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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 3/2564 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2564  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว 

รอยละ 0.8 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 2/2564 ท่ีขยายตัวรอยละ 20.7  เปนผลมาจากการระบาดของ     
เชื ้อไวรัสโควิด-19 ที ่แพรระบาดอยางตอเนื ่องเปนวงกวางกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคสวน 
อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 3/2564 อาทิ การกลั่นปโตรเลียม เนื่องจากปนี้มีการหยุดซอมบำรุงโรงกลั่น
ของโรงกล่ันบางราย ประกอบกับความตองการใชในประเทศท่ีชะลอตัวลงจากการระบาด สงผลใหความตองการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงสำเร็จรูปยังคงอยูในระดับต่ำกวาปกอน Hard Disk Drive จากการระบาดระลอกลาสุด ท่ีรุนแรงและกระจาย
ไปมากกวาระลอกที่ผานมา และยังมีการระบาดที่เปนคลัสเตอรของโรงงานของผูผลิต  รถจักรยานยนต เนื่องจาก
ผลกระทบจากการระบาดที ่ร ุนแรงกวาปกอนมาก ทำใหเกิดการขาดแคลนชิ ้นสวนที ่ใช ในการผลิต สำหรับ
อุตสาหกรรมสำคัญที่ยังขยายตัวในไตรมาสท่ี 3/2564 อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จากตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มีการขยายตัวอยางตอเนื ่อง ตามแนวโนมสินคาเทคโนโลยีใหม ๆ ที ่ออกมาที่มีการใชชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกส           
เปนสวนประกอบเพิ่มขึ้นมาก ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ที่มิใชยางลอ เนื่องจากตลาดตางประเทศมีการขยายตัวที่ดี ทำให   
มีคำสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 4/2564  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะขยายตัวเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเล็กนอย เนื ่องจาก            
การขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยูในระดับสูงจึงเปนโอกาสในการแขงขัน
ของผูผลิตในประเทศ                 
 อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการขยายตัวไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 
10.32 และ 3.73 ตามลำดับ เนื่องจากผูบริโภคไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น สถานการณการแพรระบาด
จึงคลี ่คลายขึ ้นตามลำดับ รวมถึงผลกระทบจากน้ำทวมสงผลใหกลุ มสินคาเครื ่องใชไฟฟายังมีความตองการ           
จากผูบริโภคในประเทศ  นอกจากน้ีจากสถานการณโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายในตลาดสงออกหลักของไทย สงผลบวก
ตอการขยายตัวของการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ตองจับตาซึ่งอาจสงผลลบ
ตอการผลิตและสงออกได เชน ปญหาความตึงเครียดระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน 

↔  รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 390,000 คัน โดยแบงเปน การผลิต    
เพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 45-50 

↔  รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 420,000 คัน โดย
แบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ซึ่งไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน สวนการสงออกจะขยายตัว
ตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ 
 ปูนซีเมนต การผลิตและการจำหนายคาดวาจะเริ่มสามารถขยายตัวไดจากปจจัยบวกหลายประการ  อาทิ    
หลังหมดฤดูฝนและภาวะน้ำทวมในพื้นที่ตาง ๆ ลดลง ประชาชนที่ไดรับผลกระทบตองทำการซอมแซมบานเรือน      
ที่เสียหาย  และโครงการกอสรางภาครัฐสามารถดำเนินการตอได 
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↔ สิ่งทอและเครื่องนุงหม  ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอจะขยายตัวตอเนื่อง ดวยฐานที่ต่ำในปกอน ประกอบกับ
คำสั่งซื้อจากตางประเทศที่มีอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ในขณะท่ีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมการชะลอตัวลดลง จาก
นโยบายการเปดประเทศซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคในประเทศใหดีขึ้น ประกอบกับประเทศคูคาสำคัญอยาง จีน 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป ฟนตัว ทั้งนี้ตองติดตามผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนพลังงานในจีน สงผลใหวัตถุดิบ
อยางเสนดายและเสนใยโพลิเอสเตอรปรับราคาขึ้น และเริ่มขาดแคลน กระทบตอการผลิตเส้ือผา ทำใหผูประกอบการ
เลื่อนการผลิต ในขณะที่คำสั่งซื้อลวงหนายังมีไมมาก เนื่องจากความไมมั่นใจตอเวลาในการรับมอบสินคา 
 ไมและเครื่องเรือน ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง จากการผลิต       
เพื่อตอบสนองความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ทั้งน้ีในสวนของปริมาณการจำหนายเครื่องเรือน    
ทำดวยไมในประเทศคาดวาจะสามารถกลับมาขยายตัวจากแนวโนมการระบาดในประเทศท่ีเริ่มชะลอตัว 

↔   ยา การผลิตยาในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.31     
ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 3.34 โดยเฉพาะ    
ในตลาดเวียดนาม เมียนมา ฟลิปปนส และลาว ซึ่งมีแนวโนมความตองการใชยาจากไทยลดลงตอเนื่องจากไตรมาส
กอน      

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 0.31 ตามแนวโนม
การขยายตัวของตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 5.17 เนื่องจากมีประเทศ
คูแขงทางการคาเพ่ิมข้ึน และไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม คาดวาจะขยายตัว
รอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชยางแปรรูปขั้นปฐมของตลาดท้ังในและตางประเทศท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีปจจัยบวกจากเงินบาท
ออนคา การคลายมาตรการล็อกดาวนในประเทศ รวมถึงการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
อยางไรก็ตาม สถานการณการผลิตและการสงออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดที่ยังมีความไมแนนอนสูง  
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 3/2564 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2564 

GDP  

หดตัวรอยละ 0.3 (%YoY) 

 
 
      
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ  ม ว ล ร ว ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ  GDP 
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2564 หดตัวรอยละ 0.3 โดย

ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ 7.6 
แตทั ้งนี ้ปรับตัวดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอนที่หดตัวรอยละ 6.4  
 

 
 

 

 

 

       

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 1.4 (%YoY) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

    GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของป 2564 
หดตัวรอยละ 1.4 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที ่ผานมา       
ที ่ขยายตัวร อยละ 16.9 จากการลดลงของอุปสงค
ภายในประเทศเปนสำคัญ ขณะที่อุปสงคตางประเทศ
ย ั ง ค ง ขย ายต ั ว ไ ด  จ า ก อ ุ ต ส าห กร ร มย า น ย น ต  
อิเล็กทรอนิกสและ เครื ่องใชไฟฟา เปนตน แตทั ้งนี้
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่หดตัว
รอยละ 5.3 
 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ผ ล ผ ล ิ ต ม ว ล ร ว ม ข อ ง ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม                 
ใ น ไ ต ร ม า ส ท ี ่  3 ขอ งป   2564 ป ร ั บ ต ั ว ล ง               
อยางมีนัยสำคัญจากไตรมาสกอนหนาและกลับมา
หดตัวครั ้งแรกตั ้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2563 โดย
ปรับตัวลดลงตามอุปสงคภายในประเทศจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่การผลิต
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
ขณะที ่อุปสงคจากตางประเทศยังคงขยายตัว
ต อเน ื ่องตามการขยายต ัวของเศรษฐก ิจโลก 
อยางไรก็ตาม ไทยควรดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดอยางเครงครัดตามพื้นที่
ติดชายแดน รวมทั้งการเรงฉีดวัคซีนใหครอบคลุม
และท่ัวถึง 
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 0.8 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
หดตัวรอยละ 2.0 

(%YoY) 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูที่ระดับ 90.43 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (96.73) 
รอยละ 6.5 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 
(91.13) รอยละ 0.8  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงจาก ไต รมาสท ี ่ ผ  า นม า  ได  แ ก   ก า รผลิ ต
เครื ่องปรับอากาศ การผลิตยานยนต และการผลิต
น้ำตาล เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลใหด ัชน ีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 
ไดแก การผลิตผลิตภัณฑที ่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และการผลิต
จักรยานยนต เปนตน 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที ่ 3 ป 2564 ดัชนีการสงสินคาอยู ท่ี
ระดับ 91.91 ลดลงจากไตรมาสที ่ผ านมา (97.9)       
ร อยละ 6 . 1 แ ล ะ ล ด ล ง จ า ก ไ ต ร ม า ส เ ด ี ย ว ก ั น         
ของป 2563 (93.76) รอยละ 2.0 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลงจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิตเครื ่องปรับอากาศ     
การผลิตยานยนต และการผลิตจักรยานยนต เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การผลิต
ผลิตภ ัณฑท ี ่ ได จากการกลั ่นป โตรเล ียม การผลิต
จักรยานยนต และการผลิตมอลตและสุราที่ทำจากขาว
มอลต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.2 

(%YoY) 

 
 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อยูที่รอยละ 59.31 

 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยู ท ี ่ระดับ 152.08 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ านมา 
(141.13) รอยละ 7.8 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2563 (119.56) รอยละ 27.2 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
เพ ิ ่มข ึ ้ นจากไตรมาสท ี ่ ผ  านมา ได แก  การผลิ ต
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิตยานยนต 
และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก 
การผลิตยานยนต การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที ่ระดับรอยละ 59.31 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา 
(ร อยละ 62.73) และลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน      
ของป 2563 (รอยละ 60.41) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต   
การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม  และการ
ผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมท่ีสงผลใหอัตราการใชกำลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก      
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต
จักรยานยนต และการผลิตมอลตและสุราที่ทำจากขาว
มอลต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 อยูที่ระดับ 78.23 

 
 

ราคาคาขนสงที่เพิ่มสูงขึ้น และผูประกอบการสงออก  
บางรายประสบปญหาที่ตองแบกรับอัตราการระวางเรือ
ขนสงสินคาทางทะเลที ่ทรงตัวในระดับสูงมาตั ้งแต      
ตนป 2564 สงผลตอตนทุนขนสงที่เพิ่มขึ้น และปญหา
การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอรที ่กระทบหวงโซ
อุปทานทั่วโลกในอุตสหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรม
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

      
ในไตรมาสที่  3 ของป 2564 ดัชนีความเช ื ่อมั่น

ภาคอุตสาหกรรมมีค า 78.23 ลดลงจากไตรมาส         
ที่ผานมา (82.43) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2563 (83.90) สวนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณลวงหนา 
3 เดือน อยูที ่ระดับ 91.07 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2563 (93.60)  
     ปจจัยลบที ่สงผลตอการลดลงของความเชื ่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 3 ป 2564 ยังเปนผล
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตอเนื่องและ
รุนแรงขึ้นในไทย ตั้งแตชวงตนเดือนมิถุนายน 2564 
มาจนถึงชวงปลายไตรมาส 3 ที ่ยังไมคลี ่คลายและ
กระจายวงกวางไปทั ่วประเทศ สงผลใหภาครัฐตอง
ยกระดับมาตรการควบคุมโรครวมทั้งขยายพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขมงวดจาก 13 จังหวัดเปน 29 จังหวัดและ
บังค ับใช มาตรการล ็อกดาวน ตลอดด ือนสิงหาคม            
มีจำนวนผูติดเชื ้อในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส     
ท่ีผานมา เฉลี่ยประมาณ 15,000-18,000 คนตอวัน จาก
มาตรการล็อกดาวนที ่กลาวมา สงผลตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศลดลง มีการทำงานจากที่บาน 
(Work from Home) ส วนการกระจายว ัคซ ีนไปยัง
ประชาชนและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมยังไมเปนไป
ตามเปาหมาย และการแพรระบาดในภาคอุตสาหกรรม
ยังไมคลี่คลาย สงผลตอกำลังการผลิตและการสงมอบ
สินคาลาชา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก 
นอกจากนี้ผู ประกอบการในประเทศยังประสบปญหา
ตนทุนประกอบการท่ีสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

 “มูลคาการคาตางประเทศในไตรมาสที่ 3 ป 2564 ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและการคาโลกที่ขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งหลายประเทศเริ่มผอนคลาย
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทยอยเปดประเทศมากขึ้นตามความเชื่อมั่นจากการเรง
กระจายวัคซีนใหเขาถึงภาคประชาชนเพ่ิมข้ึน เพื่อชวยสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจ 

 การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 135,748.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 67,663.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นรอยละ 15.3 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกัน         
ของปกอน และมูลคาการนำเขา 68,085.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 41.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยดุลการคาไตรมาสที่ 3 ป 2564 ขาดดุล 422.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
โครงสรางการสงออกสินคา  

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 67,663.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัว
เพิ่มขึ ้นรอยละ 15.3 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 6,670.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 34.3 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร     
มีมูลคาการสงออก 4,734.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.0 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
53,485.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.1 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 2,773.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 89.5 

สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกขยายตัว อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
6,505.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.1) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
5,700.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.7) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 3,474.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 8.2) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 2,999.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 50.8) และ
เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 2,702.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 51.7) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
     
 
  ไตรมาสที่ 3 ป 2564 การสงออกสินคาไปยังตลาด  
คูคาหลักของไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดทั้งอาเซียน 
(9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ปุ น และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก อาเซียน (9 
ประเทศ) สหร ัฐอเมร ิกา จ ีน ญี ่ป ุ น และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) รวมค ิดเป นร อยละ 70.6 และการส งออกไปยัง       
ตลาดอื ่น ๆ คิดเป น ร อยละ 29.4 ของการส งออกทั ้งหมด            
มรีายละเอียด ดังนี้ 
 

 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) คิดเปน รอยละ 23.1, 15.9, 14.8, 9.2 และ 7.6 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ประเทศคูคาหลักของ
ไทยขยายตัวทุกตลาด โดยจีน ขยายตัวเพิ่มขึ ้นมากที่สุด รอยละ 32.2 ลำดับถัดมา คือ สหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวรอยละ 19.6 อาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 18.32 สหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 16.4 
และญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 15.4  

 
โครงสรางการนำเขาสินคา 
 
 

 

 

 

 

 

การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคานำเขา 68,085.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 41.0 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมกีารเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคา
เชื ้อเพลิง มีมูลคาการนำเขา 10,479.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 65.3 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 
16,896.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.7 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 29,481.6    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 53.6 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 7,573.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 19.2 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 3,555.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว  
รอยละ 42.8 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 98.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 72.6 
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ตลาดนำเขาสินคา 
 
 

 ไตรมาสที่ 3 ของป 2564 ตลาดนำเขาสำคัญของไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด ในทิศทางเดียวกับการสงออก อาทิ จีน 
อาเซียน (9 ประเทศ) ญี ่ปุ น สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และ
สหรัฐอเมริกา ทั้ง 5 ตลาดมีสัดสวนการนำเขารวมคิดเปนรอยละ 
67.0 และการนำเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 33.0 ของการ
นำเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

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

คิดเปนรอยละ 25.3, 16.1, 13.6, 6.9 และ 5.1 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการนำเขา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในตลาดหลักขยายตัวใน

ทิศทางเดียวกับการสงออก โดยเฉพาะญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 60.3 จีน ขยายตัวรอยละ 38.9 สหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 25.3 สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 19.7 และอาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัว
รอยละ 15.8 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 3 ป 2564 
 

“ภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัวอยูในเกณฑดี เน่ืองจากหลายประเทศคลายล็อกมาตรการควบคุมการแพรระบาด 
กอปรกับไปกับปจจัยหนุนจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในแตละประเทศ รวมทั้ง การเรงกระจายฉีดวัคซีนใหทั่วถึง 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับทุกภาคสวน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวไดตอเน่ือง” 

 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3 ป 2564 
 (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rate 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ   4.7  5.3   6.2  23.4  19.3 At 5.2 At 0.00-0.25 
จีน  4.9  1.0  4.9  23.9  26.5 At 3.9 At 4.35 

ญี่ปุน   7.6a  0.7  5.7  20.4  31.8 At 2.8 At -0.10 

เกาหลีใต  4.0  2.6  5.0  26.5  37.5 At 2.8 At 0.75 

สิงคโปร   6.5    2.5  7.2  19.3  23.0 At 2.4 At 0.67 

ไทย   0.3  0.7  0.7  15.3  41.0 At 1.9a At 0.50 

ที่มา: ceicdata, https://www.nesdc.go.th, https://www.trademap.org, http://tradereport.moc.go.th 
หมายเหตุ: a ตัวเลขไตรมาสที่ 2 ป 2564  

  

 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีทิศทางขยายตัวตอเน่ือง สะทอนไดจากการผลิตและปริมาณการคาของกลุมประเทศ
เศรษฐกิจหลักขยายตัวเพิ่มขึ้น สวนอัตราการวางงานอยูในระดับทรงตัวเปนผลจากตลาดแรงงานยังไมสามารถฟนตัว
ไดเต็มศักยภาพ สำหรับอัตราเงินเฟอมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ดานอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายประเทศทรงตัวอยูใน
ระดับต่ำ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ คงระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.00-0.25% อันเปนการเสริมสภาพคลองใหกับ
ผูประกอบการ เอ้ือใหภาคธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศดำเนินในระยะตอไปได  
 สถานการณราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะอุปทานตึงตัวจากกำลังการผลิตลดลง 
โดยชวงท่ีผานมาสมาชิกบางสวนของกลุมโอเปกพลัสเผชิญกับการแพรระบาดของโควิด-19 ขณะท่ีอุปสงคการใชน้ำมัน
เพื่อดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มีมากข้ึน สงผลใหราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 3 ป 2564 เฉลี่ยอยูท่ี 71.8 ดอลลารสหรัฐฯ 
ตอบารเรล ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2563 เฉลี่ยอยูที่ 43.0 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ดานราคา
น้ำมันดิบ NYMEX ชวงเดือนกันยายนสงมอบ เฉล่ียอยูที่ 71.4 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล 
 อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ตองเฝาระวัง อาทิ ความไมแนนอนจากการกลายพันธุของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่อาจสงผลใหเกิดการระบาดระลอกใหมขึ้นอีกคร้ัง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจน ภาคการ
ผลิตและสงออกประสบปญหาตนทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ความลาชาในการขนสง และคาระวางเรือท่ีปรับ
สูงขึ้น เปนตน ทั้งนี้ ภายใตนโยบายการเปดประเทศตามสถานการณแพรระบาดท่ีคลี่คลายลงและการเรงฉีดวัคซีน
อยางตอเนื่อง เปนปจจัยบวกใหการดำเนินธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ ขับเคลื่อนตอไปได โดยเฉพาะภาคผลิตเพื่อสงออก
ยังคงเติบโตตามเศรษฐกิจในประเทศคูคาหลักที่ฟนตัวอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท่ี 3/2564  
และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2564 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลคาการนำเขา 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา              
แหงประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสที ่ 3 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 95.9 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 8.5 (%YoY) 

แตหดตัวจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 12.5 (%QoQ) เนื่องจากราคา

เหล็กในตลาดโลกที่สูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที ่ผานมา     

โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเหล็กทรงแบน 

ขยายตัวรอยละ 45.7 ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัวมากที่สุด คือ เหล็ก

แผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 106.2 รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก 

และเหล็กแผนเคลือบสังกะส ี ขยายตัวร อยละ 94.6 และ 79.8 

ตามลำดับ  อยางไรก็ตาม การผลิตเหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 11.3 

เนื่องจากความตองการชะลอตัวจากการควบคุมและปองกันการแพร

ระบาดในกลุ มแรงงานกอสราง โดยผลิตภัณฑที ่มีการผลิตหดตัว       

มากทีสุ่ด คือ เหล็กเสนกลม หดตัวรอยละ 43.4 รองลงมา คือ เหล็กเสน

ขอออย หดตัวรอยละ 32.9 และ ลวดเหล็กแรงดึงสูง หดตัวรอยละ 

10.1  

  ก ารบร ิ โภค ในประ เทศ  ไ ต รมาสท ี ่  3  ป   2564

มีปริมาณ  4.4  ลานตัน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน

รอยละ 7.2 (%YoY) แตหดตัวจากไตรมาสที่ผานมา รอยละ 15.5 

(%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภค

เหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 25.8 จากการบริโภคเหล็กแผนบาง

รีดเย็น ขยายตัวรอยละ 87.0 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน

ขยายตัวรอยละ 59.8  และเหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 

31.3 อยางไรก็ตาม การบริโภคเหล็กทรงยาวหดตวัรอยละ 20.4 จาก

การบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 29.6

และเหล็กลวด หดตัวรอยละ 10.3   

  การนำเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 3.5 พันลาน

เหร ียญสหร ั ฐฯ ขยายต ั วจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน

รอยละ 88.8 (%YoY) และ ขยายตัวจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.3

(%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนำเขา

เหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 77.0 ผลิตภัณฑที่มีการนำเขาขยายตัว

มาก คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 549.5

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน) รองลงมา คือ 

เหล็กเสน ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 223.0 และเหล็ก

ลวด ประเภท Stainless steel ขยายตัวรอยละ 140.0  สำหรับการ

นำ เข  า เหล ็กทรงแบน ขยายต ั ว ร  อยละ  92.6 ผล ิ ตภ ัณฑ

ที่การนำเขาขยายตัวมากที่สุด คือเหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท 

Carbon steel P&O ขยายตัวรอยละ 576.1 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน) รองลงมาคือ เหล็กแผนบาง

รีดรอน ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 261.1 และเหล็ก

แผนบางรีดรอน ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 214.5  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสท่ี 4            

ของป 2564 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 4 ป 2564

คาดการณวาจะขยายตัวเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เล็กนอย เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ประกอบ

กับราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยู ในระดับสูงจึงเปนโอกาสในการ

แขงขันของผู ผลิตในประเทศ อยางไรก็ตาม มีความเสี ่ยงจาก

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองในประเทศอาจทำใหความตองการใชเหล็กชะลอตัวลง  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสท่ี 3 ป 2564 ขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563  จากการผลิต
ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน เชน  เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
  

 

 
 

 
 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

     การผลิตเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2564 ดัชนีผลผลิต    
อยูที่ 91.3 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 18.9 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.3 (%YoY) 
เนื่องจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมีคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19 และความตองการจากตลาดหลักของโลก โดย
สินคาที ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ไดแก มอเตอรไฟฟา และคอมเพรสเซอร 
เพิ่มข้ึนรอยละ 93.5 และ 7.1 ตามลำดับ  

 

      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 3 ป  2564 
สินคาที ่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ไดแก กระติกน้ำรอน และ มอเตอร
ไฟฟา เพ่ิมข้ึนรอยละ 51.7 และ 3.33 ตามลำดับ  

   การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ป 2564    
ม ีม ูลค า 4671.7 ล านเหร ียญสหรัฐฯ เพ ิ ่มข ึ ้นจาก       
ไตรมาสที่แลว รอยละ 3.7 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 26.3 (%YoY) โดย
ส ินค าหล ักท ี ่ม ีการนำเข าเพ ิ ่มข ึ ้น ได แก  พ ัดลม 
คอมเพรสเซอร และตูเย็น เพิ ่มขึ ้นรอยละ 79.5 55.2 
และ 25.9 ตามลำดับ 

   การสงออกเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2564 มี
มูลคาการสงออก  6,710.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ลดลงจากไตรมาสที ่แล วร อยละ 2.3 (%QoQ) แต
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.0  
(%YoY) โดย สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และพัดลม 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 30.6 และ 23.1 ตามลำดับ 
ในขณะที่ เตาอบไมโครเวฟ สายเคเบิล ตูเย็น เครื่องซักผา 
ป ร ั บ ต ั ว ล ดล ง ร  อ ยล ะ  39.4 16.6, 0.6 แล ะ  0.3 
ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 4 
ของป 2564 

คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการ
ขยายตัวไดเพิ่มขึ ้นประมาณ รอยละ 10.32 และ 3.73 
ตามลำดับ เนื่องจากผูบริโภคไดรับวัคซนีปองกันโควิด-19 
เพิ่มมากขึ้น สถานการณการแพรระบาดจึงคลี่คลายขึ้น
ตามลำดับ รวมถึงผลกระทบจากน้ำทวม สงผลใหกลุม
สินคาเครื ่องใชไฟฟายังมีความตองการจากผู บริโภค       
ในประเทศ  และจากสถานการณโคว ิด-19 ท ี ่ เริ่ม
คลี่คลายในตลาดสงออกหลักของไทย สงผลบวกตอการ
ขยายตัวของการสงออกอุตสาหกรรมเครื ่องใชไฟฟา 
อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ตองจับตาซึ่งอาจสงผล
ลบตอการผลิตและสงออกได เชน ปญหาความตึงเครยีด
ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน 
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มลูค่าการนําเขา้ มลูค่าการส่งออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 3 ป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว ทำใหประเทศไทยมีปริมาณคำสั่งซ้ือสินคาเครือ่งใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยสินคาทีม่ีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก 
ตูเย็น สายไฟฟาและสายเคเบ้ิล หมอแปลงไฟฟา และพัดลม และมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

อิเล็กทรอนิกส 

 
ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  อิเล็กทรอนกิส 
 

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 
      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่ 3 ป 2564 มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 96.0 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.0 (%QoQ) แต
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 3.4  (%YoY) โดย
สินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก วงจรพิมพ (PCBA), 
แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC) และ Semiconductor devices transistor 
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 11.4 25.3 และ 20.3 ตามลำดับ ในขณะ
ที่สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก Printer และ HDD โดยปรับตัว
ลดลงรอยละ 12.2 และ 10.6 ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ที่  สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การผลิต อยางไรก็ตาม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยังจำเปนตอการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสำหรับโครงสราง
พื้นฐานทาง IT ทำใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 
  

 
     การนำเขาสินคาอ ิเล ็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่ 3  
ป 2564 มีมูลคาการนำเขา 10,907.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.5 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้น
รอยละ 22.9 (%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดย
ส ินค าหล ักท ี ่ม ี การปร ับต ัว เพ ิ ่มข ึ ้ น ได แก   ไดโอด 
ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ ่งตัวนําและสวนประกอบ วงจร
พิมพ และ วงจรรวม (IC) ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 22.1 16.8  
และ 15.6 ตามลำดับ  
    การส  งออกส ินค  าอ ิ เล ็กทรอน ิกส  ไตรมาสที่  3  
ป 2564 มีมูลคาการสงออก 10,740.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 7.2 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้น
รอยละ 25.2  (%YoY) จากไตรมาสเดยีวกันของปกอน จาก
การสงออกไปตลาดหลักปรบัตัวเพิ่มข้ึน ไดแก สหรัฐอเมรกิา 
จีน และเอเชีย โดย  ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนำ
และสวนประกอบ วงจรพิมพ (PCBA) และ วงจรรวม (IC) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 44.8 21.4  และ 16.4 ตามลำดับ ในขณะที่
เครื ่องพิมพ เครื ่องทำสำเนา และสวนประกอบ ปรับตัว
ลดลงรอยละ 13.8  
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส ไตรมาสท่ี 4      
ของป 2564 

คาดวาดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง เนื่องจากการขาดแคลน
ของวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะในกลุมเซมิคอนดักเตอร
จึงทำใหไมสามารถผลิตสินคาไดเต็มกำลังการผลิต แต
ม ูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดต อเน ื ่อง ตามการ
ขยายตัวของตลาดโลกและตลาดผูบริโภคหลักของอปุกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีเศรษฐกิจที่เริ ่มฟนตัว เชน ประเทศจีน 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน ดังนั้น ประเทศไทยนาจะ
มีการผลิตและการสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพิ ่มขึ้น   
ในระยะยาวตามการขยายตัวของตลาดโลก อยางไรก็ตาม 
มีประเด็นที่ตองจับตา ไดแก สถานการณขาดแคลนชิป    
ท ั ่ ว โลก  ซ ึ ่ งอาจส  งผลต  อ  Supply Chain การผลิต             
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ และอาจสงผลตอ
การผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศใน
ระยะสั้นได 
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มลูค่าการนําเขา้ มลูค่าการส่งออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 3 ป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากตลาดสงออกหลักของประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center, IoT และผลิตภัณฑสำหรับโครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำใหมีการผลิตและคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยสินคาทีม่ีการผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก HDD และวงจรรวม (IC) มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ มอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสท่ี 4 ของป 2564 

 จากการคาดการณ โดยสำน ักงานเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรม  
ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2564 จะมีการผลิตรถยนตกวา 390,000 คัน  
โดยแบงเปน การผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อ
สงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 367,345 คัน ลดลง

จากไตรมาสที ่  2 ป 2564 ร อยละ3.02 (%QoQ)  
แตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 3.11 
(%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน การผลิตรถยนตนั่ง  
รอยละ 38 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ รอยละ 59 
และรถยนตเพื่อการพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 3 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที ่3 ป 2564 มีจำนวน 158,740 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 9.72 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 22.99 
(%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 203,992 คัน ลดลง

จากไตรมาสที ่ 2 ป 2564 ร อยละ 5.29 (%QoQ)  
แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
19.36 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปนการสงออก
รถยนตนั่ง รอยละ 34 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 58  
และรถ PPV รอยละ 8 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต 

 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มมีูลคา 2,481.07 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 2.94  
(%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 31.51 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และแอฟริกาใต 
มูลคาการนำเข าของสวนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา  2,856.42 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที ่ 2 ป 2564  
รอยละ 1.44 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 47.42 (%YoY) โดยตลาดนำเขา    
ที่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก 
ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 

356,255 

464,687 465,833

378,768 367,345

206,125 

257,381

188,463 175,832 158,740170,907 
214,385

258,108
215,381 203,992

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

1,886.65 

2,468.57 
2,711.20

2,556.20 2,481.071,937.61 

2,625.70 
2,913.16 2,898.30 2,856.42

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

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากฐานปที่ผานมาต่ำจากการหยุดการผลิต
ชั่วคราว จากการแพรระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก สำหรับตลาดสงออกมีการขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีน        
โควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีทุกประเทศเริ่มทยอยนำมาใช อยางไรก็ดี การจำหนายในประเทศมีการชะลอตัว เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศยังไมฟนตัว 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่4 ของป 2564 
 จากการคาดการณโดยสำน ักงานเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม    
ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2564 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 
420,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  
และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน  274,181 คัน ลดลง

จากไตรมาสท ี ่  2 ป   2564 ร อยละ 43.92 (%QoQ)  
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 23.54 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน  329,926 คัน ลดลง
จากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 24.47 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ร อยละ 20.29 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ใ น ไ ตรม าสท ี ่  3 ป   2564  ม ี จ ำนวน  233,226 คั น  

(เปนการสงออก CBU  100,938 คัน และ CKD 132,288 
ชุด) เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2564 รอยละ 19.82 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 48.83 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 219.10 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 1.73 
(%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 51.88 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก กัมพูชา บราซิล และ
ญี่ปุน 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 266.70 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 1.22 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 96.80 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน
จีน และสหรัฐอเมริกา  

431,500 

501,304 516,360 
488,908 

274,181 

413,888 
370,229 

435,443 436,836 
329,926 

156,703 

214,561 
269,472 

194,643 
233,226 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

144.26

227.21

295.65

222.96 219.10

135.52

189.05

265.88

263.49 266.70

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเปนการลดลงของตลาดในประเทศ อยางไรก็ดี ตลาดสงออกมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการ
ฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศษฐกิจที่ทุกประเทศเริ่มทยอยนำมาใช 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 

คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑมีแนวโนมขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศและตางประเทศเริ่มผอนคลายมากขึ้น และสถานการณหลังจาก
เปดประเทศสงผลใหธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ เชน โรงแรม  สถานท่ีทองเที่ยว และศูนยการคาตาง ๆ จะเริ่มกลับมา

ฟนตัวอีกครั้ง สงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเคมีภัณฑมีการฟนตัวตามความตองการของผูบริโภค 

   
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 อยูที่ระดับ 97.41 หดตัว
รอยละ 6.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)            
ดัชนีผลผลิตที่หดตัว เชน น้ำยาปรับผานุม สีน้ำพลาสติก และ
สบูและเคร่ืองบำรุงผิว และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 
(%QoQ) หดตัวรอยละ 1.89 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 3 ป 2564 อยูที ่ระดับ 97.28  
หดตัวรอยละ 8.53 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
(%YoY) ดัชนีการสงสินคาที่หดตัว เชน น้ำยาปรับผานุม ยาสระผม 
และผงซ ักฟอก และเม ื ่ อเท ียบก ับไตรมาสก อน (%QoQ)  
หดตัวรอยละ 7.34 

การสงออกเคม ีภ ัณฑ  ไตรมาสที ่  3 ป  2564 มีม ูลคา 
2,641.28 ล านเหร ียญสหร ัฐฯ ขยายตัวร อยละ 25.18 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเด ียวก ันของปก อน (%YoY) โดย
ผลิตภัณฑหลักที่ส งผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 
ป ุ  ย เคมี  เคม ีภ ัณฑ อ ินทร ีย   และเคม ีภ ัณฑอนินทร ีย   
และเมื ่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) ขยายตัวรอยละ 
3.62 การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน จีน  ญี ่ปุน 
อินเดีย และอินโดนีเซีย 

การนำเขาเคมีภัณฑ ไตรมาสที ่ 3 ป 2564 มีมูลคารวม  
5,094.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 51.36 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  โดยผลิตภัณฑหลัก 
ที ่สงผลใหมูลคาการนำเขาขยายตัว เชน เคมีภัณฑอินทรีย 
เคมีภัณฑอนินทรีย และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสกอน (%QoQ)  ขยายตัวรอยละ 9.13 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 3 ป 2564 มูลคาการสงออกและการนำเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ทั้งนี้การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงที่ผานมาสงผลใหดัชนีผลผลิตเคมีภัณฑบางประเภทหดตัว 
การจำหนายภายในประเทศที่เกี่ยวของกับเคมีภัณฑลดลง เมื่อเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 
 
การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 3 ป 2564 อยูที่ระดับ 91.60 

หดตัวร อยละ 1.65 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน     

ของปกอน (%YoY) ดัชนีผลผลิตท่ีหดตัวมากที่สุด ไดแก 

ถุงพลาสติก และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ)  

หดตัวรอยละ 2.55  

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2564 อยูที ่ระดับ 

89.55 หดตัวร อยละ 5.05 เมื ่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนีการสงสินคาที่หดตัว

มากที่สุด ไดแก ถุงพลาสติก และเมื่อเทียบกับไตรมาส

กอน (%QoQ) หดตัวรอยละ 3.91  

มูลคาการสงออก ไตรมาสที ่  3 ป  2564 มีม ูลคา 

1,130.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.18 

เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปก อน (%YoY)  

ซึ ่งกลุ มผลิตภัณฑที ่มีการสงออกขยายสูงสุด ไดแก  

กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) และเมื่อเทียบ

กับไตรมาสกอน (%QoQ) ขยายตัวตัวรอยละ 1.62  

มูลคาการนำเข า ไตรมาสที ่  3 ป  2564 มีม ูลคา

1,391.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 25.33 

เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปก อน (%YoY) 

ซึ ่งกลุ มผลิตภัณฑที ่มีการนำเขาขยายสูงสุด ไดแก  

กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) และเมื่อเทียบ

กับไตรมาสกอน (%QoQ) ขยายตัวรอยละ 1.50  

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนำเขา (ตัน) 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 
 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 จะตองติดตามสถานการณหลังจากการเปดประเทศ มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจ
จากภาครัฐ และการกลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะสงผลใหสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
พลาสติกเริ่มกลับมาดีขึ้น อยางไรก็ตามความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลใหตนทุนวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมพลาสติกมีตนทุนท่ีสูงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 
 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีปริมาณการสงออกขยายตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน ขยายตัวตามความตองการของตลาดประเทศคู คาหลัก เชน ญี ่ปุ น สหรัฐอเมริกา จีน และฟลิปปนส 
นอกจากนี ้ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม ภาครัฐมีมาตรการล็อกดาวน
ภายในประเทศ สงผลใหการผลิตของผลิตภัณฑพลาสติกบางประเภทหดตัวลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
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อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

 

 
 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 3 ป 2564 อยูที่ระดับ 118.26 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.69 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมขีั้นพื้นฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมข้ัีนปลาย คือ  PP resin  

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2564 อยูที่ระดับ 116.28 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 7.62 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก Propylene สวนกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP resin และ   

PE resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 3,741.22  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

54.83 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุน เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการสงออกของกลุม  

ปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานเพิ่มข้ึนรอยละ 90.91 เชน Ethylene, Toluene และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มข้ึนรอยละ 51.91 เชน PP resin 

และ PE resin เปนตน  

การนำเขาปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 1,727.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  

73.53 โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขาเพ่ิมข้ึน

ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน รอยละ 136.46 เชน Toluene และ Propylene  เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้นรอยละ 

62.83 เชน PE resin และ PP resin เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2564 คาดวา  ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวไดจากเศรษฐกิจหลายประเทศ    

เริ่มกลับมา หลังจากหยุดชะงักหลังจากสถานการณไวรัสโควิด-19 สงผลใหความตองการสินคา หรือการดำเนินการในหลายภาคสวนเพิ่มข้ึน         

ในตลาดคูคาตางประเทศ แตมีปจจัยลบ คือ การขาดแคลนถานหินและกาซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟาในจีนและสหภาพยุโรป สงผลตอการปรับราคา

น้ำมันเพิ่มข้ึนและทำใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีตนทุนเพิ่มสูงข้ึนได     

  

 

 

 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2564  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.69 
และ 7.62 (%YoY) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 ที่มีการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ ประกอบกับหลายประเทศไดผอนคลายมาตรการ     
ล็อกดาวน สงผลใหการผลิต และการสงออกปโตรเคมีในไตรมาสนี้ปรับขยายตัวดีขึ้น 
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อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 

  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
การสงออก-นำเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ท่ีมา   : ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

การผลิต  
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) การผลิต
ลดลงในทุกสินคา ไดแก เยื่อกระดาษ (-5.07%) กระดาษคราฟต    
(-2.29%) กระดาษลูกฟูก (-4.25%) กระดาษพิมพเขียน (-10.11%) 
ยกเวนกระดาษแข็ง (+5.11%) และเมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) การ
ผลิตเพิ ่มขึ ้นทั ้งเยื ่อกระดาษ (+11.95%) กระดาษแข็ง (+13.77%) 
กระดาษคราฟต (+1.42%) กระดาษลูกฟูก (+1.11%) กระดาษพิมพ
เข ียน (+12.36%)  ยกเว นกลองกระดาษที ่ชะลอตัวเล ็กนอย           
(-1.58%) สวนหนึ่งมีการนำเขาเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ อยางไรก็ตาม 
บรรจุภัณฑกระดาษยังมีความตองการใชเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง
โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันจากการระบาดขอเชื ้อไวรัส        
โควิด-19  

การสงออก 
     เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 
เม ื ่อเปร ียบเท ียบ (%QoQ) ม ีม ูลค าการส งออกรวม 649.04         
ลานเหรียญสหรัฐฯ (+4.94%) จากกลุ มเยื ่อกระดาษ (+31.51%) 
โดยมีประเทศจีน เปนประเทศคูคาหลัก กลุมสิ่งพิมพ (+1.53%) มี
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศคูคาหลัก และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) 
มูลคาการสงออกรวม (+35.82%) จากกลุมเยื่อกระดาษที่สงออก
เพิ่มสูง (+317.28%)  ซ่ึงกวารอยละ 94.08 สงออกไปยังประเทศจีน 
สวนกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ (+1.48%) สงออกไปยังจีน
และเวียดนามเปนหลัก ในขณะท่ีกลุมสิ่งพิมพ สงออกลดลงเล็กนอย  
(-0.47%) มีสหรัฐอเมริกา เปนประเทศคูคาหลัก  

การนำเขา  
        เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสท่ี 3 ป 2564  

มีมูลคาการนำเขารวม 889.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยกลุมเยื่อกระดาษนำเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) รอยละ (+19.80%) 
และ (+242.75%) ตามลำดับ ในขณะที่การนำเขากระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ และสิ่งพิมพ นำเขาลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) รอยละ   
(-4.48%) และ (-36.75%) ตามลำดับ แตเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) นำเขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพ่ิม
สูงขึ้นมากและเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษ เนื่องจากวิถีการดำรงชีวิตปรับเปลี่ยนไป มีการซื้อขายออนไลนมากขึ้น ตลอดจน
การระบาดของโรคโควิด 19  

แนวโนมในไตรมาสท่ี 4 ป 2564  
         แนวโนมในไตรมาสที่ 4 ป 2564 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ 
ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน สำหรับการสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุม       
เยื่อกระดาษ   

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 เม่ือเปรียบเทียบ (%YoY) พบวา การผลิตเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ
ในกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก ซึ่งลวนแลวแตนำมาผลิตกลองบรรจุภัณฑ  สำหรับการสงออกและ
นำเขามีมูลคาโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ  (%YoY) 
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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 3 ป 2564 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
29.79 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 19.26     
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  18.17 (%YoY) 
สำหรับเครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 1.84 ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันกับปกอน รอยละ 8.51 เปนผลจากการยอดคำสั่งซื้อที่ลดลงของ
ตลาดในประเทศ 
การจำหนาย ในไตรมาสที ่ 3 ป 2564 กระเบื ้องบุพื ้น บุผนัง มีปริมาณ   
การจำหนาย 35.51 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 
16.37 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 15.36 
(%YoY) ในขณะที่การจำหนายเครื ่องสุขภัณฑ มีจำนวน 0.69 ลานชิ้น 
ลดลงจากไตรมาสที ่ 2 ป 2564 รอยละ 18.48 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 27.20 จากภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัว
ของตลาดในประเทศ เนื ่องจากผู บริโภคมีความกังวลตอสถานการณ      
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการปดกิจการ หางรานตาง ๆ 
เพื่อควบคุมการแพรระบาด  
การสงออก ในไตรมาสที ่ 3 ป 2564 การสงออกกระเบื ้องปูพื ้น บุผนัง      
มีมูลคา 24.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที ่ 2 ป 2564      
รอยละ 7.46 ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 64.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2564 รอยละ 1.07 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 24.60 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแก
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV  

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาสที ่4 ของป 2564 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของป 2564 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มขึ้น ตามความ
ตองการของตลาดภายในประเทศจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดหลังผานวิกฤตน้ำทวมในหลายพื้นที่
ของประเทศ รวมทั้งการประกาศเปดประประเทศตอนรับนักทองเที่ยงตางชาติตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาดำเนินการไดมากขึ้น และการผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน หลังสถานการณการแพร
ระบาดของเริ่มคลี่คลาย 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ประกาศกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานและ  

หินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลตเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก เนื่องจากหินอุตสาหกรรมดังกลาวมีการนำไปใชประโยชนในโรงงานอุตสาหกรรม
เซรามิก ซ่ึงมีมูลคาการซื้อขายสูงกวาการใชประโยชนเปนหินอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางสมดุลและยั่งยืน 
  
 

ปริมาณการผลิตและการจำหนายในประเทศ กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 ลดลง   
จากภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สวนการสงออก
ขยายตัวตามความตองการของตลาดหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุน  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 4 ของป 2564   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตและการจำหนายคาดวาจะเริ่มสามารถขยายตัวไดจากปจจัยบวกหลายประการ  เชน  หลังหมดฤดูฝนและภาวะน้ำทวมในพ้ืนท่ี
ตาง ๆ ลดลง ประชาชนที่ไดรับผลกระทบตองทำการซอมแซมบานเรือนที่เสียหาย  และโครงการกอสรางภาครัฐสามารถดำเนินการ    
ตอได รวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดผอนคลายมาตรการ LTV-loan to value  ชั่วคราวโดยจากเดิมที่มีเกณฑกำหนด
เพดานปลอยกูได 70-95% จากราคาซื้อขายในสัญญาเปน 100% ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ซึ่งจะกระตุน
ความตองการซื้ออสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นไดบางสวน 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
รัฐบาลไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงเขาสูประเทศไทย โดยผาน  

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 กันยายน 2564  กำหนดใหชาวตางชาติที่มีศักยภาพเขามาลงทุนรวม 3 สวน  ซึ่งรวม
ภาคอสังหาริมทรัพยดวย  โดยมุงหวังการกระตุนกำลังซื้อภายในประเทศ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที ่3 ป 2564 
 มีจำนวน 10.20 ล านตัน ลดลงจากไตรมาสที่  2 ป  2564           

รอยละ 12.94 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ          
ปกอน รอยละ 7.20 (%YoY)   

 การจำหน ายปูนซ ีเมนตในประเทศ (ไม รวมปูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 9.26 ลานตัน ลดลงจาก ไตรมาส  
ที ่2 ป 2564 รอยละ 12.27 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 7.54 (%YoY)  

 การส งออก - นำเข าป ูนซ ี เมนต   (ไม  รวมป ูนเม ็ด)                 
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคาจากการสงออก 48.89 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 35.25 (%QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาส    
ที่ 2 ป 2564 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 
7.67  โดยลดลงจากตลาดเมียนมา  และกัมพูชา รอยละ 
41.10  และ 26.72  เนื ่องจากตลาดสงออกหลักยังไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดคอนขางมาก   

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

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ป 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิตและการจำหนาย
ปรับตัวลดลงจากภาวะน้ำทวมหนักในหลายพื้นที่และเปนชวงฤดูฝน  สวนมูลคาการสงออกมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาด
สงออกหลักยังไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19    
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

การผลิตและจำหนายในประเทศ   
    เสนใยสิ่งทอ ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 9.43 (%YoY)  ปจจัยหลักเนื่องจาก 
ฐานท่ีต่ำในปกอนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของโควิด-19 ประกอบกับ
ไดรับแรงสงจากตลาดคูคาสำคัญฟนตัว ในขณะที่ผาผืนและเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
ดัชนีผลผลิตลดลง รอยละ 15.31 และ 2.20 (%YoY) จากการบริโภคในประเทศ
ชะลอตัว แมการสงออกเส ื ้อผ าสำเร ็จร ูป ขยายตัว ในตลาดสำคัญอยางจีน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 2   
ป 2564 พบวา การผลิตเสนใยสิ่งทอ ชะลอตัว รอยละ 5.55 (%QoQ) โดยเฉพาะ
กลุมเสนใยธรรมชาติ ในขณะที่ผาผืนและเสื้อผาสำเร็จรูป หดตัว รอยละ 12.50 และ 
9.01 (%QoQ) ผลกระทบจากการระบาดระลอกลาสุด 
      การจำหนายในประเทศของ เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว   
ร อยละ 8.24  6.50 และ 5.50 (%YoY) จากฐานที ่ต่ำในปกอนที ่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณระบาด ประกอบกับความตองการวัตถุดิบเพ่ือการสงออกกลับมาขยายตัวในตลาด 
จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพยุโรป 
การสงออก-นำเขา 
     การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมเริ่มฟนตัวตลอดทั้งหวงโซอุปทาน  โดยมี
มูลคา 1,611.50  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.10 (%YoY) หากพิจารณากลุม
สินคา พบวา กลุมสิ่งทอ มีมูลคา 1,055.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 20.05  
กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 555.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัว  รอยละ 6.75  เนื่องจาก
ฐานที่ต่ำในปกอนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดฯ แตเนื่องจากสถานการณการระบาด
คลี่คลายในประเทศคูคาสำคัญฟนตัวหลังอัตราการฉีดวัคซีนอยูในระดับสูง ทำใหการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติมากขึ้น การสงออกจึงเพ่ิมขึ้นในตลาดสำคัญ
อยางสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพยุโรป และจีน  
    การนำเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,257.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัว รอยละ 26.61 (%YoY) ในกลุมดายและเสนใย และผาผืน สวนหนึ่งเพ่ือนำไปใชในการผลิตสินคาเพ่ือสงออกตามคำสั่งซื้อที่ดีขึ้น ประกอบกับฐานท่ีต่ำ
ในปกอน สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป ชะลอตัวจากกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และมาตรการกาศยกระดับ        
การล็อกดาวน 
แนวโนมไตรมาสที่ 4 ป 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอจะขยายตัวตอเน่ือง ดวยฐานท่ีต่ำในปกอน ประกอบกับคำส่ังซื้อจากตางประเทศที่มีอยางตอเน่ืองตลอดโซอุปทาน 
ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมการชะลอตัวลดลง จากนโยบายการเปดประเทศซึ่งจะชวยกระตุนการบริโภคในประเทศใหดีขึ้น ประกอบกับประเทศคูคา
สำคัญอยาง จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ฟนตัว ท้ังน้ีตองติดตามผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนพลังงานในจีน สงผลใหวัตถุดิบอยางเสนดายและเสนใย       
โพลิเอสเตอรปรับราคาขึ้น และเริ่มขาดแคลน กระทบตอการผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม ทำใหผูประกอบการเลื่อนการผลิต ในขณะที่คำสั่งซ้ือลวงหนายังมี       
ไมมาก เนื่องจากความไมมั่นใจตอเวลาในการรับมอบสินคา 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกลุมส่ิงทอขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากฐานท่ีต่ำในปกอน และตลาดสำคัญ
ฟนตัว เชน สหรัฐฯ ญ่ีปุน จีน และสหภาพยุโรป ในขณะท่ีกลุมเครื่องนุงหม การผลิตชะลอตัวจากกำลังซื้อในประเทศ แมการตลาดสงออกฟนตัว  
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม      
ในประเทศ (ลานช้ิน)  

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาส 3 ป 2564 มีจำนวน 2.42 
ลานชิ้น ลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 3.59 แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอนขยายตัวรอยละ  0.41 จากการผลิต
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ 

 การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาส 3 ป 2564 
มีจำนวน 0.29 ล านชิ ้น ลดลงร อยละ 9.38 และ 12.12 จาก      
ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลำดับ เปน
ผลจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19   ที่สงผลให
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 3 ป 2564 มีมูลคารวม 
1,092.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.83 และ 30.10 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผล ิ ต ภ ัณฑ  แ ผ  น ไ ม  ม ี ม ู ล ค  า  305.16 42.27 แล ะ  745.37             
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและช้ินสวน
ปร ับเพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 12.56 ม ูลค าการส งออกผล ิตภ ัณฑ ไม            
ปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 13.26 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑ
แผนไมปรับเพิ ่มขึ ้นรอยละ 40.23 ทั ้งนี ้ในภาพรวมมูลคาการ
สงออกไมและผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มขึ้นทุกกลุมผลิตภัณฑ สาเหตุ
จากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก  และเศรษฐกิจของประเทศ
ที่เปนตลาดสงออกสำคัญของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไทย 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 

ไตรมาสที่ 4 ป 2564 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จากการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ในสวนของปริมาณการจำหนายเคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศคาดการณ
ไดวาจะสามารถกลับมาขยายตัวจากแนวโนมการระบาดในประเทศที่เร่ิมชะลอตัว 
นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีมติเห็นชอบ โครงการธนาคาร       
สีเขียว (Green Bank) เพื่อสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจและใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อ พรอมทั้งเรงดำเนินการสงเสริมให
เกษตรกรและประชาชนปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจบนที่ดินตนเอง ซึ่งจะเปนการเพิ่มทรัพยสิน สรางหลักประกันใหกับครอบครัว 
นอกจากนี้ยังสามารถใชไมมีคาทางเศรษฐกิจดังกลาวเปนหลักทรัพยค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดอีกดวย 

 

 

2.41 2.61 
2.75 

2.51 2.42 

0.33 0.30 0.35 0.32 0.29 

 0

 1

 2

 3

 4

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

 การผลติ   การจาํหน่ายในประเทศ  

839.95 937.28 994.26 
1,062.77 

1,092.80 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

 เครื�องเรอืนและชิ�นสว่น  ผลติภัณฑไ์ม ้
 ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้  มลูคา่รวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาส 3 ป 2564 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก
การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ  มีปริมาณ
ลดลง ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เปนตลาดสงออกสำคัญของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไทย 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที ่ 3 ป 2564 มีปร ิมาณ 13,372.97 ตัน 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 2.83 โดยเปนการ
ชะลอตัวของการผลิตยาเม็ดและยาผง ซึ่งปรับตัวลดลงรอยละ 
6.14 และ 56.51 ตามลำดับ ตามคำสั่งซ้ือที่ปรับลดลง  

 การจำหนายยา ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 11,060.86 ตัน 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 11.22 โดยเปนการ
ขยายตัวของการจำหนายยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาครีม และ  
ยาผง ซึ ่งปรับเพิ ่มขึ ้นรอยละ 6.15 10.69 34.45 21.62 และ 
34.33 ตามลำดับ ในภาพรวมตลาดยาในประเทศมีการขยายตัว   
ที่ดี เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำใหประชาชน
ตื่นตัวและซ้ือยาบางชนิดเพื่อกักตุนไวใชมากขึ้น  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 96.40 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 14.31 โดย
เปนการหดตัวในตลาดเวียดนาม เมียนมา ฟลิปปนส และลาว    
ในสวนของการนำเขายามีมูลคา 589.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 29.41 โดยเปนการ
นำเขายาจากอินเดีย ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 
เพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเขายาจากอินเดียในไตรมาสนี้ มีมูลคาเพิ่มข้ึน
กวารอยละ 132 จึงเปนที ่นาจับตามอง เนื ่องจากอาจสงผล
กระทบตอผูประกอบการไทยในระยะตอไปได 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 
 การผลิตยาในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.31 ตามแนวโนม         
การขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ สำหรับการสงออกคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 3.34 โดยเฉพาะในตลาดเวียดนาม เมียนมา 
ฟลิปปนส และลาว ซึ่งมีแนวโนมความตองการใชยาจากไทยลดลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
รัฐบาลไทยไดลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองลวงหนา และสัญญาการจัดซื้อวัคซีน กับบริษัท 

AstraZeneca จำกัด ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยาชีววัตถุชั้นนำของโลก โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด ผูผลิตยาชีววัตถุรายใหญ      
ของไทยไดรับถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จากแอสตราเซนเนกา และสามารถผลิตวัคซีนดังกลาว        
ออกสูตลาดไดตั้งแตเดือนมิถุนายน 2564 ตามกำหนด ทำใหไทยเปนฐานการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แหงแรกของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรรวมถึงการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ซึ่งจะเปน
สวนสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการแพทยครบวงจรของอาเซียนตอไป 
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ปริมาณการผลิตยาไตรมาสที่ 3 ป 2564 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเล็กนอย ในขณะที่มี
ปริมาณการจำหนายยาในประเทศเพิ่มขึ ้นตอเนื่องตลอดทั้งไตรมาส ตามความตองการใชยาที่ปรับตัวสูงขึ้น       
ในสวนของการสงออกชะลอตัวลงจากการหดตัวของตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมาเปนหลัก 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 

 
 

 
 

ปร ิมาณการผล ิตยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต         
และถุงมือยาง  

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
มูลค าการสงออกยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต  
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 0.50 ลานตัน 14.54 ลานเสน 
และ 7,771.03 ลานช้ิน ตามลำดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตมีปริมาณ
เพิ ่มขึ ้นร อยละ 9.70 และ 1.53 ตามลำดับ เนื ่องจากตลาด
ตางประเทศมีการขยายตัวที่ดี ทำใหมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
การผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 1.36 จากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในโรงงาน ประกอบกับการชะลอตัวของ
ตลาดสงออก  

 การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีจำนวน 0.12 ลานตัน 10.60 ลานเสน 
และ 781.23 ลานชิ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐมและยางรถยนต        
มีปริมาณลดลงรอยละ 4.42 และ 1.88 ตามลำดับ ตามความ
ตองการใชของอุตสาหกรรมเกี ่ยวเน ื ่องที ่ลดลง ในขณะที่         
การจำหนายถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 22.88 เนื่องจาก
มีคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึน 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง   
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 มีมูลคา 1,341.84 1,645.89 และ 664.80 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน   
ของปกอน การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตเพิ่มข้ึน
ร อยละ 99.49 และ 5.84 ตามลำด ับ ในขณะที ่การส งออก         
ถุงมือยางลดลงรอยละ 1.95  

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2564 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 4 ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 0.31 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดสงออก ในสวน
ของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 5.17 เนื่องจากมีประเทศคูแขงทางการคาเพิ่มข้ึน และไทยไมสามารถแขงขันดานราคา
ได สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชยางแปรรูปขั้นปฐมของตลาดทั้งใน
และตางประเทศที่ปรับตัวสูงข้ึน 
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ปริมาณการผลิตยางรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2564 เพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวที ่ดีของตลาดตางประเทศ การผลิต        
ถุงมือยางชะลอตัวลงจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ในโรงงาน ประกอบกับการชะลอตัวของตลาดสงออก สำหรับการผลติ
ยางแปรรูปขั้นปฐมขยายตัวจากการสงออกไปยังตลาดจีนเปนหลัก 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

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

การผลิต 
     ไตรมาส 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก 
มีดัชนีการผลิตเพิ ่มขึ ้นร อยละ 41.16  การผลิต
รองเทามีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ ้นรอยละ 3.77 และ
กระเปาเดินทางลดลงรอยละ 44.26  จากการ
จำหนายในประเทศที่ลดลง  

การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน มูลคาการสงออก
เพิ่มขึ ้นในทุกผลิตภัณฑ หนังและผลิตภัณฑหนัง
ฟอกและหนังอัด เครื ่องใชสำหรับเดินทาง และ
รองเทา เพิ่มขึ้นรอยละ 15.63  43.49 และ 5.93 
ตามลำดับ เนื ่องจากสถานการณในหลายประเทศ  
การระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงและ
หลายประเทศไดเรงการฉีดวัคซีนสงผลใหประชาชน
มั่นใจมีการใชจายเพิ่มขึ้น โดยมีตลาดสงออกสำคัญ 
ที่เพิ่มขึ้นไดแก  สหรัฐอเมริกา เดนมารก ฮองกง 
และจีน 

     การนำเขา ไตรมาส 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน หนังดิบและหนัง
ฟอกมีมูลคา 272.00 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 62.80  กระเปามีมูลคา 89.90 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 21.89  และ รองเทามีมูลคา 
104.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 22.17 
ตามลำดับ   

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่4 ป 2564 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 4 ป 2564 เทียบกับปกอน คาดวาการฟอกและตกแตงหนังฟอกมีแนวโนมดีข้ึน

ตอบรับการสงออกที่เริ่มขยายตัว สำหรับการผลิตกระเปาและรองเทา ยังมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากการจำหนายในประเทศลดลง 
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตกระเปาเดินทางและรองเทาดีข้ึนเล็กนอย อยางไรก็ตามคาดวาสถานการณการสงออก
คาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นกวาปกอนเนื่องจากฐานต่ำ และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หลายประเทศสามารถจัดการปญหา   
การระบาด โดยการล็อกดาวนเฉพาะพื้นที ่สงผลใหเศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนไดบาง  อีกทั้งมีการเรงฉีดวัคซีน จึงสงผลตอความ
เช่ือมั่น  
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ไตรมาส 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก และการผลิตรองเทา   
มีการผลิตเพิ่มข้ึน ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นท้ังการสงออกและการจำหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ท่ัวโลกไดเรงการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน จึงทำใหผูบริโภคคลายความกังวลและมีการใชจาย จึงสงผลตอภาพรวม
ทางเศรษฐกิจ 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 

 
  

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิต , ดัชนีการสงสินคา – สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
        2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 

การผลิต  
การผล ิตอ ัญมณีและเคร ื ่ องประด ับในภาพรวม           
ไตรมาส 3 ป   2564 เม ื ่ อเปร ียบเท ียบ (%YOY) 
ขยายตัวเพิ ่มขึ ้น รอยละ 3.94 เนื ่องจากการผลิต
เพ่ิมข้ึนทุกผลิตภัณฑ  
การจำหนาย  
ก า ร จ ำ ห น  า ย อ ั ญ ม ณ ี แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ะ ดั บ                    
ในไตรมาส 3 ป 2564 เมื ่อเปรียบเทียบ(%YOY) 
ลดลงรอยละ 4.45  ลดลงที่หมวดเครื่องประดับเพชร 
พลอยและโลหะมีคา ผลิตภัณฑที ่ลดลง คือ สรอย  
และจี้  ลดลงรอยละ 20.49 และ 8.99  เนื่องจาก
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมี
ความรุนแรง สงผลตอความมั่นใจของผูบริโภค  
การสงออก 
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 3 
ป 2564 เมื ่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีม ูลค ารวม 
1,527 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 34.40 
จากมูลคาการสงออก เพชร พลอย เครื่องประดับแท  
และเคร่ืองประดับเทียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.21  84.21  
30.01  และ 38.04 ตามลำดับ โดยมีตลาดสงออก
สำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง กัมพูชาและ 
อินเดีย แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและ
เคร ื ่องประด ับในภาพรวม มีม ูลค ารวม 2,703      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ  55.24  จากมูลคา
การสงออกทองคำยังไมขึ้นรูปที่ลดลงรอยละ 76.08 
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ไมรวมทองคํา รวมทองคํา

ไตรมาส 3 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับ     
ในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการสงออกเพิ่มขึ้น(ไมรวมทอง) จากการที่ทุกประเทศไดเรงการฉีดวัคซีนปองกัน
ไวรัสโควิดใหประชาชนทำใหการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโนมดีขึ้น สวนในประเทศภาครัฐมีมาตรการ
สงเสริมและเยียวยาประชาชนตอเนื่อง สงผลตออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับปรับตัวดีขึ้น แมมีการระบาดรอบใหม 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 4 ป 2564 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 4 ป 2564 คาดวายังมีทิศทางที่ปรับตัวลงลดอีก เนื่องจาก

สถานการณทางการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ท่ียังมีการแพรระบาด อยางไรก็ตามแนวทางการการเรงฉีดวัคซีน      
มีแนวโนมที่จะเพิ่มเข็มที่ 3 เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค และรองรับมาตรการที่รัฐบาลประกาศเปดประเทศในเดือน 
พฤศจิกายน  ซึ่งคาดการณวานาจะสงผลใหเศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น 
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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 3 ป 2564 อยูที่ระดับ 91.3 หดตัวรอยละ 
1.0 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสินคาอาหาร    
ที่ปรับตัวลดลง เชน ปศุสัตว หดตัวรอยละ 5.1 จากสินคาสำคัญคือ เนื้อไกสุก
ปรุงรส หดตัวรอยละ 26.1 และเนื ้อไกแชแข็งและแชเย็น หดตัวรอยละ 8.2      
รองมาคือ ประมง หดตัวรอยละ 7.5 จากสินคาสำคัญคือ ทูนากระปอง หดตัว
รอยละ 21.5 เนื่องจากมีการระบาดของโควิด-19 กับกลุมแรงงานในโรงงาน
อาหาร สงผลใหโรงงานบางแหงตองปดชั ่วคราว หรือปดไลนผลิตบางสวน 
น้ำมันปาลม หดตัวรอยละ 4.7 จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ หดตัว
รอยละ 12.2 เนื่องจากวัตถุดิบปริมาณผลผลิตปาลมลดลง และผักผลไมแปรรูป 
หดตัวรอยละ 2.2 จากสินคาสำคัญคือ ผลไมกระปองอื่นๆ หดตัวรอยละ 41.4 
และขาวโพดหวานกระปอง หดตัวรอยละ 32.5   

การจำหนายอาหารในประเทศ ไตรมาสที ่  3 ป  2564 มีปริมาณ 
56,070.37 พันตัน ปรับตัวลดลงรอยละ 6.6 (%YoY) เมื ่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการบริโภคในประเทศลดลง ไดแก ผักผลไม
แปรรูป ปรับตัวลดลงรอยละ 23.1 จากผลไมกระปองอื่นๆ ขาวโพดกระปอง 
และผักผลไมแชแข็ง รองลงมาคือ น้ำมันปาลม ปรับตัวลดลงรอยละ 17.1 จากน้ำมัน
ปาลมบริสุทธิ์ และน้ำมันปาลมดิบ ปศุสัตว ปรับตัวลดลงรอยละ 11.8 จากเนื้อไก
สุกปรุงรส และเนื้อไกแชแข็งและแชเย็น และประมง ปรับตัวลดลงรอยละ 8.6 
จากทูนากระปอง 

กา รส  ง ออก  ไ ต รม าส ที่  3 ป  2564 มี ม ู ล ค  า  8,4 3 4 . 6  
ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 15.6 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน จากสินคาสำคัญ เชน ไขมันและน้ำมันจากพืช     
และสัตว เนื่องจากการที่อินเดียลดภาษีนำเขาน้ำมันปาลม เพื่อลด
ภาระคาครองชีพของผูบริโภคจากราคาน้ำมันปาลมภายในประเทศ     
ที ่สูงขึ ้นอยางตอเนื ่อง ประกอบกับมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเปน
ผูผลิตและสงออกรายใหญไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคการผลิต รองลงมาคือ  ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากเปนที่
ตองการในตลาดสำคัญอยางจีน ญี่ปุน และไตหวัน เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว และเอทานอล ผัก ผลไม สด       
แชเย็น แชแข็ง กระปองและแปรรูป เนื่องจากสินคามีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในมาตรฐานระดับโลก  อาหารสัตวเลี้ยง เนื่องจากตลาดอาหาร
สัตวเลี้ยงมีการเติบโตอยางตอเนื ่องตามความนิยมในการเลี ้ยงสัตว     
ทั่วโลก ประกอบกับการออนตัวของคาเงินบาท และขาว เนื่องจาก
ราคาขาวปรับลดลงมาอยูในระดับที่แขงขันกับอินเดียและเวียดนาม 

การนำ เข  า  ไต รมาสท ี ่  3 ป   2564 มี ม ู ล ค  า  4,210.54 
ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 15.2 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน จากการนำเขากากพืชน้ำมัน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว รองลงมาคือ เมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมน้ำมัน
พืช และผล ิตภัณฑจากแปง เพื ่อรองร ับอุตสาหกรรมตอเนื ่อง 
โดยเฉพาะบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป    

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 คาดวา
ดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอย      
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื ่องจากเศรษฐกิจและ
การคาโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีปจจัยบวก
จากเงินบาทออนคา การคลายมาตรการล็อกดาวนในประเทศ รวมถึง
การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือ
กระตุนการใชจาย อยางไรก็ตาม สถานการณการผลิตและการ
สงออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของโควิดรอบใหมที่เกิดขึ้น   
ซึ่งอาจสงผลตอภาคการผลิตและทำใหกำลังซ้ือของผูบริโภคลดลง 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ป 2564 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการระบาดของ       
โควิด-19 กับกลุมแรงงานในโรงงานอาหาร สงผลใหโรงงานบางแหงตองปดชั่วคราว หรือปดไลนผลิตบางสวน โดยดัชนีผลผลิตสินคาอาหารที่หดตัว ไดแก 
เน้ือไกสุกปรุงรส เน้ือไกแชแข็งและแชเย็น ทูนากระปอง น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ ผลไมกระปองอื่นๆ และขาวโพดกระปอง สำหรับมูลคาการสงออกที่ขยายตัว 
ไดแก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง กระปอง และแปรรูป อาหารสัตวเล้ียง และขาว 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 
3/2564 และแนวโนมไตรมาสท่ี 4/2564 

 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   

  

 


