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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4/2563  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2563  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

หดตัวรอยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 3/2563 ที่หดตัวรอยละ 8.1 อุตสาหกรรมสำคัญท่ีหดตัว
ในไตรมาสท่ี 4/2563 อาทิ การผลิตน้ำตาล ภาวะการผลิตลดลง เนื่องจากปนี้เปดหีบชากวาปกอน เนื่องจากชาวไร
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณออยเขาหีบนอยกวาปกอน การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
การผลิตลดลงเกือบทุกรายการสินคา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอ
ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ผูบริโภคลดการซื้อสินคาที่ไมจำเปนลงโดยเฉพาะในกลุมเสื้อผา การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ    
ที่มิใชยางลอ ภาวะการผลิตลดลงจากสินคายางแทง เนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ตั้งแตชวงตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวทำใหมีคำสั่งซื ้อเขามานอย รวมถึงมีการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ       
ในชวงตนเดือนธันวาคม 2563 ทำใหวัตถุดิบ (น้ำยาง) ออกสูตลาดลดลง สำหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวดี       
ในไตรมาสท่ี 4/2563  อาทิ  การผลิตรถยนต การผลิตเพิ่มขึ ้นทุกรายการสินคา เนื ่องจากไตรมาสสุดทายของป           
มีการเปดตัวรถยนตรุนใหม ๆ ออกสูตลาดหลายรุน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้นตามความตองการใชในตลาดโลก     
ที่เพ่ิมมากเพ่ือนำไปใชรวมกับกลุมสินคาขั้นปลาย เชน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาตาง ๆ  

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 1/2564  

↔  เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาการผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีประเด็นที่นาติดตาม 
เชน สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ และการดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอ
ปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ 
 อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะขยายตัวรอยละ 4.0 และ 3.9 ตามลำดับ 
เนื่องจากไทยสามารถรับมือจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดดี รวมท้ังนโยบายรัฐบาลที่กระตุน
เศรษฐกิจ   ทำใหประชาชนยังคงมีความตองการใชอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ประเด็นที่ตองติดตามและ
อาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย คือ นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม ซึ ่งมีสวนของ         
การสงเสริมพลังงานสะอาดอาจทำใหตลาดสงออกโซลารเซลลของประเทศไทยเติบโต รวมถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ของกลุมคูคา อาจจะทำใหปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาจากประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 อิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 3.2 และ 4.7 ตามลำดับ เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญ Work from Home และการเรียนออนไลนของนักเรียนนักศึกษา ทำใหมีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยังคงเปนที่ตองการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G และผลิตภัณฑสำหรับ
โครงสรางพื้นฐานทาง IT  
 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 400,000 คัน โดยแบงเปนการผลิต     
เพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที ่ 1 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 470,000 คัน           
โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
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↔  เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษ
คราฟต) ท่ีใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวในกลุมอาหาร ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษ
ในยุค     New Normal จะขยายตัวคอนขางมากแบบกาวกระโดด และยังไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับสงสินคา
ทางออนไลน ในขณะที่การสงออกจะขยายตัวตอเน่ืองในกลุมเยื่อกระดาษ  สำหรับกลุมหนังสือและสิ่งพิมพจะยังหดตัว
ตอเนื่อง  
 เซรามิก คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ ่มขึ ้นจากความตองการใชภายในประเทศที่เริ่มฟนตัวหลังจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมเริ ่มคลี ่คลาย รวมทั้งมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ          
ภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และมาตรการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดของผูประกอบการ รวมถึงการผลิต     
เพื่อรองรับตลาดสงออกหลังจากประเทศคูคาคลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
โดยเฉพาะการสงออกเครื่องสุขภัณฑไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และการสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ไปยัง
กลุมประเทศ CLMV   
 ปูนซีเมนต เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณการผลิตและการจำหนายคาดวาจะทยอย
ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสำเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมาตรการ       
ที่ภาครัฐทยอยออกมาเพื่อชวยลดภาระของประชาชนและการเรงขับเคลื่อนการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของ
ภาครัฐ 
 ไมและเครื่องเรือน คาดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการผลิต              
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม        
ในประเทศคาดวา จะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม
ที่เกิดขึ้น 
 ยา คาดวา จะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00 ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดท้ังใน
และตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา       

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.50 ตามแนวโนม
การปรับตัวดีขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและตลาดสงออก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัว
รอยละ 15.00 ตามความตองการใชที่สูงขึ้นทั่วโลก สำหรับการผลิตยางแปรรปูขั้นปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 5.00 
ตามแนวโนมปริมาณยางท่ีเขาสูตลาดลดลง 
 อัญมณีและเครื่องประดับ คาดวา ยังมีทิศทางชะลอตัว เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา       
การผลิตมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จากการคนพบวัคซีนและมีแผน    
ที่จะนำวัคซีนมาฉีดใหแกประชาชน รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ สำหรับมูลคา
การสงออก (ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป)  ยังมีแนวโนมชะลอตัว เชนเดียวกับการสงออกในภาพรวมที่มีแนวโนมลดลง 
จากการสงออกทองคำเพ่ือเก็งกำไรลดลงในชวงท่ีราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลง  
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอย เนื่องจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ใชแปรรูป
ในอุตสาหกรรมอาหาร เชน มันสำปะหลัง สับปะรด เพิ่มขึ ้น ประกอบกับการบริโภคในประเทศมีแนวโนมฟนตัว       
จากมาตรการกระตุนการบริโภคจากภาครัฐ สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย โดยสินคาอาหารที่ได
อานิสงสจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เชน อาหารสำเร็จรูป (ทูนากระปอง 
ผักและผลไมประปอง บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป) สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 

GDP  
หดตัวรอยละ 4.2 (%YoY) 

 
 
 
     ผล ิตภ ัณฑ มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสที ่  4 ของป   2563 หดตัวร อยละ 4.2         
โดยหดตัวจากชวงเดียวกันของปกอนที่ขยายตัวรอยละ 
1.3 แตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาที่หดตัวรอย
ละ 6.4 สงผล GDP ป 2563 หดตัวรอยละ 6.1 
 

 
 

 

 

 

 

       

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 0.7 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

    GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 
หดตัวรอยละ 0.7 ปรับตัวดีขึ้นอยางมากจากไตรมาส    
ที่ผานมาที่หดตัวรอยละ 5.3 และปรับตัวดีขึ ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนที่หดตัวรอยละ 2.2 เปนการปรับตัว    
ดีขึ ้นในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม    
ยานยนต ซึ ่งเปนอุตสาหกรรมหลักที ่ม ีท ิศทางดีขึ้น     
อยางตอเนื่อง สงผล GDP ภาคอุตสาหกรรม ป 2563   
หดตัวรอยละ 5.7 
 
 

 

 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 
ของป 2563 เปนการหดตัวตอเนื่องนาน 6 ไตรมาส
แตก็ปรับตัวดีขึ ้นจากสองไตรมาสกอนหนาจาก
ปจจัยสนับสนุนจากการสงออกที่เริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต ม ีคำสั ่งซื ้อเพิ ่มขึ ้นและ       
การผลิตทยอยกลับมาดังเดิม รวมทั ้งมาตรการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส          
โควิด-19 ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอยางเขมงวด  
อีกดวย 
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 0.9 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ระดับการจำหนายสินคาหดตัวรอยละ 1.8 

(%YoY) 

 
 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูที่ระดับ 96.57 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (91.42) 
ขยายตัวร อยละ 5.6 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกัน      
ของป 2562 (97.46) โดยหดตัวรอยละ 0.9  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต
การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลให ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
ไดแก การผลิตน้ำตาล การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายการ
ผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 
97.64 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (93.79) ขยายตัว
รอยละ 4.1 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2562 (99.48) โดยหดตัวรอยละ 1.8 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่นๆ การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ   
ตอพวง เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก การผลิต
น้ำตาล การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหขั ้นตน     
การผลิตน้ำมันปาลม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสำรองสินคาเพื่อจำหนายหดตัวรอยละ 6.2 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูที่รอยละ 64.22 

 

 
 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อย ู ท ี ่ระดับ 126.72 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ านมา 
(118.50) ขยายตัวรอยละ 6.9 แตลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของป 2562 (135.03) หดตัวรอยละ 6.2 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตน้ำตาล และการผลิตจักรยานยนต เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก 
การผลิตยานยนต การตม การกลั่น และการผสมสุรา 
การผลิตน้ำตาล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที่ระดับรอยละ 64.22 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(รอยละ 60.63) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 
2562 (รอยละ 63.33) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต
การผล ิตน ้ำตาล การผล ิตช ิ ้นส วนและแผ นวงจร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการ
ผลิตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 ไดแก  
การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
ปโตรเลียม การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 4 อยูท่ีระดับ 86.40 

 
 
     ในไตรมาสที่  4 ของป 2563 ดัชนีความเชื ่อ ม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 86.40 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผาน
มา (83.90) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2562 
(91.73) สวนดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณล วงหนา        
3 เดือน อยูที่ระดับ 92.90 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2562 (101.43)  
     ปจจัยบวกที่สงผลตอการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 ป 2563 มาจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือ SMEs ของ
ร ัฐบาล เช น โครงการเราเท ี ่ยวด วยก ัน โครงการ         
คนละครึ่ง และการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทยคอนขางดี รวมทั้งการคิดคน
ว ัคซ ีนและการทดลองฉ ีดว ัคซ ีนในหลายประเทศ           
ก็เปนตัวชี้และสรางความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจมีทิศทางที่
ดีขึ้น 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

 
 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 4 ป 2563 หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งหดตัว

นอยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา เนื่องจากอุปสงคประเทศคูคาทยอยฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม    
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป” 

 การคาระหวางประเทศของไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคาท้ังสิ้น 113,721.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 58,392.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหดตัวลง รอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมูลคาการนำเขา 55,329.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
ดุลการคาไตรมาสท่ี 4 ป 2563 เกินดุล 3,062.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
โครงสรางการสงออกสินคา  

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 58,392.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวลง 
รอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  สินคาเกษตรกรรม       
มีมูลคาการสงออก 5,283.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.8 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลคาการสงออก 
4,317.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 11.5 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 47,240.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 0.5 สินคาแรและเช้ือเพลิงมีมูลคาการสงออก 1,550.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 30.3 
  สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกหดตัว เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
6,271.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 0.5) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 2,184.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 0.5) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 1,954.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.8) อยางไรกดี็ สินคาบาง
รายการยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 5,019.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.8) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 3,465.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.5)    
เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 

    
ไตรมาสท ี ่  4 ป   2563 ตลาดส งออกหลัก           

ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ นมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ตลาดคู คา
หลักอื่น ๆ ยังคงหดตัว ซึ่งสัดสวนการสงออก 5 ตลาด 
ไดแก อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน 
และสหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) รวมคิด
เปนรอยละ 71.3 และการสงออกไปยังตลาดอื่น ๆ คิด
เป นร อยละ 28.7 ของการส งออกทั ้ งหมด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 ไทยมีสัดสวนสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ป ุ น และสหภาพยุโรป (ไมรวม        

สหราชอาณาจักร) คิดเปน รอยละ 24.4, 14.8, 14.0, 10.2 และ 7.9 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา    

และญี่ปุน คิดเปนรอยละ 16.0 และ 4.2 ตามลำดับ ขณะที่การสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) จีน และ
สหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) หดตัวลง รอยละ 13.6, 2.6 และ 1.8 ตามลำดับ 

 
โครงสรางการนำเขาสินคา  
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การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 55,329.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
4.2 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี ่ยนแปลง ดังนี ้ สินคาเชื ้อเพลิง มีมูลคา          
การนำเขา 6,684.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 15.0 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 15,156.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 4.0 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 22,884.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 2.5 
สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 7,102.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ sfตัวรอยละ 8.9 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง 
มีมูลคาการนำเขา 292.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 40.3 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มี
มูลคาการนำเขา 367.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 62.2 

 
 

ตลาดนำเขาสินคา 
 

 
ไตรมาสที่ 4 ของป 2563 อัตราการขยายตัว

ในตลาดนำเขาสำคัญของไทยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป ก อนหดต ัวท ุกตลาด ได แก   จ ีน อาเซ ียน             
( 9  ประ เทศ )  ญ ี ่ ป ุ  น  สหภาพย ุ โ รป  ( ไม  ร ว ม             
สหราชอาณาจักร) และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง 5 ตลาด    
มีสัดสวนการนำเขารวมคิดเปนรอยละ 72.3 และการ
นำเขาจากตลาดอื ่น ๆ คิดเปนรอยละ 27.7 ของการ
นำเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

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

สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 24.9, 18.9, 14.9, 8.0 และ 5.6 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน      

สหภาพยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) จีน และอาเซียน (9 ประเทศ) หดตัวรอยละ 24.1, 19.4 , 18.4, 

11.1 และ 7.7 ตามลำดับ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4 ป 2563 

“ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาคการผลิต และปริมาณการคาหดตัวนอยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยมี
ทิศทางดีขึ้นตามอุปสงคการคาระหวางประเทศ อันเนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการปดเมืองและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ” 

 
สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 4 ป 2563 

(%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rate 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  2.5  1.2   6.8a  5.4  5.7 At 6.5 At 0.00-0.25 
จีน  6.5  0.1  7.1   17.1  4.3 At 4.2 At 4.35 
ญี่ปุน  1.2  0.9 12.8a  3.3   8.4 At 2.9 At -0.10 
เกาหลีใต  1.4  0.4  1.0a  4.2  1.7 At 3.7 At 0.50 

สิงคโปร  3.8   0.1 10.9a   1.7  6.4 At 2.8 At 0.75 

ไทย  4.2  0.4  0.9    2.0  4.2 At 1.9a At 0.50 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC Data, https://www.gtis.com/gta, https://www.nesdc.go.th, https://www.opec.org 
หมายเหต ุ: a เปนตัวเลขคาดการณไตรมาสที่ 3 ป 2563 

 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป สะทอนไดจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจหลักหดตัวในอัตรา    
ที่ชะลอตัวลง ตามภาคการผลิตและภาคการคาที่เริ่มสงสัญญาณขยายตัวเพ่ิมข้ึนในบางประเทศ ขณะที่อัตราการวางงาน
ยังคงปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยูในระดับต่ำ 
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที ่ 0.00-0.25% อันเปนการชวยเหลือเศรษฐกิจใน
ภาพรวม เพื่อกระตุนการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการจางงาน ท่ีไดรับผลกระทบจากแพรระบาดของเชื้อไวรัส        
โควิด-19 
 ดานราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ ้นอยางชา ๆ ภายหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
คลี่คลายลงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการไดตามปกติ ซึ่งเปนปจจัยใหอุปสงคน้ำมันโลกมีแนวโนม
ขยายตัว กอปรกับกลุมโอเปกและประเทศพันธมิตรมีแผนปรับลดกำลังการผลิตนอยลงเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการใชน้ำมันที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาส 4 ป 2563 เฉลี่ยอยูที่ 44.4 ดอลลารสหรัฐฯ       
ตอบารเรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2562 เฉลี่ยอยูที ่ 62.1 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล สำหรับราคา
น้ำมันดิบ NYMEX สงมอบชวงเดือนธันวาคม อยูท่ี 47.1 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล 
 อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ตองเฝาระวัง อาทิ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมีความไม
แนนอนสูงจากแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 รอบใหมในหลายประเทศทั ่วโลก นโยบายเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี และแรงกดดันจากการแข็งคาของเงินบาท     
เปนตน ทั้งนี้ หากการปองกันและควบคุมการแพรระบาดสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
จัดหาวัคซีนใหครอบคลุมเพียงพอตอการสรางภูมิคุมกันหมูเปนไปกรอบแผนการดำเนินงานที่ภาครัฐวางแผนไว    
ยอมชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจ ภาคการทองเท่ียว และภาคบริการ ซึ่งอาจชวยใหภาคเศรษฐกิจในทุกภาค
สวนกลับมาพลิกฟนไดเร็วกวาท่ีคาดไว 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 4/2563 และแนวโนม
ไตรมาสท่ี 1/2564 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 

92.5 ขยายตัวจากไตรมาสกอน รอยละ 5.8 (%QoQ) และขยายตัวจาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 5.0 (%YoY) (ขยายตัวเปนไตรมาสแรก

หลังจากหดตัวตอเนื ่อง 8 ไตรมาส) ตามการปรับฟ นตัวของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมผลิตยานยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา 

และอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑกระปองโลหะ เปนตน และมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว

ขยายตัว รอยละ 1.2 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กลวด 

ขยายตัวรอยละ14.2 รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็ก 

ขยายตัวรอยละ 9.9 และ7.5 ตามลำดับ การผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงแบน ขยายตัวรอยละ 11.5 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัวมากที่สุด คือ 

เหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 146.8 รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบ

โครเม่ียม และเหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 142.3 และ 11.6 ตามลำดับ  

  การจำหนาย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณ  4.2 ลานตัน 

ขยายตัวจากไตรมาสกอน รอยละ 2.0 (%QoQ) แตหดตัวจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน รอยละ 6.8 (%YoY) (หดตัวติดตอกัน 6 ไตรมาส 

ตั ้งแตไตรมาส 3 ป 2562)  โดยการจำหนายผลิตภัณฑในกลุ มเหล็ก   

ทรงยาวหดตัวร อยละ 10.3 ผลิตภัณฑที ่มีการจำหนายหดตัว คือ 

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 17.4 และเหล็กลวด 

หดตัวรอยละ 2.7 การจำหนายผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน หดตัว

รอยละ 4.5 ผลิตภัณฑที่มีการจำหนายหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผน

เคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 16.8 รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอน 

และเหล็กแผนเคลือบดีบุก หดตัวรอยละ 6.4 และ 4.8 ตามลำดับ  

  การนำเขา ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีมูลคา 2.2 พันลาน

เหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากไตรมาสกอน รอยละ 16.3 (%QoQ) แตหดตัว

จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 8.5 (%YoY)   (หดตัวติดตอกัน 

7 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2562) โดยการนำเขาผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาว หดตัวร อยละ 17.1 ผลิตภัณฑที ่ม ีการนำเขาหดตัว       

มากที่สุด คือ เหล็กโครงสรางรีดรอน ประเภท Stainless Steel หดตัว

รอยละ 52.2 (ประเทศหลักท่ีไทยนำเขาลดลง คือ จีน ญี่ปุน และอินเดีย) 

รองลงมา คือ เหล็กเสน ประเภท Alloy Steel และเหล็กลวด ประเภท 

Alloy Steel  หดตัวรอยละ 40.5 และ 25.9 ตามลำดับ การนำเขา

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 25.3 ผลิตภัณฑที่มีการ

นำเขาหดตัวมากที ่สุด คือ เหล็กโครงสรางรีดเย็น หดตัวรอยละ 49.6 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขาลดลง คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบ

ดีบุก และเหล็กแผนบางรีดรอน ประเภทAlloy Steel หดตัวรอยละ 

41.1 และ 39.1 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที ่ 1 ป 2564 

คาดการณวาการผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมี

ประเด ็นที ่น  าต ิดตาม เช น สถานการณ เศรษฐก ิจและการคาโลก 

สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 นโยบายกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ และการดำเนินการ

โครงการกอสรางภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอปริมาณการผลิต 

และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 4 ป 2563 ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562           
จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนขยายตัว เชน  เหล็กแผนเคลือบดีบุก เหล็กแผน
เคลือบโครเม่ียม เหล็กลวด และลวดเหล็ก 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก             
การจำหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

    การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2563 ดัชนีผลผลิตอยูที่ 
94.4 โดยเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่แลวรอยละ 4.7 (%QoQ) และ
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 5.4 (%YoY) 
เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมีคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
จากการคลายล็อกดาวน โดยส ินคาที ่ปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้น ได แก          
หมอแปลงไฟฟา ตูเย็น มอเตอรไฟฟา เครื่องซักผา หมอหุงขาว และ
คอมเพรสเซอร เพิ่มขึ้นรอยละ 55.9, 30.1, 26.8, 22.4, 2.0, และ 
0.1 ตามลำดับ ในขณะที่สินคาที ่ปรับตัวลดลง ไดแก สายเคเบิ้ล     
พัดลม เครื่องปรับอากาศ สายไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ และกระติกน้ำ
รอน ลดลงรอยละ 19.9, 8.0, 5.9, 4.3, 1.4 และ 0.9 ตามลำดับ  
 

 

      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 4 ป 2563 สินคาที ่มีการ
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก      
เคร ื ่องซักผา สายไฟฟา ตู  เย ็น คอมเพรสเซอร สายเคเบิ ้ล และ     
หมอหุงขาว เพิ ่มขึ ้นร อยละ 10.0, 9.5, 5.9, 4.8, 1.2 และ 0.6 
ตามลำด ับ ในขณะที ่ เตาอบไมโครเวฟ พัดลม มอเตอร  ไฟฟา 
เคร่ืองปรับอากาศ และกระติกน้ำรอน หดตัวรอยละ 86.6, 12.7, 11.9, 
8.5 และ 5.8 ตามลำดับ 

   การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 4,221.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 14.2 (%QoQ) 
และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.4 (%YoY)    
โดยสินคาหลักที ่มีการนำเขาเพิ ่มขึ ้น ไดแก ตู เย็น โซลารเซลล    
เครื่องซักผา และ คอมเพรสเซอร เพิ่มขึ้นรอยละ 71.7, 46.0, 35.6 
และ 18.5 ตามลำดับ ในขณะที่เครื ่องกำเนิดไฟฟา สวนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาวและพัดลม ลดลงรอยละ 39.2, 32.8, 
6.2 และ 1.0 ตามลำดับ 

   การส งออกเคร ื ่องใช  ไฟฟา ไตรมาส 4 ป  2563 ม ีม ูลคา  
การสงออก 6,586.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาส 
ที ่แลวรอยละ 6.9 (%QoQ) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกัน       
ของปกอนรอยละ 12.5 (%YoY) จากตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.0 และ 10.6 ตามลำดับ โดยหมอหุงขาว  ตูเย็น 
เครื่องซักผา เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องปรับอากาศ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
รอยละ 40.3, 25.6, 23.7, 14.0 และ 12.1 ตามลำดับ ในขณะที่หมอ
แปลงไฟฟา และ สายไฟฟา ลดลงรอยละ 21.9 และ 19.6 ตามลำดับ 
แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 

คาดวาในไตรมาสที่ 1 ของป 2564  ดัชนีผลผลิตและมูลคาการ
สงออกจะขยายตัวรอยละ 4.0 และ 3.9 ตามลำดับ เนื่องจากไทย
สามารถรับมือจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    
ไดดี รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่กระตุนเศรษฐกิจทำใหประชาชนยังคง
มีความตองการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ประเด็น
ที่ตองติดตามและอาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและประเทศ
ไทย คือ การดำรงตำแหนงของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม โดยมี
นโยบายทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการคาเสรี (FTA) การตัดสิทธิ 
GSP ของประเทศไทย ความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน และการสงเสริมพลังงานสะอาดทำใหตลาด
สงออกโซลารเซลลของประเทศไทยเติบโต เปนตน รวมถึงการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจของกลุมคู คา อาจจะทำใหปริมาณคำสั่งซื ้อสินคา
เครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
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มลูค่าการนาํเขา้ มลูค่าการสง่ออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจากสถานการณ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงตอเนื่อง รวมถึงสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนทำใหประเทศไทยมีปริมาณคำสั่งซื้อสินคา
เครื่องใชไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น โดยสินคาท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา ตูเย็น มอเตอรไฟฟา เครื่องซักผา หมอหุงขาว และคอมเพรสเซอร 
และมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส  

  การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีดัชนี
ผลผลิตอยู ที ่ 100.2 โดยเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 7.9 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
6.3 (%YoY) โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก 
Printer, แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC), Semiconductor devices 
transistor, และ วงจรพิมพ (PCBA) โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 48.1, 
26.6, 8.3, 5.0 และ 2.0 ตามลำดับ  ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนกิส
ปรับตัวลดลง ไดแก HDD โดยปรับตัวลดลงรอยละ 3.4 เนื่องจาก
เทคโนโลยีถูกเปลี ่ยนไปใช SSD (Solid State Drive) แทน HDD 
(Hard Disk Drive) อยางไรก็ตาม HDD จำเปนตองใชในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสราง
พื้นฐานทาง IT  ทำใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 

     
     การนำเข  าส ินค  าอ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ในไตรมาสท ี ่  4  
ป 2563 มีมูลคาการนำเขา 9,945.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่แลวรอยละ 12.0 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนรอยละ 4.7 
(%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปก อน โดยสินคาหลักที ่มี        
การปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้น ได แก   เคร ื ่ องพ ิมพ   วงจรพ ิมพ   และ                    
เครื่องคอมพิวเตอร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 33.1, 29.4 และ 19.0 
ตามลำดับ ในขณะที่เครื ่องโทรศัพทและอุปกรณ และไดโอด 
ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนําและสวนประกอบ ปรับตัวลดลง
รอยละ 19.8 และ 14.6 ตามลำดับ  
    ก า รส  ง ออกส ิ น ค  า อ ิ เ ล ็ กท รอน ิ ก ส  ไ ต ร ม า ส ที่  4  
ป 2563 มีมูลคาการสงออก 9,867.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่แลวรอยละ 15.1 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 
(%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการสงออกไปตลาด
หลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกาและจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.4 และ 7.2 ตามลำดับ โดยวงจรพิมพ เครื่องพิมพและไดโอด 
ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนำและสวนประกอบ เพิ่มขึ้นรอยละ 
33.6, 27.7 และ 15.9 ตามลำดับ ในขณะที่สวนประกอบและ
อุปกรณประกอบเครื ่องคอมพิวเตอร และวงจรรวม (IC) ลดลง      
รอยละ 11.1 และ 1.2 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 
สำหร ับอ ุตสาหกรรมอ ิ เล ็กทรอน ิกส  ในไตรมาสท ี ่  1            

ของป 2564 คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออก 
ขยายตัวรอยละ 3.2 และ 4.7 ตามลำดับ เนื ่องจากประชาชน
ส วนใหญ Work from Home และการเร ียนออนไลน ของ
นักเรียนนักศึกษา ทำใหมีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยังคงเปนที ่ตองการในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภ ัณฑสำหรับ
โครงสร  างพ ื ้ นฐานทาง IT ทำให ม ีความต องการส ินคา
อิเล็กทรอนิกสจากในตางประเทศเพิ่มข้ึน 
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มลูค่าการนาํเขา้ มลูค่าการสง่ออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น ทำใหเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยังมีความจำเปน
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำใหมีการผลิตและคำสั่งซื้อในตางประเทศ
เพิ่มขึ้น  โดยสินคาที่มีการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก Printer, แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC), Semiconductor devices transistor, และ 
วงจรพิมพ (PCBA) ในตลาดสหรัฐอเมริกา จีนและอาเซียน 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย
ความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 

 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 400,000 คัน โดยแบงเปนการ
ผลิตเพื ่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื ่อสงออกรอยละ     
45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน 464,687 คัน เพิ ่มข้ึน

จากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 30.44 (%QoQ) และ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 5.35 (%YoY) 
โดยมีส ัดส วนแบงเปนการผลิตรถยนตน ั ่ง ร อยละ 38           
รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 60 และรถยนตเพ่ือการ
พาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที ่4 ป 2563 มีจำนวน 257,381 คัน เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 24.87 (%QoQ) และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 5.67 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน 214,385 คัน เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 25.44 (%QoQ)   แตลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 7.99 (%YoY)    
โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออกรถยนตนั่ง  รอยละ 36  
รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 58  และรถ PPV รอยละ 6 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
 ในไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีมูลคา 1,886.65  ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 30.84  
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
4.95 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของสวนประกอบและ
อุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 ม ูลค  าการนำเข  าของส  วนประกอบและอ ุปกรณ  
ยานยนต ในไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีมูลคา  2,625.70       
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 
35.51 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ร อยละ 3.04 (%YoY) โดยตลาดนำเข  าท ี ่ สำค ัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน จีน และ
สหรัฐอเมริกา 
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มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากตลาดในประเทศมีการขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟนตัวจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีการออกรถยนตรุนใหมและการสงเสริมการขายในงานมหกรรมยานยนต อยางไรก็ดี ตลาดสงออก
ชะลอตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลก 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่1 ของป 2564 
 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 1 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 470,000 คัน 
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิต
เพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน  501,304 คัน เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 16.18 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 1.90 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน  370,229  คัน ลดลง
จากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 10.55 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ร อยละ 5.43 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสท ี ่  4 ป   2563 ม ีจำนวน  214,561 คัน  

(เปนการสงออก CBU  87,241 คัน และ CKD 127,320 
ชุด) เพิ ่มขึ้นจากไตรมาสที ่ 3 ป 2563 รอยละ 36.92 
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน  
รอยละ 22.09 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 227.21 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 57.50 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 7.65  (%YoY) โดยตลาดสงออกที ่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก  ญี่ปุน กัมพูชา และ
บราซิล 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 189.05 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 39.50 
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน  
ร อยละ 3.09  (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก  ญี่ปุน
จีน และ เวียดนาม 

491,956 475,130 

207,385 

431,500 

501,304 

391,507 
430,730 301,249 

413,888 
370,229 

275,380 254,925 

100,963 
156,703 

214,561 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

244.93
231.49

108.64

144.26

227.21

195.63
212.72

133.86

135.52

189.05

4Q 2562 1Q 2563 2Q 2563 3Q 2563 4Q2563

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน สำหรับตลาดในประเทศและตลาดสงออกชะลอตัว จากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลก 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 4 ป 2563 หดตัวรอยละ 14.97    
เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 
4.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนี
ผลผลิตท่ีหดตัว เชน ปุ ยเคมี เอทานอล และยาสระผม  
เปนตน 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 หดตัวรอยละ 14.70 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 
1.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนี
การส  งส ินค  าท ี ่หดต ัว  เช น ป ุ  ย เคม ี  ยาสระผม และ          
ผงซักฟอก เปนตน 

การสงออกเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 2,125
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร อยละ 0.72 เมื ่อเทียบกับ       
ไตรมาสก อนหน  า  (%QoQ) และขยายต ัวร อยละ 3.92           
เม ื ่อเท ียบกับไตรมาสเดียวก ันของปก อน (%YoY) โดย
ผลิตภัณฑหลักที่ส งผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด สี และสารลดแรงตึงผิว เปนตน 

การนำเขาเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคารวม  
3,617 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.46 เมื่อเทียบกับ    
ไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) และขยายตัวร อยละ 1.07          
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  (%YoY) อันเปนผล
มาจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง สงผลใหมีการ
นำเขาวัตถุดิบ เชน เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด  สี และเคมีภัณฑ
อินทรีย  เปนตน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 1 ป 2564 คาดวาการสงออกเคมีภัณฑมีการขยายตัว เนื่องจากการผลิต

ยานยนตในประเทศคูคา เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต มีการผลิตเพ่ิมขึ้นหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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ดชันผีลผลติ ดชันกีารสง่สนิคา้
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มลูคา่การสง่ออก มลูคา่การนําเขา้

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคาหดตัว แตมูลคาการสงออกและการนำเขา
ขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวเปนผลมาจากความตองการสินคาเคมีภัณฑในตลาด
ตางประเทศมีความตองการสูงขึ ้น เนื ่องมาจากการผลิตยานยนตในตลาดประเทศคู ค าที ่กลับมาผลิตไดภายหลัง              
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19     

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 ขยายตัวรอยละ 

2.84 เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และ

ขยายตัวรอยละ 1.27 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    

ของปกอน(%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด 

ไดแก เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 ขยายตัว     

รอยละ 0.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 

แตหดตัวรอยละ 3.32 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%YoY   
 

ปริมาณการสงออก ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณ 

312,336 ตัน หดตัวรอยละ 0.37 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา (%QoQ) แตขยายตัวรอยละ  6.02 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน (%YoY) โดยกลุม

ผลิตภัณฑที ่ม ีการสงออกหดตัวส ูงสุด ไดแก กลุม

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติก (HS 3923) 

ปริมาณการนำเขา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณ 

237,719 ตัน ขยายตัวร อยละ 5.28 เมื ่อเทียบกับ 

ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตขยายตัวรอยละ 3.60 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดย

กลุ มผลิตภัณฑที ่มีการนำเขาขยายตัวสูงสุด ไดแก  

กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916)  

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนำเขา (ตัน) 
 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 
 ในไตรมาสที ่ 4 ป 2563 คาดวาปริมาณการสงออกและปริมาณการนำเขาจะขยายตัว เนื ่องจาก          
ความตองการผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศคูคาหลักยังคงขยายตัว อยางไรก็ตาม ตองคำนึงถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรม ทั้งจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่สงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคา  และ
สถานการณราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 
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ดชันผีลผลติ ดชันกีารสง่สนิคา้
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ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการนําเขา้ 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีผลผลิตและปริมาณการสงออกขยายตัว แตดัชนีการสงสินคา    
หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกสอง 
สงผลใหมีการล็อกดาวนในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ ้นทำใหปริมาณการนำเขา         
มีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 
 

การผลิตและการจำหนาย 

 
 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 4 ป 2563 อยูที่ระดับ 105.30 ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 3.32 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตลดลงในไตรมาสนี ้ของกลุ มป โตรเคมีข ั ้นพื ้นฐาน คือ 

Ethylene สวนกลุมปโตรเคมขีั้นปลาย คือ  PP resin  

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 อยูที่ระดับ 100.86 ลดลง

จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 7.92 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาลดลงในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก 

Propylene สวนกลุมปโตรเคมข้ัีนปลาย ไดแก SAN resin 

 

 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีมูลคา 2,590.62  

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

6.21 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที ่สำคัญ เชน จีน, 

เวียดนาม และญี่ปุ น เปนตน ซึ ่งสินคาที ่สงผลใหการสงออกของ

กลุ มปโตรเคมีขั ้นพื ้นฐานลดลง รอยละ 25.71 เชน Ethylene, 

Toluene และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลง รอยละ 1.13 เชน PP 

resin และ BR rubber เปนตน 

การนำเขาปโตรเคมี  ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีม ูลคา 1,350.13             

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

11.55 โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน 

และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขาเพิ่มขึ้นของ

กลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น รอยละ 48.89 เชน Ethylene และ 

Propylene  เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั ้นปลายเพิ่มขึ ้น รอยละ

4.70 เชน PVC resin และ PP resin เปนตน  

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ป 2564 คาดวาในภาพรวม

ของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวไดเล็กนอยจากเศรษฐกิจ     

หลายประเทศเริ่มกลับมาหลังจากหยุดชะงักหลังจากสถานการณ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผลใหความตองการสินคา 

หร ือการดำเน ินการในหลายภาคส วนเพิ ่มข ึ ้นบ างท ั ้ งตลาด

ภายในประเทศ และตลาดคู ค าตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม       

เมื ่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวาอุตสาหกรรมปโตรเคมี         

ในไตรมาสนี ้ม ีแนวโนมที ่ด ีข ึ ้น ซึ ่งการผลิต การสงสินคา และ        

การสงออก อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 2-12  จากการผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน และหลายภาคสวนสามารถเร ิ ่มกล ับมา

ดำเนินงานไดตามปกติ  
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การส่งออก - นําเข้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

มูลค่าส่งออก มูลค่านาํเข้า 

ปริมาณส่งออก ปริมาณนาํเข้า 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2563  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 3.32 และ 7.92 (%YoY) จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แมวาประเทศไทยจะผอนคลายมาตรการ  
ล็อกดาวน แตในหลายประเทศคูคายังปดประเทศ สงผลใหการผลิต และการสงออกของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้ชะลอตัว 
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แนวโนมในไตรมาสท่ี 1 ป 2564  
     แนวโนมในไตรมาสที่ 1 ป 2564 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษคราฟต) ที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ  
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวในกลุมอาหาร ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษในยุค New Normal จะขยายตัวคอนขางมากแบบกาวกระโดด 
และยังไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับสงสินคาทางออนไลน ในขณะท่ีการสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ  สำหรับกลุมกระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ จะยังหดตัวตอเนื่องหรือขยายตัวไดไมมาก เชนเดียวกับกลุมหนังสือและสิ่งพิมพ ที่คาดวาจะฟนตัว     
ไดคอนขางยาก 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2564 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตออายุสินคา
ควบคุม 4 รายการออกไป ไดแก หนากากอนามัย ใยสังเคราะห แอลกอฮอลและเจลลางมือ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใชอีก ภายหลัง
สินคาดังกลาวจะครบกำหนดวันหมดอายุในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 ที่จะถึงนี้ จะสงผลดีตอผูผลิตในประเทศและส่ิงแวดลอม ซ่ึงผูผลิตกระดาษใน
ประเทศบางสวนยังมีความจำเปนตองนำเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว เนื่องจากราคาที่ถูกกวาและในประเทศมีไมเพียงพอตอการใชงาน 
อยางไรก็ตามการควบคุมสินคาดังกลาวควรกำหนดมาตรการที่เปนธรรมกับทุกฝาย 
 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 
 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
 
 
 

    การผลิต การผลิตในไตรมาสที่ 4 ป 2563 ในกลุ มเยื ่อกระดาษ 
ขยายตัว รอยละ 0.03 และ 12.97 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ 
(%YOY) ตามลำด ับ เป นการผล ิตท ั ้ งใช  ในประเทศและส งออก 
โดยเฉพาะผู นำเขาหลักอยางประเทศจีน มีคำสั ่งซื ้อเขามาตอเนื่อง 
เชนเดียวกับกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ อาทิ กระดาษแข็ง 
และกระดาษคราฟต กระดาษพิมพเขียน เพิ่มขึ้น รอยละ 0.04 และ
2.31 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และเพิ่มขึ้นรอยละ 8.02 และ 12.24 
เม ื ่อเปร ียบเทียบ (%YOY) ส งผลใหบรรจ ุภ ัณฑกระดาษสำหรับ        
การบรรจุหีบหอขยายตัวตามไปดวย สำหรับกลุมหนังสือและสิ ่งพิมพ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.50 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) แตลดลงรอยละ 8.69 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) เนื่องจากความนิยมรับสื่อและขาวสารตาง ๆ 
ในระบบดิจทิัลและออนไลนมากขึ้น 
    การสงออกเยื ่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 4 
ป 2563 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 524.49 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 9.76 จากเยื่อกระดาษ กระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการสงออกรวม
เพ่ิมขึ้น  รอยละ 3.18 จากเยื่อกระดาษที่สงออกเพ่ิมสูงถึงรอยละ 75.30 
ซ่ึงกวารอยละ 80 สงออกไปยังประเทศจีน  
     การนำเขา เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 4 
ป 2563 มีมูลคาการนำเขารวม 701.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  
รอยละ 36.59 และ 15.07 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) 
ตามลำดับ จากกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ และสิ่งพิมพ  
อยางไรก็ตามความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
มาก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษยังนำเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เนื่องจาก
วิถีการดำรงชีวิตปรับเปลี่ยนไปจากผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 การผลิตในประเทศยังกลับมาผลิตไดไมเทาเดิม สงผลให
จำเปนตองมีการนำเขา  

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) พบวา 
เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟต) มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน แตกระดาษพิมพเขียน
ชะลอตัวลงตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) ในขณะที่บรรจุภัณฑขยายตัวไดคอนขางมาก สำหรับการสงออกและนำเขามีมูลคา
รวมเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ  (%YoY) 

หน่วย:   ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ที�มา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กระทรวงพาณิชย ์ 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 

 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน 
และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 35 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย 

 

              

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณ   
การผลิต 30.53 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 
15.59 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  0.04 
(%YoY) ในขณะที ่เครื ่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 1.76 ลานช้ิน 
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 2.50 แตลดลงจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 5.19 เปนผลโดยตรงจากการลดคำสั่งซื้อของ
กลุ มประเทศ CLMV เน ื ่องจากมาตรการควบคุมพรมแดนและ      
ความกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ
การจำหนาย 38.56 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2563   
รอยละ 7.59 (%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 2.78 (%YoY) ในขณะที่การจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 
0.94 ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 1.08 แตเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 4.64 จากความตองการของ
ผูบริโภคและมาตรการกระตุนตลาดของผูประกอบการ  
การสงออก ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 การสงออกกระเบื ้องปูพื้น บุผนัง      
มีมูลคา 25.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 
รอยละ 5.12 แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 13.10 
ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 61.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 18.14 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 7.16 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแกประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV  

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 1 ของป 2564 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 1 ของป 2564 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ ่มข้ึน                
จากความตองการใชภายในประเทศที่เริ่มฟนตัวหลังจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมเริ่มคลี่คลาย รวมทั้ง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และมาตรการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดของผูประกอบการ การผลิต     
เพื่อรองรับตลาดสงออกหลังจากประเทศคูคาที่คลายความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมา
ขยายตัวไดดี โดยเฉพาะการสงออกเครื่องสุขภัณฑไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และการสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ไปยังกลุม
ประเทศ CLMV สำหรับการนำเขาคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน จากการนำเขาผลิตภัณฑเซรามิกจากจีน และญ่ีปุน 

 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกประกาศฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2563) ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ืองแตงตั้งผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องสุขภัณฑเซรามิก ประเภทโถสวมนั่งราบ (มอก. 
729-254) ผูตรวจสอบ คือ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อควบคุม
คุณภาพและเพ่ิมชองทางใหกับผูประกอบการสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดังกลาว  

 

ปริมาณการผลิต กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 4 ป 2563 หดตัวจากการลดคำสั่งซื้อของกลุม
ประเทศ CLMV สวนปริมาณการจำหนายในประเทศและการสงออก ขยายตัวตามความตองการของผู บริโภค โดยตลาดหลัก          
ในการสงออกยังคงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 4 ป 2563    
ม ีจำนวน 9.25 ล านตัน ลดลงจากไตรมาสที่  3 ป  2563           
ร อยละ 8.19 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับ          
ปกอนเล็กนอย รอยละ 7.49 (%YoY)   

 การจำหน ายป ูนซ ีเมนตในประเทศ (ไม รวมป ูนเม ็ด)             
ไตรมาสท ี ่  4 ป   2563 ม ีจำนวน 8.39 ล านตัน ลดลงจาก              
ไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 7.89  และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนเล็กนอย รอยละ 0.02 (%YoY) เนื่องจาก
ในชวงปลายไตรมาสนี้  ภาวะเศรษฐกิจเริ่มไดรับผลกระทบจาก
การระบาดรอบใหมของเชื ้อไวรัสโคว ิด-19 จึงกระทบตอ       
การจับจายใชสอยของประชาชน 

  การสงออก - นำเขาปูนซีเมนต ( ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 4    
ป 2563  มีมูลคาจากการสงออก 53.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.06 (%QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2563 
แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอนรอยละ 37.09 โดย
ลดลงจากกัมพูชา  และบังคลาเทศ  รอยละ 64.44  และ
41.75 ตามลำดับ  สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) 
มีมูลคา 15.06  ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากไตรมาสที ่ 3  
ป   2563  ร อยละ 4.09  และลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน         
ของปกอน รอยละ 20.28  โดยลดลงจาก สปป.ลาว รอยละ 
18.34   ทั้งนี้ จากการที่ตลาดในประเทศกลับมาไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคว ิด-19  
รอบใหม และมีสต็อกของอสังหาริมทรัพยที่กอสรางไวแลว     
คงคางอีกมาก 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 1 ของป 2564   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตและการจำหนายคาดวาจะคอย ๆ ทยอยปรับตัวดีขึ้นไดเล็กนอย   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสำเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19  ใหลดจำนวนลงได  ประกอบกับมาตรการที่ภาครัฐทยอยออกมาเพื่อชวยลดภาระของประชาชนและการเรง
ขับเคลื่อนการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 4 ป 2563  เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน  ปริมาณการผลิตและ          
การจำหนายลดลง  โดยในชวงปลายไตรมาสที่ 4 นี้ เริ่มไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม   
สวนการสงออกในไตรมาสนี้มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดสงออกยังคงไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยู 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

การผลิตและจำหนายในประเทศ 
     เสนใยประดิษฐ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีดัชนีผลผลิตลดลง 
รอยละ 4.11  5.90  และ 20.16 (%YoY) เนื่องจากการผลิตเพื่อรองรับการ
สงออกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวจากการระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19  หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 3 ป 2563 พบวา การผลิต  
เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว ตามคำสั่งซื้อวัตถุดิบ และ
เสื ้อผาสำเร็จรูป จากประเทศคู คาตางประเทศเริ ่มมีแนวโนมเพิ ่มข้ึน        
สวนดัชนีการจำหนายในประเทศของ เสนใยประดิษฐ  ผาผืน และเสื้อผา    
เครื ่องแตงกาย ลดลง รอยละ 5.73  9.94 และ 20.64 เนื ่องจากความ
ตองการวัตถุด ิบเพื ่อการสงออกลดลง รวมถึงกำลังซื ้อของผู บร ิโภค           
ในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19   
การสงออก-นำเขา 
     การสงออกสิ ่งทอและเครื ่องนุ งหมภาพรวม มีม ูลคา 1,492.55       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 12.34 (%YoY) หากพิจารณากลุม
สินคา พบวา กลุ มสิ ่งทอมีมูลคา 965.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง     
รอยละ 8.99  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 527.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงรอยละ 17.87  เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19     
ที่ทำใหภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3     
ป 2563 พบวา การสงออกฟนตัวดีขึ้นจากการที่ประเทศคูคาหลาย
ประเทศมีมาตรการที่ผอนคลายในการควบคุมการแพรระบาดของโรค  
ทำใหการสงออกเสนใยสิ่งทอ และผาผืน ของไทยขยายตัว รอยละ 7.96  
และ 12.79  ตลาดที่ขยายตัว เชน ญี่ปุน  เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

การนำเขาสิ ่ งทอและเคร ื ่องน ุ  งหมภาพรวม ม ีม ูลค า 1,119.87            
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 12.53 (%YoY) เนื่องจากคำสั่งซื้อเสื้อผา
สำเร็จรูปจากตางประเทศชะลอตัวจากการแพรระบาดของโรคที่กระจายไป
ทั่วโลก  ทำใหผูประกอบการลดการนำเขาวัตถุดิบ รวมถึงการระมัดระวังการ
ใชจายของผูบริโภคทำใหความตองการเสื้อผาในประเทศลดลง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 การผลิต สงออก และนำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
จากสถานการณการแพรระบาดไปทั่วโลกของเชื ้อไวรัสโควิด-19  แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาสามารถขยายตัวได       
จากการท่ีประเทศไทยและคูคาหลายประเทศมีมาตรการในการลดการแพรระบาดของโรค 

คาดการณแนวโนมไตรมาสท่ี 1 ป 2564 
การผลิต การสงออก และการนำเขา เส นใย     

สิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 1 ป 2564  
คาดวาจะชะลอตัวในระดับที่ลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
และไทยยังไมฟนตัว ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคยังมีไมมาก
นัก หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 คาดวา 
ภาพรวมการผลิต สงออก และนำเขาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื ่องนุ งหม จะขยายตัวไดจากการที่คูคาในหลาย
ประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 สงผลใหธุรกิจนาจะ
คลายล็อกดาวนมากขึ ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ  
1.มาตรการสงเสริมการลงทุน และการเรงรัดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทางการแพทยเพื ่อรับมือกับการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19  
ซึ่งเปนโอกาสใหเกิดการลงทุนในสายการผลิต Non-woven fabric และ
ผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทย  
2.มาตรการชวยเหลือดานการเงินสำหรับลูกหนี้รายยอย และ SMEs 
ของสถาบันการเงินหลายแหง   
3.มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เชน คนละครึ่ง (ระยะที่ 2) และ
เราชนะ 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น) 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาส 4 ป 2563 มีจำนวน 2.62 
ล  านช ิ ้น เพ ิ ่ มข ึ ้นร อยละ 12.93 และ 26.57 จากไตรมาส       
ที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ โดยมีสาเหตุ
มาจากการผล ิต เพ ื ่ อตอบสนองความต องการของตลาด
ตางประเทศเปนหลัก  

 การจำหนายเคร ื ่องเร ือนทำดวยไม ในประเทศ ไตรมาส 4      
ป 2563 มีจำนวน 0.31 ลานชิ ้น ลดลงรอยละ 8.82 และ 20.51 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลำดับ 
เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สงผลกระทบ
ใหผูบริโภคระมัดระวังในการใชจายกลุมสินคาที่ชะลอการซื้อได  

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 4 ป 2563 มีมูลคารวม 
937.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 11.59 และ 14.61 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผ ล ิ ตภ ัณฑ  แผ  น ไม  ม ี ม ู ลค  า  314.60 39.30 แล ะ  583.38              
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและช้ินสวน
ปรับเพิ ่มข ึ ้นร อยละ 26.61 ม ูลค าการส งออกผลิตภ ัณฑไม        
ปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 14.14 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑ
แผนไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 9.07 ทั้งนี้ในภาพรวมการสงออกไม
และผลิตภัณฑไมมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกกลุมผลิตภัณฑจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจในตลาดสงออกท่ีสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกาและจีน  

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 
ไตรมาสที ่ 1 ป 2564 คาดการณวา ปริมาณการผลิตเครื ่องเรือนทำดวยไมจะยังคงขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจากการผลิต              

เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวา      
จะยังคงชะลอตัวอยางตอเน่ืองจากผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมท่ีเกิดขึ้น 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เว็บไซตราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เรื่อง กำหนดท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหทำประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อใหไมที่ปลูกขึ้นในท่ีดินดังกลาวไมเปนไมหวงหาม 
พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญของประกาศคือ ใหที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทำประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) สามารถปลูกไมมีคา
ไดโดยไมถือวาเปนไมหวงหาม  
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 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูค่ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีปริมาณเพิ่มข้ึน
จากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่การจำหนายเคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศมีปริมาณ
ลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม  มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจในตลาดสงออกท่ีสำคัญไดแก สหรัฐอเมริกาและจีน 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีปร ิมาณ 16,892.72 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 4.23 โดยเปนการ
ขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล และยาฉีด ซึ่งขยายตัว
รอยละ 14.90 31.64 และ 7.24 ตามลำดับ ตามคำสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึน  

 การจำหนายยา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน 14,334.14 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 0.29 โดยเปนการ
ขยายตัวของการจำหนายยาเม็ดและยาแคปซูล ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 
10.11 และ 28.96 ตามลำดับ ในภาพรวมถึงแม ว าตลาดยา        
ในประเทศจะยังขยายตัวได แตก็ม ีปริมาณการจำหนายยา     
หลายชนิดลดลงมาก เนื ่องจากการใสหนากากและการหมั่น     
ลางมือทำใหคนไทยเปนหวัดลดลง  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มมีูลคา 103.46 ลานเหรียญ
สหร ัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 0.26       
โดยชะลอตัวลงในตลาดเมียนมา มาเลเซีย ฟลิปปนส ฮองกง และ
สิงคโปร สำหรับการนำเขายามีมูลคา 400.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 7.82 โดยเปนการ
นำเขายาลดลงจากเปอรโตริโก สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน 
และเยอรมนี ซึ่งลวนเปนประเทศที่มีการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 อยางหนัก 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 1 ของป 2564 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00 ตามแนวโนม         
การขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและตางประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ เมียนมา 
เวียดนาม และกัมพูชา 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
รัฐบาลไดลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองลวงหนา และสัญญาการจัดซื ้อวัคซีน จำนวน 26       

ลานโดส กับบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยขณะนี้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด ผูผลิตยาชีววัตถุรายใหญของไทย อยูระหวาง
รับถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากบริษัท AstraZeneca จำกัด ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยาชีววัตถุ ช้ันนำ
ของโลก โดยคาดวาจะสามารถผลติวัคซนีดังกลาวออกสูตลาดไดภายในกลางป 2564 ซึ่งจะทำใหไทยเปนฐานการผลิตวัคซีนปองกัน
เช้ือไวรัสโควิด-19 แหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสรางความแข็งแกรงใหกับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
การผลิตยาของไทยตอไป    
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ปริมาณการผลิตยาไตรมาสที่ 4 ป 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนตามความตองการใชยา  
ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตลาดในประเทศ สำหรบัการสงออก
ถึงแมจะปรับตัวลดลงเล็กนอย แตยังขยายตัวไดดีในตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก กัมพูชา ญี่ปุน และลาว 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต       
และถุงมือยาง  

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต      
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน 0.47 ลานตัน 17.40 ลานเสน 
และ 6,900.23 ลานช้ิน ตามลำดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 
9.59 เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติเขาสูตลาดลดลง 
ในขณะที่การผลิตยางรถยนตและถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มข้ึน   
รอยละ 12.59 และ 23.66 ตามลำดับ ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตและตลาด Replacement ในประเทศ 
รวมถึงความตองการใชท่ีสูงข้ึนของตลาดทั่วโลก 

 การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง 
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีจำนวน 0.12 ลานตัน 11.30 ลานเสน 
และ 437.52 ลานชิ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐมและยางรถยนต        
มีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 7.32 และ 9.45 ตามลำดับ ตามความ
ตองการใชที ่ เพิ ่มข ึ ้นและการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
ในขณะที่การจำหนายถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 42.04 
ตามการปรับลดการจำหนายผานพอคาคนกลางลง 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง     
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 1,157.07 1,482.96 และ 902.96 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และ   
ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นรอยละ 25.40 1.79 และ 191.65 ตามลำดับ 
ตามการขยายตัวของตลาดหลักของไทย อาทิ มาเลเซีย จีน 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญ่ีปุน 

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.50 ตามแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรม      
ยานยนตในประเทศและตลาดสงออก ในขณะที่การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 15.00 ตามความตองการใชที่สูงขึ้นทั่วโลก 
สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะหดตัวลงรอยละ 5.00 ตามแนวโนมปริมาณยางที่เขาสูตลาดลดลง 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑยาง 

การยางแหงประเทศไทยอยูระหวางดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 
25,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มปริมาณการใชยางพาราในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงโครงการอ่ืนๆ รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตถุงมือยางในไตรมาสที่ 4 ป 2563 เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวที่ดีของตลาดตางประเทศ    
ในสวนของการผลิตและจำหนายยางรถยนตขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศและการสงออก         
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

 
การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

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

 
การผลิต 
     ไตรมาส 4 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน      
การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีด ัชนีการผลิตลดลง ร อยละ 20.30 
เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทาง* และรองเทา ปรับตัวลดลง      
ร อยละ 35.88 และ 26.76 ตามลำดับ จากความตองการที ่ลดลง        
ทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ เน่ืองจากผูบริโภคระมัดระวัง
การใชจายมากขึ้น  ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19  

การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 4 ป 2563 มีมูลคารวม 357.62 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง รอยละ 25.11 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน เปนผลจากมูลคาการสงออกหนังและผลิตภัณฑหนังฟอก
และหนังอัด เครื่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทา ลดลง รอยละ 17.58  
38.97 และ 25.19 ตามลำดับ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีตลาดสงออกสำคัญ 
ไดแก เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา และเมียนมา 

     การนำเขา ไตรมาส 4 ป 2563 มีมูลคารวม 384.24 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง รอยละ 16.72 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน  โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอกปรับตัวลดลง รอยละ 3.45 
เปนไปในทิศทางเดียวกับการฟอกและตกแตงหนังฟอกที่มีการผลิตลดลง 
สำหรับสินคาสำเร ็จรูปประเภทกระเปาและรองเทามีมูลคาลดลง        
รอยละ 26.27 และ 19.32 ตามลำดับ จากความตองการบริโภคสินคา
ภายในประเทศท่ีลดลง 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่1 ป 2564 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 1 ป 2564 คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอกยังมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจาก 

ความตองการที ่ลดลงจากการสงออก เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทางและรองเทา ที ่ม ีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม                           
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการคนพบวัคซีนและมีแผนที่จะนำวัคซีนมาฉีดใหแกประชาชน 
รวมท้ังภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
รัฐบาลไดออกมาตรการและโครงการเพื ่อชวยเหลือเยียวยาภายใตแนวคิด “ลดภาระคาใชจ าย เสริมสภาพคลอง

ผูประกอบการและประชาชน ชวยเหลือผูใชแรงงาน” เชน โครงการคนละครึ่งที่เปดเฟสใหม และ เราชนะ เปนตน   ซึ่งมาตรการ
ดังกลาวจะมีสวนกระตุนภาพรวมของการบริโภคสินคาและชวยเหลือผูประกอบการไดเปนอยางด ี

 

 

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก กระเปาเดินทาง* 
และรองเทา มีการผลิตลดลง ตามความตองการที่ลดลงทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหการคาระหวางประเทศชะลอตัว ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน และยังมีความกังวล
เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 
  

 
 

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

การผลิต  
       การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับในภาพรวม ไตรมาส 4 ป 2563 ปรับตัว
ลดลง รอยละ 20.25 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เน ื ่องจากการผล ิตเพื ่อการส งออกไปย ังตลาดตางประเทศลดลง                
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวร ัสโคว ิด-19 โดยการผลิต       
เพชรเจียระไน เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 
62.36  16.42 และ 25.35 ตามลำดับ 
การจำหนาย  
      การจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 4 ป 2563 
ลดลง รอยละ 19.96 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน         
เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายและมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

การสงออก  
      อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 4 ป 2563 มีมูลคา
รวม 1,506.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 17.24 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเด ียวกันของปก อน จากมูลค าการส งออกเพชร พลอย 
เครื ่องประดับแท และเครื ่องประดับเทียม ลดลง รอยละ 7.26  40.35  
15.85 และ 40.54 ตามลำดับ โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ฮองกง และเยอรมนี แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ในภาพรวม มีมูลคารวม 2,081.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 
21.50 จากมูลคาการสงออกทองคำยังไมข้ึนรูปที่ลดลง รอยละ 30.84 

 

 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาสที ่1 ป 2564 

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 1 ป 2564 คาดวา ยังมีทิศทางชะลอตัว เปนผลจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา       
การผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จากการคนพบวัคซีนและมีแผนท่ีจะนำวัคซีนมาฉีด
ใหแกประชาชน รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ สำหรับมูลคาการสงออก (ไมรวมทองคำยังไมขึ้นรูป)      
ยังมีแนวโนมชะลอตัว เชนเดียวกับการสงออกในภาพรวมที่มีแนวโนมลดลง จากการสงออกทองคำเพื่อเก็งกำไรลดลงในชวงที่ราคา
ทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลง สำหรับมูลคาการนำเขา (ไมรวมทองคำยังไมขึ ้นรูป) จะมีแนวโนมลดลง ทั ้งการนำเขาเพชร พลอย 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย สำหรับการนำเขาในภาพรวม คาดวา จะมีแนวโนม
ลดลงเชนกัน           
 
 
 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณี    
และเครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตเพื่อการสงออกและการจำหนายในประเทศ
ลดลง  จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น 
สำหรับการสงออก มีมูลคาลดลงตามสถานการณเศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 
 

ดัชนีผลผลิต จำหนาย สงออก และนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ขอมูลเพือ่จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
          กระทรวงพาณิชย จากการจัดกลุมของสำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
           ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 4 ป 2563 อยูที่ระดับ 94.5 ปรับตัว
ลดลงรอยละ 5.7 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยน้ำตาล
มีดัชนีผลผลิตลดลงมากที่สุดรอยละ 43.9 เนื่องจากภาวะภัยแลง สงผลให
ปริมาณวัตถุดิบออยเขาหีบในฤดูกาลผลิตป 63/64 ลดลงจากปกอน น้ำมัน
ปาลมลดลงรอยละ 15.9 เนื ่องจากผลกระทบจากภัยแลง และการชะลอ    
การบำรุงตนในชวงที่ราคาตกตำ่ อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนีผลผลิตสินคาอาหาร
บางรายการที่ไดอานิสงสจากสถานการณโควิด-19 ไดแก ขาวโพดกระปอง 
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ทูนากระปอง และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป เนื่องจาก
มีคำสั่งซ้ืออยางตอเนื่องเพ่ือสำรองอาหาร   
          การจำหนายอาหารในประเทศ ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 มีปริมาณ 
66,586 พันตัน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นรอยละ 6.3 (%YoY) เมื ่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน สวนหนึ่งมาจากโครงการคนละคร่ึง ซึ่งชวยกระตุนการใชจาย
ของผูบริโภค สำหรับสินคาบางประเภทมีการบริโภคอาหารในประเทศเพิ่มดีขึ้น 
ไดแก ปลาแชแข็ง น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ เนื้อไกสุกปรุงรส ปลาทูนากระปอง 
กุงแชแข็ง เนื้อไกแชเย็นและแชแข็ง รวมถึงอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป 

การสงออก ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 6,953.65 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ป 2563 รอยละ 4.7 (%QoQ) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 7.6 (%YoY) 
จากสินคาสำคัญ เชน น้ำตาล เนื่องจากบราซิลซึ่งเปนผูผลิตรายใหญ       
มีแนวโนมการสงออกน้ำตาลมากขึ้น สงผลใหเกิดการแขงขันดานราคา 
ประกอบกับไทยประสบปญหาภัยแลง รองลงมาคือ กุงสดแชเย็น แชแข็ง 
เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดสงออกหลัก เชน อเมริกา จีน 
ญี่ปุ น ชะลอตัว และไกแปรรูป ไกสดแชเย็นและแชแข็ง เนื่องจากการ
ชะลอตัวของตลาดยุโรปและตลาดญี่ปุน จากมาตรการล็อกดาวนและ
ปดรานอาหาร นอกจากนี้ การสงออกสินคาอาหารยังไดรับผลกระทบ
จากปญหาขาดแคลนตูคอนเทนเนอร สงผลใหคาระวางปรับตัวสูงข้ึน  

การนำเขา ไตรมาสที่ 4 ป 2563 มีมูลคา 4,027.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนำเขาปรับตัว
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.6 (%YoY) จากการนำเขาเมล็ดพืชน้ำมันเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันถั ่วเหลืองบริสุทธิ ์ รองลงมาคือ ปลาทูนา    
เพื่อรองรับความตองการที่ขยายตัวของอุตสาหกรรมทูนากระปอง 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2563  การนำเขาขยายตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 11.3 (%QoQ) จากการนำเขาผลิตภัณฑจากแปง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2564 คาดวา
ดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอย (%YoY) เน ื ่องจาก
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ใชแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เชน 
มันสำปะหลัง สับปะรด เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคในประเทศ   
มีแนวโนมฟนตัวจากมาตรการกระตุนการบริโภคจากภาครัฐ สำหรับ
มูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย โดยสินคาอาหารที่ได
ประโยชนจากโควิด-19 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เชน อาหาร
สำเร็จรูป (ทูนากระปอง ผักและผลไมประปอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)   
สิ่งปรุงรส และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป 

   

 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 4 ป 2563 ปรับตัวลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปญหาภัยแลง ทำให 
ผลผลิตออยและปาลมน้ำมันลดลง อยางไรก็ตาม ผลผลิตสินคาอาหารบางรายการยังคงไดรับอานิสงสจากสถานการณโควิด ไดแก ขาวโพดกระปอง 
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ทูนากระปอง และอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป เนื่องจากมีคำสั่งซื้ออยางตอเนื่องเพื่อสำรองอาหาร สำหรับมูลคาการสงออกหดตัว
จากสินคาสำคัญ เชน น้ำตาล กุงสด แชเย็น แชแข็ง ไกแปรรูป ไกสดแชเย็นและแชแข็ง เน่ืองจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสงออกสำคัญ 
ซ่ึงนำไปสูการใชมาตรการล็อกดาวน-ปดรานอาหาร การบริโภคลดลงจากสถานการณเศรษฐกิจ และปญหาขาดแคลนตูคอนเทนเนอร 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 
4/2563 และแนวโนมไตรมาสท่ี 1/2564 

 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 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต  

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

กร. 1 
กร. 1 

0-2202-4372 
0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี กร. 1 0-2202-4371 

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2202-4391 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2202-4381 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กร. 2 0-2202-4884 

 อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน กร. 2 0-2202-4384 

 อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กร. 2 0-2202-4383 

 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง กร. 2 0-2202-4385 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กร. 2 0-2202-4385 

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

  

 


