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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2561 2562 2563
%YoY Year เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

MPI 3.7 1.5 -3.2 -5.1 -3.2 -4.4 -5.0 -8.0 -8.0 -4.4 -3.6 -4.0 -4.2 -10.5 -17.2

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวร้อยละ 17.21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนมกราคม การผลิตหดตัวร้อยละ 4.0  
เดือนกุมภาพันธ์ หดตัวร้อยละ 4.2 และเดือนมีนาคม หดตัวร้อยละ 10.5 

สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ 
MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังน้ี กล่าวคือ ในเดือนมกราคม ขยายตัว ร้อยละ 5.1 เดือนกุมภาพันธ์      
หดตัวร้อยละ 2.9 และเดือนมีนาคมขยายตัวร้อยละ 2.7 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนเมษายน 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 81.7 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดลง และโรงงานต้องหยุดการผลิตช่ัวคราว 
 การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 19.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    

ทำให้ภาครัฐออกมาตรการอยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือการเดินทางขนส่ง
ลดลงไปมาก   

 เบียร์ หดตัวร้อยละ 82.4 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐ
ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในช่วงเดือนเมษายน 2563 รวมถึงมีการปิดร้านอาหารและ
สถานบริการแบบนั่งด่ืมเพ่ือลดการรวมตัวกัน 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ยังขยายตัวในเดือนเมษายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.5 ตามความต้องการใช้ต่อเน่ืองจากโครงการก่อสร้างของรัฐ 

รวมถึงจำนวนวันทำงานที่มากกว่าปีก่อนหลังการประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  
 เภสัชภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.5 เพ่ิมขึ้นเกือบทุกรายการสินค้า จากวันทำงานที่มากกว่าปีก่อน   

หลังประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
 
 
 

Indicators 2562 2563 
%MoM เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

MPI -17.6 9.5 -3.6 -0.6 0.6 -3.4 -1.2 1.0 1.8 5.1 -2.9 2.7 -23.8
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนเมษายน 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนเมษายน 2563 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 

การนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 1,247.3          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากเครื่องยนต์ เพลาส่งกำลัง
และส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และ
ส่วนประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การนำเข้าเคร่ืองกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ ฐานหุ่น แบบหล่อขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า  6,963.7         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากสินแร่โลหะ (ทองแดง) เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน ด้ายและเส้นใย เป็นต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 228 โรงงาน ลดลงจาก
เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 13.31 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.69 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวม 
12,745 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 9.62 (%MoM) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 3.88 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2563 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 25 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 13 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2563 คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง หล่อ หลอม 
รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า จำนวนเงินทุน 2,000 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมโรงงานห้องเย็น             
จำนวนเงินทุน  1,691  ล้านบาท                

 

 

 

 

 



 

5 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานที่ปิดดำเนินกิจการในเดือนเมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มีนาคม 2563 ร้อยละ 16.13 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 66.2 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวม 1,351 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 
2563 ร้อยละ 92.15 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 92.23 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2563 คือ อุตสาหกรรม 
การดูดทราย จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 9 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนเมษายน 2563 คือ อุตสาหกรรม     
การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช มูลค่าเงินลงทุน 148 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการเล่ือย ไส ซอย 
เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ มูลค่าเงินลงทุน 119 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนเมษายน 2563 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนเมษายน 2563 ปรับตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 (%YoY) เป็นผลมาจากความต้องการกักตุนอาหาร
แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 แบ่งเป็น 

1) สินค้าอิงตลาดส่งออก : ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน 
อาทิ (1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึน (YoY) ร้อยละ 5.8 
ตลาดส่งออกท่ีสำคัญ คือ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน (2) ปลาทูน่า
กระป๋อง ดัชนีปรับตัวเพ่ิมข้ึน (YoY) ร้อยละ 37.2 ตลาดส่งออกท่ี
สำคัญ คือ อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น (3) ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ดัชนี
ปรับตัวเพิ่ม ข้ึน  (YoY) ร้อยละ 14.6 ตลาดส่งออกท่ีสำคัญ  คือ 
แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น กัมพูชา (4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ดัชนีปรับตัวเพิ่มข้ึน 
(YoY) ร้อยละ 22.1 ตลาดส่งออกท่ีสำคัญ  คือ ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เนเธอร์แลนด์ อเมริกา (5) สัปปะรดกระป๋อง ดัชนีปรับตัว
เพิ่มข้ึน (YoY) ร้อยละ 10.6 ตลาดส่งออกท่ีสำคัญ คือ  อเมริกา 
เยอรมัน รัสเซีย ประกอบกับฐานท่ีค่อนข้างต่ำในปีก่อน (6) อาหาร
สัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ดัชนีปรับตัวเพ่ิมข้ึน (YoY) ร้อยละ 14.0 ตลาด
ส่งออกท่ีสำคัญ  คือ อเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ (7) แป้งมัน
สำปะหลัง ดัชนีปรับตัวเพ่ิมข้ึน (YoY) ร้อยละ 8.3 เน่ืองจากการมียอด
คำสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากจีน ไต้หวัน อเมริกา ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การท่ี
ดัชนีผลผลิตในภาพรวมมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากดัชนี
ผลผลิตของน้ำตาลลดลงอย่างมาก (YoY) ถึงร้อยละ 36.0 โดยมี
สาเหตุมาจากผลกระทบจากภัยแล้ง 

2) กลุ่มสินค้าท่ีอิงตลาดภายในประเทศ :  ดัชนีผลผลิต
ปรับตัวลดลง คือ น้ำมันปาล์มปรับตัวลดลง (YoY) ร้อยละ 13.37 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และความต้องการใช้น้ำมัน
เช้ือเพลิงในภาคการขนส่งลดลง ส่งผลให้ปริมาณความต้องการน้ำมัน
ปาล์มในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดลงทันที 

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร 
ในประเทศเดือนเมษายน 2563 ปรับตัวเพิ่มข้ึน (YoY) ร้อยละ 10.97 ตาม
ความต้องการสำรองอาหารและความกังวลของการระบาดของโควิด-19 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารเดือนเมษายน   
มีมูลค่า 2,985.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) ร้อยละ 6.4 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในจีน ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง เริ่มคลี่คลาย ทำให้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ดังน้ัน    
ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งซ่ึงเป็นอาหารพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต จึงเป็นสินค้า
ส่งออกสำคัญ ท่ีมีมูล ค่าการส่งออกสูงข้ึนในกลุ่มประเทศดังกล่าว 
ขณะเดียวกันจากมาตรการล็อคดาวน์ของอเมริกาและหลายประเทศใน
ยุโรป เช่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส ส่งผลให้อาหารสำเร็จรูปท่ีเก็บรักษาได้
นาน อาทิ ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 
สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ ยังคงมีมูลค่าการส่งออกสูงท้ัง
ในประเทศท่ีสถานการณ์ดีข้ึนและประเทศที่ยังประสบปัญหาการแพร่
ระบาด 

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าเดือนพฤษภาคมดัชนีผลผลิตในภาพรวม
อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคอาหารท้ังในและต่างประเทศเพิ่มสูงข้ึน
หลังจากการคลายมาตรการล็อคดาวน์ของสถานการณ์โควิด-19 และการ
ฟื้นตัวของกำลังซ้ือจากต่างประเทศ สำหรับ 

มูลค่าการส่งออกในภาพรวม คาดว่าจะเพ่ิมจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 การส่งออกสินค้าใน
ต่างประเทศจะมีความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยมากข้ึน เพื่อ
สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 



 

7 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2563  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 77.4 สินค้าปรับตัว
ลดลง ได้แก่ พัดลมตามบ้าน เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองปรับอากาศ สายเคเบิ้ล ตู้เย็น 
หม้อหุงข้าว เตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน มอเตอร์ไฟฟ้า และหม้อแปลง
ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 52.2, 41.9, 34.8, 32.1, 32.1, 22.0, 20.5, 18.6 
และ 6.4 ตามลำดับ โดยพัดลมตามบ้าน เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า 
เตาอบไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว มีการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ลดลง กระติกน้ำร้อนและมอเตอร์ไฟฟ้ามีการจำหน่ายในประเทศลดลง ส่วน
สายเคเบิ้ล มีคำส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลง ในขณะท่ีสินค้าท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และคอมเพรสเซอร์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
46.1, 17.6 และ 5.8 ตามลำดับ โดยสายไฟฟ้ามีการผลิตเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมี
คำส่ังซื้อในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้ามีการผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีการจำหน่ายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนคอมเพรสเซอร์ผลิตเพ่ือ
ทดแทนสินค้าคงคลัง 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,685.8     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปี ก่อน จากตลาดยุ โรป อาเซียนและญี่ ปุ่ นที่ มีการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์        
เคร่ืองซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ มีมูลค่า 61.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 34.7 เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ มีมูลค่า 359.9 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30.2 ในขณะท่ีตลาดจีน  ญี่ ปุ่ นและ
สหรัฐอเมริกา มีคำส่ังซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แผงสวิทซ์และแผงควบคุม
กระแสไฟฟ้า มีมูลค่า 200.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.3 เคร่ืองพัก
กระแสไฟฟ้า มูลค่า 29.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.5      

“คาดการณ์การผลิตเดือนพฤษภาคม 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าให้เกิดการ
ชะลอตัวและเกิดความไม่แน่นอนทางด้านอุปสงค์ จากมาตรการ Social 
Distancing” 

 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.0        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปรับตัว
เพ่ิมขึ้น  ได้แก่  Semiconductor devices transistor, PCBA และ  IC 
โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.6, 10.7 และ 8.2 ตามลำดับ เนื่องจาก
คำส่ังซื้อจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  ในขณะที่ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ HHD และ Printer โดยปรับตัว
ลดลงร้อยละ 15.1 และ 9.0 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการสินค้าของ
ตลาดต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมีมูลค่าการส่งออก 2,562.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยสินค้ า Semiconductor devices transistor มีมู ลค่ า 227.2     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.1 และ IC มีมูลค่า 597.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน ส่วน HDD มีมูลค่า 723.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 
5.2 เนื่องจากตลาดญี่ปุ่น มีคำส่ังซื้อลดลง 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนพฤษภาคม 2563 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ Work From Home และสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงทำให้เกิดความต้องการ
ใช้ Hard Disk Drive และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือ
รองรับความต้องการในการใช้งานบน Cloud และ Data Center ที่
เพ่ิมขึ้น” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2563 มีจำนวน 
24,711 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563 ร้อยละ 83.17 (%MoM) 
และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 83.55 (%YoY) จากการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ 
และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์          

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนเมษายน  ปี 2563   
มีจำนวน 30,109 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563 ร้อยละ 49.91 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 65.02 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และ
อนุพันธ์ รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV และรถยนต์ SUV 
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ 
Lock down เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
ประเทศไทย ทำให้ความต้องการในการเดินทางลดลง ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ รวมท้ังสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และการหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานผลิตรถยนต์
หลายแห่งในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2563  มีจำนวน 
20,326 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563  ร้อยละ 77.36 (%MoM) 
และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 69.71 (%YoY) โดยการ
ส่งออกรถยนต์ลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต้ จากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลก 

 
“คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

พฤษภาคม ปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปี 2562 
เนื่องจาก ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้ ง ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว” 

 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน  ปี  2563         
มีจำนวน 63,517 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563 ร้อยละ 58.13 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 53.08 
(%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบอเนกประสงค์ 
และแบบสปอร์ต   

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน  ปี 2563    
มียอดจำหน่ายจำนวน 78,873 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563 
ร้อยละ 46.25 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อย
ละ 34.49 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาดน้อยกว่า 50 ซีซี, 51-110 ซีซี 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี, 251-
399 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี  

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน ปี 2563      
มีจำนวน 13,885 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2563 ร้อยละ 64.08 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 44.08 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศสหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

  
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์    

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม         
ปี 2562 เนื่องจาก ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 6.08 โดยเป็นการปรับลดลงในส่วน
ของการผลิตยางแท่งและน้ำยางข้น  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 36.92 ตามการชะลอตัว
ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ  

ถุ ง มื อ ย า ง  เ พ่ิ ม ข้ึ น ร้ อ ย ล ะ  50.84 เนื่ อ ง จ าก
สถานการณ์โควิค-19 ทำให้มีความต้องการใช้ทางการแพทย์
สูงข้ึน  

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 8.80 โดยเป็นการปรับลดลงในทุก
ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการใช้ท่ีลดลง  

ยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 43.40 ตามการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาด Replacement  

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70.10 เนื่องจากมีคำสั่งซ้ือ
เพ่ิมข้ึนตามความต้องการใช้ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน  

การส่งออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าลดลงร้อยละ 20.74 เนื่องจากจีนยังมีความ
ต้องการใช้ยางแปรรูปข้ันปฐมจากไทยลดลงตามสถานการณ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศท่ียังชะลอตัว 

ยางรถยนต์ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 32.02 ตามการชะลอ
ตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา   

ถุงมือยาง มี มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.78 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น  

  

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ์

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2563   
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง

แท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศส่งออกสินค้าได้
ลดลงมาก ทำให้พ้ืนท่ีสต็อกเต็มและขาดสภาพคล่อง สำหรับ
การผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ คาดว่าจะชะลอตัวตาม
แน วโน้ ม ก ารชะลอ ตั วขอ งตล าดส่ งออก โดย เฉพ าะ
สหรัฐอเมริกา และการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
รวมถึงตลาด Replacement ในประเทศ  ในส่วนของการ
ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มี
ความต้องการใช้ทางการแพทย์สูงข้ึนมาก จึงมีคำสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึน 

การส่งออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และน้ำยางข้น) และยางรถยนต์ คาดว่าจะมีมูลค่าลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ียืดเย้ือ ทำให้ภาค
การผลิตรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจในหลายประเทศรวมถึงจีน 
สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญของ
ไทยในสินค้าดังกล่าวชะลอตัว ท้ังนี้ จากกรณีคณะกรรมาธิการ
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างไต่สวนการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ายางรถยนต์นั่งและยาง
รถกระบะของไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ทำให้ไทย
อาจประสบปัญหาการส่งออกสินคา้ยางรถยนต์ได้ในระยะ
ต่อไป  สำหรับการส่งออกถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ตามแนวโน้มความต้องการใช้ท่ีสงูข้ึนของสหรัฐอเมริกา จีน และ
ญี่ปุ่น 
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5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ที่มา :  กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

 ดัชนีผลผลิต  เดือนเมษายน 2563 อยู่ท่ีระดับ  
92.60 หรือขยายตัวร้อยละ 4.40 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวในกลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ได้แก่ กระสอบพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 18.04 
ถุงพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 14.85 และกลุ่มผลิตภัณฑ์
พลาสติกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 12.17 

 ดัชนีการส่งสินค้า  เดือนเมษายน 2563 อยู่ท่ีระดับ 
91.92 หรือขยายตัวร้อยละ 2.01 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก ขยายตัว  
ร้อยละ 16.78 ถุงพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 3.16 และบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 0.87 

  การส่งออก  เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 301.67 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 9.58 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้การส่งออกหดตัว เช่น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (HS 3918) หดตัวร้อยละ 56.19 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (HS 3924) หดตัวร้อยละ 
33.86 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่นอ่ืน ๆ (HS 3921) หดตัว
ร้อยละ 21.43 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ (HS 3926) หด
ตัวร้อยละ 17.37 และกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มพลาสติก (HS 
3919) หดตัวร้อยละ 13.91 แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ท่ีการส่งออก
ขยายตัว ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยพลาสติก (HS 3916) 
ขยายตัวร้อยละ 68.30 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ลำเลียง
สินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมท้ังจุก ฝา และที่ปิดครอบอ่ืน ๆ ท่ี
ทำด้วยพลาสติก (HS 3923) ขยายตัวร้อยละ 5.74 เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

  การนำเข้า เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 430.98    
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 8.26 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้ง
จุก ฝา และท่ีปิดครอบอ่ืน  ๆ ท่ีทำด้วยพลาสติก (HS 3923) 
ขยายตัวร้อยละ 18.15 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพ้ืน (HS 3918) 
ขยายตัวร้อยละ 17.13 กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก (HS 3920) 
ขยายตัวร้อยละ 11.96 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่นอ่ืน ๆ (HS 
3921) ขยายตัวร้อยละ 10.43 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ 
(HS 3926) ขยายตัวร้อยละ 8.48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 

  แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนพฤษภาคม 2563    
คาดว่าการผลิต และการส่งออกในภาพรวมจะยังคงชะลอตัวจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติก 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที่มา : สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์   

                                 
 ดัชนีผลผลิต เดือนเมษายน 2563 อยู่ท่ีระดับ 

102.89  ขยายตัวร้อยละ 5.17 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน            
ของปีก่อน โดยการผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน ขยายตัว
ร้อยละ 1.50 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการขยายตัวสูงสุด ได้แก่                     
โซดาไฟ ขยายตัวร้อยละ 9.59 เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มข้ึน เช่น การ
ผลิตผงซักฟอก และการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ขยายตัวร้อยละ 6.42                          
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตขยายตัวสูงสุด ได้แก่  การผลิต
สบู่ และสารซักฟอก ขยายตัวร้อยละ 17.11 

  
 ดั ช นี ก ารส่ งสิ น ค้ า  เดื อน เมษ ายน  2563

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 
91.11 หดตัวร้อยละ  6.31  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หด
ตัวร้อยละ 17.23  หดตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอทานอล  
สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย ดัชนีการส่งสินค้าหดตัว
ร้อยละ 2.98 หดตัว ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี และผลิตภัณฑ์สี 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

 การส่งออก  เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 614.52     
ล้ านเห รียญสหรัฐฯ  หดตั วร้ อยละ 10.69 เม่ื อ เที ยบกั บ                    
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นการหดตัวท้ังในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน
และเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย  โดยเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานมีมูลค่าการส่งออก 
319.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวร้อยละ 10.00 และเคมีภัณฑ์   
ข้ันปลายมีมูลค่าการส่งออก 294.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อย
ละ 11.42 ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้มูลค่าการส่งออกหดตัว เช่น ปุ๋ย   
หดตัวร้อยละ 24.80 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หดตัว ร้อยละ 31.38 และ
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ หดตัว ร้อยละ 18.39 การส่งออกหดตัวในตลาด
หลัก เช่น  อินโดนีเซีย อินเดีย  จีน และเวียดนาม เป็นต้น 

 การนำเข้า  เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 1,352.58
ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตั วร้อยละ 0.80 เม่ื อเที ยบกั บ             
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเคมีภัณฑ์ พ้ืนฐาน มี มูลค่า            
การนำเข้า 846.15  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.56 
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลให้การนำเข้าขยายตัว ได้แก่  เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
สำหรับเคมีภัณฑ์ข้ันปลาย  มีมูลค่าการนำเข้า 506.43 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  หดตัวร้อยละ 5.94  ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการนำเข้า     
หดตัว เช่น เครื่องสำอาง และปุ๋ย เป็นต้น 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 
2563 การผลิตอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัว   
แต่การส่งออกคาดว่าจะยังคงหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น สถานการณ์ไวรัสโควิด-19          
ที่ อ าจ ส่ งผลต่ อการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ  รวมทั้ ง 
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง 

ที่มา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต เดือนเมษายน ปี 2563 อยู่ท่ีระดับ 
109.49 หดตัวร้อยละ 3.18 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยหดในตัวปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นสารต้ังต้นผลิตเม็ด
พลาสติก คือ Ethylene หดตัวร้อยละ 3.79 และปิโตรเคมี     
ข้ันปลายในกลุ่มเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตโฟม บรรจุภัณฑ์
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ EPS resin, PE resin, 
PP resin, PS resin และ PVC resin หดตัวร้อยละ 15.91, 
6.43, 5.74, 3.99 และ 2.13 ตามลำดับ 

   ดัชนีการส่งสินค้า เดือนเมษายน ปี 2563 อยู่ท่ี
ระดับ 104.97 หดตัวร้อยละ 1.48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้เป็นสารต้ังต้น
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ Ethylene และ Propylene 
หดตัวร้อยละ 2.62 และ 0.24 ตามลำดับ และ ปิโตรเคมี       
ข้ันปลายในกลุ่มเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตโฟม บรรจุภัณฑ์
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ EPS resin, PS resin, 
PVC resin และ PE resin เป็นต้น หดตัวร้อยละ 28.42, 18.25, 
9.08 และ 4.51 ตามลำดับ 

 การส่ งออก  เดือนเมษายน  ปี  2563 มี มูลค่ า 
742.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 29.97 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้
เป็นตัวทำละลาย และสารต้ังต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น 
Para-Xylene, Terephthalic Acid, Benzene และ  Toluene 
เป็นต้น และปิโตรเคมีข้ันปลายในกลุ่มเม็ดพลาสติกสำหรับผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น  PE resin, PP 
resin, PC resin, PET resin และ PVC resin เป็นต้น 

 
 
 
 

 การนำเข้า เดือนเมษายน  ปี  2563 มูลค่า 440.31       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 11.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน    
ของปีก่อน โดยหดตัวในปิโตรเคมีข้ันพื้นฐานท่ีใช้เป็นตัวทำละลาย และ
สารตั้งต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น Para-Xylene, Acetic Acid, 
Ethylene และ Styrene เป็นต้น และหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีข้ันปลาย  
ท่ีนำไปผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อะคริลิค และยางสังเคราะห์ เช่น Nylon 
resin, PMMA resin, PES resin และ BR rubber เป็นต้น 

คาดการณ์ แนวโน้ม  เดือนพฤษภาคม  ปี  2563 คาดว่า       
การส่งออกภาพรวมจะยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน        
ของปีก่อนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองส่งผลต่อ
ราคาสินค้าส่งออกในหมวดปิโตรเคมีให้ลดลงตามไปด้วย และการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
(โควิด-19) ท่ียังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน            
ปี 2563 มีค่า 79.6 หดตัวร้อยละ 11.2 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวท้ังสองผลิตภัณฑ์  โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
85.7 หดตัวร้อยละ 4.3 จากการผลิตเหล็กเส้นกลม  หดตัว
ร้อยละ 43.7 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง รองลงมา คือ เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณ ชนิดรีดร้อน และลวดเหล็ก หดตัวร้อยละ 19.1 
และ 10.8 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 67.1 หดตัวร้อยละ 25.7 จากการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็น หดตัวร้อยละ 38.4 เนื่องจาก 1) การชะลอของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ 2) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และ
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หดตัวร้อยละ 29.5 และ 15.8 
ตามลำดับ               

 การจำหน่ายในประเทศ ในเดือนเมษายน             
ปี 2563  มีปริมาณการจำหน่าย 1.5 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 
0.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ซ่ึงมีปริมาณการจำหน่าย 0.6 
ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 11.2 จากการจำหน่ายเหล็กลวด 
ขยายตัวร้อยละ 16.9 เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อน 
ขยายตัวร้อยละ 0.04 แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มี

ปริมาณการจำหน่าย 0.9 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 5.9 จากการ
บริโภคเหล็กแผ่นหนารีดร้อน หดตัวร้อยละ 55.7 รองลงมา คือ 
เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน หดตัว
ร้อยละ 1.2 และ 0.3 ตามลำดับ 

 การนำเข้า ในเดือนเมษายน  ปี 2563 มีปริมาณ
นำเข้า 1.0 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  การนำเข้าหดตัวท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว
และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มี
ปริมาณนำเข้า 0.2 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 3.9 จากการนำเข้า
เหล็กเส้น ประเภท Alloy Steel หดตัวร้อยละ 44.0 (ประเทศ
หลักท่ีไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น และจีน) รองลงมา คือ เหล็ก
โครงสร้างรีดร้อน  ประเภท Carbon Steel และเหล็กเส้น 
ประเภท  Stainless Steel หดตัวร้อยละ 32.2 และ 27.0 
ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 
0.8 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 1.4 จากการนำเข้าเหล็กแผ่นหนารีด
ร้อน ประเภท Alloy Steel ลดลงร้อยละ 78.5 (ประเทศหลักท่ี
ไทยนำเข้าลดลง คือ ญี่ปุ่น และจีน ) รองลงมา คือ เหล็ก
โครงสร้างรีดเย็น และเหล็กแผ่นหนารีดร้อน  ประเภท Carbon 
Steel หดตัวร้อยละ 66.8 และ  55.4 ตามลำดับ 

 “แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 
2563 คาดการณ์ว่า การผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีประเด็นท่ีน่าติดตาม เช่น สถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และการนำเข้าเหล็ก
จากต่างประเทศจะเพ่ิมมากข้ึน   ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคา
เหล็กท่ีถูกกว่า เช่น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสี และเหล็กเส้น ซ่ึงต้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ” 
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9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 

17.75  42.38 และ 3.77 (YoY) เนื่องจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ
กำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้การผลิตต้ังแต่
วัตถุดิบต้นน้ำจนถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปลดลง 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง 36.57  
38.14  และ 24.32 เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบเพ่ือการ
ส่งออกลดลง รวมถึงกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัวจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 
การส่งออก 

 เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่าลดลง 
ร้อยละ 44.80  38.79 และ 23.57  (YoY)  เนื่องจากการระบาด
ของโรค COVID-19 ท่ีกระจายไปท่ัวโลกทำให้การค้าระหว่าง
ประเทศหยุดชะงัก ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย
ตลาดสำคัญท่ีลดลง ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ 
ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2563 
คาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จะชะลอ

ตัวตามกำลังซ้ือในประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ท่ีทุก
ประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 
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10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม  

 
 

ท่ีมา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

  การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนเมษายน ปี 2563 
มีจำนวน  7.09 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมีนาคม ปี 2563    
ร้อยละ  1.14 (% MoM) และเพิ่ ม ข้ึ นจาก เดื อน เดี ยวกั น        
ของปีก่อน ร้อยละ 1.18 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือน
เมษายน ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.01 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนมีนาคม ปี 2563  ร้อยละ 2.66 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึน
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.91 (%YoY)  

การส่ งออกปูนซี เมนต์รวม   ใน เดือน เมษายน        
ปี  2563 มีจำนวน  0.86 ล้านตัน  ลดลงจากเดือนมีนาคม        
ปี  2563   ร้อยละ  27.14 (% MoM) และลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.55 (%YoY)  เป็นผลจากการ
ปรับลดและงดคำสั่งซ้ือของตลาดส่งออกหลักหลายประเทศท่ี
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับไทย   

  คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนพฤษภาคม ปี 2563  เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงเป็นผลจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเย้ือ ทำให้ยังคงส่งผลลบ
ต่อเศรษฐกิจและกำลังซ้ือของผู้บริโภคในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์   

 

 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

การผลิตซี เมนต์  (ไม่ รวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน          
ปี  2563 มี จำนวน  3.40 ล้ านตัน  ลดลงจาก เดื อนมีนาคม            
ปี 2563 ร้อยละ 3.05 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 9.13 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)  เดือนเมษายน 
ปี 2563 มีปริมาณการจำหน่าย 3.01 ล้านตัน ลดลงจากเดือน
มีนาคม ปี 2563 ร้อยละ 2.66 (%MoM) แต่เพิ่มข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.87 (%YoY)   

การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน    
ปี  2563 มีจำนวน  0.35 ล้ านตัน  ลดลงจากเดือน มีนาคม          
ปี 2563  ร้อยละ 25.68 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 25.33 (%YoY) เป็นผลจากตลาดส่งออกหลัก
หลายประเทศได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19  

คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ 
(ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563  เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 


