoY) จ าก ก า รส งอ อ ก สิ น ค า ไป ต ล าด อ า เซี ย น       
สหภาพยุโรป และญี่ปุนลดลง ไดแก คอมเพรสเซอร    
เคร่ืองซักแหง และเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่สินคา     
เตาอบไมโครเวฟ และตูเย็น มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 
จากการสงออกไปตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาของป 2564 
 อุตสาหกรรมไฟฟาในป 2564 คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 และ 8.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ      
ปกอน จากปจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการกระตุนความตองการซื้อสินคา         
ของภาครัฐในชวงปลายป 2563 รวมถึงการผลิตสินคาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหยุดชะงัก สงผลใหมีปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเคร่ืองใชไฟฟา               
ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนตอเนื่องในป 2564 
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มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินคาเครื่องใช ไฟฟาในป  2563* เมื่อเปรียบเทียบกับป  2562 หดตัวรอยละ 3.3 จากสินคา
คอมเพรสเซอร พัดลม เครื่องปรับอากาศ เคร่ืองซักผา หมอหุงขาว และเตาอบไมโครเวฟ ที่มีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำใหประเทศคูคาชะลอการสั่งซื้อ  
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  อิเล็กทรอนกิส 

 
ท่ีมา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

                
การผลิตสินคาอิ เล็กทรอนิกส  ในป  2563* มีดัชนีผลผลิต        

อยูที่ ระดับ  94.0 ลดลงจากปกอน รอยละ 1.1 (%YoY) โดยสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่มีการปรับตัวลดลง ไดแก PCBA, Printer, HDD และ IC 
ลดลงรอยละ 6.2, 2.9, 1.6 และ 0.2 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน 
เนื่องจากความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกที่ชะลอตัว รวมถึง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

การนำเขาสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2563* มีมูลคา 35,548.0  
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอนรอยละ 0.5 (%YoY) โดยตลาดหลัก 
ไดแก สหภาพยุโรป ญี่ปุนอาเซียน และสหรัฐอเมริกา มีการนำเขา
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรลดลง  

            
  

           การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ใน ป 2563*      
มีมูลคา 35,317.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอน   
รอยละ 1.1 (%YoY) โดยปรับตัวลดลงในตลาด สหภาพยุโรป 
ญี่ปุนและอาเซียน โดยวงจรรวม (IC) ลดลงรอยละ 7.9    
และสวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
ลดลงรอยละ 2.0 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว  
นอกจากนี้สินคาอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาที่ ใช เทคโนโลยี             
ข้ันกลาง-สูง มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคอนขางเร็ว
รวมถึงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผล
กระทบตอ Supply Chain โลก ทำให เกิดการยายฐาน    
การผลิตและการปดตัวของกิจการ และปจจัยการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมที่หดตัวจากนโยบายกีดกันการคา    
สหรัฐฯ-จีนผานหวงโซอุปทาน สงผลใหการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสหดตัว 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2564   
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2564 คาดวา จะมี
การผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึนรอยละ 
4.7 และ 5.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากสินคา
อิเล็กทรอนิกสเร่ิมฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในป 2563 รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโน โลยี  5G, Data Center และผลิตภัณ ฑ สำหรับ
โครงสรางพื้นฐานทาง IT สงผลใหเกิดความตองการใชสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งในและและตางประเทศ
เพิ่ ม ข้ึ น  แล ะค าด ว าจ ะ เ ร่ิม เข าสู วั ฎ จั ก รข า ข้ึ น ขอ ง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลก 
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มลูค่าการนาํเขา้ มลูค่าการส่งออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในป 2563* หดตัวเล็กนอยรอยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 โดยปรับตัว
ลดลงในสินคา PCBA, Printer, HDD และ IC เปนผลจากการหดตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกสของโลก สงผลใหมีมูลคา
การสงออกในตลาดหลักลดลง ไดแก ญี่ปุน อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนรถยนต 

 

 

 

 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต   

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

*คาดการณจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

* คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตรถยนต  
ป 2563 คาดวา มีปริมาณการผลิตรถยนต จำนวน 1,400,000 
คั น  เมื่ อ เที ย บ กั บ ช ว ง เดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น  
ซึ่ งมี ปริ มาณ การผลิ ตจำนวน  2,013,710 คั น  ลดลง 
รอยละ 30.48 โดยแบงเปนการผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 42   
รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 56 และรถยนตเพื่อการ
พาณิชยอื่น ๆ รอยละ 2 

การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ป 2563 คาดวา มีปริมาณการจำหนายรถยนตในประเทศ

จำนวน  700,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง
มีปริมาณการจำหนาย จำนวน 1,007,552 คัน ลดลงรอยละ 
30.53 โดยแบ งเป นการจำหน ายรถยนตนั่ ง รอยละ 40  
รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 41 รถ PPV และ SUV รอยละ 14 และ
รถยนตเพ่ือการพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 5 

 การสงออกรถยนต  
 ป 2563 คาดวา มีปริมาณการสงออกรถยนต (CBU) จำนวน 

700,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซี่ งมี
ปริมาณการสงออกจำนวน 1,054,103 คัน ลดลงรอยละ 
33.59 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ป  2563 คาดว า มี มู ลค า 8,000 ล านเหรี ยญ สหรั ฐฯ  
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีมูลคา 9,517.60    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 15.95 ตลาดสงออกที่สำคัญ
ของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน อินโดนเีซีย 
และมาเลเซีย 

 มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณยานยนต       
ป 2563 คาดวา มีมูลคา 9,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน ซี่งมีมูลคา 11,507.43 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 21.79 ตลาดนำเข าที่ สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต ไดแก ญี่ปุน จีน และ
สหรัฐอเมริกา 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ป 2564 

 ประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 28.57  โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการสงออก
ประมาณรอยละ 55-60   

1,912,237 1,944,417 1,988,823 
2,167,694

2,013,710

1,400,000

799,632 768,788 871,650 
1,041,739 1,007,552

700,000

1,204,895 1,188,515 1,139,696 1,140,640 1,054,103
700,000

2558 2559 2560 2561 2562 2563*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

8,006.05 8,233.54 9,032.26 9,980.34 9,517.60
8,000 

10,005.79 10,603.56 11,402.56 11,984.60 11,507.43
9,000 

2558 2559 2560 2561 2562 2563*

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2563 คาดวา ปริมาณการผลิตชะลอตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการลดลง
ของตลาดในประเทศและตลาดสงออกเน่ืองจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก  
สวนปจจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราว (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) ตามมาตรการลดการแพรระบาด ปญหาภัยแลง 
และเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
*คาดการณจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

* คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
ป  2563 คาดวา ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต         
ของประเทศไทยมีจำนวน 1,650,000 คัน เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีการผลิตจำนวน  1,948,480 
คัน ลดลงรอยละ 15.32 

การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ป 2563 คาดวา ปริมาณการจำหนายรถจักรยานยนต    
ของประเทศไทย มีจำนวน 1,500,000 คัน เมื่อเทียบกับ
ช วงเดี ยวกันของป ก อน ซึ่ งมี การจำหน ายจำนวน 
1,870,000 คัน ลดลงรอยละ 12.72 

การสงออกรถจักรยานยนต (CBU&CKD)  
ป 2563 คาดวา ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต  
(CBU&CKD) ของประเทศไทย มีจำนวน 750,000 คัน 
(เปนการสงออก CBU จำนวน 350,000 คัน และ CKD 
จำนวน 400,000 ชุด) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปกอน ซึ่งมีการสงออกจำนวน  948,839 คัน ลดลงรอยละ 
20.96 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  

ป 2563 คาดวา มีมูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซี่งมีมูลคา 835.22 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 16.19 ตลาดสงออก    
ที่สำคัญของสวนประกอบรถจักรยานยนต  ไดแก  
กัมพูชา อินโดนีเซีย และญี่ปุน 

 มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

 ป 2563 คาดวา มีมูลคา 650 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซี่งมีมูลคา 659.95  
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.51 ตลาดนำเขา       
ที่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต
และรถจักรยานไดแก ญี่ปุน จีน และเวียดนาม 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ป 2564 

 ประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา การผลิตจะทรงตัว คิดเปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต
ประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ    
85-90 และการผลิตเพื่อการสงออก รอยละ 10-15 

1,801,590 1,820,358 
2,055,193 2,120,000 

1,948,480 

1,650,000 

1,639,088 1,738,231 1,810,771 1,870,000 
1,718,587 

1,500,000 

935,829 926,277 849,081 886,275 948,839 
750,000 

2558 2559 2560 2561 2562 2563*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

592.69 609.93

734.12 765.48
835.22

700 

534.59 537.16 545.42 578.93
659.95 650 

2558 2559 2560 2561 2562 2563*

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตป 2563 คาดวา การผลิตรถจักรยานยนตจะชะลอตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการของตลาดในประเทศ และตลาดสงออกลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ในหลายประเทศทั่วโลก 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 
 

การผลิตและการจำหนาย  

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    ป 2563*  เปนตัวเลขคาดการณ 

ดัชนีผลผลิต ป 2563 คาดวาดัชนีมีคา 101.06 หรือ 
ขยายตัวรอยละ 0.73 เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑ    
ที่สงผลใหดัชนีผลผลิตขยายตัว เชน ปุยเคมี ขยายตัว            
รอยละ 21.21 ยาสระผม ขยายตัวรอยละ 8.26 และ
ผงซักฟอก ขยายตัวรอยละ 2.50 

ดัชนีการสงสินคา ป 2563 คาดวาดัชนีมีคา 98.99 หรือ
หดตัวรอยละ 1.80 เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑ        
ที่ส งผลใหดัชนีการสงสินคาหดตัวมากที่ สุด ไดแก          
สีอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ 15.23 เนื่องจากเกิดการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมตอเนื่ อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต          
ที่ชะลอการผลิต  ทำใหความตองการผลิตภัณฑลดลง 

การสงออกผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ป 2563 คาดวามีมูลคา 
7,997.82 ล านเหรียญสห รัฐฯ หดตั วรอยละ  6.60      
เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออก    
ห ด ตั ว  เช น  เค รื่ อ งส ำอ าง  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  22.03     
เคมีภัณฑอินทรีย หดตัวรอยละ 12.33 และเคมีภัณฑ    
อนินทรีย หดตัวรอยละ 9.65 

การนำเขาผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ป 2563 คาดวามีมูลคา 
14,375.37 ล านเห รียญสห รัฐฯ หดตัวรอยละ 7.53      
เมื่อเทียบกับป  2562 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนำเขา     
หดตัวมากที่สุด ไดแก เครื่องสำอาง  หดตัวรอยละ 26.65 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2564 
อุ ต ส าห ก ร รม เค มี ภั ณ ฑ   ป  2564 ดั ชนี ผ ล ผ ลิ ต          
และการส งออก คาดวาจะขยายตั วร อยละ   2-3         
เมื่อเทียบกับป 2563 ปจจัยที่สงผลตอการขยายตัว เชน 
การควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19      
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล  

 

 

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรฐัฯ) 

 

มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรฐัฯ) 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย                

โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  ป 2536*  เปนตัวเลขคาดการณ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑภาพรวมป 2563 คาดวาดัชนีผลผลิตจะขยายตัวรอยละ 0.73 เมื่อเทียบกับ     
ป 2562 การสงออกคาดวาจะหดตัวรอยละ 6.60 เนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส        
โควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำใหความตองการสินคาลดลง และการนำเขาคาดวาจะหดตัว     
รอยละ 7.53 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

 

การผลิตและการจำหนาย  
ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดั ช นี ผลผลิ ต  ป  2563 ค าดว าจะห ดตั ว ร อ ย ละ  3.32          

เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑที่สงผลใหดัชนีผลผลิตหดตัว 

เชน เคร่ืองใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ หดตัว       

รอยละ 21.04 แผนฟลมพลาสติก หดตัวรอยละ 17.46 และ

บรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ หดตัวรอยละ 11.07 

ดัชนีการสงสินคา ป 2563 คาดวาจะหดตัวรอยละ 5.77    

เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ ยกเวน 

ถุงพลาสติก โดยผลิตภัณฑที่ส งผลใหดัชนีการส งสินคา          

หดตัวมากที่สุด คือ เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และ

หองน้ำ หดตัวรอยละ 30.22 

การสงออกผลิตภัณฑพลาสติก ป 2563 คาดวาจะมีมูลคา 

4,008.22 ล า น เห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ   4.71           

เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกหดตัว  

เชน เครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) หดตัวรอยละ 20.76 

ห ล อ ด ห รือท อ  (HS 3917) ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  13.58 แล ะ          

เครื่องประกอบอาคาร (HS 3925) หดตัวรอยละ 13.28  

การนำเขาผลิตภัณฑพลาสติก ป 2563 คาดวาจะมีมูลคา 

4,597.64 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 4.68 เมื่อเทียบกับ   

ป  2562 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี มู ล ค าก ารน ำ เข าห ด ตั ว  เช น             

เครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) หดตัวรอยละ 19.66  ใยยาวเดี่ยว   

(HS 3916) หดตัวรอยละ 17.48  และเครื่องใชในครัวเรือน 

(HS 3924) หดตัวรอยละ 10.08 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2564 

อุ ตส าหกรรมพลาสติ ก  ป  2564 ดั ชนี ผ ลผลิ ตคาดว า          

จะขยายตัวรอยละ 2-3 การสงออกผลิตภัณฑพลาสติกคาดวา

จะขยายตัวรอยละ 3 - 4  เมื่อเทียบกับป 2563 ปจจัยที่สงผล

ตอการขยายตัว เชน การควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัส   

โควิด-19 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการนโยบาย   

ทางการคาของสหรัฐฯ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ      

ของรัฐบาล 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    ป 2563*  เปนตัวเลขคาดการณ 

 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร   ป 2563*  เปนตัวเลขคาดการณ 

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมป 2563 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวรอยละ 3.32 เมื่อเทียบกับป 2562 
โดยคาดวาการสงออกจะหดตัวรอยละ 4.71 และการนำเขาจะหดตัวรอยละ 4.68 เนื่องจากผลกระทบของ             
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 
 
 
 
 
การผลิตและการจำหนาย  

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนี ผลผลิ ต  ป  2563 คาดว าจะหดตั วรอยละ  0.45        

เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลาย 

ที่สงผลใหดัชนีผลผลิตหดตัว คือ Ethylene หดตัว 4.42      

และ Polypropylene หดตัวรอยละ 3.50 

ดัชนีการสงสินคา ป 2563 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 0.81 

เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑ  

ปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลายที่สงผลใหดัชนีการสงสินคา

ขยายตัวมากที่สุด คือ Toluene และ PET ขยายตัวรอยละ 

12.77 และ 6.33 

การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2563 คาดวาจะมีมูลคา 

9,605.45 ล าน เห รียญ ส ห รั ฐฯ  ห ดตั วรอ ยล ะ   18.03        

เมื่อเทียบกับป 2562 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลาย

ที่มีมูลคาการสงออกหดตัวเชน Para-Xylene หดตัวรอยละ 

30.92 และ PE resin หดตัวรอยละ 16.89 

การนำเขาผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2563 คาดวาจะมีมูลคา 

5,025.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 8.62 เมื่อเทียบ

กับป 2562 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลายที่มีมูลคา

การนำเขาหดตัว คือ Para-Xylene หดตัวรอยละ 30.92 

และ PE resin หดตัวรอยละ 14.49 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    ป 2563* และ 2564*  เปนตัวเลขคาดการณ 

 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร   ป 2563* และ 2564*  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2564 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2564 ดัชนีผลผลิตคาดวาจะหดตัวรอยละ 3 - 5 การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีคาดวา           

จะขยายตัวรอยละ 1.9-2.5  เมื่อเทียบกับป 2563 แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2564 คาดวาจะขยายตัวเพียงเล็กนอย        
จากนโยบายสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ แตยังคงมีปจจัยที่จะสงผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมปโตรเคมี เชน เศรษฐกิจโลก    
มีแนวโนมชะลอตัว ราคาน้ำมันและการแข็งคาของเงินบาท และการท่ีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ประเทศไทย  
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีภาพรวมป 2563 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวรอยละ 0.45 เม่ือเทียบกับป 2562 
โดยคาดวาการสงออกจะหดตัวรอยละ 18.03 และการนำเขาจะหดตัวรอยละ 8.62 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก           
ชะลอตัวจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น 
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 
 
 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ 

 
     ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
     หมายเหตุ: ป 2563 ประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 

 
     ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

   หมายเหตุ: ป 2563 ประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 
      การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ ในป 2563 
ดัชนีฯ คาดวา จะเพ่ิมขึ้น (%YOY) จากกลุมเยื่อกระดาษ       
รอยละ 5.97 เปนคำสั่ ง ซ้ือ ท้ั งจากตลาดในประ เทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ซ่ึงไทยสงออกจีนครองสัดสวน
ถึงรอยละ 90 เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกรวมเยื่อกระดาษ
ท้ังหมด แตสำหรับกระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ ชะลอตัว
เล็กนอย รอยละ 0.82 และ 2.56 ตามลำดับ ผลจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้ังแตตนป 2563 เปนตนมา และคาดวา
ในไตรมาสสุดทาย การผลิตจะเพ่ิมขึ้นตามการบริโภคในกลุม
อาหารและเครื่องด่ืม ชิ้นสวนยานยนต  ยาและเวชภัณฑ  
เครื่องสำอาง ตลอดจนธุรกิจ e-commerce   

     การสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ  ป 2563   
คาดวา จะมีมูลคาสงออกรวม 1,893.99  ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 5.97 (%YOY) เป นการลดลงในกลุ มสินค า
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ ยกเวน
เพียงเยื่อกระดาษท่ีการสงออกขยายตัวสูงถึงรอยละ 33.24     
ไปยังประเทศจีน และฝรั่งเศส ในสวนกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ คาดวา จะสงออกลดลงรอยละ 8.32 มีตลาดสงออก
หลัก อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ในสวนหนังสือและ
ส่ิงพิมพ คาดวาจะลดลงรอยละ 24.69  จากการปรับเปล่ียน   
ไปนิยมสื่อดิจิทัลมากขึ้น 

      การน ำเข า เยื่ อ ก ระดาษ  กระดาษ  และ ส่ิ งพิ ม พ   
ป  2563 คาดวา จะมีมูลคานำเขารวม 2,357.82 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11.89 (%YOY) ลดลงในทุกผลิตภัณฑ
นำเขา ยกเวนผลิตภัณฑกระดาษ นำเขาเพ่ิมขึ้น รอยละ 6.80 
โดยเฉพาะในกลุมกระดาษหรือกระดาษแข็ งที่นำกลับมา 
ใชซ้ำตามความตองการใชในประเทศ  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ป 2564 
 การผลิตในกลุมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ คาดวา จะขยายตัวไดเพิ่มข้ึนตอเนื่องจากป 2563 ยกเวนเพียงกระดาษ   
พิมพเขียนจะยังคงปรับตัวลดลงตามความนิยมสื่อสิ่งพิมพที่ลดลง สำหรับการสงออกกลุมเยื่อกระดาษยังเปนที่ตองการของผูนำเขาหลัก
อยางประเทศจีนและมีคำสั่งซ้ือเขามาตอเนื่อง ในสวนการบริโภคในประเทศ คาดวา หลังการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จะสงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ความนิยมในอาหารเดลิเวอรี่ การซื้อสินคาออนไลน และธุรกิจอาหารในรูปแบบอาหารพรอมรับประทาน
เติบโตขึ้นเปนอยางมาก จึงเปนโอกาสของบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับการบรรจุหีบหอและขนสงเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

การผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ในป 2563 ชะลอตัวลงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส       
โควิด-19 ตามทิศทางของตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ รวมถึงภาคการสงออกท่ีไดรับผลกระทบ          
นี้เชนกัน แตอยางไรก็ตามกลุมบรรจุภัณฑไดรับโอกาสจากคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึนอยางมากจากธุรกิจ e-commerce ที่มีการสั่งซื้อ
สินคาผานออนไลนเพิ่มมากข้ึน 

การส่งออก-นําเข้าเยื�อกระดาษ กระดาษและสิ�งพิมพ ์
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 

 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

 

 

 
 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตัวเลขคาดการณ) 

หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน                 

และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 34 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวง

พาณิชย และคาดการณโดย สศอ. 

 

การผลิต ป 2563 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
127.25 ลานตารางเมตร ลดลงจากปกอน รอยละ 8.90 (%YoY) 
และเคร่ืองสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 6.93 ลานช้ิน ลดลงจาก  
ปกอนดวยเชน รอยละ 13.40 (%YoY) จากการหดตัวของตลาด
ในประเทศและตลาดสงออก เนื่ องจากการแพรระบาด         
ของเช้ือไวรัสโควิด-19   

การจำหน าย ป  2563 กระเบื้ องปูพื้ น  บุผนั ง มีปริมาณ        
การจำหนาย 161.25 ลานตารางเมตร ลดลงจากปกอน รอยละ  
3.50 (%YoY) และเครื่องสุขภัณฑ  มีปริมาณการผลิต 3.56   
ลานช้ิน ลดลงจากปกอนดวยเชนกัน รอยละ 8.92 (%YoY)   
จากภาวะเศรษฐกิจและการประกาศใชมาตรการล็อกดาวน 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

การสงออก ป 2563 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีมูลคาการสงออก 
96.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ 7.01 (%YoY) 
จากยอดคำสั่งซ้ือที่เพ่ิมข้ึนในตลาด CLMV โดยเฉพาะ สปป.ลาว 
ในขณะที่เคร่ืองสุขภัณฑ มีมูลคา 200.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากปกอน รอยละ 2.67 (%YoY) จากการหดตัวของคำสั่งซื้อ
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน 
 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ป 2564 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ป 2564 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน จากความตองการใช
ภายในประเทศ หลังสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
แตยังมีปจจัยท่ีสำคัญอาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัว ไดแก สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ความกังวล
เก่ียวกับสถานการณทางการเมืองในประเทศ และสถานการณเศรษฐกิจโลก สวนการสงออกเซรามิก ในภาพรวมคาดวาจะมีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน จากคำสั่งซ้ือเครื่องสุขภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะอาหาร ของชำรวยเครื่องประดับ ลูกถวยไฟฟา และผลิตภัณฑ
เซรามิกอ่ืน ๆ  โดยตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกยังคงเปนประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และกลุมประเทศ CLMV 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นำรองสงเสริมการนำงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก มุงเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ในพื้นที่
จังหวัดลำปาง โดยการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการยกระดับศักยภาพผูประกอบการในการนำความรู
ไปตอยอดเพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตอไป  

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปริมาณการผลิตและจำหนายเซรามิก ป 2563 ลดลงจากปกอน ตามภาวะเศรษฐกิจและการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนการสงออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง เพิ่มข้ึนจากยอดคำสั่งซื้อในตลาด CLMV โดยเฉพาะ 
สปป.ลาว สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ป 2564 คาดวาการผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ 
จะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากความตองการหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย 
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มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2557 2558 2559 2560

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนาย 
มูลคาสงออกและนำเขาปูนซีเมนต 

 

 
     

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (ตัวเลขคาดการณ) 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย   และคาดการณโดย สศอ. 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป  2563 มีปริมาณ      
การผลิต 39.87 ลานตัน ลดลงจากปกอน รอยละ 2.62 (%YoY) 
จากการได รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว        
มากนักอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส       
โควิด-19 

 การจำหนายปูนซีเมนต ในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2563 
มีปริมาณ 35.39 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย รอยละ 
2.08 (%YoY)    จากการการขยายตัวของกอสรางโครงสราง
พื้นฐานและการเรงดำเนินโครงการขนาดใหญของภาครัฐ   
ในพ้ืนท่ีตางๆ  
การสงออก-นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2563   
การสงออกมีมูลคา 271.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปกอน 
รอยละ 20.23 (%YoY) เปนผลจากความไมมั่นใจทางเศรษฐกิจ
ของผู บ ริ โภคอัน เนื่ อ งจากการระบาดเชื้ อ ไวรัส โค วิด -19            
ที่ยังไมหมดไป โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานซึ่งเปนตลาดสงออก
หลักของไทย   สวนการนำเขามีมูลคา 90.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากปกอน รอยละ 21.17 (%YoY)  สืบเน่ืองจากตลาด       
ในประเทศยังมี Supply สวนเกินอยูอีกคอนขางมาก 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ป 2564 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2564 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมเม็ด)  คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนไดเล็กนอย  
จากการเรงขยายการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของรัฐบาลทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม ๆ  แตการจำหนายปูนซีเมนต (ไมรวม
เม็ด) ปรับตัวลดลงเล็กนอย  เน่ืองจากในภาคอสังหาริมทรัพยในป 2563 ยังมีสตอกคงคางอยูมาก  ประกอบกับความไมมั่นใจในภาวะ
เศรษฐกิจอันเน่ืองจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไมหมดไป   ซึ่งผลกระทบนี้คาดวานาจะยังสงผลกระทบตอไปอีกระยะหน่ึง   
อยางนอยในชวงครึ่งแรกของป 2564   หรือจนกวาการไดมาของวัคซีนมีความชัดเจนแนนอน  
 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
              รัฐบาลพยายามที่จะกระตุนภาวะเศรษฐกิจในหลาย ๆ ทางเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนและมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน  ประชาชน   
มีรายไดเพิ่มขึ้น   ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ 3 มาตรการสำคัญ เพ่ือกระตุนการใชจายระยะสั้นภายในประเทศใหเกิดข้ึน  ไดแก   
มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ   โครงการคนละคร่ึง   มาตรการชอปดีมีคืน  นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเหลานี้      
แมจะไมใชการกระตุนกำลังซื้อปูนซีเมนตโดยตรง แตก็อาจเปนการชวยสรางบรรยากาศท่ีดีตอธุรกิจที่อยูอาศัยในระยะขางหนาตอไปได    
รวมถึงการเรงขยายการกอสรางสาธารณูปโภคท้ังโครงการเกาและใหมก็จะเปนปจจัยบวกที่กระตุนใหเกิดการกอสรางอสังหาริมทรัพย   
ในบริเวณใกลเคียงในอีกทางหนึ่ง  
 
 

 

 

 

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจําหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ป 2563 เม่ือเทียบกับปกอน  การผลิตมีปริมาณลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ           
ท่ียังฟนตัวไมมากนัก  การจำหนายยังสามารถเพิ่มขึ้นได เล็กนอยจากโครงการขนาดใหญของภาครัฐ    
การสงออก  การนำเขามีมูลคาลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด          
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังมี Supply สวนเกินในประเทศอยู 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 

 
 
 
 
 

 
ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย 

/ ป 2563-2564 เปนตัวเลขคาดการณ 

การผลิต 
ผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และ เสื้อผาสำเร็จรูป     

ป 2563 คาดวาจะลดลง รอยละ 12.40  28.07  และ 14.37  
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากการระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ที่สงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภค    
ในประเทศและการสงออก สงผลใหการผลิตตั้งแตวัตถุดิบ 
ตนน้ำจนถึงเสื้อผาสำเร็จรูปลดลง  

การจำหนายในประเทศ 
กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ป 2563

คาดวาจะลดลง รอยละ 21.17  25.30  และ 28.30  ตามลำดับ 
เนื่องจากความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออกลดลง รวมถึง
กำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
การสงออก 

 การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมป 2563 
คาดวาจะมีมูลคา 5,715.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 
17.28 (%YoY) หากพิจารณารายสินคา คาดวา เสนใยสิ่งทอ  
มีมูลคา 1,201.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 20.40  
เสื้อผาสำเร็จรูป มีมูลคา 1,828.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลง  
รอยละ 17.46  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจาก
การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยตลาดสำคัญที่ลดลง 
ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน  ญี่ปุน และเวียดนาม  

 

 

คาดการณแนวโนม ป 2564 
การผลิต สงออก และจำหนายในประเทศ ผลิตภัณฑ

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป คาดวา จะขยายตัวได
จากป  2563 ตามภ าวะ เศรษฐกิจ โลกที่ เ ร่ิมฟ น ตั วขึ้ น          
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศทั้งภาคการบริโภค
และการทองเที่ยว  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ และการมีวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดวา
จะใชไดในป 2564 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ  
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เชน คนละครึ่ง 

เฟส 2 และ ชอปดีมีคืนจะทำใหภาคครัวเรือนมีกำลังซื้อสินคา
อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 

- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย 
(S-curve) ซึ่ งผู ป ร ะก อ บ ก ารสิ ่ง ท อ แ ล ะ เค รื ่อ งนุ งห ม          
ควรใชโอกาสนี ้เร งพัฒนาเสนใยสมบัติพิเศษใหม ีค ุณภาพ    
และหลากหลาย  เพื ่อ เป นการเพิ่ มชองทางและโอกาส          
ทางการตลาดสูอุตสาหกรรมตอเน่ืองสาขาอ่ืน ๆ เชน เสนใย
ย ับ ยั ้งแบคท ีเร ีย  ผ าผ ืนที ่ระบายอากาศ ได ด ี ส ำห ร ับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย 

 

 

 

 

สถานการณป 2563 คาดวา เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป จะชะลอตัวทั้งในภาคการผลิต     
และการสงออก เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตชวงตนป 
ถึงแมวาการผลิตและสงออกชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 จะมีสัญญาณดีขึ้น แตยังไมสามารถทำใหภาพรวมของป 
2563  ขยายตัวได    
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อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

 
 
 
 
 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม         
ในประเทศ (ลานชิ้น) 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  หมายเหต ุ: *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย  หมายเหตุ : *คาคาดการณ 

การผลิตเคร่ืองเรือนทำดวยไม ป 2563 คาดวาจะมีปริมาณ 8.24 
ล าน ช้ิน  ล ดล งร อยละ  4.85 เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ กับ ป ก อน            
โดยมสีาเหตุจากคำสั่งซ้ือทั้งในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 
การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ป 2563 คาดวา     
จะมีปริมาณ 1.43 ลานช้ิน ปรับลดลงรอยละ 11.18 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเปน
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อชวงตนป       
ที่ ผ านมา ถึ งแม ว าภาครั ฐจะสามารถควบคุ มการระบาด
ภายในประเทศได  แตภาคเศรษฐกิจก็ยั งคงได รับผลกระทบ        
จากการหามนักทองเท่ียวตางชาตทิั่วไปเดินทางเขามาในประเทศ 
การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ป 2563 คาดวาจะมีมูลคารวม 
3,191.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.71 เมื่อเปรียบเทียบกับ   
ปกอน แบงเปน เครื่องเรือนและช้ินสวนคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 
948.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.27 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน ไมและผลิตภัณฑแผนไมคาดวาจะมมีูลคาการสงออก 2,114.12 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 5.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
และผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 128.85 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 10.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศที่เปนตลาดสงออกที่สำคัญของไทย อาทิ จีน 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ป 2564 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ป 2564 คาดวา จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ขณะท่ีการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สวนหน่ึงเปนผลจากการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศและการเปดใหนักทองเที่ยวรวมถึงนักธุรกิจ
ตางชาติเดินทางเขามาในประเทศ ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
จากการฟนตัวของตลาดสงออกสำคัญ ๆ 
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เครื�องเรือนและชิ�นส่วน ผลิตภัณฑไ์ม้

ไม้และผลิตภัณฑแ์ผ่นไม้ อัตราการขยายตัว (YOY)

ป 2563 คาดวา ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ มีแนวโนมลดลงรอยละ 
4.85 และ 11.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนตามลำดับ เปนผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 
ขณะท่ีมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม คาดวาจะมีมูลคาลดลงรอยละ 3.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
จากสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, หมายเหต:ุ *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย, หมายเหต:ุ *คาคาดการณ 

 การผลิตยา ในป  2563 คาดวาจะมีป ริมาณ  71,306.42 ตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 9.97 โดยเปนการขยายตัวของการผลิต
ยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม ตามคำสั่ งซื้ อ   
ที่เพิ่มข้ึนเพ่ือกักตุนสินคาเนื่องจากผูซื้อกังวลวาจะเกิดปญหายา
ขาดแคลนจากการทยอยปดประเทศ/ระงับการสงออกวัตถุดิบ   
ทางยาและยาของประเทศคูคาที่สำคัญของไทย อาทิ จีน อินเดีย  
ประกอบกับความตองการใชที่สูงข้ึนของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
จากการสั่งจายยาใหกับผูปวยโรคเรื้อรังลวงหนา 

 การจำหนายยา ในป 2563 คาดวาจะมีปริมาณ 59,372.12 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.66 ตามความตองการใชในประเทศ    
ที่ปรับตัวสูงข้ึนจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   

 การสงออกยา ในป 2563 คาดวาจะมีมูลคา 421.65 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ 0.40 จากการขยายตัว       
ของตลาดกัมพูชา เวียดนาม ญี่ปุน ฯลฯ อยางไรก็ตาม การขนสง
ระหวางประเทศที่ลาชาและยากลำบากเปนปจจัยสำคัญที่กดดัน  
ใหมูลคาการสงออกสินคายาของไทยในปนี้ไมสูงมากนัก สำหรับ
การนำเขายาคาดวาจะมีมูลคา 1,818.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6.33 โดยเปนการนำเขายาจากอินเดีย 
เยอรมนี ฝรั่งเศส ฯลฯ เพิ่มข้ึน  

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ป 2564 
 การผลิตยาในป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.26 ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ โดยตลาดสงออกหลักท่ีคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจากปกอนคือตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนามและเมียนมา 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรรเงินงบประมาณกวา 6,049 ลานบาท และไดลงนามในสัญญาการจอง

ลวงหนาและการจัดซื้อวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับบริษัท แอสตราเซเนกา ประเทศไทย และบริษัท            
แอสตราเซเนกา สหราชอาณาจักร จำนวน 26 ลานโดส สำหรับประชากรกลุมเสี่ยง 13 ลานคน ภายในกลางป 2564 
โดยมีบริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด เปนผูรับถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะทำใหไทยเปนฐานการผลิตวัคซีนปองกัน   
โรคโควิด-19 แหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสรางความแข็งแกรงใหกับการวิจัยและพัฒนา          
ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุของไทยตอไป   
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ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ ป 2563 คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากปกอนตามแนวโนม        
ความตองการใชที่สูงขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
สำหรับการสงออกคาดวาจะยังขยายตัวไดดีในตลาดกัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุน 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

 
ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต      
และถุงมือยาง (ลานตัน/ลานเสน/พันลานชิ้น) 

 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, หมายเหต:ุ *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และ
ถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย, หมายเหต:ุ *คาคาดการณ 

 การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง  
ในป  2563 คาดวาจะมีปริมาณ 1.78 ลานตัน 56.17   
ล า น เส น  แ ล ะ  26,462.41 ล า น ชิ้ น  ต า ม ล ำ ดั บ           
โดยการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตลดลงจาก
ปกอนรอยละ 7.36 และ 19.81 ตามลำดับ ตามปริมาณ
วัตถุดิบท่ีเขาสูตลาดลดลงและการชะลอตัวของตลาด    
ทั้ งในและตางประเทศ ในขณะที่การผลิตถุงมือยาง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 23.81 ตามความตองการใชท่ีสูงขึ้น 

 การจำหนายยางแปรรูป ข้ันปฐม ยางรถยนต  และ      
ถุ ง มื อยาง  ในป  2563 คาดว าจะมีป ริ มาณ  4.45      
แสนตั น  36.87 ล าน เส น  และ  3,487.30 ล าน ชิ้ น 
ตามลำดับ ในสวนของการจำหนายยางรถยนตลดลง    
จากปกอนรอยละ 15.86 ตามการชะลอตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจ ในขณะที่การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม   
แ ล ะ ถุ ง มื อ ย า ง เ พ่ิ ม ขึ้ น ร อ ย ล ะ  1.42 แ ล ะ  12.02 
ตามลำดับ ตามความตองการใชถุงมือยางทางการแพทย
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

 การสงออกยางแปรรูป ข้ันปฐม ยางรถยนต  และ        
ถุ งมื อยาง ในป  2563 คาดว าจะมี มู ลค า  3,303.13 
5,490.59 และ 2,303.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ 
โดยการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตมีมูลคา
ลดลงรอยละ 20.26 และ 4.98 ตามลำดับ จากการ   
ชะลอตัวของตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี      
การสงออกถุ งมือยางมี มูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 91.44     
ตามการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ป 2564 
 การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 9.81 4.98   
และ 8.61 ตามลำดับ เน่ืองจากฐานตัวเลขการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตของป 2563 คอนขางต่ำ 
ในขณะที่สถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตลาดทั้ งในและตางประเทศมีแนวโนม             
ความตองการใชถุงมือยางทางการแพทยสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
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ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนต ป 2563 คาดวาจะลดลงจากปกอนตามปริมาณ
ผลผลิตยางท่ีเขาสูตลาดลดลง และการชะลอตัวของตลาด Replacement อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 
รวมถึงการสงออก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความตองการใชทางการแพทยที่สูงขึ้นทั่วโลก 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 
 
 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)   

 

 

ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต – สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 
        * รวมถึงกระเปาถอืและสิง่ที่คลายกนั อานมาและเครื่องเทยีมลาก   

การผลิต 
      การฟอกและตกแตงหนังฟอก ป 2563 มีดัชนีผลผลิตลดลง รอยละ 
22.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เชนเดียวกับผลิตภัณฑกระเปา
เดินทาง*  และกลุมรองเทา มีการผลิตชะลอตัว รอยละ 15.18 และ 
27.56 จากความตองการ    ที่ลดลงทั้งการสงออกและการจำหนาย   
ในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน ซึ่งเปน
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
การสงออก-นำเขา 
      การสงออก ป 2563 มีมูลคารวม 1,383.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
รอยละ 26.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เปนผลจากมูลคาการสงออกหนัง     
และผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด เคร่ืองใชสำหรับเดินทาง รองเทาและ
ชิ้ น ส วน  ล ด ล ง ร อ ย ล ะ  22.33  44.34 แ ล ะ  19.90 ต าม ล ำดั บ               
จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจ
โลกชะลอตั ว โดยมีตลาดส งออกสำคัญ  ได แก  เวียดนาม  จีน 
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด และเมียนมา 
      การนำเข า ป  2563 มีมูลค ารวม 1,544.93 ล านเหรียญสหรัฐฯ               
ลดลง รอยละ 26.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เปนผลจากการนำเขา   
หนังดิบและหนังฟอก กระเปา และรองเทาลดลง รอยละ 30.83  27.33 
และ 21.08 ตามลำดับ จากความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศ   
ที่ลดลง โดยมีตลาดนำเขาสำคัญ ไดแก เดนมารก อารเจนตินา อิตาลี 
ฝร่ังเศส จีน และเวียดนาม 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ป 2564 

 การผลิตผลิตภัณฑรองเทาและเคร่ืองหนัง ป 2564 คาดวา ทุกผลิตภัณฑจะกลับมาปรับตัวดีข้ึนทั้งการผลิตหนังฟอกและตกแตงหนังฟอก 
กระเปาเดินทาง และรองเทา จากการจำหนายในประเทศและการสงออกที่เริ่มฟนตัว เปนผลจากสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัส       
โควิด-19 นาจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี และภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเที่ยว      
จากชาวตางชาติ โดยการเปดรับนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) สำหรับการนำเขา คาดวา ทุกผลิตภัณฑจะกลับมา
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับภาคการผลิต เชนเดียวกับสินคากลุมกระเปา
และรองเทาทีจ่ะมีมูลคาการนำเขาขยายตัว 
 

 
 
 
 

ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก กระเปาเดินทาง* และรองเทา มีการผลิตลดลง                
ตามความตองการที่ลดลงทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
สงผลใหการคาระหวางประเทศชะลอตัว ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น และยังมีความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ        
ในปจจุบัน 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก  

 
 

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

การผลิต   
       การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ป 2563 ลดลง 
รอยละ 16.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เน่ืองจากการผลิต
เพ่ือการสงออกไปยังตลาดตางประเทศลดลง จากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการผลิตเพชร
เจียระไน เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม ลดลง 
รอยละ 69.00  3.80 และ 41.67 ตามลำดับ 
การจำหนาย  
      การจำหน ายอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม          
ป  2563 ลดลงรอยละ 12.38 เมื่ อเปรียบเทียบกับปกอน 
เน่ืองจากผูบริโภคระมัดระวัง  การใชจายและมีความกังวล
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
การสงออก 
      อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ป 2563 มีมูลคา
รวม 4,728.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 41.61     
เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน จากมูลคาการสงออกเพชร พลอย 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม ลดลงรอยละ 
41.39  60.81  30.52 และ 41.37 ตามลำดับ โดยมีตลาด
สงออกสำคัญ ไดแก ฮองกง สหรัฐอเมริกา อินเดียและเยอรมนี 
แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณี และเครื่องประดับ        
ในภาพรวม มี มูลคารวม 20,048.88 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่ มขึ้ น  ร อยละ 27.77 จ ากมู ล ค าก ารส งออกทองคำ           
ยังไมขึ้นรูปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 101.75 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ป 2564 
ป 2564 คาดวา การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมยังคงมีทิศทางทรงตัวหรือเพ่ิมขึ้นเล็กนอย           

เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน จากการจำหนายในประเทศและการสงออกที่ เริ่มฟนตัว เปนผลจากสถานการณ             
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นาจะคลี่คลายไปในทางท่ีดี และภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการกระตุนการทองเท่ียวจากชาวตางชาติ โดยการเปดรับนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ Special 
Tourist Visa (STV) อีกทั้งฐานขอมูลของป 2563 อยูในระดับต่ำ สำหรับมูลคาการนำเขา (ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป)  
คาดวา จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 

ป 2563 การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลง รอยละ 16.03 และ 12.38 
ตามลำดับ เนื่องจากการผลิตเพ่ือการสงออกและการจำหนายในประเทศลดลง จากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น สำหรับการสงออก มีมูลคาลดลงตาม
สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีอยูในภาวะชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

 
 
 
 
ดัชนีการผลิต ปริมาณการจำหนาย มูลคาการสงออก  
และมูลคาการนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 

ท่ีมา : 1)  ดัชนีอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          2)  มูลคาการนำเขา-สงออกจากกระทรวงพาณิชย จัดกลุมโดย 
               สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

   

ดัชนี การผลิ ตอาหาร  ป  2563 อยู ที่ ระดับ  102.1 หดตั ว        
จากป 2562 รอยละ 5.0 (%YoY) จากปญหาภัยแลงที่ทำใหวัตถุดิบ
ทางการเกษตร เชน ออย มันสำปะหลัง ลดลง ประกอบกับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่สงผลให    
การบริโภคในประเทศลดลงจากมาตรการหามนักทองเที่ยวตางชาติ
เข าป ระเทศและการบริ โภคของตลาด ในประ เทศชะลอตั ว        
อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาบางประเภทไดอานิสงสจากสถานการณ
ดั งกล าว เช น  ผลไม และผั กแปรรูป  โดยเฉพาะผลไม และผั ก            
บรรจุกระปอง ปลากระปอง เครื่องปรุงรส เน้ือไกแชแข็งและแชเย็น 
และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตวเลี้ยง  

 
 
 
 

  

 การจำหนายอาหารในประเทศ ป  2563 มีปริมาณ 
244.1 ล านตัน  หดตั วเล็ กนอยจากป  2562 รอยละ 0 .1 
(%YoY) จากการจำหนายสินคาน้ำตาล แปงมันสำปะหลัง 
น้ำมันปาลม เนื่องจากจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติลดลง      
และการชะลอตัวของผูบริ โภค อยางไรก็ตาม กำลังซื้ อ        
ของผูบ ริโภคมีแนวโนมฟ นตัวมากขึ้นจากการที่ภาครัฐ         
ไดกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการ   
คนละครึ่ง โครงการเพิ่มกำลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
รวมถึงมาตรการการเปดใหนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ เขามา
พำนักระยะยาวในไทย  

  การสงออก  ป  2563 มีมูลคา 29,445.5 ล านเห รียญ
สหรัฐฯ หดตัวจากป 2562 รอยละ 3.7 (%YoY) จากการสงออก
สินคาสำคัญ เชน น้ำตาล ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง จากปญหา    
ภัยแลงท่ีสงผลใหวัตถุดิบการเกษตรลดลง กุงสดแชเย็นแชแข็ง 
และไกแปรรูป จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง        
การล็อกดาวนประเทศ และขาว จากการขาดความสามารถ       
ในการแขงขันทางดานราคากับประเทศคูแขงอยางอินเดียและ
เวียดนาม  

  การนำเขา ป 2563 มีมูลคา 14,655.8 ล านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเล็กนอยจาก ป 2562 รอยละ 0.1 (%YoY) 
จากสินคาปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็ง ตามความตองการสำรอง
ทูนากระปองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เมล็ดพืชน้ำมัน       
(ถ่ัวเหลือง) จากความตองการของอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลือง 
และการนำเขานมและผลิตภัณฑนม เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมนมและอาหารอื่น ๆ ทีข่ยายตัวอยางตอเนื่อง 

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ป 2564 
คาดวาดัชนีภาพรวมผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 2564 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 เนื่องจากผลผลิต

ทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบ เชน มันสำปะหลัง สับปะรด มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากปเพาะปลูกที่ผานมา ประกอบกับในป 2564 มีสัญญาณ
การสงมอบวัคซีนปองกันโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัว ผูบริโภคเริ่มมีกำลังซื้อ นำไปสูความตองการบริโภคสินคาอาหาร
พื้นฐานและอาหารสำเร็จรูปทั้งตลาดในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เชน เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น เนื้อไกสุกปรุงรส กุงแชแข็ง         
ผลไมกระปอง แปงมันสำปะหลัง อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป อยางไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย หรือ สอน.      
ไดประมาณการผลผลิตออย ป 2563/64 มีไมเกิน 70 ลานตัน ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณ  5 ลานตัน สงผลใหการผลิตน้ำตาล          
มีแนวโนมลดลง 

ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารป 2560ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป 2559เพ่ือรองรับผลผลิต 
ที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการสงออกท่ีความตองการบริโภคขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
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ดชันกีารผลติ ปรมิาณจําหนา่ย มลูคา่สง่ออก และมลูคา่นาํเขา้ 
อุตสาหกรรมอาหาร ปี 2563

นําเขา้ (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) สง่ออก (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)
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ดัชนีการผลิตและการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารป 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับปกอน จากปญหาภัยแลงท่ีทำให
วัตถุดิบทางการเกษตร เชน ออย มันสำปะหลัง ลดลง ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19     
ทำใหการบริโภคในประเทศลดลงทั้งจากมาตรการหามนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศและการชะลอตัวของผูบริโภคในประเทศ 
อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาบางประเภทไดอานิสงสจากสถานการณดังกลาว เชน ผลไมและผักแปรรูป โดยเฉพาะผลไมและผัก       
บรรจุกระปอง  ปลากระปอง เครื่องปรุงรส เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตวเลี้ยง สำหรับมูลคาสงออก
อาหารหดตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผลกระทบจากมาตรการคุมเขมล็อกดาวน รวมถึงปญหาการสงออกสินคาอาหารทางเรือ 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2563      
และแนวโนมป 2564 

 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 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจัรยานยนต  

 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 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 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   

 

 


