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บทสรปุผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสท่ี 2/2564 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2564  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)      

ขยายตัวรอยละ 20.41 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 1/2564 ที่ขยายตัวรอยละ 0.85 สวนหนึ่งไดรับอานิสงส

จากผลของฐานต่ําในไตรมาสท่ี 2/2563 ซ่ึงเปนชวงที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19     

ระลอกแรก รวมถึงในปนี้การสงออกมีการขยายตัวด ีอุตสาหกรรมสําคัญทีข่ยายตัวในไตรมาสที่ 2/2564 อาทิ การผลิต

รถยนต ปจจัยหลักมาจากฐานต่ําในปกอน ท่ีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรกทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัว  

ความตองการสินคาหายไป แตในปนี้สภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศคูคาเติบโตไดมากขึ้น ทําใหการผลิตเพิ่มข้ึน     

เพ่ือตอบสนองตลาดสงออกเปนหลัก ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความตองการชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกที่ขยายตัวตอเนื่อง การเริ่มฟนตัวของประเทศท่ีพัฒนาแลว หลังการเรงฉีดวัคซีนและ

สามารถควบคุมยอดผูติดเชื้อได ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําใหมีคําสั่งซื้อลวงหนาเขามาสูง        

ในทุกรายการสินคา เหล็กและเหล็กกลา ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งในกลุมสินคาเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว 

โดยเฉพาะเหล็กทรงแบนที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องใชไฟฟาที่เติบโตไดดีจากปกอนและการเรงกอสราง

สาธารณูปโภคของรัฐที่ทําใหความตองการใชสินคาในกลุมเหล็กทรงยาวเติบโตมากขึ้น เครื่องปรับอากาศ จากฐานต่ํา

ในปกอนที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกที่สงผลกระทบท่ัวโลก และสงผลตอใหผูผลิตขาดแคลน

ชิ้นสวนสําหรับการผลิตสินคาจากการล็อกดาวนในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย การผลิตยางลอ เนื่องจากปกอน

มีการล็อกดาวนท่ัวโลก ทําใหความตองการหดหายไปจากการหยุดผลิตรถยนตชั่วคราวและกําลังซื้อหดตัว แตในปนี้

บริษัทสามารถทําการผลิตไดตามปกติ ประกอบกับความตองการของยางรถยนตเติบโตตามอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน 

อุตสาหกรรมยานยนต 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญ ไตรมาสที่ 3/2564  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการฟนตัวของ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยู ในระดับสูง อยางไรก็ตามจากสถานการณ              

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยังมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศ 

 อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการขยายตัวไดเพ่ิมขึ้น โดยจะสะทอน

ภาวะการผลิตและการสงออกที่แทจริงของประเทศไดมากข้ึน เนื่องจากมีฐานการคํานวณดัชนีและการสงออกที่เริ่ม

กลับสูภาวะปกติจากสถานการณโควิด-19 โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ รอยละ 10.0 และ 7.0 ตามลําดับ 

 อิเล็กทรอนิกส คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 8.0 และ 7.0 

ตามลําดับ  ตามการขยายตัวของตลาดโลกและตลาดผูบริโภคหลักของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว เชน 

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยนาจะมีการผลิตและการสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เพ่ิมขึ้นไดตามการขยายตัวของตลาดโลก อยางไรก็ตามตองจับตา ไดแก สถานการณขาดแคลนซิปทั่วโลก ซึ่งอาจสงผลตอ

การผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศในระยะสั้นได 
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 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 380,000 คัน โดยแบงเปน การผลิต  

เพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 45-50 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 50-55 

 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 480,000 คัน         

โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ตามการบริโภคในประเทศ  ขณะเดียวกันในยุค New Normal บรรจุภัณฑกระดาษจะขยายตัวไดคอนขางมาก และได

อานิสงสตามการใชงานสําหรับการสั่งสินคาออนไลน ประกอบกับเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม  

ในขณะทีก่ารสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ  

↔  ปูนซีเมนต เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  ปริมาณการผลิตและการจําหนายคาดวา จะเริ่มเห็น

การปรับตัวลดลง  เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงและขยายวงกวางกวาปที่แลว เนื่องจาก

การระบาดในปนี้มีเชื้อกลายพันธุเขามาระบาดดวย  ทั้งนี้การระบาดไดแผขยายเขาไปในโครงการกอสรางตาง ๆ     

โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญของภาครัฐหลายแหง จนรัฐบาลตองประกาศหยุดการกอสรางในพื้นท่ีเสี่ยงเพ่ิมข้ึน  

สวนการสงออก คาดวายังสามารถขยายตัวไดจากตลาดสงออกที่อยูนอกอาเซียน 

↔  สิ่งทอและเครื่องนุงหม  ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอจะขยายตัวตอเนื่องดวยฐานที่ต่ําในปกอน ประกอบกับ      

คําสั่งซื้อจากตางประเทศท่ีมีอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ในขณะท่ีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมนาจะชะลอตัว        

ตามกําลังซื้อในประเทศที่ลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น และไดรับผลกระทบจากปญหา    

การระบาดของคลัสเตอรโรงงาน แตมีสัดสวนไมมากนักเมื่อเทียบกับตลาดรวม อยางไรก็ตาม ความตองการ

เครื่องนุงหมในตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคูคาสําคัญที่ เศรษฐกิจฟนตัว เชน จีน 

สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

 ↔   ไมและเครื่องเรือน คาดการณวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง       

จากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการจําหนายเครื่องเรือน  

ทําดวยไมในประเทศ คาดการณวาจะยังคงชะลอตัวจากผลกระทบการระบาดระลอกลาสุดท่ีเกิดข้ึน 

↔   ยา คาดวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.48 ตามแนวโนมการหดตัวตอเนื่องของตลาด

ในประเทศ สําหรับการสงออกคาดวาจะยังขยายตัวไดในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาว      

 ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนต คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.23 ตามแนวโนมการขยายตัว       

ของอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.67           

ตามความตองการใชที่สูงขึ้นทั่วโลก สําหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 จากการ

ปรับตัวสูงข้ึนของราคายางทําใหมีแนวโนมปริมาณยางเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึน 

 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากตลาดคูคาหลักยังคงมีความตองการบริโภคอยางตอเนื่องจากการคลายมาตรการล็อกดาวน ประกอบกับ       

มีปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา อยางไรก็ตาม สถานการณการผลิตและการสงออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของ

โควิดรอบใหมที่เกิดข้ึนในประเทศและประเทศคูคา ซึ่งอาจสงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง  
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 

GDP  

ขยายตัวรอยละ 7.5 (%YoY) 

 

 

 ผ ลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ  GDP 

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 ขยายตัวรอยละ 7.5      

โดยขยายตัวเรงขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากชวงเดียวกัน

ของปกอนที่หดตัวรอยละ 12.1 และปรับตัวดีข้ึนจาก

ไตรมาสท่ีผานมาที่หดตัวรอยละ 2.6  

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 

ขยายตัวรอยละ 16.8 (%YoY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 

ขยายตัวรอยละ 16.8 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา     

ที่ขยายตัวรอยละ 1.0 และจากชวงเดียวกันของปกอน      

ที่หดตัวรอยละ 14.7 โดยปรับตัวดีขึ้นตามการผลิตสินคา

เพื่อการสงออกเปนหลัก เชน อุตสาหกรรมยานยนต     

เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา และผลิตภัณฑ

ยาง เปนตน  

ทีมา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

 

ทีมา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 

ของป 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหน า      

แ ล ะดี ขึ้ น สี่ ไ ต ร ม าส ต อ เ นื่ อ ง  สอด คล อ ง กั บ            

การขยายตัวของการสงออกที่มีความตองการ      

ของตลาดตางประเทศเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน (5) 

แ ล ะ  CLMV ใ นกลุ ม อุ ต ส าหกร ร มย า น ย น ต         

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ  เครื่องใชไฟฟา และ

ผลิตภัณฑยาง ที่ ขยายตัวอยางมีนัยสําคัญและ

ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ไทยยังคงตองเฝาระวัง      

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ 

(สายพันธุเดลตา) ที่กําลังระบาดในประเทศและ     

ทั่วโลกขณะนี้ 
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ดัชนีอตุสาหกรรมที่สําคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

ขยายตัวรอยละ 20.4 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 

ระดับการจําหนายสินคาหดตัวรอยละ 18.9 

(%YoY) 

 

 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

อยูที่ระดับ 96.54 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (103.87) 

ร อยล ะ  7 . 1 และ เพิ่ ม ข้ึ นจาก ไตรมาส เดี ย ว กั น            

ของป 2563 (80.17) รอยละ 20.41  

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตน้ําตาล     

การผลิตยานยนต และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

เปนตน 

     สํ าหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส งผล ให ด ัชน ีผลผล ิต

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 

ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจร

อิ เล็กทรอนิกส  และการผลิตเหล็กและเหล็กกลา         

ขั้นมูลฐาน เปนตน 

 

 

 

 

     ในไตรมาสท่ี 2 ป 2564 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 

97.90 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (100.35) รอยละ 

2.44 แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 

(82.35) รอยละ 18.88 

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลง    

จากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต

ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ และการผลิตคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคา

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การผลิต

ยานยนต การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

และการผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 

   ระดับการสํารองสินคาเพ่ือจําหนายเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.9 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

อัตราการใชกําลังการผลิต อยูที่รอยละ 63.21 

 

 
 

 

     ในไตรมาสที ่ 2 ป  2564 ด ัชน ีส ินค าสําเร ็จร ูป      

คงคลังอยูที่ระดับ 140.82 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 

(139.24) รอยละ 1.1 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ของป 2563 (128.11) รอยละ 9.9 

     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 

การผลิตน้ํามันปาลม และการผลิตเหล็กและเหล็กกลา

ขั้นมูลฐาน เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสําเร็จรูป

คงคลังเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก 

การผลิตยานยนต การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

ตอพวง และการผลิตเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 อัตราการใชกําลังการผลิต

อยูที่ระดับรอยละ 63.21 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา 

(รอยละ 67.44) แต เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียว กัน        

ของป 2563 (รอยละ 52.81) 

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิต

ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต   

การผลิตน้ําตาล  และการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ     

เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิต

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การผลิต

ยานยนต การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 

และการผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 

 

 

 

 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนคีวามเชื่อม่ันภาคอตุสาหกรรม 

ไตรมาส 2 อยูที่ระดับ 82.43 

 
 

และใหสถานประกอบกิจการพิจารณาคัดกรองพนักงาน

กอนเขาสถานประกอบกิจการอย าง เข มงวดและ

ม า ต ร ก า ร  Bubble and seal เ ป น ก า ร ส ก ัด เ ชื ้อ        

โควิด -19 และป อง กันผู มี ความเสี่ ย ง ในพื้ นที่ที่ มี           

การแพรระบาดสูงขยายวงกวางลุกลามสูภาคการผลิต   

ในโรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ แคมปคนงาน 

และชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงสีแดงเขม เปนตน       

     ในไตรมาสที่  2 ของป 2564 ดัชนีความเชื่อม่ัน

ภาคอ ุตสาหกรรมม ีค า  82.43 ลดลงจากไตรมาส         

ที ่ผานมา (85.30) แต เพิ่ม ข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน      

ของป 2563 (78.10) สวนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ

ลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 91.80 ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของป 2563 (92.37)  

     ปจจัยลบที่สงผลตอการลดลงของความเชื่อมั่น

ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 2 ป 2564 ยังเปนผล

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น       

ในไทย จากการกลายพันธุของไวรัสโควิด-19 มีจํานวน  

ผูติดเชื้อในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นประมาณ 2,000-5,000 คน

ตอวัน สงผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ       

ฟนตัวชาจากการล็อกดาวนในพ้ืนท่ีเสี่ยงสีแดงเขม 

(ก.ท.ม และปริมณฑล) นอกจากนี้การฉีดวัคซีนยังทําได

จํากัดในกลุมบุคลากรทางการแพทยและผูที่มีโรคเรื้อรัง 

7 โรค เนื่องจากหลายปจจัย เชน ความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนไม เป น ไป         

ตาม เป าหมาย  แต ก็ยั งมี ป จจั ย ท่ีพยุ ง เ ศรษฐ กิจ          

ภ า คก า ร ผ ลิ ต ใ ห ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง              

และไมหยุดชะงัก โดยมีมาตรการ Good Factory 

Practice (GFP) ใหส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร พ ิจ า ร ณา

ประเมินตนเองดวยโปรแกรม Thai Stop Covid Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 

 

 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน       

ของปกอน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟนตัวตอเนื่อง เปนอานิสงสใหบรรยากาศการคาในประเทศคูคาหลักของ

ไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึน อีกทั้งมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจในแตละประเทศและความคืบหนาในการเรงกระจายวัคซนีโควิด-19 

ใหเขาถึงประชาชนทุกภาคสวน เปนปจจัยหนุนใหการคาระหวางประเทศของไทยขยายตัวดีขึ้นตามลําดับ” 

 การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 134,449.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเปนมูลคาการสงออก 68,186.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน และมูลคาการนําเขา 66,263.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.95 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยดุลการคาไตรมาสที่ 2 ป 2564 เกินดุล 1,923.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

โครงสรางการสงออกสินคา  

 
 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่  2 ป 2564 มีมูลคา 68,186.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ            

ซึ่งขยายตัวสูงถึงรอยละ 31.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

สินคาเกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 7,302.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.77 สินคาอุตสาหกรรม

การเกษตร มีมูลคาการสงออก 4,904.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.74 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคา     

การสงออก 53,514.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 33.76 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 

2,463.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 82.04 

สินคาอุตสาหกรรมท่ีมีการสงออกขยายตัว อาท ิรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 

6,928.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 120.41) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคา          

การสงออก 5,483.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.79) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 3,671.97    

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 48.57) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 2,801.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 49.86) เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 2,515.03 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 66.11) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 

    ไตรมาสที่ 2 ป 2564 การสงออกสินคาไปยังตลาด

คู ค าหลั กของ ไทยมี อั ตราการขยายตั ว เ พ่ิ มขึ้ นทุ กตลาด                  

ทั้งสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา 

จีน และญี่ปุน ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก อาเซียน   

(9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน  และสหภาพยุ โรป            

(27 ประเทศ) รวมคดิเปนรอยละ 70.8 และการสงออกไปยังตลาด

อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 29.2 ของการสงออกท้ังหมด โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) 

สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ปุ น และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)       

คิดเปน รอยละ 23.9, 15.0, 15.1, 9.0 และ 7.8 ตามลําดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเมื ่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปก อน พบว า สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงที่สุด รอยละ 49.85 ถัดมา คือ อาเซียน (9 

ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน คิดเปนรอยละ 33.44, 

30.41, 29.22 และ 19.97 ตามลําดับ  

โครงสรางการนําเขาสินคา  

 

การนําเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 66,263.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 

47.95 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง มีมูลคา    

การนําเขา 9,830.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 92.89 สินคาทุน มีมูลคาการนําเขา 15,931.92 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 27.31 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป มีมูลคาการนําเขา 29,180.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 53.12 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนําเขา 7,460.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.31 

ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนําเขา 3,709.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 61.51 และ

สินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการนําเขา 149.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 51.08 
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ตลาดนําเขาสินคา 

 

 

ไตรมาสที่ 2 ของป 2564 ตลาดนําเขาสําคัญ

ของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกตลาด ซึ่งเปนไปในทิศทาง

เดียวกับการสงออก อาทิ ตลาดอาเซียน (9 ประเทศ) 

ญี่ ปุ น  จี น  ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( 27 ป ร ะ เ ท ศ )  แ ล ะ

สหรัฐอเมริกา ทั้ง 5 ตลาดมีสัดสวนการนําเขารวมคิด

เปนรอยละ 68.3 และการนําเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปน

รอยละ 31.7 ของการนําเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 
 

 

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

คิดเปนรอยละ 25.2, 17.7, 13.1, 7.0 และ 5.4 ตามลําดับ 

 อัตราการขยายตัวของการนําเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวในตลาดหลัก โดยเฉพาะ

ตลาดอาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 52.06 รองลงมา คือ ญี่ปุน จีน สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 

และสหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 45.76, 34.03, 31.79 และ 5.75 ตามลําดับ 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 2 ป 2564 

 
“ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลก บรรยากาศการคา และภาคการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมาตรการฟนฟู

และกระตุนเศรษฐกิจในแตละประเทศ รวมทั้งการเรงฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภูมิคุนกันหมูที่มีอยางตอเนื่อง สงผลให     

ความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนตอไปได” 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 
 (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 

Rate 

Policy 

Rate 

สหรัฐฯ   12.2  4.8   0.2a  49.9  38.1 At 5.8 At 0.00-0.25 

จีน  7.9  1.4  14.1a  49.0a  28.2a At 3.9a At 4.35 

ญี่ปุน   1.6a  0.1  1.1a  42.5  21.9 At 2.9 At -0.10 

เกาหลีใต  5.9  2.5  4.4a  42.1  37.5 At 3.9 At 0.50 

สิงคโปร   14.7    2.2  11.4a  11.6a  7.2a At 2.6a At 0.15 

ไทย   7.5  2.4  20.4  31.8  47.9 At 2.0 At 0.50 

ที่มา : https://www.ceicdata.com, https://data.imf.org, https://www.nesdc.go.th, https://www.trademap.org, http://tradereport.moc.go.th,  

หมายเหตุ : a เปนตัวเลขคาดการณไตรมาสที่ 1 ป 2564  

 ภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัวตอเนื่อง ตามอุปสงคการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะการสงออกและนําเขา        

ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งสงผลตอเนื่องมายังภาคการผลิตที่หลายประเทศปรับตัวอยูในเกณฑดี ดานอัตรา     

การวางงาน อัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบ้ียนโยบายยังคงอยูในภาวะทรงตัว 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00-0.25% เพ่ือสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจและ   

การลงทุนภายในประเทศ กอใหเกิดสภาพคลองในระบบการเงินและผลักดันใหภาคธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง 

 สําหรับราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุมประเทศขนาดใหญฟนตัว สงผลให   

มีความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ โดยราคาน้ํามันดิบดูไบไตรมาส 2 ป 2564 เฉลี่ย

อยูที่ 67.5 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2563 เฉลี่ยอยูที่ 30.9 ดอลลารสหรัฐฯ 

ตอบารเรล สวนราคาน้ํามันดิบ NYMEX สงมอบชวงเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยูท่ี 72.6 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล 

 อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที ่ตองจับตามอง อาทิ การแพรระบาดของเชื ้อไวรสั       

โควิด-19 ที ่ยังคงยืดเยื้อและการกลายพันธุ ซึ ่งอาจสงผลใหภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโตไดในกรอบที่จํากัด รวมถึง 

ตนทุนดานโลจิสติกสที่ปรับสูงข้ึนทั้งคาระวางเรือขนสงสินคาที่เกิดจากการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและราคาน้ํามัน

ที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ทั้งนี้ ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงไดรับ

อานิสงสจากการขยายตัวของปริมาณการคาในกลุมประเทศเศรษฐกิจหลัก ประกอบกับการฉีดวัคซีนโควิด-19       

ในอัตราเรง เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสรางความเชื่อมั่นใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะขางหนาดําเนิน

ตอไปได 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 2/2564  

และแนวโนมไตรมาสที่ 3/2564 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

 

ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลคาการนําเขา 

 

 

 
 

 

 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา               
แหงประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสที่  2 ป  2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 109.3 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 33.3 

(%YoY) และขยายตัวจากไตรมาสที่ผ านมารอยละ 1.0 (%QoQ) 

เนื่องจาก การฟนตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงราคาเหล็ก        

ในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยเมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเหล็กทรงยาวขยายตัว   

รอยละ 24.7 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัวมากท่ีสุด คือ ลวดเหล็ก   

แรงดึงสูง ขยายตัวรอยละ 56.5 รองลงมา คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ

ชนิดรีดรอน ขยายตัวรอยละ 33.1 และ ลวดเหล็ก ขยายตัวรอยละ 27.2 

ดานการผลิตเหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 61.8 ผลิตภัณฑท่ีการผลิต

ขยายตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 100.4 รองลงมา 

คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ขยายตัวรอยละ 

82.0 และ 70.2 ตามลําดับ   

  ก า ร บ ริ โ ภ ค ใน ป ร ะ เ ทศ  ไ ต ร ม า ส ที่  2 ป  256 4

มีปริมาณ  5.2  ลานตัน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน

รอยละ 37.3 (%YoY) และขยายตัวจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 6.5 

(%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภค

เหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 34.6 จากการบริโภคเหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 48.5  และเหล็กลวด ขยายตัว

ร อยละ 28.6  สํ าหรั บการบริ โภค เหล็ กทรงแบน ขยายตั ว

รอยละ 38.7 จากการบริโภคเหล็กแผนบางรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 

70.3 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 60.8 และ

เหล็กแผนรีดรอน ขยายตัวรอยละ 33.1  

  การนําเขา ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 3.4 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 67.2

(%YoY) และ ขยายตัวจากไตรมาสที่แลวรอยละ 29.4 (%QoQ) โดย

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนําเขาเหล็กทรงยาว

ขยายตัวรอยละ 42.1 ผลิตภัณฑที่มีการนําเขาขยายตัวมากที่สุด คือ 

เหล็กลวด ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 90.9 รองลงมา

คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon Steel ขยายตัวรอยละ 72.4 และ

เหล็กลวด ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 70.7  สําหรับการ

นําเขาเหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 76.4 ผลิตภัณฑที่มีการนําเขา

ขยายตัวมากที่สุด คือเหล็กแผนรีดรอน ประเภท Alloy steel

ขยายตัวรอยละ 223.2 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท 

Alloy steel ขยายตัวรอยละ 180.9 และเหล็กแผนบางรีดรอน 

ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ151.1  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสท่ี 3 ป 2564

คาดการณวาจะขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่ องจากการฟ นตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ประกอบกับ         

ราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยูในระดับสูง อยางไรก็ตามจากสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยังมีความเสี่ยงจากการ

หยุดชะงักของอุตสาหกรรมตอเน่ืองในประเทศ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสท่ี 2 ป 2564 ขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563           
จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนขยายตัว เชน  ลวดเหล็กแรงดึงสูง เหล็กโครงสราง

รูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบสังกะส ี
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก                  

การจําหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

      การผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอยูที่ 

112.6 โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 0.57 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึน

เมื่อเ ทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 42.6 (%YoY)  

เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมีคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 

จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 และความตองการจากตลาดหลักของโลก โดยสินคา

ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาว   

สายเคเบิ้ล คอมเพรสเซอร เตาอบไมโครเวฟ  มอเตอรไฟฟา ตูเย็น     

พัดลม กระติกน้ํารอน และสายไฟฟา เพ่ิมขึ้นรอยละ 59.8, 53.3, 45.6, 

45.5, 44.9, 43.1, 40.6, 38.9, 34.3, 32.4 และ 22.2 ตามลําดับ  

 

      การจําหนายในประเทศ ไตรมาส 2 ป 2564 สินคาที่มี

การปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

ไดแก เครื่องซักผา หมอหุงขาว คอมเพรสเซอร กระติกนํ้ารอน 

สายเคเบิ้ล เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟา ตูเย็น มอเตอรไฟฟา 

พัดลม และเครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นรอยละ 60.3, 53.6, 

38.5,  32.8,  21.7, 19.8, 14.9, 14.1, 9.2, 4.9 และ  3.2 

ตามลําดับ  

   การนําเขาเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 

4,518.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว  

รอยละ 1.6 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ 

ปกอนรอยละ 31.9 (%YoY) โดยสินคาหลักที่มีการนําเขา

เพิ่มขึ้น ไดแก ตูเย็น พัดลม เครื่องซักผา คอมเพรสเซอร

หมอแปลงไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ และมอเตอรไฟฟา 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 71.1, 66.9, 63.9, 57.5, 54.1, 42.8 และ 

42.29 ตามลําดับ 

   การสงออกเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2564 มีมูลคา  

การสงออก 6,889.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยลดลงจาก 

ไตรมาสที่แลวรอยละ 3.5 (%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

เดี ยว กันของป ก อนร อยละ  35.5 (%YoY) จากตลาด

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน โดยตูเย็น สายไฟฟาและ  

สายเคเบิ้ล หมอแปลงไฟฟา และพัดลม ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 

10.4, 6.4, 2.4 และ 4.3 ตามลําดับ ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ 

เตาอบไมโครเวฟ มอเตอรไฟฟา เครื่องซักผา ปรับตัวลดลง

รอยละ 9.7, 7.7, 6.9 และ 4.5 ตามลําดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3         

ของป 2564 

คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการ

ขยายตัวไดเพ่ิมข้ึน โดยจะสะทอนภาวะการผลิตและการ

สงออกที่แทจริงของประเทศไดมากข้ึน เนื่องจากมีฐานการ

คํานวณดัชนีและการสงออกที่ เริ่มกลับสูภาวะปกติจาก

สถานการณโควิด-19 โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ รอยละ 

10.0 และ 7.0 ตามลําดับ 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 42.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดยีวกันกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ

โลกเริ่มฟนตัว ทาํใหประเทศไทยมีปรมิาณคําสั่งซื้อสินคาเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยสินคาที่มกีารปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ตูเย็น สายไฟฟาและ

สายเคเบ้ิล หมอแปลงไฟฟา และพดัลม และมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึน้ในตลาดสหรฐัอเมรกิา จีน และญีปุ่น 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

อิเล็กทรอนิกส 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก  

อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟาและ

อิเลก็ทรอนิกส  

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีดัชนี

ผลผลิตอยูที่ 99.0 โดยเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.4 (%QoQ) 

และเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 18.0 (%YoY) 

โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก วงจรพิมพ (PCBA), 

แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC), Semiconductor devices transistor 

และ HDD โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.6, 28.0, 21.5, 14.0 และ 12.5 

ตามลําดับ ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก Printer โดย

ปรับตัวลดลงรอยละ 14.3 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ี สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิต 

อยางไรก็ตาม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยังจําเปนตอการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสําหรับ

โครงสรางพื้นฐานทาง IT ทําใหยังคงมีความตองการสินคา

อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน 

     การนําเขาสินคาอิ เล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่  2  

ป 2564 มีมูลคาการนําเขา 10,257.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 2.4 (%QoQ) และเพิ่มขึ้น

ร อยละ 17.4 (%YoY) ในไตรมาสเดียว กันของปกอน  

โดยสินคาหลักท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก วงจรพิมพ  

วงจรรวม (IC) เครื่องพิมพ เครื่องทําสําเนา และ ไดโอด 

ทรานซิสเตอร อุปกรณก่ึงตัวนําและสวนประกอบ ปรับตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.8, 23.1, 21.2 และ 11.0 ตามลําดับ  

    ก ารส ง ออกสิ นค าอิ เ ล็ กทรอนิ กส  ไ ต รมาส ท่ี  2  

ป 2564 มีมูลคาการสงออก 10,050.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 1.3 (%QoQ) และเพิ่มขึ้น

รอยละ 23.0 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

จากการส งออกไปตลาดหลักปรับตัว เ พ่ิม ข้ึน ไดแก  

สหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย โดย HDD และวงจรรวม (IC) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.2 และ 8.1 ตามลําดับ ในขณะทีว่งจรพิมพ

(PCBA) และไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนําและ

สวนประกอบ ปรับตัวลดลงรอยละ 3.9 และ 3.6 ตามลําดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสที่ 3 ป 2564 

คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังขยายตัว

ไดตอเนื่องประมาณรอยละ 8.0 และ 7.0 ตามลําดับ      

ตามการขยายตัวของตลาดโลกและตลาดผูบริโภคหลักของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มี เศรษฐกิจที่ เริ่มฟนตัว เชน 

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน ดังนั้น 

ประเทศไทยนาจะมีการผลิตและการสงออกอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นไดตามการขยายตัวของตลาดโลก 

อยางไรก็ตามตองจับตา ไดแก สถานการณขาดแคลนซิป  

ทั่ ว โลก ซึ่ งอาจส งผลตอการผลิตและส งออกสินค า

อิเล็กทรอนิกสของประเทศในระยะสั้นได 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากตลาดสงออกหลักของประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center, IoT และผลิตภัณฑสําหรบัโครงสรางพื้นฐานทาง IT ทําใหมีการผลิตและคาํสั่งซื้อในตางประเทศเพิ่มขึ้น โดย

สินคาทีม่ีการผลิตปรับตวัเพิ่มขึ้น ไดแก HDD และวงจรรวม (IC) มมีูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย

ความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

 จากการคาดการณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  

ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 380,000 คัน  

โดยแบงเปน การผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรอยละ 45-50 และการผลิตเพื่อ

สงออกรอยละ 50-55 

 การผลิตรถยนต  

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีจํานวน 378,768 คัน ลดลง

จากไตรมาสท่ี 1 ป 2564 รอยละ18.69 (%QoQ)  

แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 

148.45 (%YoY) โดยมีสั ดส วนแบ งเปน การผลิ ต 

รถยนตน่ัง รอยละ 33 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ  

รอยละ 64 และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 3 

 การจําหนายรถยนตในประเทศ  

 ในไตรมาสที ่2 ป 2564 มีจํานวน 175,832 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่  1 ป  2564 รอยละ 6.70 (%QoQ)     

แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

36.79 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีจํานวน 215,381 คัน ลดลง

จากไตรมาสท่ี 1 ป 2564 รอยละ 16.55 (%QoQ)  

แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

114.80 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออก

รถยนตนั่ง รอยละ 29 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 62  

และรถ PPV รอยละ 9 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ

รถยนต 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มมีูลคา 2,556.20 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 5.72  

(%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน

รอยละ 118.22 (%YoY) โดยตลาดสงออกท่ีสําคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน และอินโดนีเซีย 

 มูลคาการนําเขาของสวนประกอบและอุปกรณ 

ยานยนต ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา  2,898.30 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564  

รอยละ 0.51 (%QoQ) และเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 58.68 (%YoY) โดยตลาดนําเขา    

ที่สําคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก 

ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 
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การผลิต การจําหนาย การสงออก

1,171.39 

1,886.65 
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2,625.70 
2,913.16 2,898.30 
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มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ

รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตวั เมื่อเปรยีบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากฐานปที่ผานมาต่ําจากการ

หยุดการผลิตชั่วคราว จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรก สําหรับการจําหนายในประเทศมีการขยายตัว เนื่องจากฐานปที่ผานมาต่ํา 

รวมทั้งตลาดสงออกมีการขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ           

ในหลายประเทศทีเ่ริ่มทยอยออกมา 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

 จากการคาดการณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    

ประมาณการในไตรมาสที่  3 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต         

กวา 480,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 80-

85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีจํานวน  488,908 คัน ลดลง

จ าก ไ ตรมาส ที่  1 ป  2564 ร อ ยละ  5.32 (%QoQ)  

แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 135.75 

(%YoY)  

การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 

ในไตรมาสที่  2 ป  2564 มีจํ านวน  436,4836  คัน 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 0.32 (%QoQ) 

และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 45.01 

(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  

 ใ น ไ ต ร มา ส ที่  2 ป  2564  มี จํ า น ว น  194,643 คั น  

(เปนการสงออก CBU  120,213 คัน และ CKD 74,430 

ชุด) ลดลงจากไตรมาสที่  1 ป  2564 รอยละ 27.77 

(%QoQ) แตเ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 92.79 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 222.96 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 24.59 

(%QoQ) แตเ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 105.23 (%YoY) โดยตลาดสงออกท่ีสําคัญของ

สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก กัมพูชา บราซิล และ

ญี่ปุน 

 มูลคาการนํา เขาของสวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 263.49 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 0.90 

(%QoQ) แตเ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 96.84 (%YoY) โดยตลาดนําเขาที่สําคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน

จีน และสหรัฐอเมริกา  

 

207,385 

431,500 

501,304 516,360 488,908 

301,249 
413,888 

370,229 

435,443 436,836 

100,963 
156,703 

214,561 
269,472 

194,643 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจกัรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

108.64

144.26

227.21

295.65

222.96
133.86

135.52

189.05

265.88

263.49

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรฐั) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนื่องจากฐานปที่ผานมาต่ํา           

และเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 

 

การตลาดและการจําหนาย 

 

 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 2 ป 2564 ขยายตัวรอยละ 5.49 

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตหดตัวรอยละ 4.03 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  ดัชนีผลผลิต

ที่หดตัว เชน ปุยเคมี และน้ํายาลางจาน  

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 2 ป 2564 ขยายตัวรอยละ 

10.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว           

รอยละ 9.41 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) 

ดัชนีการสงสินคาที่ขยายตัว เชน แปงฝุน และสีอุตสาหกรรม 

การสงออกเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 2,549

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.38 เ ม่ือเทียบกับ      

ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 28.19 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยผลิตภัณฑ

หลักที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน เคมีภัณฑ

อินทรีย เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และปุยเคมี การสงออกขยายตัว

ในตลาดหลัก เชน จีน เวียดนาม ญี่ปุน และอินเดีย  

การนําเขาเคมีภัณฑ ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 มีมูลคารวม  

4,668.65 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ7.95 เม่ือเทียบกับ    

ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 28.19           

เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ไ ต ร ม า ส เ ดี ย ว กั น ข อ งป ก อ น  (%YoY)              

โดยผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหมูลคาการนําเขาขยายตัว       

เชน ปุยเคมี และเคมภีัณฑเบ็ดเตล็ด เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 3 ป 2564 คาดวาการสงออกและการนําเขาเคมีภัณฑมีแนวโนมขยายตัว

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  ในตางประเทศเริ่มผอนคลาย

มากข้ึน และการฟนตัวตามทิศทางการบริโภคในประเทศท่ีคาดวาจะทยอยฟนตัว จากการชวยเหลือตามมาตรการตาง ๆ 

ของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน ราคาน้ํามันดิบ       

ในตลาดโลก และสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม เปนตน   

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 2 ป 2564 มูลคาการสงออกและการนําเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การสงออกและการนําเขาขยายตัว เปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สงผล

ใหอุตสาหกรรมเคมีภัณฑบางประเภทขยายตัว เชน เคมีภัณฑอินทรยี เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และปุยเคม ี

 

มูลคาการสงออกและการนําเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดชันกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดชันีการสงสินคา 

 

 

 
ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 2 ป 2564 หดตัวรอยละ 0.91 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตขยายตัว

ร อ ยล ะ  0.81 เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ไ ต ร ม า ส เ ดี ย ว กั น 

ของปกอน (%YoY) ซึ่งดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด 

ไดแก พลาสติกแผน 

ดัชนีการส งสินค า  ไตรมาสที่  2 ป  2564 หดตัว           

รอยละ 3.89 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 

และหดตัวรอยละ 0.47 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%YoY) ซึ่ งดัชนีการส งสินคาที่หดตัว     

มากที่สุด ไดแก ทอและขอตอพลาสติก 

มูลคาการสงออก ไตรมาสที่  2 ป  2563 มีมูลคา 

1,112.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวตัวรอยละ 0.74 

เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตขยายตัว

รอยละ 24.09 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) ซึ่งซึ่งกลุมผลิตภัณฑที่มีการสงออกขยายสูงสุด 

ไดแก กลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพื้น (HS 3918) 

มูลคาการนําเขา ไตรมาสที่  2 ป 2564 ขยายตัว           

รอยละ 3.66 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 

และขยายตัวรอยละ 17.76 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียว กันของป ก อน (%YoY) ซึ่ งกลุ มผลิ ตภัณฑ            

ที่มีการนําเขาขยายสูงสุด ไดแก ไดแก กลุมผลิตภัณฑ

เครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนําเขา (ตนั) 
 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 คาดวาการสงออกและการนําเขาจะขยายตัว เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑ

พลาสติกในประเทศคูคาหลักยังคงขยายตัว อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม         

ทั้งจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม และสถานการณความผันผวน

ของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอาจสงผลกระทบตอราคาตนทุนวัตถุดิบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีปริมาณการสงออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปกอน ขยายตัวตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และจีน 
นอกจากนี้ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหการผลิตของผลิตภัณฑพลาสติก         
บางประเภทเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑพลาสติกท่ีมีความตองการใชอยางตอเนื่อง เชน พลาสติกท่ีใชในอุตสาหกรรม 
ยานยนต และพลาสติกหอกันกระแทกสําหรับการขนสงสินคาตาง ๆ เปนตน 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 2 ป 2564 อยูที่ระดับ 117.22 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.98 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมขีั้นพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมขีั้นปลาย คือ  PP resin  

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 2 ป 2564 อยูที่ระดับ 112.86 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.95 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมขีั้นพ้ืนฐาน ไดแก Propylene สวนกลุมปโตรเคมขีั้นปลาย ไดแก PP resin และ PE 

resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 3,559.76  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

57.93 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สําคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุน เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการสงออก          

ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นรอยละ 88.99 เชน Ethylene, Toluene และกลุมปโตรเคมีข้ันปลายเพ่ิมขึ้นรอยละ 50.71 เชน 

PP resin และ PE resin เปนตน 

การนําเขาปโตรเคมี  ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 มีมูลคา 1,756.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  

61.70 โดยมีการนําเขาปโตรเคมจีากประเทศท่ีสําคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนําเขาเพิ่มขึ้น

ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน รอยละ 79.21 เชน Toluene และ Propylene  เปนตน และกลุมปโตรเคมีข้ันปลายเพิ่มขึ้นรอยละ 

58.34 เชน PE resin และ PP resin เปนตน  

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 3 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 3 ป 2564 คาดวา ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวไดจากเศรษฐกิจหลายประเทศ    

เริ่มกลับมาหลังจากหยุดชะงักหลังจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ที่สงผลใหความตองการสินคา หรือการดําเนินการในหลายภาคสวนเพิ่มข้ึน       

ในตลาดคูคาตางประเทศ และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2564 คาดวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้มีแนวโนมขยายตัว ซึ่งการผลิต          

การสงสินคา และการสงออก อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 5  จากการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน และหลายภาคสวนสามารถเริ่มกลับมา

ดําเนินงานไดตามปกติ แตมีปจจัยลบ คือ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุเดลตา ที่กระจายไปในหลายประเทศจะทําใหเกิดการ

ประกาศล็อกดาวนรอบใหม และสงผลตอการผันผวนของราคาน้ํามันและอุตสาหกรรมปโตรเคมีชะลอตัวลงได     

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2564  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรบัตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันของปกอน รอยละ 6.98 

และ 1.95 (%YoY) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 ที่มีการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ ประกอบกับหลายประเทศไดผอนคลายมาตรการ      

ล็อกดาวน สงผลใหการผลิตและการสงออกปโตรเคมีในไตรมาสนี้ปรับขยายตัวดีขึ้น 
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แนวโนมในไตรมาสที่ 3 ป 2564  
     แนวโนมในไตรมาสท่ี 3 ป 2564 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษ (กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และกระดาษคราฟต) ที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ  
จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการบริโภคในประเทศ  ขณะเดียวกันในยุค New Normal บรรจุภัณฑกระดาษจะขยายตัวไดคอนขางมาก และไดอานิสงส
ตามการใชงานสําหรับการสั่งสินคาออนไลน ประกอบกับเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม  ในขณะท่ีการสงออกจะขยายตัว
ตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ   

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  

 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 
 

    ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ 

 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ท่ีมา   : ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

 
 

การผลิต  
     ในไตรมาสท่ี 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) ขยายตัว       
ในกลุมเยื่อกระดาษ รอยละ 14.43 แตปรับลดลงในกลุมกระดาษ  
ไดแก กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก กระดาษพิมพเขียน และ กลอง
กระดาษ เนื่องจากมีการนําเขาคอนขางมาก แตเม่ือเปรียบเทียบ 
(%YOY) ก าร ผลิ ต เ พ่ิ มขึ้ นต ลอด ท้ั ง  supply chain ตั้ ง แ ต ก ลุ ม          
เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก เพื่อ
ผลิตกลองบรรจุภัณฑ ที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะ          
การซื้อขายทางออนไลนในยุคสถานการณปจจุบันจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19  
การสงออก 
     เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 2 ป 2564      
เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 618.46 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น รอยละ 14.61 จากกลุมเยื่อกระดาษ และกลุมสิ่งพิมพ 
โดยมีประเทศจีน  และสหรัฐอเมริกา เปนประเทศคูคาหลัก ตามลําดบั 
และเม่ือเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการสงออกรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 
42.94 จากเยื่อกระดาษท่ีสงออกเพิ่มสูงถึงรอยละ 221.51 ซึ่งกวา     
รอยละ 90.00 สงออกไปยังประเทศจีน กลุมกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ  และกลุมสิ่ งพิมพ  เ พ่ิมขึ้น รอยละ 19.02 และ 14.69  
มีเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เปนคูคาหลักตามลําดับ 
การนําเขา  

      เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 2 ป 2564      
มีมูลคาการนําเขารวม 880.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบ 
(%QoQ) และ (%YoY) เพิ่มขึ้นรอยละ 11.78 และ 38.25 ตามลําดับ
จากการเพิ่มขึ้นของเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ และสิ่งพิมพ 
เนื่องจากความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษ นําเขาเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง เนื่องจากวิถี    
การดํารงชีวิตปรับเปลี่ยนไปจากผลกระทบการแพรระบาดของ        
เชื้อไวรัสโควิด-19 จําเปนตองมีการนําเขาบางสวน  

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 เม่ือเปรียบเทียบ (%QoQ) ขยายตัวทุกผลิตภัณฑ ยกเวน

กระดาษคราฟต และ (%YoY) พบวา การผลิตเพ่ิมขึ้นในกลุมกระดาษแข็ง กระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก  ซึ่งลวนแลวแตนํามาผลิต

กลองบรรจุภัณฑ  สําหรับการสงออกและนําเขามีมูลคาโดยรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ  (%YoY) 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 

 

 
 

การผลิต จําหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จํานวน 15 โรงงาน 

และ เครื่องสุขภัณฑ จํานวน 38 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 
 

              

 

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 

36.78 ลานตารางเมตร เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 4.81   

(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  38.87 (%YoY) 

เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดคําสั่งซื้อจากตลาดสงออกหลักที่สําคัญ

อยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน สําหรับเครื่องสุขภัณฑ               

มีปริมาณการผลิต 1.98 ลานชิ้น เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ป 2564  รอยละ 

3.46 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 36.49  

การจําหนาย ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 กระเบื้องบุพื้น บุผนัง มีปริมาณ       

การจําหนาย 42.36 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ป 2564 รอยละ 

3.85 (%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 2.14 

(%YoY) ในขณะที่การจําหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจํานวน 0.85 ลานชิ้น 

ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 2.66 แตเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน รอยละ 8.21 จากความตองการของตลาดในประเทศ

ที่ไดรับผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และมาตรการ

สงเสริมการจําหนายของผูประกอบการ    

การสงออก ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 การสงออกกระเบื้องปูพื้น บุผนัง      

มีมูลคา 24.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2564     

รอยละ 12.71 แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 12.76 

ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 63.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 6.91 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน     

ของปกอน รอยละ 46.69 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV  

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

  การผลิตและการจําหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 3 ของป 2564 คาดวาจะมีแนวโนมปรับตัวลดลง เนื่องจาก

ผูประกอบการมีความกังวลกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

โดยเฉพาะจํานวนผูติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหภาครัฐตองยกระดับมาตรการควบคุมยาวนานขึ้นจนกวาสถานการณ     

การแพรระบาดจะคลี่คลาย ประกอบผูบริโภคระมัดระวังการใชจายจากความไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ  สวนการสงออกมีสัญญาณท่ีดีข้ึน

เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาเริ่มฟนตัว และสถานการณการแพรระบาดเริ่มคลี่คลาย  

  

 

ปริมาณการผลิต กระเบื้อง ปูพ้ืน บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ขยายตัวจากยอดคําสั่งซื้อที่เพิ่มข้ึน    

ของประเทศคูคา สวนปริมาณการจําหนายในประเทศและการสงออกขยายตัวตามความตองการของผูบริโภค โดยตลาดหลักในการ

สงออกยังคงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นําเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่  2           

ป 2564 มีจํานวน 11.72 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 

ป 2564  รอยละ 0.49 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน รอยละ 5.43 (%YoY)   

 การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีจํานวน 10.58 ลานตัน ลดลงจาก          

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 รอยละ 1.85 แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน รอยละ 3.17 (%YoY)  

  การสงออก - นําเขาปูนซี เมนต  (ไมรวมปูนเม็ด)             

ไตรมาสที่  2 ป  2564 มีมู ลคาจากการสงออก 75.50          

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 13.99 (%QoQ) เมื่อเทียบ

กับไตรมาสที่ 1 ป 2564  แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 13.66  โดยเพิ่มข้ึนมากจากตลาด     

บังคลาเทศ   สวนการนําเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด)     

มีมูลคา 15.82  ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1  

ป 2564  รอยละ 23.15  แต่เพิมขนึจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอนมากถึง รอยละ 82.40  เนื่องจากฐานในชวง

เดียวกันของปกอนต่ํามาก  โดยเปนการขยายตัวจาก 

สปป.ลาว  และจีน รอยละ 94.23  และ 62.91 ตามลําดบั    

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 3 ของป 2564   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน    ปริมาณ

การผลิตและการจําหนายคาดวาจะเริ่มเห็นการปรับตัวลดลง  เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   มีความรุนแรงและขยายวงกวาง

กวาปที่แลว เนื่องจากการระบาดในปน้ีมีเช้ือกลายพันธุเขามาระบาดดวย  ทั้งนี้ การระบาดไดแผขยายเขาไปในโครงการกอสรางตาง ๆ   

โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญของภาครัฐหลายแหง จนรัฐบาลตองประกาศหยุดการกอสรางในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ิมขึ้น  สวนการสงออก    

คาดวายังสามารถขยายตัวไดจากตลาดสงออกที่อยูนอกอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

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

 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 2 ป 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  การผลิตและการจําหนาย      

ยังสามารถขยายตัวได  แมจะไดรับผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   สวนมูลคาการสงออกมีอัตรา  
ขยายตัวดีจากตลาดสงออกที่อยูนอกอาเซียน  สวนมูลคาการนําเขามีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากจากฐานที่ต่ําในชวงเดียวกัน   
ของปกอน 
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อตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

  การผลิตและจําหนายในประเทศ   

    เสนใยสิ่งทอ  และผาผืน ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 33.09  และ 6.77 (%YoY)  

ปจจัยหลักเน่ืองจากฐานท่ีต่ําในปกอนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังการปดกิจการชั่วคราวใน

บางสวน ประกอบกับไดรับแรงสงจากการสงออกที่ประเทศคูคาเริ่มฟนตัวอยาง 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเวียดนาม สําหรับเสื้อผาเครื่องแตงกาย ดัชนีผลผลิตลดลง 

รอยละ 14.59 (%YoY) จากการบริโภคในประเทศชะลอตัว การปดกิจการชั่วคราว    

หรือถาวร เชน โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรี และเสื้อผา แมการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูป 

ขยายตัวในตลาดสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ฮองกง และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ 

หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 ป 2564 พบวา การผลิตเสนใยสิ่งทอ ขยายตัว รอยละ 

1.76 (%QoQ) โดยเฉพาะกลุมเสนใยประดษิฐ ในขณะที่ผาผืนและเส้ือผาสําเร็จรูป หดตัว 

รอยละ 16.67 และ 12.70 (%QoQ) ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกลาสุด 

      การจําหนายในประเทศของ เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว    

รอยละ 41.63  26.92 และ 9.20 (%YoY) จากฐานท่ีต่ําในปกอนที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณระบาดรอบแรก ประกอบกับความตองการวัตถุดิบเพ่ือการสงออกกลับมา

ขยายตัวในตลาด จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และยุโรป 

การสงออก-นําเขา 

     การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมเริ่มฟนตัวตลอดทั้งหวงโซอุปทาน   

โดยมีมูลคา 1,92.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 32.57 % (%YoY) หากพิจารณา

กลุมสินคา พบวา กลุมสิ่งทอ มีมูลคา 951.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 29.26  

กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 535.98  ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัว รอยละ 15.17  เนื่องจาก

ฐานที่ตํ่าในปกอนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดฯ ทําใหหลายประเทศชะลอคําสั่งซื้อ 

ประกอบกับปญหาการขนสงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวนทั่วโลก แตดวยปจจุบัน ประเทศ

คูคาสําคัญฟนตัวสงผลใหการสงออกขยายตัว ในตลาดสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

และเวียดนาม ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2564 (%QoQ) พบวา การสงออก

กลุมสิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูปชะลอตัว  

  การนําเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,263.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัว รอยละ 33.39 (%YoY) ในกลุมดายและเสนใย และผาผืน สวนหนึ่งเพื่อ

นําไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคําสั่งซื้อท่ีเริ่มกลับมาดีขึ้น ประกอบกับ

ฐานที่ต่ําในปกอน สําหรับเสื้อผาสําเร็จรูป ชะลอตัวจากกําลังซื้อของผูบริโภคใน

ประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากการระบาด และมาตรการการล็อกดาวน 

คาดการณแนวโนมไตรมาสที่ 3 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอจะขยายตัวตอเน่ืองดวยฐานท่ีต่ําในปกอน ประกอบกับคําสั่งซื้อจากตางประเทศที่มีอยางตอเน่ืองตลอดโซอุปทาน ในขณะที่

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมนาจะชะลอตัวตามกําลังซื้อในประเทศลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น และไดรับผลกระทบจากปญหาการระบาด

ของคลัสเตอรโรงงาน แตมีสัดสวนไมมากนักเมื่อเทียบกับตลาดรวม ในขณะที่ความตองการเครื่องนุงหมในตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ประเทศคูคาสําคัญที่เศรษฐกิจฟนตัว เชน จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

 

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกลุมสิ่งทอขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากฐานที่ต่ําในปกอน และตลาด

สําคัญฟนตัว เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน และเวียดนาม ในขณะที่กลุมเคร่ืองนุงหม การผลติชะลอตัวจากกําลังซื้อในประเทศ แมตลาดสงออกฟนตัว  



 

27 
 
 

อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและจาํหนายเครื่องเรือนทําดวยไมใน

ประเทศ  (ลานชิ้น)  

 
ที่มา : สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

การผลิตเคร่ืองเรือนทําดวยไม ไตรมาส 2 ป 2564 มีจํานวน 2.51 

ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 8.73 แตเมื่อเปรียบเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปกอนขยายตัวรอยละ 28.72 จากการ

ผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ 

 การจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศ ไตรมาส 2  ป 2564 

มีจํานวน 0.32 ลานชิ้น ลดลงรอยละ 8.57 และ 3.03 จากไตรมาส

ที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลําดับ เปนผลจาก

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกลาสุด  ที่สงผลให

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 2 ป 2564 มีมูลคารวม 

1,062.77 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.89 และ 50.50 

จากไตรมาสท่ีผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลําดับ 

แบงเปน เครื่องเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ผ น ไ ม มี มู ล ค า  317.80 37.93 แ ล ะ  707.04             

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและชิ้นสวน

ปรับเ พ่ิม ข้ึนรอยละ 75.06 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑ ไม         

ปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.89 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑ

แผนไม ปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 41.90 ท้ังนี้ในภาพรวมการสงออกไม

และผลิตภัณฑไมมีมูลคาเพ่ิมขึ้นทุกกลุมผลิตภัณฑจากการฟนตัว

ของภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญและฐานตัวเลขการสงออก

เมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับต่ํา  

 

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

ไตรมาสที่ 3 ป 2564 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากการผลิต  

เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในขณะทีป่ริมาณการจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศ คาดการณ

วาจะยังคงชะลอตัวจากผลกระทบการระบาดระลอกลาสุดที่เกิดขึ้น 
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 เครอืงเรอืนและชนิสว่น  ผลติภัณฑไ์ม ้
 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูคา่รวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีปริมาณเพ่ิมข้ึน

จากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่การจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศมีปริมาณ

ลดลงจากผลกระทบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกลาสุด ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม        

มีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญและฐานตัวเลขการสงออกเมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับต่ํา 
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อุตสาหกรรมยา 

 

 

 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นําเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที่  2 ป 2564 มีปริมาณ 12,729.97 ตัน 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 10.45 โดยเปนการ

ชะลอตัวของการผลิตยาเม็ด ยาน้ํา ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม 

ซึ่ ง ห ด ตั ว ล ง ร อ ยล ะ  16.04 5.60 14.87 9.77 แ ล ะ  17.39 

ตามลําดับ ตามคําสั่งซื้อที่ปรับลดลง  

 การจําหนายยา ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 มีจํานวน 10,598.15 ตัน 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.95 โดยเปนการ

ชะลอตัวของการจําหนายยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม ซึ่ง

ปรับลดลงรอยละ 7.71 26.52 4.45 และ 16.85 ตามลําดับ       

ในภาพรวมตลาดยาในประเทศยังชะลอตัวตอเนื่องจากไตรมาส

กอน แตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 

2564 ทําใหประชาชนหันไปซื้อยาบางชนิดเพ่ือกักตุนไวใชมากข้ึน 

ตลาดยาในประเทศจึงขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มมีูลคา 102.94 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 6.67       

โดยเปนการชะลอตัวในตลาดเวียดนาม ญี่ปุน  ฟลิปปนส  

อินโดนีเซีย และสิงคโปร สําหรับการนําเขายามีมูลคา 461.19 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน      

รอยละ 1.63 โดยเปนการนําเขายาจากญี่ปุน เยอรมนี อิตาลี 

ฝรั่งเศส และอินเดีย เพ่ิมขึ้น  

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

 การผลิตยาในไตรมาสที่ 3 ของป 2564 คาดวาจะชะลอตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.48 ตามแนวโนม     

การหดตัวตอเนื่องของตลาดในประเทศ สําหรับการสงออกคาดวาจะยังขยายตัวไดในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาว 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 

รัฐบาลไทยไดลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองลวงหนา และสัญญาการจัดซื้อวัคซีน กับบริษัท 

AstraZeneca จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยาชีววัตถุชั้นนําของโลก โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด ผูผลิตยาชีววัตถุรายใหญ      

ของไทยไดรับถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากแอสตราเซนเนกา และสามารถผลิตวัคซีนดังกลาว        

ออกสูตลาดไดตั้งแตเดือนมิถุนายน 2564 ตามกําหนด ทําใหไทยเปนฐานการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แหงแรกของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรรวมถึงการวจิัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ซึ่งจะเปน

สวนสําคัญในการผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการแพทยครบวงจรของอาเซียนตอไป 
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ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 2 ป 2564 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน

ตามความตองการใชยาที่ชะลอตัวลงของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยตลาดในประเทศยังชะลอตัว          

ถึงแมจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน ในขณะที่ตลาดสงออกโดยเฉพาะเวียดนามยังคงหดตัวลงอยางตอเนื่อง 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 

 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต  

และถุงมือยาง  

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต        

และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีจํานวน 0.41 ลานตัน 15.15 ลานเสน 

และ 7,329.05 ลานช้ิน ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมและยางรถยนตมีปริมาณ

เพิ่ ม ข้ึนรอยละ 21.11 และ 112.74 ตามลํ าดับ เนื่องจาก          

มีปริมาณยางเขาสูตลาดเพ่ิมขึ้น และตลาดทั้งในและตางประเทศ

มีการขยายตัวที่ดี ในขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลง

รอยละ 9.43 จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงงาน 

สงผลใหมีการปดโรงงานบางแหงเปนการช่ัวคราว  

 การจําหนายยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    

ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 มีจํานวน 0.11 ลานตัน 11.13 ลานเสน 

และ 701.55 ลานช้ิน ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การจําหนายยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนต        

มี ป ริ ม าณ เ พ่ิมขึ้ น ร อยละ  16.39 และ  88.90 ต ามลํ าดับ           

ตามความตองการใช ท่ีปรับตัวสูงข้ึน ในขณะที่การจําหนาย          

ถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 33.61 จากการปรับลดการ

จําหนายผานพอคาคนกลางลงของผูผลิตในประเทศ 

 การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง     

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีมูลคา 1,287.36 1,597.24 และ 868.17 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    

ของปกอน การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต   และ   

ถุงมือยาง เพ่ิมข้ึนรอยละ 97.33 64.28 และ 97.45 ตามลําดับ 

ตามการขยายตัวท่ีดขีองตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.23 ตามแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรม

เก่ียวเนื่องและตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.67 ตามความตองการใชที่สูงข้ึนทั่วโลก สําหรับ   

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคายางทําใหมีแนวโนมปริมาณยางเขาสูตลาด

เพ่ิมข้ึน 
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ปริมาณการผลิตและจําหนายยางรถยนตในไตรมาสท่ี 2 ป 2564 เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศ การผลิตถุงมือยางชะลอตัวลงจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในโรงงาน แตการสงออกยังขยายตัวไดดี        

การผลิตและสงออกยางแปรรูปข้ันปฐมขยายตัวจากการสงออกไปยังตลาดจีนและมาเลเซีย 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

 

 

 
 

การผลิต การสงออก การนําเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต – สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนําเขา – กระทรวงพาณิชย 
         * รวมถึงกระเปาถอืและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก 

           **ป 2564 เพิ่มผลิตภัณฑและปรับคาถวงนํ้าหนัก  

การผลิต 

     ไตรมาส 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนั 

ของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก กระเปาเดินทาง* 

และรองเทา  มีดัชนีการผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 49.72  8.83  

และ 22.72  ตามลําดับ จากการจําหนายในประเทศ และ

การสงออกเพ่ิมขึ้น   

การสงออก-นําเขา 

     การสงออก ไตรมาส 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ   

ไตรมาสเดียวกันของปกอน มูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นในทุก

ผลิตภัณฑ หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 

เครื่องใชสําหรับเดินทาง และรองเทา เพ่ิมขึ้น รอยละ 

45.17  71.80 และ 41.47 ตามลําดับ เนื่องจากทุกประเทศ

ไดเรงการฉีดวัคซีนสงผลใหผูบริโภคมั่นใจมีการใชจายเพ่ิมขึ้น 

โดยมีตลาดสงออกสําคัญ ที่เพ่ิมข้ึนไดแก  สหรัฐอเมริกา 

เดนมารก ฮองกง และจีน 

     การนําเขา ไตรมาส 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ    

ไตรมาสเดียวกันของปกอน เพ่ิมข้ึนทุกผลิตภัณฑ หนังดิบ

และหนังฟอก มีมูลคา 277.09 เพ่ิมข้ึนรอยละ 90.59  

กระเปา มีมูลคา 107.64 เพ่ิมข้ึนรอยละ 71.70  และ 

รองเทามีมูลคา 136.09 เพิ่มข้ึนรอยละ 47.37 ผลจาก

มาตรการเยียวยาและกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําให

ผูบริโภคหันมาใชจายเพ่ิมข้ึน 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่3 ป 2564 

การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 3 ป 2564 เทียบกับปกอน คาดวาการฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิต

กระเปาและรองเทา มีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากการจําหนายในประเทศลดลง หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิต       

ในทุกผลิตภัณฑยังมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากเกิดการแพรระบาดระรอกใหมภายในประเทศอยางรุนแรงและกระจายวงกวาง         

ทั่วทั้งประเทศ  สําหรับการสงออกไปตลาดตางประเทศเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดีข้ึนจากการที่ท่ัวโลกเรงการฉีดวัคซีน    

จึงสงผลตอความเช่ือมั่น ตลาดตางประเทศจึงกระเตื่องข้ึนไดบาง 
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ไตรมาส 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิตกระเปา

เดินทาง* และรองเทา มีการผลิตเพ่ิมขึ้น ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกและการจําหนายในประเทศ เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีทั่วโลกไดเรงการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน จึงทําใหผูบริโภคคลายความกังวล

และมีการใชจายจึงสงผลตอภาพรวมทางเศรษฐกิจ 



 

31 
 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจําหนาย และการสงออก 

  
 

 
ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต , ดัชนกีารสงสินคา – สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

          2. มูลคาการสงออก การนําเขา – กระทรวงพาณิชย 

 

การผลิต  
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2564 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) ขยายตัวเพ่ิมขึ้น รอยละ 69.56      
จากการผลิตเพิ่มข้ึนทุกผลิตภัณฑ เนื่องจากการจําหนาย     
ในประเทศและการสงออกที่เพ่ิมขึ้น 
การจําหนาย  
การจําหนายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 2 ป 2564 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีปริมาณท่ีลดลงในผลิตภัณฑเพชร 
ลดลงรอยละ 42.43 แตผลิตภัณฑสําเร็จรูป เครื่องประดับแท  
และเครื่องประดับเทียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 40.61 และ 25.89  
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการการเยียวยาที่ออกมาตอเนื่อง     
อีกทั้งผูจําหนายหันมาจําหนายสินคาออนไลนทําใหผูบริโภค
เขาถึงและมีการใชจายเพิ่มขึ้น 
การสงออก 

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) ไตรมาส 2 ป 2564    
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีมูลคารวม 1,399.34 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 111.49 จากมูลคาการสงออก เพชร 
พลอย เครื่องประดับแท  และเครื่องประดับเทียม เพ่ิมขึ้น    
รอยละ 90.62  81.12  131.32  และ 27.02 โดยมีตลาด
สงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง เยอรมนี และ 
อินเดีย  แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ในภาพรวม มีมูลคารวม 2,690.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง    
รอยละ 41.96  จากมูลคาการสงออกทองคํายังไมขึ้นรูป        
ที่ลดลงรอยละ 67.51 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 3 ป 2564 คาดวาจะมีทิศทางท่ีปรับตัวลงลด เนื่องจากสถานการณ

ทางการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ระรอกใหม ที่มีการแพรระบาดรุนแรงและกระจายตัวเพ่ิมข้ึนจํานวนมากตอเนื่องยาวนาน อีกทั้ง

แนวทางการการเรงฉีดวัคซีนก็มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มเข็มที่ 3  เพราะเช้ือรุนแรงขึ้นอาจจะสงผลตอความมั่นใจและการใชจาย ทั้งนี้เศรษฐกิจ

โดยรวมของโลกมีแนวโนมดีขึ้นจากปกอนท่ีฐานต่ํา และผลจากการท่ีทั่วโลกเรงการฉีดวัคซีน  แตคงตองติดตามสถานการณการแพรระบาด

ที่มีการกลายพันธุและแพรระบาดอยางรวดเร็วและรนุแรง  อาจจะสงผลกระทบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ          
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ไมรวมทองคํา รวมทองคํา

ไตรมาส 2 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจําหนายอัญมณีและเครื่องประดับ      

ในภาพรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการผลิตเพื่อการสงออกและการจําหนายในประเทศเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากผลกระทบสถานการณ    

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีมีแนวโนมดีขึ้นจากการท่ีทุกประเทศไดเรงการฉีดวัคซีนใหประชาชนและภาครัฐ       

มีมาตรการสงเสริมและเยียวยาประชาชนสงผลใหผูบริโภคเร่ิมมีการจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 

ดัชนีผลผลิต จําหนาย สงออก และนําเขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ที่มา : ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรมและปริมาณจําหนาย รวบรวมจากสํานกังาน 

         เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

         มูลคาสงออกและนําเขา รวบรวมจากกระทรวงพาณิชย โดยการจัดกลุมของ สศอ.  

  ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 2 ป 2564 อยูที่ระดับ 100.6 ขยายตัว   

รอยละ 3.5 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสินคา

อาหารที่ขยายตัวไดดี เชน มันสําปะหลัง ขยายตัวรอยละ 15.2 จากสินคา

สําคัญคือ แปงมันสําปะหลัง ขยายตัวรอยละ 15.8 เนื่องจากความตองการ

บริโภคของตลาดในและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก

สําคัญของไทย ไดนําเขาแปงมันสําปะหลังเพ่ือใชเปนสินคาทดแทนขาวโพด

เลี้ยงสัตว เนื่องจากราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูในระดับที่สูง รองมาคือ อาหาร

สัตวสําเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 10.1 จากสินคาสําคัญคือ อาหารสัตวเลี้ยง

สําเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 13.0 เนื่องจากมีคําสั่งซื้ออาหารแมวอยางตอเนื่อง

จากตลาดอเมริกา การขยายชองทางจําหนายออนไลนของผูประกอบการ 

ประกอบกับความนิยมในการเลี้ยงสัตวเลี้ยงที่เติบโตขึ้นทั่วโลกอยางตอเนื่อง      

ผักและผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 9.6 จากสินคาสําคัญคือ 1) สับปะรด

กระปอง ขยายตัวรอยละ 60.7 เนื่องจากวัตถุดิบสับปะรดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกับมีคําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจากตลาดสงออกหลักอเมริกา 2) ผักผลไม  

แชแข็ง ขยายตัวรอยละ 22.9 และ 3) ขาวโพดหวานกระปอง ขยายตัวรอยละ 

19.1 

 

     ก ารจํ าหน ายอาหารในประ เทศ  ไ ต รมาสที่  2 ป  2564  

มีปริมาณ 53,281.06 พันตัน ปรับตัวลดลงรอยละ 0.9 (%YoY) เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการบริโภคในประเทศ

ลดลง ไดแก ผักผลไมแปรรูป ปรับตัวลดลงรอยละ 19.6   จากสับปะรด

กระปอง ผลไมกระปองอื่น ๆ และขาวโพดกระปอง รองลงมาคือ 

น้ําตาล ปรับตัวลดลงรอยละ 12.4 จากน้ําตาลทรายดิบ ประมง ปรับตวั

ลดลงรอยละ 10.6 จากทูนากระปอง และน้ํามันปาลม ปรับตัวลดลง

รอยละ 7.3 จากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบรสิุทธิ ์

ก า ร ส ง อ อ ก  ไ ต ร ม า ส ที่  2 ป  2564 มี มู ล ค า  9,099.1  

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.2 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน จากสินคาสําคัญ เชน ผัก ผลไม สด แชเย็น แชแข็ง 

กระปองและแปรรูป เนื่องจากมีการใชมาตรการบริหารจัดการผลไม  

เชิงรุก ประกอบกับสินคามีคุณภาพเปนที่ยอมรับในมาตรฐานระดับโลก 

รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เนื่องจากเปนที่ตองการในตลาด

สําคัญอยางจีน ญี่ปุน และไตหวัน เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

อาหาร อาหารสัตว และเอทานอล อาหารสัตวเลี้ยง เนื่องจากแนวโนม

การเลี้ยงสัตวที่เติบโตอยางตอเนื่อง สงผลบวกธุรกิจตออาหารสัตวเลี้ยง

ของไทยที่มีศักยภาพในการรับจางผลิต รวมถึงไขมันและน้ํามันจากพืช

และสัตว เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดสําคัญ เชน อินเดีย 

มาเลเซีย 

ก า ร นํ า เ ข า  ไ ต ร ม า ส ที่  2 ป  2564 มี มู ล ค า  4,715.1 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.2 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน จากการนําเขาเมล็ดพืชน้ํามัน เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมน้ํามันพืช รองลงมาคือ กากพืชน้ํามัน เ พ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว  และผลิตภัณฑจากแปง  เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป   

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 คาดวา

ดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอย         

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดคูคาหลักยังคง

มีความตองการบริโภคอยางตอเนื่องจากการคลายมาตรการล็อกดาวน 

ประกอบกับมีปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา อยางไรก็ตาม สถานการณ

การผลิตและการสงออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด     

รอบใหมที่เกิดขึ้นในประเทศและประเทศคูคา ซึ่งอาจสงผลตอกําลังซื้อ

ของผูบริโภคลดลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสท่ี 2 ป 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการทยอยฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลก สงผลใหสินคาบางรายการมีคําสั่งซื้ออยางตอเนื่อง ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรที่ใชแปรรูปในอุตสาหกรรม

อาหารที่สําคัญ เชน สับปะรด มันสําปะหลัง เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตสินคาอาหารที่ขยายตัว ไดแก แปงมันสําปะหลัง อาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป สับปะรด

กระปอง ผักผลไมแชแข็ง และขาวโพดกระปอง สําหรับมูลคาการสงออกที่ขยายตัว ไดแก ผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง กระปอง และแปรรูป ผลิตภัณฑ

มันสําปะหลัง อาหารสัตวเลี้ยง ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว 
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ดั ช นีผลผ ลิต  จาํหน่าย  ส่ งออก  และนาํ เข้ า  อุตสาหกรรม

อาหารไตรมาส  2  ปี  2564

สง่ออก (มลูคา่ : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) นาํเขา้ (มลูคา่ : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ)
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทํา 

 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 

2/2564 และแนวโนมไตรมาสที่ 3/2564 

 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 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต  

 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   
  

 


