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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 1/2564 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2564  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

ขยายตัวรอยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 4/2563 ที่หดตัวรอยละ 1.6 สวนหนึ่งไดรับอานิสงส
จากผลของฐานต่ำในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเปนชวงที่เริ่มไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส        
โควิด-19 ระลอกแรก อุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัวในไตรมาสท่ี 1/2564 อาทิ เหล็กและเหล็กกลา การผลิต
เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการสินคา โดยไดรับอานิสงสจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงทำใหมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงความ
ตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ โดยเฉพาะยานยนตและการกอสราง เม็ดพลาสติก ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผูผลิตรายหนึ่งหยุดซอมบำรุงประจำปนอยกวาปกอน เฟอรนิเจอร ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น เปนผลจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหยังมีคำสั่งซื้อตอเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยังมีการทำงานแบบ 
Work from Home สงผลดีตอการสงออกเฟอรนิเจอรขนาดเล็ก เชน โตะ เกาอ้ี  การผลิตรถยนต ภาวะการผลิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปกอนอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกโดยกระทบ
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก รวมถึงในปนี้ตลาดสงออกมีการขยายตัวเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวจากความ
ชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่หลายประเทศเริ่มทยอยออกมา การผลิตน้ำตาล 
ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปนี้ปดหีบชากวาปกอน นอกจากนี้ แมวาในปนีจ้ะไดรับผลกระทบจากภัยแลง แตดวย
ผลผลิตออยสดที่มีคุณภาพ การหีบสกัดเปนน้ำตาลไดสูงขึ้น ทำใหผลผลิตน้ำตาลตอตันออยโดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น    
กวาปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 2/2564  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และการยกเลิกมาตรการการคืนภาษีสงออกของจีนสำหรับผลิตภัณฑเหล็กบางรายการ ทั้งนี้ 
ปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอการฟนตัวของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ไดแก ราคาเหล็กในตลาดโลกและใน
ประเทศที่ปรับตัวที่สูงขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐท่ีชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวา ดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะขยายตัวรอยละ 5.0 และ 6.0 ตามลำดับ 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว ทำใหหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และญี่ปุน มีความตองการใช
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการปกปองการนำเขาสินคาที่เพิ่มข้ึน 
(Safeguard Measure : SG) ของสหรัฐอเมริกา อาจจะสงผลกระทบตอการสงออกเครื่องซักผาและสวนประกอบ   
และโซลารเซลลของประเทศไทยใหลดลงได 
 อิเล็กทรอนิกส คาดวา ดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 3.0 และ 5.0 
ตามลำดับ เนื่องจากตลาดสงออกโลกเริ่มฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยาย
โครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และ IoT ทำใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 350,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อ
จำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 470,000 คัน โดย
แบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
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 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษในยุค New Normal จะขยายตัวคอนขางมาก และยังได
อานิสงสตามการใชงานสำหรับสงสินคาทางออนไลน  
 เซรามิก คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มขึ้น ตามความตองการของตลาดภายในประเทศจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดของผูประกอบการ รวมท้ัง
การผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน โดยเฉพาะการสงออกเครื่องสุขภัณฑ
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และการสงออกกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง ไปยังประเทศจีนและญี่ปุน   

↔   ไมและเครื่องเรือน คาดการณวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิต               
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม      
ในประเทศ คาดการณวาจะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ระลอกลาสุด
ที่เกิดขึ้น 

↔   ยา การผลิต คาดวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00 ตามแนวโนมการหดตัวตอเนื่อง
ของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของรานขายยา สำหรับการสงออกคาดวาจะยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน 
โดยเฉพาะเวียดนาม ลาว และกัมพูชา       
 ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที ่ 2 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.00              
ตามแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 15.00 ตามความตองการใชที่สูงขึ้นทั่วโลก สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะขยายตัว    
รอยละ 5.00 ตามแนวโนมปริมาณยางท่ีเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึน 
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากวัตถุดิบซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ใชแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เชน มันสำปะหลัง สับปะรด          
ปาลมน้ำมัน มีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคในตลาดคูคาหลัก ไดแก จีน อเมริกา และยุโรป มีแนวโนม     
ฟนตัวอยางตอเนื่องจากความสามารถในการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคาดวาสินคาอาหารที่
ผลิตเพื่อการสงออก เชน สับปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง แปงมันสำปะหลัง ผักและผลไมแชแข็ง เครื่อง    
ปรุงรส อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป จะมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น   
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 1/2564 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 1 ป 2564 

GDP  
หดตัวรอยละ 2.6 (%YoY) 

 
 
 
     ผล ิตภ ัณฑ มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2564 หดตัวรอยละ 2.6 โดย
ชะลอตัวเล็กนอยจากชวงเดียวกันของปกอนที่หดตัว
รอยละ 2.1 แตปรับตัวดีขึ ้นจากไตรมาสที ่ผานมา      
ที่หดตัวรอยละ 4.2  
 

 
 

 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 0.7 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ของป 2564 
ขยายตัวรอยละ 0.7 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
ที่หดตัวรอยละ 0.7 และขยายตัวจากชวงเดียวกันของป
กอนที่หดตัวรอยละ 2.4 โดยปรับตัวดีขึ้นตามการผลิต
สินคาเพื่อการสงออกและเพื ่อบริโภคในประเทศ เชน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสประเภทอุปกรณคอมพิวเตอร 
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม
ยานยนต ทั ้งรถยนตนั ่งสวนบุคคลและรถยนตเพื่อการ
พาณิชย เปนตน  
 

 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 
ของป 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนาและดีขึ้น
สามไตรมาสตอเนื่อง สอดคลองกับการขยายตัวของ
การสงออกที่มีความตองการของตลาดตางประเทศเพ่ิม
สูงขึ ้นโดยเฉพาะตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีน ในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑยาง 
อุตสาหกรรมยานยนตที ่ขยายตัวเปนอยางมากและ
ตอเนื่อง แมวาทั่วโลกยังไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 0.3 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ระดับการจำหนายสินคาหดตัวรอยละ 0.8 

(%YoY) 

 
 

      
ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

อยู ท ี ่ระดับ 103.26 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ านมา 
(95.99) รอยละ 7.6 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2563 (103.00) รอยละ 0.3  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตน้ำตาล การ
ผล ิ ต เคร ื ่ องปร ับอากาศ และการผล ิตเหล็กและ
เหล็กกลาขั้นมูลฐาน เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลให ด ัชน ีผลผล ิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 
ไดแก การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิต
พลาสติกและยางสังเคราะหข ั ้นตน และ การผลิต
เฟอรนิเจอร เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 ในไตรมาสที ่ 1 ป 2564 ดัชนีการสงสินคาอยู ที่

ระดับ 99.58 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผานมา (97.40)  
ร  อ ย ล ะ  2 . 2  แ ต  ล ด ล ง จ า ก ไ ต ร ม า ส เ ด ี ย ว ก ั น         
ของป 2563 (100.39) รอยละ 0.8 
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีการสงสินคาเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิตเครื ่องปรับอากาศ      
การผล ิตน ้ำตาล และการผล ิตพลาสต ิกและยาง
สังเคราะหขั้นตน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม การผลิตน้ำตาล 
และการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ระดับการสำรองสินคาเพ่ือจำหนายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.1 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูที่รอยละ 67.09 

 

 
 

     ในไตรมาสที ่  1 ป 2564 ดัชนีสินคาสำเร็จร ูป      
คงคลังอยูที่ระดับ 139.41 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(127.32) รอยละ 9.5 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2563 (137.88) รอยละ 1.1 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตน้ำตาล และการผลิตผลิตภัณฑยางอื ่น ๆ     
เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก 
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต
เครื่องใชในครัวเรือน และการผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ
ท่ีใชรักษาโรค เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที่ระดับรอยละ 67.09 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(ร อยละ 63.77) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเด ียวกัน      
ของป 2563 (รอยละ 66.94) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผานมา ไดแก การผลิตน้ำตาล  
การผลิตเครื่องปรับอากาศ และการผลิตพลาสติกและ
ยางสังเคราะหขั้นตน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลัง  
การผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก 
การผลิตยานยนต การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห
ขั ้นตน และการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั ้นมูลฐาน     
เปนตน 
 
 
 
 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 1 อยูที่ระดับ 85.3 

 
 

 

     ในไตรมาสที่  1 ของป 2564 ดัชนีความเช ื ่อม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 85.30 ลดลงจากไตรมาสที่ผาน
มา (86.40) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 
(90.13) สวนดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณล วงหนา         
3 เดือน อยูที่ระดับ 92.37 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2563 (97.83)  
     ปจจัยลบที ่ส งผลตอการลดลงของความเชื ่อม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 1 ป 2564 ยังเปนผล
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้น
ในไทยเปนระลอกที่ 2 ในชวงตนเดือนธันวาคม 2563 
จำนวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกวาการระบาดในรอบแรก 
และขยายขอบเขตไปหลายจังหวัด รวมทั้งกำลังซื้อและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟนตัวชา อยางไรก็ดียัง
มีปจจัยที่พยุงเศรษฐกิจ ภาคการผลิตยังคงดำเนินการ
อยางตอเน ื ่องและไมหยุดชะงัก มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐและมาตรการเยียวยาผู ที ่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อาทิ โครงการ
เราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน มาตรการชวยเหลือ
ด านสภาพคลองและล ูกหน ี ้ของธนาคารพาณิชย  
มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน (ไฟฟา น้ำประปา และอินเตอรเน็ต) สำหรับ
ผูประกอบการขนาดเล็กและประชาชนในระยะเรงดวน 
(เดือน ม.ค.- ม ี.ค. 2564) มาตรการจัดหาอุปกรณ
ป  อ งก ั น โคว ิ ด - 19  อา ทิ  ให  ก ระทรว งพาณ ิชย  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรมเรงจัดหา
อุปกรณป องก ันโคว ิด-19 อาท ิ หน ากากอนามัย 
หนากากผา  เจลแอลกอฮอล ช ุดอ ุปกรณป องกัน      
สวนบุคคล ใหเพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีที่มีกลุมเสี่ยง เปนตน 

 
ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกัน          
ของปกอน ซึ่งขยายตัวตามอุปสงคในตลาดคูคาหลักของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไดรับปจจัยบวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในหลายประเทศและความเชื่อมั่นจากแผนการ
กระจายวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ไปยังประเทศตาง ๆ” 

 การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 127,780.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 64,148.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.3 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน และมูลคาการนำเขา 63,632.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน โดยดุลการคาไตรมาสท่ี 1 ป 2564 เกินดุล 515.65  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
โครงสรางการสงออกสินคา  

 
การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 มีมูลคา 64,148.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัว

เพิ่มขึ ้นรอยละ 2.3 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 5,748.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.9 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร    
มีมูลคาการสงออก 4,469.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 2.2 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 51,862.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 2.0 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 2,067.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 5.9 
  สินคาอุตสาหกรรมที ่ม ีการสงออกขยายตัว อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (7,971.9         
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.8) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (5,003.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 8.4) ผลิตภัณฑยาง (3,932.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 32.5) เม็ดพลาสติก (2,542.8   
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 31.8) เคมีภัณฑ (2,038.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.7) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
    

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 ตลาดสงออกหลักในสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) จีน และญี่ปุ นมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ตลาดคูคาหลัก
อ่ืน ๆ ยังคงหดตัว ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก อาเซียน 
(9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ป ุ น และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) รวมคิดเปนรอยละ 68.8 และการสงออกไปยังตลาดอ่ืน 
ๆ คิดเปนรอยละ 31.2 ของการสงออกทั้งหมด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
 
 

 ไทยมีสัดสวนสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)   
คิดเปน รอยละ 22.6, 15.0, 12.5, 10.0 และ 8.6 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) จีน และญี่ปุนคิดเปนรอยละ 12,5 10.7 20.6 และ 6.2 ตามลำดับ เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีการสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) ยังคงหดตัวลงรอยละ 10.8 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน 

 
 

โครงสรางการนำเขาสินคา  
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การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 63,632.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  9.4 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง มีมูลคาการนำเขา 
8,304.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 11.7 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 15,494.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 7.2 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 28,288.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.3 
สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 7,729.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.59 ยานพาหนะและอุปกรณ
การขนสง มีมูลคาการนำเขา 3,765.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1,059.4 และสินคาหมวดอาวุธ          
ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 50.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 96.7 

 
ตลาดนำเขาสินคา 

 
 

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 อัตราการขยายตัวในตลาด
นำเขาสำคัญของไทยเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ขยายตัวในตลาด จีน ญ่ีปุน และอาเซียน (9 ประเทศ) ขณะที่
ตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) หดตัวลง 
โดยทั้ง 5 ตลาดมีสัดสวนการนำเขา รวมคิดเปนรอยละ 67.5 
และการนำเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 32.5 ของการ
นำเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจาก จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา 

คิดเปนรอยละ 23.2, 17.9, 14.1, 6.6 และ 5.7 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนในตลาดจีน ญี่ปุน และอาเซียน       

(9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 29.3, 14.9, และ 0.5 ตามลำดับ ขณะท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) หดตัวรอยละ 36.9 และ 1.1 ตามลำดับ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 1 ป 2564 
 

“ภาวะเศรษฐกิจโลก ปริมาณการคา และภาคการผลิตในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากความเชื่อมั ่นในประสิทธิภาพของวัคซีนและการเรงกระจายวัคซีนใหเขาถึงภาคประชาชน     
อยางตอเนื่อง สงผลใหภาคเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการไดตามปกติและพลิกฟนตัวไดอีกคร้ัง” 

 
สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 1 ป 2564 

 (%YoY) 
 

GDP Inflation MPI Export Import 
Unemp. 

Rate 
Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  0.4  2.1   1.6  1.8    11.8  At 6.5 At 0.00-0.25 
จีน   18.3  5.0  14.1   48.8   27.6 At 5.5 At 4.35 
ญี่ปุน  1.4a  0.5  0.9  8.8   4.7  At 2.8 At -0.10 
เกาหลีใต  1.8  1.2  4.5   12.5   12.0 At 5.0 At 0.50 

สิงคโปร  0.2   0.4 10.7   11.2  6.8 At 2.6 At 0.75 

ไทย   2.6  0.5  0.3  2.3  9.4 At 1.9 At 0.50 

ที่มา : รวบรวมจาก CEIC, https://www.gtis.com/gta, https://www.nesdc.go.th, https://www.opec.org 
หมายเหต ุ: a เปนตัวเลขคาดการณไตรมาสที่ 4 ป 2563 

  

 เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นอยูในเกณฑดี สะทอนไดจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจหลักขยายตัวเกือบทุกประเทศ 
ซึ่งขยายตัวตามภาคการสงออก-นำเขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ขณะที่
อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัว อัตราการวางงานปรับตัวเพิ่มขึ้น  
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่ 0.00-0.25% เพื่อชวยสนับสนุนมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 
 ดานราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ตามการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่ทยอยฟ นตัว           
อยางตอเนื่อง และในหลายประเทศเริ่มมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนไดมากขึ้น จึงเปนปจจัยใหราคาน้ำมัน
ปรับตัวสูงขึ ้นตามอุปสงคผูบริโภค โดยราคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาส 1 ป 2564 เฉลี่ยอยูที ่ 60.0 ดอลลารสหรัฐฯ        
ตอบารเรล ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2563 เฉลี่ยอยูท่ี 50.7 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ในสวนราคา
น้ำมันดิบ NYMEX สงมอบชวงเดือนมีนาคม อยูที ่62.4 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท่ี 1/2564  
และแนวโนมไตรมาสที่ 2/2564 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลคาการนำเขา 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็ก

และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  การผล ิต  ไตรมาสท ี ่  1 ป   2564 ด ัชน ีผลผลิต

อุตสาหกรรม  มีคา 107.4 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 14.7 (%YoY) และขยายตัวจากไตรมาสที ่ 4 ป 2563 

รอยละ 15.2 (%QoQ) การผลิตเหล็กทรงยาว ขยายตัวรอยละ 

10.1 ผลิตภัณฑที ่มีการผลิตขยายตัวมากที ่ส ุด คือ เหล็กลวด 

ขยายตัวรอยละ 35.2 รองลงมา คือ ลวดเหล็กและเหล็กเสนกลม  

ขยายตัวรอยละ 17.8 และ 17.6 ตามลำดับ ดานการผลิตเหล็กทรง

แบน ขยายตัวรอยละ 23.7 ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัวมากที่สุด 

คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 93.1 รองลงมา คือ 

เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม และเหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 

49.9 และ 43.2 ตามลำดับ  การผลิตเหล็กในไตรมาส 1 ป 2564 

ขยายตัว เนื ่องจาก การฟ นตัวของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง และ

นโยบายของภาครัฐที่ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม รวมถึงราคาเหล็ก 

ในตลาดโลกที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

  การบร ิโภคในประเทศ ไตรมาสที ่  1 ป  2564

มีปริมาณ  4.9  ลานตัน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 10.5 (%YoY) (ขยายตัวเปนไตรมาสแรก นับตั้งแตไตรมาส 

3 ป 2562) และขยายตัวจากไตรมาสที ่ 4 ป 2563 รอยละ 17.0

(%QoQ) การบริโภคเหล็กทรงยาว ขยายตัวรอยละ 8.6 จากการ

บริโภคเหล็กลวด ขยายตัวรอยละ 20.8 เหล็กเสนและเหล็ก

โครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 1.6 การบริโภคเหล็กทรงแบน 

ขยายตัวรอยละ 11.7 จากการบริโภคเหล็กแผนเคลือบโครเมียม 

ขยายตัวรอยละ 41.6 รองลงมา คือเหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัว

รอยละ 32.1 และเหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 20.5 

  การนำเขา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 2.6 พันลาน

เหร ียญสหร ั ฐ  ขยายต ั วจากไตรมาสเด ียวก ันของป  ก  อน 

รอยละ 20.8 (%YoY) (ขยายตัวเปนไตรมาสแรก นับตั้งแตไตรมาส 

2 ป 2562) และ ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 21.5

(%QoQ) การนำเขาเหล็กทรงยาว ขยายตัวรอยละ 11.4 ผลิตภณัฑ

ที่มีการนำเขาขยายตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon 

Steel ขยายตัวรอยละ 51.6 รองลงมา คือ เหล็กลวด ประเภท 

Carbon steel ขยายตัวรอยละ 42.1 และลวดเหล็ก ขยายตัว

รอยละ 23.6  สำหรับการนำเขาเหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 

24.5 ผลิตภัณฑที่มีการนำเขาขยายตัวมากที่สุด คือเหล็กแผนบาง

รีดรอน ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 75.1 รองลงมาคือ 

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี  และเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ขยายตัว

รอยละ 62.2 และ 43.6 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา                 
ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 2 ป 2564 

คาดการณวาจะขยายตัวเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื ่องจากการฟนตัวของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง และการยกเลิก

มาตรการการคืนภาษีส งออกของจีนสำหรับผลิตภัณฑเหล็ก

บางรายการ ทั ้งนี ้ ป จจัยที ่คาดวาจะสงผลตอการฟ นตัวของ

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ไดแก ราคาเหล็กในตลาดโลกและ

ในประเทศที่ปรับตัวที ่ส ูงขึ ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที ่ช วย

สนับสนุนอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563           
จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนขยายตัว เชน  เหล็กลวด ลวดเหล็ก เหล็กเสนกลม 
เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กแผนเคลือบดีบุก เหล็กแผนเคลือบโครเมียม และเหล็กแผนรีดเย็น 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 
 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก                  
การจำหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

      การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอยูที่ 
112.0 โดยเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 18.6 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 0.9 (%YoY) 
เน่ืองจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมีคำสั่งซ้ือที่เพ่ิมขึ้นจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก มอเตอร
ไฟฟา สายไฟฟา เครื่องซักผา ตูเย็น สายเคเบิ้ล หมอแปลงไฟฟา และ
เตาอบไมโครเวฟ เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.7, 21.3, 21.2, 15.5, 9.2, 8.1 และ 
7.8 ตามลำดับ ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก กระติกน้ำรอน 
เครื ่องปรับอากาศ พัดลม หมอหุงขาว และคอมเพรสเซอร ลดลง     
รอยละ 12.2, 10.4, 8.4, 4.0 และ 3.7 ตามลำดับ 

 

      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 1 ป 2564 สินคาที ่มี    
การปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก 
พัดลม เครื่องซักผา สายไฟฟา สายเคเบิ้ล มอเตอรไฟฟา และ
ตู  เย ็น เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 20.7, 15.7, 9.7, 4.1, 3.8 และ 2.1 
ตามลำด ับ ในขณะท ี ่ เตาอบไมโครเวฟ กระต ิกน ้ ำร  อน 
คอมเพรสเซอร หมอหุงขาว และเครื่องปรับอากาศ หดตัวรอยละ 
33.6, 22.2, 8.5, 2.7 และ 2.6 ตามลำดับ 
   การนำเขาเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 
4,446.2 ล านเหร ียญสหร ัฐฯ เพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสท ี ่แลว 
ร อยละ 5.3 (%QoQ) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของ 
ปกอนรอยละ 16.3 (%YoY) โดยสินคาหลักที่มีการนำเขาเพ่ิมขึน้ 
ไดแก ตู เย็น พัดลม มอเตอรไฟฟา และ เครื ่องซักผา เพิ่มขึ้น     
ร อยละ 74.3, 31.5, 30.2 และ 15.6 ตามลำด ับ ในขณะที่         
เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรง เตาไมโครเวฟ และหมอแปลงไฟฟา 
ลดลงรอยละ 70.5, 30.3 และ 18.8 ตามลำดับ 
   การสงออกเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2564 มีมูลคา  
การสงออก 7,137.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 
ที่แลวรอยละ 8.4 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 18.4 (%YoY) จากตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
จีน เพิ ่มขึ ้นร อยละ 41.0, 32.1  และ 31.6 ตามลำดับ โดย      
หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา เครื่องซักผา เตาไมโครเวฟ ตูเย็น 
มอเตอรไฟฟา เครื ่องปรับอากาศ และพัดลม ปรับตัวเพิ่มขึ้น   
ร อยละ 82.4, 36.5, 30.0, 29.1, 22.1, 12.8, 10.8 และ 4.3 
ตามลำดับ 
แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา คาดวาในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 
ดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะขยายตัวรอยละ 5.0 และ 6.0 
ตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว ทำใหหลายประเทศ 
เชน สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และญี่ปุน มีความตองการใชอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาเพิ ่มขึ ้น แตอยางไรก็ตามประเด็นเรื่องการขยาย
มาตรการปกปองการนำเขาสินคาที่เพิ่มข้ึน (Safeguard Measure : 
SG) ของสหร ัฐอเมร ิกา อาจจะส งผลกระทบตอการส งออก        
เครื่องซักผาและสวนประกอบ และโซลารเซลลของประเทศไทยให
ลดลงได 
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ฯ มลูค่าการนําเขา้ มลูค่าการส่งออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 1 ป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกเริ่มฟนตัว ทำใหประเทศไทยมีปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยสินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก มอเตอรไฟฟา 
สายไฟฟา เคร่ืองซักผา ตูเย็น สายเคเบิ้ล หมอแปลงไฟฟา และเตาอบไมโครเวฟ และมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
จีน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส  

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 98.8 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 1.4 (%QoQ) 
และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 7.6 (%YoY) 
โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก Printer, แผงวงจร 
(PWB), Semiconductor devices transistor, วงจรรวม (IC) และ HDD 
โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 65.5, 17.9, 12.6, 10.9 และ 3.3 ตามลำดบั 
ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก วงจรพิมพ (PCBA) 
โดยปรับตัวลดลงรอยละ 14.5 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ขอ ง เ ชื ้ อ ไ ว ร ั ส โ คว ิ ด - 1 9  ที ่ ส  ง ผล กระทบต อ อุ ตส าหกรรม      
ก า ร ผ ล ิ ต  อย างไรก ็ตาม PCBA ย ังจำเป นตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐาน
ทาง IT ทำใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 

     การนำเข าส ินคาอ ิ เล ็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่  1  
ป 2564 มีมูลคาการนำเขา 10,012.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.7 (%QoQ) และเพิ่มข้ึน
ร  อยละ 22.4 (%YoY) ในไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน  
โดยสินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก โทรศัพทและ
อุปกรณ วงจรพิมพ วงจรรวม (IC) และ ไดโอด ทรานซิสเตอร 
อุปกรณกึ่งตัวนําและสวนประกอบ ปรับตัวเพิ ่มขึ้นรอยละ 
81.1, 36.5 18.6 และ 1.6 ตามลำดับ ในขณะที่เครื ่องสง
สำหร ับวิทย ุกระจายเส ียงและโทรท ัศน และเคร ื ่องสง 
เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท เครื่องเรดาห ปรับตัว
ลดลงรอยละ 48.4 และ 25.3 ตามลำดับ  
    การส  งออกส ินค  าอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส  ไตรมาสที่  1  
ป 2564 มีมูลคาการสงออก 9,917.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.5 (%QoQ) และเพิ่มข้ึน
ร อยละ 16.7 (%YoY) จากไตรมาสเด ียวก ันของปก อน  
จากการสงออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ ้น ไดแก เอเชีย 
ย ุ โ รป และจ ีน  เพ ิ ่มข ึ ้นร  อยละ 27.8, 22.6 และ 16.9 
ตามลำดับ โดยวงจรพิมพ ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณ 
กึ่งตัวนำและสวนประกอบ HDD และวงจรรวม (IC) เพิ่มข้ึน 
รอยละ 40.2, 25.8, 20.6 และ 15.3 ตามลำดับ 
แนวโน มอ ุตสาหกรรมอ ิเล ็กทรอนิกส   ไตรมาสท ี ่  2           
ของป 2564  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 
คาดวา จะมีด ัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัว        
ไดตอเนื่องประมาณรอยละ 3.0 และ 5.0 ตามลำดับ เน่ืองจาก
ตลาดสงออกโลกและประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยาย
โครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และ 
IoT ทำใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มข้ึน 
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ฯ

มลูคา่การนําเขา้ มลูค่าการสง่ออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 1 ป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากตลาดสงออกหลักของประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center, IoT และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT ทำใหมีการผลิตและคำสั่งซ้ือในตางประเทศเพิ่มขึ้น โดย
สินคาท่ีมีการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก Printer, แผงวงจร (PWB), Semiconductor devices transistor, วงจรรวม (IC) และ HDD และมีมูลคา 
การสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ยุโรป และจีน 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย         
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการ
ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 350,000 คัน โดยแบงเปนการ
ผลิตเพื ่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื ่อสงออกรอยละ  
45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป  2564 มีจำนวน 465,833 คัน เพ่ิมข้ึน

จากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 0.25 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 2.68 
(%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปนการผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 
36 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 62 และรถยนต
เพื่อการพาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน 188,463 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 26.78 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 3.64 
(%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน 258,108 คันเพิ่มข้ึน

จากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 20.39 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 3.13 
(%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออกรถยนตนั่ง 
รอยละ 34 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 60  และรถ PPV  
รอยละ 6 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 2,711.20 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 9.83  
(%QoQ) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน    
รอยละ 17.91 (%YoY) โดยตลาดสงออกที ่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และมาเลเซีย 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา  2,913.16 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 
รอยละ 10.95 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 11.13  (%YoY) โดยตลาดนำเขา      
ที่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก 
ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 
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มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและ
อุปกรณรถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการ
จำหนายในประเทศมีการขยายตัวอันเนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมและปองกันโควิด-19 ของภาครัฐ สงผลใหการดำเนินกิจการและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมท้ังตลาดสงออกมีการขยายตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการ
วัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ทุกประเทศเริ่มทยอยออกมา 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่2 ของป 2564 
 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ
การในไตรมาสที่ 2 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 470,000 คัน 
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิต
เพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน  516,360 คัน เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 3.00 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 8.68 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน  435,443  คัน เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 17.61 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 1.09 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสท ี ่  1 ป   2564 ม ีจำนวน  269,472 คัน  

(เปนการสงออก CBU  111,039 คัน และ CKD 158,433 
ชุด) เพิ ่มขึ้นจากไตรมาสที ่ 4 ป 2563 รอยละ 25.60 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 5.71 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 295.65 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 30.12 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 27.72 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก  ญี่ปุน กัมพูชา และ
บราซิล 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 265.88 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 40.64 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 25.00 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำคัญของ
ส วนประกอบและอุปกรณรถจ ักรยานยนต  ได แก  
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและจีน  

 

 

475,130 

207,385 

431,500 
501,304 516,360 

430,730 
301,249 413,888 

370,229 
435,443 

254,925 

100,963 
156,703 

214,561 
269,472 

1Q 2563 2Q 2563 3Q 2563 4Q 2563 1Q 2564

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

231.49

108.64

144.26

227.21

295.65

212.72 133.86

135.52

189.05

265.88

1Q 2563 2Q 2563 3Q 2563 4Q2563 1Q2564

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนื่องจากการผอนคลายมาตรการ
ควบคุมและปองกันโควิด-19 ของภาครัฐ และเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 

 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวรอยละ 11.45 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตหดตัวรอยละ 1.74 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  ดัชนีผลผลิต
ที่หดตัว เชน สบูและเคร่ืองบำรุงผิว และยาสระผม 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวรอยละ
7.18 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว           
รอยละ 3.94 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) 
ดัชนีการสงสินคาที่ขยายตวั เชน ปุยเคมี และแปงฝุน 

การส งออกเคมีภ ัณฑ  ไตรมาสที ่  1 ป  2564 ม ีม ูลคา
2,351.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.75 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 
19.92 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  
โดยผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 
เคมีภัณฑอินทรีย เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และเครื ่องสำอาง 
ตลาดสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย 
และเวียดนาม 

การนำเขาเคมีภัณฑ  ไตรมาสที ่ 1 ป 2564 มีมูลคารวม   
4,324.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.57 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 13.70 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ผลิตภัณฑ
หลักท่ีสงผลใหมูลคาการนำเขาขยายตัว เชน เคมีภ ัณฑ 
อนินทรีย เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และสารลดแรงตึงผิว 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 2 ป 2564 การนำเขาและการสงออกอาจขยายตัวจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แตทั้งนี้ อาจไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรงระลอกใหม 
สงผลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 1 ป 2564 มูลคาการสงออกและการนำเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และเวียดนาม อยางไรก็ดีสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมอาจสงผลใหอุตสาหกรรมขยายตัวไดไมมาก 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

 
 
 
ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวรอยละ 
2.50 เมื ่อเท ียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แต  
หดต ัวร อยละ 4.61 เม ื ่อเท ียบกับไตรมาสเด ียวกัน 
ของปกอน (%YoY) ซึ ่งดัชนีผลผลิตที่หดตัวมากที่สุด 
ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ 
ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที ่ 1 ป 2564 ขยายตัว           
รอยละ 2.81 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 
แตหดตัวรอยละ 2.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน (%YoY) ซึ่งดัชนีการสงสินคาท่ีหดตัวมาก
ท่ีสุด ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ 
มูลคาการสงออก ไตรมาสที ่  1 ป  2564 มีม ูลคา 
1,120.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.90 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว
รอยละ 6.75 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
(%YoY) โดยกลุ มผลิตภัณฑที ่มีการสงออกขยายตัว
สูงสุด ไดแก กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ (HS 3922) 
มูลค าการนำเข า ไตรมาสที ่  1 ป  2564 มีม ูลคา 
1,322.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.39 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว
รอยละ 11.90 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
(%YoY) โดยกลุมผลิตภัณฑที่มีการนำเขาขยายตัวสูงสุด 
ไดแก กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การสงออก – การนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 คาดวาการสงออกและการนำเขาจะขยายตัว เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑ
พลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศขยายตัวเพิ ่มขึ ้น อยางไรก็ตาม ตองคำนึงถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรม ทั้งจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก   
ที่ยังคงผันผวน 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีการสงออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัว
ตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และจีน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบใน
ตลาดโลกที่มีแนวโนมลดลงทำใหตนทุนวัตถุดิบลดลง และจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหมี
ความตองการพลาสติกบางประเภทเพิ่มขึ้น 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 
 
การผลิตและการจำหนาย 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที ่1 ป 2564 อยูที่ระดับ 114.13 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.78 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมข้ัีนพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมข้ัีนปลาย คือ  PP resin  

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 อยูที่ระดับ 111.51 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.79 โดยสินคาที่สงผล

ใหดัชนีสงสินคาเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก Propylene สวนกลุมปโตรเคมขีั้นปลาย ไดแก PP resin 

และ PE resin 

การสงออกปโตรเคม ี ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มมีูลคา 3,108.76  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

22.05 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุน เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการสงออกของ

กลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 8.34 เชน Ethylene, Toluene และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้น รอยละ 31.52 เชน 

PP resin และ PE resin เปนตน 

การนำเขาปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 1,636.48  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

15.52 โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขา

เพิ่มขึ้น ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เชน Toluene และ Propylene  เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย เชน PE resin และ 

PP resin  เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 2 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2564 คาดวา  ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวไดเล็กนอยจากเศรษฐกิจ         

หลายประเทศ เริ่มกลับมาหลังจากหยุดชะงักหลังจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ที่สงผลใหความตองการสินคา หรือการดำเนินการในหลาย

ภาคสวนเพิ่มข้ึนบาง     

  

 
 
 
 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ป 2564  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.78 และ 
10.79 (%YoY) และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน รอยละ 8.4 และ 10.5 (%QoQ) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 มีการฉีดวัคซีน  
ในหลายประเทศ ประกอบกับหลายประเทศไดผอนคลายมาตรการล็อกดาวน สงผลใหการผลิตและการสงออกปโตรเคมีในไตรมาสนี้        
ปรับขยายตัวดีข้ึน 
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แนวโนมในไตรมาสท่ี 2 ป 2564  
     แนวโนมในไตรมาสที่ 2 ป 2564 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษคราฟต) ที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ  
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษในยุค New Normal จะขยายตัวคอนขางมาก และยังไดอานิสงสตามการ
ใชงานสำหรับสงสินคาทางออนไลนประกอบกับเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม ในขณะท่ีการสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุม        
เยื่อกระดาษ  สำหรับกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ จะขยายตัวไดไมมาก  

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
     ตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564 กำหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติม 
จำนวน  4 รายการ ไดแก หนากากอนามัย ใยสังเคราะห แอลกอฮอลและเจลลางมือ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใชอีก จะใชบังคับเปน
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป จะสงผลดีตอผูผลิตในประเทศและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูผลิตกระดาษในประเทศบางสวนยังมี
ความจำเปนตองนำเขาเศษกระดาษและกระดาษใชแลว เนื่องจากราคาที่ถูกกวาและในประเทศมีไมเพียงพอตอการใชงาน อยางไรก็ตามการควบคุม
สินคาดังกลาวควรกำหนดมาตรการท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย โดยเฉพาะผูผลิตในประเทศ 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
 
 
 

    การผลิต การผลิตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 ในกลุมเยื่อกระดาษและ
กระดาษ เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) ขยายตัวทุกผลิตภัณฑ ไดแก     
เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก กระดาษพิมพเขียน และ 
กลองกระดาษลูกฟูก ยกเวนกระดาษคราฟต เนื่องจากมีการนำเขา
คอนขางมาก ซึ่งขยายตัวสูงถึง รอยละ 22.92 และเมื่อเปรียบเทียบ 
(%YOY) การผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมกระดาษแข็ง กระดาษคราฟต และ
กระดาษลูกฟูก ซึ่งลวนแลวแตนำมาผลิตกลองบรรจุภัณฑ ซ่ึงจำเปนใช
สำหรับสงของทางออนไลนในยุคสถานการณปจจุบันจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19   
    การสงออกเยื ่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 1 
ป 2564 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 538.71 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้น รอยละ 2.71 จากเยื ่อกระดาษ โดยมี
ประเทศจีนเปนประเทศคูคาหลัก และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคา 
การสงออกรวมเพิ่มขึ้น  รอยละ 9.31 จากเยื่อกระดาษที่สงออกเพิ่มสูง
ถึงรอยละ 102.63 ซ่ึงกวารอยละ 80 สงออกไปยังประเทศจีน และกลุม
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ขยายตัวรอยละ 1.82 มีเวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เปนตลาดสงออกหลัก 
     การนำเขา เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 1 
ป 2564 มีมูลคาการนำเขารวม 787.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบ 
เทียบ (%QoQ) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.21 จากกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษ
และผลิตภัณฑ และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) เพิ่มขึ้นรอยละ 24.48 
จากการเพิ่มขึ้นของเยือ่กระดาษและเศษกระดาษ และสิ่งพิมพ อยางไร
ก็ตามความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพิ ่มสูงขึ ้นมาก 
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษยังนำเขาเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง เนื่องจากวิถีการ
ดำรงชีว ิตปร ับเปลี ่ยนไปจากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัส         
โควิด-19 การผลิตในประเทศยังไมเพียงพอ สงผลใหจำเปนตองมีการ
นำเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) ขยายตัวทุกผลิตภัณฑ 
ยกเวนกระดาษคราฟต และ (%YoY) พบวา การผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมกระดาษแข็ง กระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก ซึ่งลวน
แลวแตนำมาผลิตกลองบรรจุภัณฑ  สำหรับการสงออกและนำเขามีมูลคาโดยรวมเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบ (%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 15 โรงงาน 
และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 38 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย 

 

              
 

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
35.09 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 13.85 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  0.87 (%YoY) 
เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดคำสั่งซื้อจากตลาดสงออกหลักที่สำคัญ
อยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี ่ปุ น สำหรับเครื ่องสุขภัณฑ               
มีปริมาณการผลิต 1.91 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 
3.92 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 1.42  
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 1 ป 2564  กระเบื ้องปูพื ้น บุผนัง มีปริมาณ     
การจำหนาย 44.06 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563    
รอยละ 13.47 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 8.37 (%YoY) ในขณะที่การจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 
0.87 ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 7.71 แตเพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 3.33 จากความตองการของตลาด    
ในประเทศที่ไดรับผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และ
มาตรการสงเสริมการจำหนายของผูประกอบการ    
การสงออก ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 การสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง      
มีมูลคา 27.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563 
รอยละ 7.79 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.12 
ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 59.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ไตรมาสที ่ 4 ป 2563 รอยละ 2.39 แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกัน        
ของปกอน รอยละ 15.52 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV  

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 2 ของป 2564 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของป 2564 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มขึ้น ตามความ
ตองการของตลาดภายในประเทศจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล และการสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนตลาด
ของผู ประกอบการ รวมทั้งการผลิตเพื ่อรองรับตลาดสงออกหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ น โดยเฉพาะการสงออก        
เครื่องสุขภัณฑไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และการสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ไปยังประเทศจีนและญี่ปุน สำหรับการนำเขาคาดวาจะมี
แนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน จากการนำเขาผลิตภัณฑเซรามิกที่ใชตามหองปฏิบัติการและผลิตภัณฑเซรามิกอื่น จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
จีน และญ่ีปุน 
  

 

 

ปริมาณการผลิต กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 ขยายตัวจากยอดคำสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศ
คูคา สวนปริมาณการจำหนายในประเทศและการสงออกขยายตัวตามความตองการของผูบริโภค โดยตลาดหลักในการสงออกยังคงเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน สำหรับแนวโนมไตรมาส 2 ของป 2564 คาดวาจะขยายตัวไดเพิ่มขึ้นจากความตองการของตลาดภายในประเทศ
และการผลิตเพ่ือรองรับตลาดสงออก 
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

  

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 1 ป 2564     
มีจำนวน 11.35 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2563           
รอยละ 10.77 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ          
ปกอนเล็กนอย รอยละ 2.17 (%YoY)   

 การจำหน ายป ูนซ ีเมนตในประเทศ (ไม รวมป ูนเม ็ด)     
ไตรมาสที ่ 1 ป 2564  มีจำนวน 10.43 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจาก          
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 รอยละ 12.11 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 5.61 (%YoY)  

  การส งออก - นำเข าป ูนซ ี เมนต   (  ไม  รวมป ูนเม ็ด)             
ไตรมาส ที่ 1 ป 2564  มีมูลคาจากการสงออก 87.78 ลานเหรียญ
สหร ัฐฯ เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 64.04 (%QoQ) เม ื ่อเท ียบกับ          
ไตรมาสที่ 4  ป 2563  และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน รอยละ 3.07   โดยเพิ่มขึ้นจากตลาดเมียนมาถึง            
รอยละ 31.35  โดยอาจเปนผลจากหลังการเกิดรัฐประหาร               
ในประเทศ   กรมการคา  กระทรวงพาณิชยเมียนมาไดออก 

ประกาศใหสินคานำเขาและสงออกบางรายการไมตองขอใบอนุญาตนำเขาและสงออก (Import Export License) เปนการชั่วคราว  
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหนักธุรกิจสงออกและนำเขาสินคาหลายชนิดซึ่งรวมถึงสินคาปูนซีเมนตดวย   สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวม
ปูนเม็ด) มีมูลคา 20.59  ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4  ป 2563  รอยละ 36.70  แตลดลงจากไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอนเล็กนอย  รอยละ 0.48  โดยลดลงจาก สปป.ลาว  และจีน รอยละ 0.54  และ 0.16 ตามลำดับ    

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 2 ของป 2564   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณการ
ผลิตและการจำหนายคาดวาจะปรับตัวลดลงเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ไดกลับมาระบาดตอเนื่องจากปลายไตรมาสที่ 1  
และมีแนวโนมระบาดหนักขึ้นเรื่อย ๆ  ทำใหประชาชนงดกิจกรรมนอกบานมากขึ้น เชน   การออกไปทำงาน   การออกไปจับจายสินคา   
ทองเที่ยว    แตอยางไรก็ดี รัฐบาลกำลังพิจารณาตออายุมาตรการกระตุนกำลังซื้อใหประชาชน โดยคาดวาจะพิจารณาในเดือนพฤษภาคม
ซึ่งอาจจะชวยบรรเทาผลกระทบใหเบาบางลงได    สำหรับตลาดสงออกหลักของไทยมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19  มากข้ึนเร่ือย ๆ  ซึ่งคาดวาจะมีผลใหการสงออกปูนซีเมนตของไทยหดตัวลงตอไป 

 
 
 
 

 

 

 

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 1 ป 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิตและการจำหนายเริ่ม
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนคอนขางดี   สวนการสงออกในไตรมาสนี้มีอัตราขยายตัวดีจากตลาดเมียนมา  โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่
กระทรวงพาณิชยเมียนมาไดออกประกาศใหสินคาปูนซีเมนตและสินคาอื่นบางรายการไมตองขอใบอนุญาตเพื่ออำนวยความ
สะดวกแกการนำเขาสงออก 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

การผลิตและจำหนายในประเทศ 
   เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีดัชนีผลผลิตลดลง 
รอยละ 11.98  17.25  และ 19.74 (%YoY) เนื ่องจากการบริโภค           
ในประเทศชะลอตัว ประกอบกับการสงออกลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ยังไมฟนตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบ
กับชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 พบวา การผลิตเสื ้อผาสำเร็จรูป (%QoQ) 
ขยายตัว ตามประเทศคูคาสำคัญเริ่มสงสัญญาณฟนตัวทางเศรษฐกิจ จาก
การฉีดวัคซีนที่ขยายวงกวางมากขึ้น  ดานการจำหนายในประเทศของ   
เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย ลดลง รอยละ 4.86  16.45 
และ 22.97 (%YoY) ปจจัยหลักมาจากกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ
ชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ประกอบ
กับความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออกในชวงแรกชะลอตัว 
การสงออก-นำเขา 

          การสงออกสิ่งทอและเครื ่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,568.85    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 5.20 (%YoY) หากพิจารณากลุมสินคา 
พบวา กลุมสิ่งทอ มีมูลคา 1,009.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 
3.39  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 559.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงรอยละ 
8.29  เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไดรับผลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด-19 แมจะเริ ่มมีสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจคู คาสำคัญ เชน 
สหร ัฐอเมร ิกา และจ ีน ที่ปร ับตัวด ีข ึ ้น ประกอบกับความไมสงบ               
ทางการเมืองในเมียนมา ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2563 
พบวา การสงออกเริ่มฟนตัวดีขึ ้นในประเทศคูคาสำคัญ กลุมเสนใยสิ่งทอ 
และเคร่ืองนุงหม  ขยายตัว รอยละ 19.96  และ 7.20  (%QoQ) ตามลำดับ 

การนำเขาสิ ่งทอและเครื ่องนุ งหมภาพรวม มีมูลคา 1,266.07     
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 0.57 (%YoY) เนื่องจาก
คำสั่งซื้อจากตางประเทศคูคาสำคัญเริ่มกลับมา ทำใหผูประกอบการ
เพิ่มการนำเขาวัตถุดิบสิ่งทอ 

 
 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 การผลิต การจำหนายในประเทศ และสงออก สิ่งทอและเครื่องนุงหม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
การผลิตเสนใยและเครื่องนุงหมสามารถขยายตัวไดจากการที่ประเทศไทยและคูคาสำคัญที่เริ่มฟนตัว เชน สหรัฐอเมริกา และจีน 

คาดการณแนวโนมไตรมาสที่ 2 ป 2564 
การผลิต การสงออก และการนำเขา เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 2 ป 2564  คาดวาจะทรงตัว          

จากสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจของคูคาสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป และหากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 
ป 2564 คาดวา ภาพรวมการผลิต สงออก และนำเขาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จะขยายตัวไดจากการที่คูคาในหลาย
ประเทศมีสถานการณที่คลายตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  หลังการฉีดวัคซีนในวงกวาง และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
หลายประเทศเร่ิมสงผลในทางบวก 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ  (ลานชิ้น)  

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาส 1 ป 2564 มีจำนวน 2.75 
ลานชิ้น เพิ่มขึ้นรอยละ 5.36 และ 43.98 จากไตรมาสที่ผานมา
และไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ โดยมีสาเหตุจากการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ  

 การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาส 1 ป 2564 
มีจำนวน 0.35 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นรอยละ 16.67 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
พบวา ลดลงรอยละ 10.26 จากสถานการณเศรษฐกิจในประเทศ  
ที่ยังคงชะลอตัว 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 1 ป 2564 มีมูลคารวม 
994.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.08 และ 22.54 จาก
ไตรมาสที ่ผ านมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผ ล ิ ตภ ัณฑ  แผ  น ไม  ม ี ม ู ลค  า  317.74 35.70 แล ะ  640.82              
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและช้ินสวน
ปรับเพิ ่มขึ ้นรอยละ 29.59 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมปรับ
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 19.72 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑ  
แผนไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 19.48 ทั้งนี้ในภาพรวมการสงออกไม
และผลิตภัณฑไมมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกกลุมผลิตภัณฑจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคูคาสำคัญอยางจีนและ
สหรัฐอเมริกา  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 

ไตรมาสที ่ 2 ป 2564 คาดการณวา ปริมาณการผลิตเครื ่องเรือนทำดวยไมจะยังคงขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจากการผลิต               
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดการณ
วาจะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ระลอกลาสุดที่เกิดขึ้น 
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 เครื�องเรอืนและชิ�นสว่น  ผลติภัณฑไ์ม ้

 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูคา่รวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีปริมาณเพิ่มข้ึน
จากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศมีปริมาณ
ลดลงจากสถานการณเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคูคาสำคัญ 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มปีริมาณ 13,063.83 ตัน ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.28 โดยเปนการชะลอตัว
ของการผลิตยาน้ำ ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม ซึ่งหดตัวรอยละ 
20.95 23.10 47.06 และ  16.81 ตามลำด ั บ  ต ามคำส ั ่ ง ซื้ อ         
จากรานขายยาที่ปรับลดลงคอนขางมาก  

 การจำหนายยา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน 9,307.89 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 25.49 โดยเปนการ
ชะลอตัวของการจำหนายยาทุกชนิด ไดแก ยาเม็ด ยาน้ำ ยา
แคปซูล ยาฉีด ยาครีม และยาผง ซึ ่งปรับลดลงรอยละ 17.53 
28.85 13.07 54.53 17.68 และ 23.55 ตามลำดับ ในภาพรวม
ตลาดยาในประเทศโดยเฉพาะในสวนของรานขายยาหดตัวลง
คอนขางมาก เนื่องจากการใสหนากาก หมั่นลางมือ และการดูแล
ตนเองตามมาตรการอ่ืนของรัฐ ทำใหคนไทยเปนหวัดลดลง  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มมีูลคา 95.32 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.00 โดย
เปนการขยายตัวที่ดีในตลาดเวียดนาม ลาว จีน ญี่ปุน และฮองกง 
สำหรับการนำเขายามีมูลคา 420.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 6.73 โดยเปนการนำเขายา
จากเยอรมนี ฝรั่งเศส เปอรโตริโก ญี่ปุน และอิตาลี ลดลง  

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 คาดวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00 ตามแนวโนมการหดตัว
ตอเนื่องของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของรานขายยา สำหรับการสงออกคาดวาจะยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
รัฐบาลไทยไดลงนามในสัญญาการจดัหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองลวงหนา และสัญญาการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 26 ลานโดส 

กับบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยขณะนี้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด ผูผลิตยาชีววัตถุรายใหญของไทย อยูระหวางรับถายทอด
เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากแอสตราเซนเนกา ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยาชีววัตถุ ชั้นนำของโลก โดยคาดวาจะ
สามารถผลิตวัคซีนดังกลาวออกสูตลาดไดในชวงครึ่งปหลังของป 2564 ซึ่งจะทำใหไทยเปนฐานการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19    
แหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรรวมถึงการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม         
การผลิตยาของไทยตอไป   
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การสง่ออก การนําเขา้

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 1 ป 2564 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
ตามความตองการใชยาที่ปรับลดลง จากการที่ประชาชนมีการปองกันตนเองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
ตามมาตรการของภาครัฐ ในขณะที่ยังมีการขยายตัวที่ดีในตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก เวียดนาม ลาว และจีน 
ตามลำดับ 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 

 
 
 

ปร ิมาณการผล ิตยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต         
และถุงมือยาง  

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุง
มือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน 0.54 ลานตัน 15.44 ลานเสน 
และ 8,150.96 ลานช้ิน ตามลำดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 
3.00 เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติเขาสูตลาดลดลง 
ในขณะที่การผลิตยางรถยนตและถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มข้ึน   
รอยละ 3.85 และ 15.49 ตามลำดับ ตามการขยายตัวที่ดีของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ 

 การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง     
ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีจำนวน 0.13 ลานตัน 11.52 ลานเสน 
และ 501.70 ลานชิ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐมและยางรถยนตมี
ปริมาณเพิ่มขึ ้นรอยละ 3.72 และ 7.32 ตามลำดับ ตามความ
ตองการใชที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต
และตลาด Replacement ในขณะที ่การจำหนายถุงมือยาง      
มีปริมาณลดลงรอยละ 51.61 ตามการปรับลดการจำหนายผาน
พอคาคนกลางลงของผูผลิตในประเทศ 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง     
ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มมีูลคา 1,440.82 1,593.90 และ 1,068.69 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง 
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.13 11.98 และ 229.99 ตามลำดับ ตามการ
ขยายต ัวของตลาดท ี ่ สำค ัญของไทย เช น จ ีน มาเลเซีย 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุน  

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.00 ตามแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรม    
ยานยนตในประเทศและตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 15.00 ตามความตองการใชที่สูงข้ึน      
ทั่วโลก สำหรับการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมปริมาณยางที่เขาสูตลาดเพิ่มขึ้น 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

การยางแหงประเทศไทยมีการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 
ลานบาท เพื ่อเพิ ่มปริมาณการใชยางพาราในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th 
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ปริมาณการผลิตและจำหนายยางรถยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2564 เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ การผลิตและสงออกถุงมือยางขยายตัวตามความตองการใชที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก และการผลิตและสงออกยาง     
แปรรูปขั้นปฐมขยายตัวจากการสงออกไปยังตลาดจีนและมาเลเซียเปนหลัก        
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต – สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 
         * รวมถึงกระเปาถอืและสิ่งที่คลายกนั อานมาและเครื่องเทยีมลาก 
           **ป 2564 เพิ่มผลิตภัณฑและปรับคาถวงน้ำหนัก  

การผลิต 
     ไตรมาส 1 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีดัชนีการผลิตลดลง 
รอยละ 11.55 เชนเดียวกับการผลิตกระเปาเดินทาง* และ
รองเทา ปรับตัวลดลง รอยละ 35.59 และ 16.41 ตามลำดับ 
จากความตองการที ่ลดลงทั ้งการสงออกและการจำหนาย      
ในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน    
ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส       
โควิด-19  

การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 1 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน มูลคาการสงออกลดลงในทุกผลิตภัณฑ 
หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด เครื่องใชสำหรับ
เดินทาง และรองเทา ลดลงรอยละ 7.71  15.04  และ 8.33 
ตามลำดับ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส         
โควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีตลาดสงออก
สำคัญ ไดแก  สหรัฐอเมริกา เดนมารก ฮองกง และจนี 

     การนำเขา ไตรมาส 1 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน มีมูลคารวม 477.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หนังดิบและหนังฟอก มีมูลคา 190.4 เพิ่มขึ้นรอยละ 33.97  
กระเปา มีมูลคา 131.20 ลดลงรอยละ 2.96  และ รองเทา     
มีมูลคา 155.70 ลดลงรอยละ 6.07 ตามลำดับ ผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหผูบริโภค
ระมัดระวังการใชจาย 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่2 ป 2564 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 2 ป 2564 คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิตกระเปาเดินทาง และ

รองเทา ยังมีแนวโนมชะลอตัว เนื ่องจากความตองการที่ลดลงทั้งจากการจำหนายในประเทศและการสงออก อยางไรก็ตาม           
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนาการสงออกมีแนวโนมดีขึ้นทุกผลิตภัณฑ  เนื่องจากการคนพบวัคซีนและทั่วโลกไดเรงการนำ
วัคซีนมาฉีดใหแกประชาชน รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ อยางไรก็ตาม สถานการณการระบาด
รอบใหมของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีการแพรระบาดและการติดเชื ้ออยางรวดเร็ว อาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั ่นและภาวะ
เศรษฐกิจที่จะชะลอตัวอีกครั้ง 
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ไตรมาส 1 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก  กระเปาเดินทาง* 
และรองเทา มีการผลิตลดลง ตามความตองการที่ลดลงทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สงผลใหการคาระหวางประเทศชะลอตัว ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน และยังมีความกังวล
เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 

  
 

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

การผลิต  
   การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 1 ป 2564    
เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัวเพิ ่มข้ึน  
รอยละ 0.82 เนื่องจากการผลิตเครื่องประดับแท ที่เพิ่มขึ้นรอยละ  
2.88  สวนการผลิตเพชร และเครื ่องประดับเทียม ลดลงรอยละ 
39.39  และ 18.63 ผลจากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส            
โควิด–19  ที่สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย 
การจำหนาย  
      การจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 1 ป 2564 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  มีปริมาณที่ลดลง
ในทุกผลิตภัณฑ คือ เพชร  เครื่องประดับแท  และเครื่องประดับ
เทียมลดลงรอยละ 22.37  10.79  และ 0.46  เนื่องจากผูบริโภค
ระมัดระวังการใชจายและมีความกังวลเกี ่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ    
ในปจจุบัน 

การสงออก  
      อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 1 ป 2564 
เมื ่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปกอน มีมูลคารวม 
1,357.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 13.19 จากมูลคา    
การสงออก พลอย และเครื่องประดับแท  ลดลงรอยละ 39.65 
และ 30.88 โดยมีตลาดสงออกสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง 
และอินเดีย แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ในภาพรวม มีมูลคารวม 1,806.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง   
รอยละ 66.78   

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาสที ่2 ป 2564 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดบัในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2564 คาดวายังมีทิศทางปรับตัวดีข้ึนเล็กนอย เปนผลจากสถานการณ

ทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีขึ้น   และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนาการผลิตมีแนวโนมดีขึ้น แตทั้งนี้ยังตองติดตามสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  รอบใหม ที่มีการกลายพันธุเกิดการแพรระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรง  ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ
ภาพรวมทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ในบางประเทศ เชน อินเดีย และบราซิลพบผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตพุงสูงขึ้นมากติดตอกัน  
อยางไรก็ตาม สถานการณภายในประเทศภาครัฐไดมีมาตรการกระตุนการใชจาย/ลงทุนภายในประเทศ สำหรับมูลคาการสงออก (ไมรวม
ทองคำยังไมขึ้นรูป) คาดวาจะยังมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากผูบริโภคยังคงระมัดระวังการใชจาย สำหรับการนำเขาในภาพรวมคาดวาจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทองคำยังไมข้ึนรูป เน่ืองจากราคาตลาดโลกมีแนวโนมลดลงเกิดการเก็งกำไรจากการซื้อขายทอง          
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ไมรวมทองคํา รวมทองคํา

ไตรมาส 1 ป 2564 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การจำหนายอัญมณีและ
เครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวลดลง จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลให
ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น สำหรับการสงออก มีมูลคาลดลงตามสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีอยูใน
ภาวะชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 
 

ดัชนีผลผลิต จำหนาย สงออก และนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรมและปริมาณจำหนาย รวบรวมจากสำนกังาน 
         เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
         มูลคาสงออกและนำเขา รวบรวมจากกระทรวงพาณิชย โดยการจัดกลุมของ สศอ.  

  ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 1 ป 2564 อยูที ่ระดับ 122.1 ขยายตัว  
รอยละ 2.4 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสินคา
อาหารที ่ขยายตัวไดดี ไดแก อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 17.8 
เนื่องจากมีคำสั่งซื้ออาหารแมวอยางตอเนื่องจากตลาดอเมริกา การขยายชองทาง
จำหนายออนไลนของผูประกอบการ ประกอบกับความนิยมในการเลี้ยงสัตวเลี้ยงที่
เติบโตขึ้นทั่วโลกอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ สับปะรดกระปอง ขยายตัวรอยละ 
13.1 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดหลักอเมริกา ขาวโพดหวานกระปอง 
ขยายตัวรอยละ 12.8 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดญี่ปุ น เกาหลีใต 
ไตหวัน กุงแชแข็ง ขยายตัวรอยละ 9.6 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดใน
ประเทศ น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 6.8 เนื่องจากการปดหีบป 2563/2564 ชากวาป
ที่ผานมา ประกอบกับผลผลิตออยสดมีคุณภาพดี ทำใหไดผลผลิตน้ำตาลตอตัน
ออยโดยเฉลี ่ยสูงขึ ้น และ แปงมันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 5.3 เนื ่องจาก        
มันสำปะหลังเปนสินคาทดแทนขาวโพด จากการที่ราคาขาวโพดในจีนปรับตัว
สูงข้ึน สงผลใหเกิดความตองการใชผลิตภัณฑจากมันสำปะหลังเพ่ิมขึ้น 

 การจำหนายอาหารในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีปริมาณ 
64,930 พันตัน ขยายตัวรอยละ 3.6 (%YoY) เมื ่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน สวนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุนการใชจายของ
ผูบริโภค เชน โครงการคนละคร่ึง เราชนะ สำหรับสินคาบางประเภทที่
มีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น เชน ผลไมกระปองอื่น ๆ   กุงแชแข็ง 
น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ กะทิ ซีอิ๊ว ปลาแชแข็ง ผักผลไมแชแข็ง ปลาหมึก
แชแข็ง รวมถึงอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป  
การสงออก ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีมูลคา 7,104.1 ลานเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวรอยละ 0.3 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
จากสินคาสำคัญ เชน ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากมีคำสั่งซ้ือจำนวน
มากจากจีน เพื่อนำไปใชผลิตเอทานอล ทดแทนขาวโพดที ่ม ีราคาสูง 
รองลงมาคือ สับปะรดกระปอง เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาด
สงออก เชน อเมริกา แคนาดา และรัสเซีย รวมถึงอาหารสัตวเล ี ้ยง 
เนื่องจากแนวโนมการเลี้ยงสัตวที่เติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับธุรกิจ
อาหารสตัวเลี้ยงของไทยไดรับจางผลิต (OEM) ใหกับแบรนดชั้นนำระดับ
โลก  
การนำเขา ไตรมาสที ่ 1 ป 2564 มีมูลคา 4,703.9 ลานเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวรอยละ 6.1 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
จากการนำเขาปลาทูน า เพื ่อรองรับความตองการที่ขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทูนากระปอง รองลงมาคือ ผลิตภัณฑจากแปง เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  และ
กากพืชน้ำมัน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 คาดวาดัชนี
ผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากวัตถุดิบซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตร
ท ี ่ ใช แปรรูปในอ ุตสาหกรรมอาหาร เช น ม ันสำปะหลัง ส ับปะรด          
ปาลมน้ำมัน มีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคในตลาดคูคาหลัก 
ไดแก จีน อเมริกา และยุโรป มีแนวโนมฟ นตัวอยางตอเนื ่องจาก
ความสามารถในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยคาดวาสินคา
อาหารที่ผลิตเพ่ือการสงออก เชน สับปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง 
แปงมันสำปะหลัง ผักและผลไมแชแข็ง เครื่องปรุงรส อาหารสัตวเลี ้ยง
สำเร็จรูป จะมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น   

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ป 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการบริโภค        
ในประเทศและเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟนตัว ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เชน สับปะรด มันสำปะหลัง มีปริมาณเพิ่มขึ้น สงผลใหมี
วัตถุดิบที่ใชแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลผลิตสินคาอาหารที่ขยายตัวไดดี ไดแก อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป สับปะรดกระปอง ขาวโพดกระปอง   
กุงแชแข็ง น้ำตาล และแปงมันสำปะหลัง สำหรับมูลคาการสงออกขยายตัวเล็กนอยจากสินคาสำคัญ เชน ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง สับปะรดกระปอง 
อาหารสัตวเลี้ยง เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกคอยๆ ฟนตัวข้ึน 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 
1/2564 และแนวโนมไตรมาสท่ี 2/2564 

 อุตสาหกรรมรายสาขา                                                                                               

กว. 
 

0-2430-6806 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต  

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

กร. 1 
กร. 1 

0-2430-6804 
0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2430-6805 
   
กว. : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
กร.1 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   
กร.2 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2   

  

 


