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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4/2564 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4/2564  เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวรอยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 3/2564 ที่หดตัวรอยละ 0.2 เปนผลจากการระบาดของ     

เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอบกลับมาใกลเคียงกับชวงกอนการ

ระบาด รวมถึงภาคการสงออกยังคงเติบโตตอเนื่องตามแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟนตัว อุตสาหกรรมสําคัญ          

ที่ขยายตัวในไตรมาสที ่4/2564 อาท ิการกลั่นปโตรเลียม จากฐานตํ่าในปกอนที่ไทยพบการระบาดของเช้ือโควิด-19 ใน

หลายพ้ืนที่ รัฐจึงมีมาตรการควบคุมการระบาดมากขึ้น ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง กระทบตอการใชนํ้ามัน

สําเร็จรูป แตในปน้ีในเดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยเริ่มกลับมาเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาอีกครั้ง ทําให

การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงสําเร็จรูปในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จากความตองการใชในตลาดโลก      

ที่สูงขึ้น เพ่ือนําไปใชรวมกับกลุมสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟาในบาน อุปกรณ

ไฟฟาตาง ๆ ยานยนต จากผลของเศรษฐกิจโลกฟนตัว หนุนใหมีความตองการรถยนตมากขึ้น ทําใหการสงออกขยายตัว 

เฟอรนิเจอร เน่ืองจากฐานตํ่าปกอน จากการแพรการระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ยังรุนแรงทั้งในและตางประเทศ รวมถึง      

ในปน้ีผูผลิตไดรับคําสั่งซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรโลหะเพ่ิมมากขึ้น  

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญ ไตรมาสที่ 1/2565  

↔   เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐ  

อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งอาจทําใหความ

ตองการใชเหล็กชะลอตัวลง และแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับลดลง ซึ่งจะมีผลตอโอกาสในการแขงขันของ

ผูผลิตไทย                 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัวไดตอเน่ืองประมาณรอยละ 

5.0 และ 7.0 ตามลําดับ เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคูคาและตลาดสงออกโลกเริ่มฟนตัวจากสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G Data Center และ IoT ทําให

มีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

↔  รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 450,000 คัน โดยแบงเปน การผลิต    

เพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือสงออกรอยละ 45-50 

↔  รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 1 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 500,000 คัน โดย

แบงเปนการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการ

บริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษยังคงไดรับอานิสงสตามการใชงานสําหรับซื้อขายสินคาทาง

ออนไลน สําหรับการสงออกจะขยายตัวตอเน่ืองในกลุมเย่ือกระดาษ 
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 ปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตและการจําหนายคาดวาจะสามารถขยายตัวได โดยมีโครงการสาธารณูปโภค     

ขนาดใหญของภาครัฐเปนปจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่รัฐบาลและธนาคาร                

แหงประเทศไทยทยอยออกมาเพ่ือกระตุนความตองการบริโภคในภาคอสังหาริมทรัพยมีผลบังคับใชแลว 

 ↔ สิ่งทอและเครื่องนุงหม  จะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคจากประเทศคูคาสําคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน 

และยุโรป ทยอยฟนตัวอยางตอเน่ืองตลอดหวงโซอุปทาน ประกอบกับอุปสงคในประเทศเริ่มกลับมาจากนโยบาย

กระตุนการบริโภคในประเทศและการเปดประเทศ แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาการการขาดแคลนแรงงานตางดาว

ที่กลับประเทศในชวงโควิดและยังไมกลับเขาสูระบบ 

 ยา การผลิตยาในไตรมาสที่ 1 ของป 2565 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00      

ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ สําหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ในตลาด

มาเลเซีย ฟลิปปนส และลาว ซึ่งมีแนวโนมความตองการใชยาจากไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง      

↔  ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนต คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.00 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาด

สงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 5.00 เน่ืองจากไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได 

สําหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศที่ปรับสูงขึ้น 

 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน เน่ืองจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง ประกอบกับมีปจจัยบวกจากเงินบาท

ออนคา อยางไรก็ตาม สถานการณการผลิตและการสงออกยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ      

โอมิครอนที่เกิดขึ้นในประเทศและประเทศคูคา รวมถึงการปรับตัวเพ่ิมราคาของวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหาร ซึ่งมี

ผลตอตนทุนภาคอุตสาหกรรมและสงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง  
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สวนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4/2564 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2564 

GDP  

ขยายตัวรอยละ 1.9 (%YoY) 

 
 

     ผลิต ภัณฑมวลรวมในประ เทศ หรื อ  GDP 

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.9 โดย

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาที่หดตัวรอยละ 

0 .2  และปรับ ตัว ดีขึ้ น เมื่ อ เทียบกับช วง เ ดียวกัน         

ของปกอนที่หดตัวรอยละ 4.2 
 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 

ขยายตัวรอยละ 3.8 (%YoY) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 

ขยายตัวรอยละ 3.8 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส         

กอนหนาที่หดตัวรอยละ 0.9 และขยายตัวเพ่ิมขึ้น     

อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน      

ที่หดตัวรอยละ 0.4  

 

 

 

 

ท่ีมา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
ท่ีมา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่  4      

ของป 2564 ขยายตัวเรงขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากไตรมาส

กอนหนา และชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยขยายตัว

ตามความตองการสินคาและบริการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศปรับตัวดีขึ้นในตลาดคูคาของไทยจากสินคา

คงทน เชน ยานยนต เครื่องใช ไฟฟา และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว และการควบคุมการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่การผลิตโรงงาน

อุตสาหกรรมสถานประกอบการตาง ๆ ยังคงดําเนินการ

อยางเขมงวดตอเน่ือง 
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ดัชนีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

   ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม 

ขยายตัวรอยละ 4.9 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสนิคา 

ขยายตัวรอยละ 5.1 

(%YoY) 

 
 

 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

อยูที่ ระดับ 100.71 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 

(90.93) รอยละ 10.76 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ของป 2563 (95.99) รอยละ 4.9  

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และการ

ผลิตนํ้าตาล เปนตน 

     สํ าหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส งผลให ด ัชน ีผลผล ิต

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 

ไดแก การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 

การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการ

ผลิตยานยนต เปนตน 

 

 

 

 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 ดัชนีการสงสินคาอยูที่ระดับ 

102.36 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (92.5) รอยละ 

10.7 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 

(97.40) รอยละ 5.1 

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาเพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และการผลิต

มอลตและสุราที่ทําจากขาวมอลต เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคา

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การผลิต

ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 

และการผลิตช้ินสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส      

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

   

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสนิคาสําเร็จรูปคงคลัง 

   ขยายตัวรอยละ 21.1 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

อยูท่ีรอยละ 65.43 

 

 
 

 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง

อยูที่ ระดับ 154.22 เ พ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 

(150.81) รอยละ 2.3 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ของป 2563 (127.32) รอยละ 21.1 

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง

เ พ่ิ มขึ้ น จ าก ไตรมาสที่ ผ า นมา  ได แ ก  การผลิ ต

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิตยานยนต 

และการผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  

เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสําเร็จรูป

คงคลังเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก 

การผลิตยานยนต การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

ตอพวง และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 อัตราการใชกําลังการผลิต

อยูที่ระดับรอยละ 65.43 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 

(รอยละ 59.34) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน      

ของป 2563 (รอยละ 63.71) 

     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิต

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และการ

ผลิตจักรยานยนต เปนตน 

     สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกําลังการ

ผลิตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 ไดแก การ

ผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม  การผลิต

ยานยนต และการผลิตเฟอรนิเจอร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 

 

   

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 

ไตรมาส 4 อยูที่ระดับ 84.77 

 
 

ขาดแคลนตูค้อนเทรนเนอรแ์ละอัตราการระวางเรือ

ขนส่งสินคา้ทางทะเลท่ียังคงอยู่ระดับสูงต่อเน่ืองมา

ตัง้แตต่น้ปี 2564 ปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดกัเตอร์

ท่ีกระทบห่วงโซอ่ปุทานทั่วโลกในอตุสาหกรรมยานยนต์

และอตุสาหกรรมไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

     ในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 ดัชนีความเช่ือมั่น

ภาคอุตสาหกรรมมีค า 84.77 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาส      

ที ่ผานมา (78.23) และลดลงจากไตรมาสเดียวกัน     

ของป 2563 (86.40) สวนดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ

ลวงหนา 3 เดือน อยูที ่ระดับ 95.83 เพิ ่มขึ ้นจาก   

ไตรมาสเดียวกันของป 2563 (92.90)  

     ปจจัยบวกที่สงผลตอการเพ่ิมขึ้นของความเช่ือมั่น

ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 4 ป 2564 เปนผลจาก

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี

ท ิศทางดีขึ ้นจํานวนผู ต ิดเ ชื ้อรายว ันลดลง รวมทั ้ง        

ผูไดรับวัคซีนมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น สงผลใหรัฐบาลผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว 

และการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวแบบ test and go 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งอุปสงคทั้งภายใน

และตางประเทศขยายตัวตอเน่ืองในสินคาคงทน อาทิ 

อุตสาหกรรมยานยนต  ไฟฟาอิ เล็กทรอนิกสและ

เครื่องจักรกลโลหะการ เปนตน แมวาในชวงเดือน

ธันวาคมเกิดการกลายพันธุของไวรัสโควิด-19 (สายพันธุ

โอไมครอน) เปนระลอกที่ 5 ในตางประเทศ (แอฟริกา) 

และเริ่มกระจายวงกวางในหลายประเทศในยุโรปและ

ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ยั ง มี ปั จ จัย เ ส่ี ย ง ท่ี

ผูป้ระกอบการมีความกังวล อาทิเช่น ปัญหาตน้ทุน

ประกอบการท่ีสูงขึน้จากราคาพลังงาน (นํ้ามัน) ราคา

วตัถดุบิ ราคาคา่ขนสง่ท่ีเพิ่มสงูขึน้ ปัญหาการขาดแคลน         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

“การคาตางประเทศในไตรมาสที่ 4 ป 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน      

จากปจจัยหนุนของเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวตอเน่ือง อีกทั้งอานิสงสจากเทศกาลหยุดยาวชวงปลายป เปนปจจัยใหการ

สงออกปรับตัวเพ่ิมขึ้น ดานการนําเขายังคงขยายตัวตอเน่ือง ทั้งการนําเขาสินคาเช้ือเพลิง สินคาทุน สินคาวัตถุดิบและ

กึ่งสําเร็จรูป เพ่ือรองรับการผลิตปอนตลาดสงออกที่มีแนวโนมเติบโตในระยะถัดไป 

การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 142,339.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ       

คิดเปนมูลคาการสงออก 71,317.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน         

ของปกอน และมูลคาการนําเขา 71,022.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยดุลการคาไตรมาสที่ 4 ป 2564 เกินดุล 294.31 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

โครงสรางการสงออกสนิคา 

 

 

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคา 71,317.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี สินคา

เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 6,298.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.2 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร     

มีมูลคาการสงออก 5,156.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.4 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 

56,878.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.3 สินคาแรและเช้ือเพลิงมีมูลคาการสงออก 2,982.6 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 93.8 
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สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกขยายตัว อาทิ รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 

7,687.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 21.8) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 

5,868.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.9) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 2,905.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 33.0) เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 2,676.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 50.8) และแผงวงจร

ไฟฟา (มูลคาการสงออก 2,318.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 18.7) เปนตน 

 

ตลาดสงออกสินคา 

 

  ไตรมาสที่ 4 ป 2564 การสงออกสินคาไปยัง

ตลาดคูคาหลักของไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด 

โดยอาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวมากที่สุด รองลงมา คือ 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน มีเพียงญี่ปุน ที่หดตัวลง

เล็กนอย ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก อาเซียน     

(9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป       

(27 ประเทศ) รวมคิดเปนรอยละ 69.8 และการสงออกไปยัง

ตลาดอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 30.2 ของการสงออกทั้งหมด        

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 

ประเทศ) คิดเปน รอยละ 24.9, 15.7, 12.5, 8.8 และ 7.9 ตามลําดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ประเทศคูคาหลักของ

ไทยขยายตัวเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะอาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวมากที่สุดรอยละ 29.3 ถัดมา 

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 24.3 สหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 20.8 และจีนขยายตัวรอยละ 17.9  

ลําดับถัดมา มีเพียงญี่ปุน ที่หดตัวลงเล็กนอยรอยละ 0.4 
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โครงสรางการนําเขาสินคา 

การนําเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคานําเขา 71,022.6  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

สินคาเช้ือเพลิง มีมูลคาการนําเขา 12,543.27 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 100.0 สินคาทุน มีมูลคาการนําเขา 

17,163.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.3 สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป มีมูลคาการนําเขา 29,233.0     

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 27.8 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนําเขา 8,583.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 20.8 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนําเขา 3,460.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 2.6 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการนําเขา 39.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว    

รอยละ 69.6 

ตลาดนําเขาสนิคา 

  

 

 ไตรมาสที่ 4 ของป 2564 ตลาดนําเขาสําคัญของ

ไทยขยายตัวทุกตลาด โดยจีนขยายตัวมากที่สุด ลําดับถัดมา คือ 

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และอาเซียน 

(9 ประเทศ) ทั้ง 5 ตลาดมีสัดสวนการนําเขารวมคิดเปนรอยละ 

66.4 และการนําเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 33.4 ของ

การนําเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

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

คิดเปนรอยละ 25.2, 16.9, 12.5, 6.6 และ 5.4 ตามลําดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในตลาดหลักขยายตัวทุกตลาด 

โดยจีนขยายตัวมากที่สุดรอยละ 47.7 ญี่ปุนขยายตัวรอยละ 34.2 สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 29.1 

สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 21.1 และอาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 20.7 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 4 ป 2564 
“เศรษฐกิจโลกฟนตัวตอเน่ือง ภายหลังหลายประเทศผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดและการฉีด

วัคซีนครอบคลุมภาคประชาชนมากขึ้น สงผลใหธุรกิจหลายประเภทดําเนินการไดใกลเคียงภาวะปกติ รวมทั้งภาคการ

ผลิต การคา และอัตราการวางงานที่ปรบัตัวดีขึ้น ดานอัตราเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น” 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีส่ําคัญ ไตรมาสที่ 4 ป 2564 
 Quarterly Growth (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 

Rate 

Policy 

Rate 

สหรัฐฯ   5.8  6.7  4.5  22.8  18.7 At 3.97 At 0.00-0.25 

จีน  4.0  1.8  3.9b  22.7  24.4 At 3.96 At 4.35 

ญี่ปุน   0.7  0.5  1.2   6.4   26.2 At 2.63 At -0.10 

เกาหลีใต  4.1  3.6  6.0  24.5  39.4 At 2.97 At 1.00 

สิงคโปร   5.9    3.7  16.0  25.9  29.9 At 2.00 At 0.67a 

ไทย   1.9   2.4  4.9  22.1  29.4 At 1.64 At 0.50 

ท่ีมา: ceicdata, https://www.nesdc.go.th, http://tradereport.moc.go.th 

หมายเหตุ: a ตัวเลขไตรมาสที่ 3 ป 2564, b ตัวเลขประมาณการณไตรมาสที ่4 ป 2564  

 ภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัวตอเน่ือง สะทอนไดจากการผลิต การสงออก และการนําเขาของประเทศเศรษฐกิจ

หลักขยายตัวในทิศทางเดียวกัน สําหรับอัตราการวางงานอยูในระดับตํ่ากวาไตรมาสกอนหนา อานิสงสจากนโยบาย

เปดประเทศและการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน เปนปจจัยหนุนใหแรงงานทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ

ทยอยฟนตัว ในสวนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายทรงตัวอยูในระดับตํ่า เพ่ือกระตุนการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่

อัตราเงินเฟอมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  

 ราคานํ้ามันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการคลายความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดเปนผลให    

อุปสงคการใชนํ้ามันเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประกอบกับอุปทานการผลิตตึงตัวเน่ืองจากกลุม

โอเปกและประเทศพันธมิตรดําเนินการผลิตแบบคอยเปนคอยไปเปนเหตุใหปริมาณนํ้ามันดิบในตลาดชะลอตัวลง 

สงผลใหราคานํ้ามันดิบดูไบ ไตรมาส 4 ป 2564 เฉลี่ยอยูที่ 78.4 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 4 ป 2563 เฉลี่ยอยูที่ 44.6 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ดานราคานํ้ามันดิบ NYMEX ชวงเดือนธันวาคมสงมอบ

เฉลี่ยอยูที่ 71.6 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 

 อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีประเด็นที่ตองเฝาระวัง อาทิ การกลายพันธุของโควิดสายพันธุโอมิครอน อาจ

ทําใหหวงโซอุปทานหยุดชะงัก ราคาพลังงานที่มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลใหราคาสินคาปรับตัวตามไปดวย 

รวมถึงความกังวลตอความขัดแยงดานภูมิรัฐศาสตรที่อาจกดดันใหกําลังซื้อของผูบริโภคในระยะขางหนาเติบโตไดใน

กรอบที่จํากัด ทั้งน้ี ปจจัยบวกจากอุปสงคภายในประเทศและประเทศคูคาของไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น รวมถึง

มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยดําเนินการตอเน่ืองและการฉีดวัคซีนที่แพรหลายมากขึ้น ลวนเปนปจจัย

ผลักดันใหกิจกรรมทางธุรกิจและภาคการผลิตมีโอกาสเติบโตตอไปได 

http://tradereport.moc.go.th/
http://tradereport.moc.go.th/
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สวนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 4/2564  

และแนวโนมไตรมาสที่ 1/2565 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลคาการนําเขา 
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา               
แหงประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 94.7 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 1.6 (%YoY) 

แตหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 1.5 (%QoQ) โดยเม่ือเทียบกับ       

ไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 9.5 

ผลิตภัณฑท่ีการผลิตขยายตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัว

รอยละ 52.3 รองลงมา คือ  เหล็กแผน รีด เ ย็น  และเหล็กแผน           

เคลือบสังกะสี ขยายตัวรอยละ 21.5 และ 18.7 ตามลําดับ  แตการผลิต

เหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 0.3 โดยผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตหดตัว       

มากท่ีสุด คือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น หดตัวรอยละ 19.6 

รองลงมา คือ เหล็กลวด และลวดเหล็ก หดตัวรอยละ 11.8 และ 6.1 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การผลิตเหล็กขอออย และเหล็กเสนกลม 

ขยายตัวรอยละ 6.6 และ 3.7 ตามลําดับ   

 

   
การบริ โภคในประเทศ  ไตรมาสท่ี 4 ป 2564  

มีปริมาณ  4.2  ลานตัน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 0.4 (%YoY) แตหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 2.6 

(%QoQ) โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภค

เหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 2.0 จากการบริโภคเหล็กแผน

เคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 41.6 รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบ

สังกะสี  และเหล็กแผนบางรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 27.6 และ 

10.4 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การบริโภคเหล็กทรงยาวหดตัว

รอยละ 5.8 จากการบริโภคเหล็กลวด หดตัวรอยละ 20.6 และ

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 0.4 

  การนําเขา ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 3.4

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 57.0 (%YoY) แตหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 3.3 

(%QoQ) โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนําเขา

เหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 48.7 ผลิตภัณฑท่ีมีการนําเขา

ขยายตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon steel ขยายตัว

รอยละ 123.9  (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลี

ใต) รองลงมา คือ เหล็กลวด ประเภท Stainless steel ขยายตัว

รอยละ 116.6 และทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 71.8     

การนําเขาเหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 59.7 ผลิตภัณฑ          

ท่ีการนําเขาขยายตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัว

รอยละ 125.8 (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ จีน เกาหลีใต และ

ญี่ปุน) รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด HDG ขยายตัว

รอยละ 99.5 และเหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท Carbon steel 

ขยายตัวรอยละ 92.5   

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา             
ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

คาดการณวาจะทรงตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

การก อสร า ง โครงสร า ง พ้ืนฐาน  และนโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมของภาครัฐ  อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศซ่ึง

อาจทําใหความตองการใชเหล็กชะลอตัวลง และแนวโนมราคา

เหล็กในตลาดโลกท่ีปรับลดลง ซ่ึงจะมีผลตอโอกาสในการแขงขัน

ของผูผลิตไทย 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 4 ป 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 จากการผลิต
ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน เชน  เหล็กแผนเคลือบดีบุก เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี  
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 

 

ดัชนีผลผลิตของเครื่องใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาในไตรมาสท่ี 1 ของป 2565 คาดวา

ดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการขยายตัวไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 

รอยละ 3.0 และ 5.0 ตามลําดับ เนื่องจากผูบริโภคไดรับวัคซีนปองกัน     

โควิด-19 เพ่ิมมากข้ึน สถานการณการแพรระบาดจึงคลี่คลายขึ้นตามลําดับ 

จากสถานการณโควิด-19 ท่ีเร่ิมคลี่คลายและการทยอยเปดเมืองในหลาย

ประเทศ สงผลบวกตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 

อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นท่ีตองจับตาซ่ึงอาจสงผลลบตอการผลิตและ

สงออกได เชน การกลายพันธุของโควิด-19 

 

 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2564 ดัชนี

ผลผลิตอยูท่ี 98.2 โดยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 

7.5 (%QoQ) และเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 

ของปกอน รอยละ 4.0 (%YoY) เนื่องจากตลาดภายในประเทศ

และตางประเทศมีคําสั ่ง ซื ้อที ่เ พิ ่มขึ ้น จากการฟนตัว 

ของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณการแพรระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความตองการจากตลาดหลัก

ของโลก โดยสินคาท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก สายเคเบิ้ล 

มอเตอรไฟฟา คอมเพรสเซอร เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

สวน คอนเดนซ่ิงยูนิต พัดลมตามบาน เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกสวน แฟนคอยลยูนิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 50.73, 

26.63, 11.26, 11.08, 9.82 และ 4.2 ตามลําดับ  

      การจําหนายในประเทศ ไตรมาส 4 ป 2564 สินคา 

ท่ี มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 

ของปกอน ไดแก พัดลม เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.7  

   การนําเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสท่ี 4 ป 2564      มี

มูลคา  5,354.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส      ท่ี

แลวรอยละ 18.4 (%QoQ) และเ พ่ิม ข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปกอนรอยละ 26.8 (%YoY) โดยสินคาหลัก   

ท่ีมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน ไดแก หมอแปลงไฟฟา เพ่ิมขึ้น    

รอยละ 13.2 ในขณะท่ี เค ร่ืองปรับอากาศ  เตาอบ

ไมโครเวฟ และตูเย็นปรับตัวลดลงรอยละ 18.5, 8.3 และ 

1.6 ตามลําดับ 

   การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2564 มีมูลคา  

การสงออก 7,237.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสท่ีแลวรอยละ 7.2 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจาก     

ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 9.9  (%YoY) โดย       

หมอหุงขาว เคร่ืองปรับอากาศปรับตัวเพ่ิมขึ้น รอยละ 36.1 

และ 23.7 ตามลําดับ ในขณะท่ี เตารีดไฟฟา ตูเย็น เตาอบ

ไมโครเวฟ ปรับตัวลดลงรอยละ 15.9, 16.6, 2.2 และ 1.75 

ตามลําดับ 
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รัฐฯ

มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาเครือ่งใชไฟฟาในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตวั 

ทําใหประเทศไทยมีปริมาณคําสั่งซ้ือสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยสินคาท่ีมีการปรบัตัวเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซ่ิงยูนิต 

พัดลม ตูเย็น เครือ่งซักผา หมอหงุขาว มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา สายเคเบิ้ลและมีมลูคาการสงออกเพิม่ขึ้นในตลาดสหรฐัอเมริกา จีน และญี่ปุน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออกอิเล็กทรอนิกส 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส  

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีดัชนี

ผลผลิตอยูท่ี 100.5 โดยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 4.6 (%QoQ) 

และเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 0.3 (%YoY) 

โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก แผงวงจร (PWB), 

วงจรรวม (IC) และSemiconductor devices transistor โดยปรับตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.5, 15.3 และ 15.0 ตามลําดับ ในขณะท่ีสินคา

อิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก Printer, HDD และวงจรพิมพ (PCBA)  

โดยปรับตัวลดลงรอยละ 21.3, 12.9 และ 0.5 ตามลําดับ เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย ทําให

ความตองการอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน Smartphone Tablet และ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑสําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน

ทาง IT ทําใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้น 

 

     การนํา เข าสินคาอิ เล็กทรอนิกส  ในไตรมาสท่ี  4  

ป 2564 มีมูลคาการนําเขา 12,258.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 14.7 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  23.3 (%YoY)  

โ ด ย สิ น ค า ห ลั ก ท่ี มี ก า ร ป รั บ ตั ว เ พ่ิ ม ข้ึ น  ไ ด แ ก   

เคร่ืองคอมพิวเตอร วงจรพิมพ เคร่ืองโทรศัพทและอุปกรณ 

วงจรรวม (IC) และ ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนํา

และสวนประกอบ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 70.1, 54.1, 46.4, 

42.8 และ 23.9 ตามลําดับ ในขณะท่ีเครื่องพิมพ เครื่อง 

ทําสําเนา และสวนประกอบ และ เคร่ืองฉาย ปรับตัวลดลง

รอยละ 25.0 และ 19.1 ตามลําดับ  

    ก า ร ส ง อ อกสิ น ค า อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส  ไ ต รม าส ท่ี  4  

ป 2564 มีมูลคาการสงออก 11,364.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลวรอยละ 11.7 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสเ ดียวกันของปกอน รอยละ  15.2 (%YoY)  

จากการส งออกไปตลาดหลั กป รับ ตัว เ พ่ิม ข้ึน  ได แก  

สหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย โดยแผงวงจรไฟฟา อุปกรณ 

กึ่งตัวนํา ทรานชิสเตอร และไดโอดอ่ืน ๆ และวงจรพิมพ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.6, 7.2 และ 4.2 ตามลําดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิกส  ไตรมาส ท่ี  1          

ของป 2565  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 1           ของ

ป 2565 คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออก 

ขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 5.0 และ 7.0 ตามลําดับ 

เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาและตลาดสงออกโลกและ

ประเทศไทยเร่ิมฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมท้ังการขยายโครงขายและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และ IoT ทําใหมีความ

ตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศและตางประเทศ

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยรอยละ 0.3 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การผลิตเขาสูสภาวะฟนตัวในระดับเดียวกับกอนเกิดวิกฤตโควิด-19  โดยสินคาท่ีมีการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก แผงวงจร 

(PWB), วงจรรวม (IC) และSemiconductor devices transistor และมีมลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และเอเชีย 



18 
 
 

อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

 จากการคาดการณ โดยสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประมาณการในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 450,000 คัน 

โดยแบงเปน การผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือ

สงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  

 ในไตรมาสท่ี  4 ป  2564 มีจํ านวน  473,759 คัน 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 28.97 

(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 

รอยละ 1.95 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน การผลิต

รถยนตนั่ง รอยละ 34 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ 

รอยละ 63 และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 3 

 การจําหนายรถยนตในประเทศ  

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน 227,188 คัน 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 45.43 

(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 11.73 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน 281,713 คัน 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 38.10 

(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

ร อยละ  31 .41 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน 

การสงออกรถยนตนั่ง รอยละ 31 รถกระบะ 1 ตัน 

รอยละ 60 และรถ PPV รอยละ 9 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ

รถยนต 

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 2,420.54 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 2.44 

(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 1.95 (%YoY) โดยตลาดสงออกท่ีสําคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน และอินโดนีเซีย 

มูลคาการนําเขาของสวนประกอบและอุปกรณ 

ยานยนต  

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 2,665.20 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 6.70 

(%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 1.50 (%YoY) โดยตลาดนําเขาท่ีสําคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน จีน 

และสหรัฐอเมริกา 

464,687 465,833

378,768 367,345

473,759

257,381

194,137
179,054 158,740

227,188214,385

258,108

215,381 203,992

281,713

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

2,468.57 
2,711.20

2,556.20 2,481.07 2,420.54

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

2,665.20

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

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ

รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยตลาดสงออกมีการขยายตัว 

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ทุกประเทศเริ่มนํามาใช อยางไรก็ดี 

การจําหนายในประเทศมีการชะลอตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

 จากการคาดการณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    

ประมาณการในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต         

กวา 500,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศรอยละ 80-

85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน  501,160 คัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาส ท่ี  3 ป  2564 รอยละ 82.78 (%QoQ)  

แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 0.03 

(%YoY)  

การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน  404,276 คัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 22.54 (%QoQ) และ

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 9.20 

(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  

 ใน ไตรมาส ท่ี  4  ป  2564  มี จํ านวน  245 ,626  คัน  

(เปนการสงออก CBU 104,957 คัน และ CKD 140,669 

ชุด) เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 5.32 

(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 14.48 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  

 ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 248.51 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 13.42 

(%QoQ) และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 9.37 (%YoY) โดยตลาดสงออกท่ีสําคัญของ

สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน จีน และ

สหรัฐอเมริกา 

 มูลคาการนํา เข าของสวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 250.75 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 5.98 

(%QoQ) แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 32.64 (%YoY) โดยตลาดนําเขาท่ีสําคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต  ไดแก  

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน  

501,304 516,360 
488,908 

274,181 

501,160 

370,229 

435,443 
436,836 

329,926 

404,276 

214,561 

269,472 

194,643 
233,226 245,626 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

227.21

295.65

222.96 219.10

248.51

189.05

265.88

263.49 266.70
250.75

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน อยางไรก็ดี ตลาดสงออกและตลาดในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟนตัว            

จากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเริ่มนํามาใช 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

คาดวาการสงออกและการนําเขาเคมีภัณฑมีแนวโนมขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มผอนคลายมากขึ้น อยางไรก็ตาม ตนทุนพลังงานที่มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึน้มาก 

ตามทิศทางการฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกสินคาเก่ียวเน่ืองกับนํ้ามัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ        

มีตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

การผลิตและการจําหนาย 

 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง        

        พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่  4 ป 2564 อยูที่ระดับ 94.40

ขยายตัวรอยละ 11.78 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) ดัชนีผลผลิตที่ขยายตัว เชน ปุย แปงฝุน ยาสระผม

แตเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัวรอยละ 3.28 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 4 ป 2564 อยูที่ระดับ 93.65  

ขยายตัวรอยละ 5.99 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) แตเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัวรอยละ 

4.03 

การสงออกเคมีภัณฑ  ไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคา 2,770.41 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.45 เมื่อเทียบกับ     

ไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยผลิตภัณฑหลัก        

ที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน ปุยเคมี เคมีภัณฑ

อินทรีย และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และเมื่อเทียบกับไตรมาส

กอน (%QoQ) ขยายตัวรอยละ 4.89 การสงออกขยายตัวใน

ตลาดหลัก เชน จีน  อินเดีย ญี่ปุน และเวียดนาม 

การนําเขาเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคารวม  

5,009.28 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 38.49 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  โดยผลิตภัณฑหลัก 

ที่สงผลใหมูลคาการนําเขาขยายตัว เชน เคมีภัณฑอนินทรีย 

ปุยเคมี และเคมีภัณฑอินทรีย แตเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  

(%QoQ)  หดตัวตัวรอยละ 9.54 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 4 ป 2564 มูลคาการสงออกและการนําเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงที่ผานมาสงผลใหดัชนีผลผลิตเคมีภัณฑบางประเภทขยายตัว เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

มูลคาการสงออกและการนําเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

 

 

ดัชนีผลผลิตและดัชนีการสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสินคา 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 4 ป 2564 อยูที่ระดับ 93.05 
ขยายตัวรอยละ 0.55 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน (%YoY) ดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด ไดแก 
บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ แผนฟลมพลาสติก และ
กระสอบพลาสติก และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 
(%QoQ) ขยายตัวรอยละ 1.37  
 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 4 ป 2564 อยูที่ระดับ 
94.69 ขยายตัวรอยละ 0.41 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เ ดียว กันของปก อน  (%YoY)  ดัช นีการส งสินค า            
ที่ขยายตัวมากที่สุด ไดแก  แผนฟลมพลาสติก และ
บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 
(%QoQ) ขยายตัวรอยละ 5.08  
 

มูลคาการสงออก ไตรมาสที่  4 ป 2564 มีมูลคา 
1,125.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.38 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  
ซึ่งกลุมผลิตภัณฑที่มีการสงออกขยายสูงสุด ไดแก  
กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล  และ 
แถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปนแบบเซลลูลาร (HS 3920) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) ขยายตัวรอยละ 0.41  
 

มูลคาการนําเขา  ไตรมาสที่  4 ป 2564 มีมูลคา
1,308.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.76 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) 
ซึ่งกลุมผลิตภัณฑที่มีการนําเขาขยายสูงสุด ไดแก  
กลุมผลิตภัณฑใยยาวเด่ียว (HS 3916) แตเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัวรอยละ 5.64  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก – การนําเขา (ตัน) 

 
 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

 การกลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สงผลใหสินคาที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก       

เริ่มกลับมาดีขึ้น อยางไรก็ตามความผันผวนของราคานํ้ามันดิบโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลใหตนทุนวัตถุดิบ           

ที่ใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมพลาสติกมีตนทุนที่สูงเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีปริมาณการสงออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน   
ของปกอน ตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก นอกจากน้ี จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส  
โควิด-19 สายพันธุโอมิครอนไมสงผลกระทบอยางรุนแรงมากนัก  
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 อยูท่ีระดับ 112.69 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.69 โดยสินคาท่ีสงผลใหดัชนี

ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย คือ  PP resin 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 อยูท่ีระดับ 112.10 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 11.12 โดยสินคาท่ีสงผลให

ดัชนีสงสินคาเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Propylene สวนกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PP resin และ PE 

resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 3,680.03  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

56.37 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศท่ีสําคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุน เปนตน ซ่ึงสินคาท่ีสงผลใหการสงออกของ  

กลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 155.47 เชน Ethylene, Toluene และกลุมปโตรเคมีข้ันปลายเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.49 เชน PP 

resin และ PE resin เปนตน 

การนําเขาปโตรเคมี  ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 2,045.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  

50.98 โดยมีการนําเขาปโตรเคมีจากประเทศท่ีสําคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซ่ึงสินคาท่ีสงผลใหการนําเขาเพ่ิมข้ึน

ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 36.26 เชน Toluene และ Propylene  เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพ่ิมขึ้นรอยละ 

55.02 เชน PE resin และ PP resin เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 1 ป 2565 คาดวาในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวตามจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ

หลายประเทศท่ีกลับมา หลังจากหยุดชะงักจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ท่ีสงผลใหความตองการสินคา หรือการดําเนินการในหลายภาคสวน

เพ่ิมขึ้นในตลาดคูคาตางประเทศ อยางไรก็ตามมีปจจัยลบ คือ การขาดแคลนถานหินและกาซธรรมชาติเพ่ือผลิตไฟฟาในจีนและสหภาพยุโรป สงผล

ตอการปรับราคาน้ํามันเพ่ิมขึ้นและทําใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีตนทุนเพ่ิมสูงขึ้นได ซ่ึงตองปรับเพ่ิมราคาสินคา ท่ีอาจทําใหอุปสงคชะลอตัวได  

 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสท่ี 4 ป 2564  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.69 

และ 11.12 (%YoY) จากสถานการณไวรัสโควิด-19 มีการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ ประกอบกับหลายประเทศไดผอนคลายมาตรการ      

ลอ็กดาวน สงผลใหการผลิตและการสงออกปโตรเคมีในไตรมาสนี้ปรับขยายตัวดีขึ้น 
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิง่พิมพ 

•  

 

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษและกระดาษ 

 
 

  ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นําเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ที่มา   : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

การผลิต  
      ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YOY) 
การผลิตลดลงในกลุมเย่ือกระดาษ (-13.15%, -1.40%) กระดาษ
คราฟต  (-4 . 05%, -6.08%) กระดาษลู กฟู ก  (-4.83%, -0.64%)  
ในขณะท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมกระดาษแข็ง (+0.69%, +14.32%) 
กระดาษพิมพ เ ขียน (+11.81%, +3.41%) และกลองกระดาษ  
(+5.83%, +1.57%) ตามลําดับ ซ่ึงผลิตภัณฑตาง ๆ มีการผลิตเพิ่มข้ึน
และลดลงจากการใชภายในประเทศเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑกระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษยังมีความตองการใชเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด 19  

การสงออก 
     เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564      
เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 620.65 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ (-4.37%) จากกลุมเย่ือกระดาษ (-20.69%) โดยมีประเทศจีน 
เปนประเทศคูคาหลัก กลุมสิ่งพิมพ (-5.73%) มีฮองกง สหรัฐอเมริกา
เปนประเทศคูคาหลัก ในขณะท่ีกลุมผลิตภัณฑกระดาษ รวมถึงหีบ 
กลอง ซอง เพิ่มขึ้น (+4.18%) จากการสงออกไปยังประเทศเวียดนาม   
ท่ีเพิ่มขึ้นถึง (+21.04%) และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการ
สงออกรวม (+18.33%) จากกลุมเย่ือกระดาษ (+188.91%)  ซ่ึงกวา
รอยละ 90.00 สงออกไปยังประเทศจีน เชนเดียวกับกลุมสิ่งพิมพ 
สงออกเพิ่ม ข้ึนเล็กนอย (+0.19%) ในขณะท่ีกลุมกระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษปรับลดลง (-3.67%)  

การนําเขา  
       เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา
การนําเขารวม 853.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ)       
มีมูลคาการนําเขาลดลง (-4.02%) ในกลุมเย่ือกระดาษ กระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ รอยละ (-2.35%) และ (-9.18%) ตามลําดับ ในขณะท่ี
การนําเขาผลิตภัณฑกระดาษ และสิ่งพิมพ นําเขาเพิ่มขึ้น (+7.18%) และ 
(+9.56%) ตามลําดับ แตเมื่อเปรยีบเทียบ (%YoY) นําเขาเพิ่มขึน้ (21.59%) 
เน่ืองจากความตองการใชผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพิ่มสูงข้ึนมากและ
เพิ่มข้ึนตอเน่ือง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑกระดาษ เน่ืองจากมีการซ้ือขายผาน
ออนไลนมากข้ึน และคาดวาจะขยายตัวตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลดีตอ
อุตสาหกรรมกระดาษท้ังหวงโซการผลิตท่ีจะขยายตัวตามไปดวย 
 

แนวโนมในไตรมาสที่ 1 ป 2565  
แนวโนมในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษท่ีใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มข้ึนตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกัน

บรรจุภัณฑกระดาษไดอานิสงสตามการใชงานสําหรับซ้ือขายสินคาทางออนไลน สําหรับการสงออกจะขยายตัวตอเน่ืองในกลุมเย่ือกระดาษ 
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นําเขา้ สง่ออก

อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) พบวา ขยายตัวใน

กลุมกระดาษแข็ง กระดาษพิมพเขียน และกลองกระดาษ ในขณะท่ีการผลิตในกลุมเย่ือกระดาษ กระดาษคราฟต และกระดาษลูกฟูก       

ปรับลดลง สําหรับการสงออกและนําเขามีมลคาโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) แตลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 

 

 

 

การผลิต จําหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงานกระเบ้ือง บุผนัง จํานวน 15 โรงงาน 

และ เครือ่งสุขภณัฑ จํานวน 38 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย              

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาสที่ 1 ป 2565 

 การผลิตและการจําหนายเซรามิกภายในประเทศ 

ไตรมาส 1 ของป 2565 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัว

เพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดในประเทศจาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการสงเสริมการ

ขายเพ่ือกระตุนตลาดของผูประกอบการ รวมท้ังการผลิต

เพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นจากตลาดสงออกหลักอยาง

ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน สําหรับการนําเขา

คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน จากการนําเขา

ผลิตภัณฑเซรามิกท่ีใชตามหองปฏิบัติการและผลิตภัณฑ

เซรามิกอ่ืน แตยังมีปจจัยสําคัญท่ีตองติดตามอยางใกลชิด  

คือ ราคาพลังงาน ราคาน้ํามัน และวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอกําลังซ้ือของ

ผูบริโภคและเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจได  

การผลิต ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 กระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง มีปริมาณการผลิต 

28.97 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 2.73      

(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  5.99 (%YoY) 

สําหรับเครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 2.05 ลานชิ้น เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 

3 ป 2564  รอยละ 11.62 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน     

รอยละ 11.89 รองรับการขยายตัวของตลาดสงออก หลังจากสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เร่ิมคลี่คลายในหลายประเทศ 

การจําหนาย ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 กระเบื้องบุพ้ืน บุผนัง มีปริมาณ       

การจําหนาย 36.35 ลานตารางเมตร เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564  รอยละ 

2.37 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 6.39     

(%YoY) ในขณะท่ีการจําหนายเคร่ืองสุขภัณฑ มีจํานวน 0.73 ลานชิ้น 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 4.90 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 22.96 จากภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาด

ในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19  

การสงออก ในไตรมาสท่ี 3 ป 2564 การสงออกกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง          

มีมูลคา 25.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564 

รอยละ 1.36 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.14    

ในขณะท่ีเคร่ืองสุขภัณฑมีมูลคา 70.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก

ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 9.79 และเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน     

ของปกอน รอยละ 15.80 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแกประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติใหตรึงราคา

น้ํามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาท ผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และตรึง

ราคากาซหุงตม (LPG) ไวท่ี 318 บาทตอถัง 15 กิโลกรัม (ไมรวมคา

ขนสง) ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 รวมท้ังขอความอนุเคราะหใหบริษัท 

ปตท.จํากัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกกาซ NGV ท่ี 15.59 บาท     

ตอกิโลกรัม ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการผลิต

และการขนสงใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิก   

ท่ีสวนใหญใชกาซ LPG ในกระบวนการผลิต และใชน้ํามันดีเซลกับ 

กาซ NGV  ในการขนสงสินคา  

  

ปริมาณการผลิตและการจําหนายในประเทศ กระเบื้อง ปูพื้น บุผนัง ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ            

และการชะลอตัวของตลาดในประเทศ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สวนการสงออกขยายตัว ตามความตองการ

ของตลาดหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 

 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นําเขา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

     สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสท่ี 4 ป 2564    

มีจํ านวน 9.66 ลานตัน ลดลงจากไตรมาสท่ี  3 ป  2564           

รอยละ 3.24 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ          

ปกอน รอยละ 5.74 (%YoY)   

 การจําหนายปูนซี เมนต ในประเทศ  ( ไมรวมปูนเม็ด)           

ไตรมาสท่ี  4 ป  2564 มี จํ านวน 9.13 ล านตัน เพ่ิมขึ้ นจาก                

ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 รอยละ 0.11 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของ ปกอน รอยละ 1.83 (%YoY) ซ่ึงมาจากผูบริโภคยังไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของไวรัส                    

โควิด-19 

 การส งออก  -  นํ า เข าปู น ซี เมนต  ( ไม ร วมปู น เ ม็ ด )                 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคาจากการสงออก 38.37 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 21.50 (%QoQ) เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3   

ป 2564 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 

28.29  โดยลดลงจากตลาดฟลิปปนส  เมียนมา  และกัมพูชา 

รอยละ 38.08  36.70  และ 12.87  เนื่องจากตลาดสงออก

หลักยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัส  

โควิด-19 สวนการนําเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) มีมูลคา 

15.22  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ป 2564  

รอยละ 10.10 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รอยละ 1.06  โดยเพ่ิมข้ึนจากเนเธอรแลนด และ  สปป.ลาว 

รอยละ   8.51  และ 2.63  ตามลาํดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสท่ี 1 ของป 2565 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ

การผลิตและการจําหนายคาดวาจะสามารถขยายตัวได โดยมีโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐเปนปจจัยขับเคลื่อนหลัก   

รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยทยอยออกมาเพ่ือกระตุนความตองการบริโภค                      ใน

ภาคอสังหาริมทรัพยมีผลบังคับใชแลว 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 1) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดผอนคลายมาตรการ LTV-loan to value  ชั่วคราวโดยจากเดิมท่ีมีเกณฑกําหนดเพดานปลอยกู

ได 70-95% จากราคาซ้ือขายในสญัญาเปน 100% ตั้งแตวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 -วันท่ี 31 ธันวาคม 2565   

2) เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  2565 เว็บไซตราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง  การเรียกเก็บคาธรรมเนียม    

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  โดยลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและนิติกรรมจาก  2%   เหลือ 

0.01%   คาจดจํานองจาก  1%  เหลือ 0.01%   ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี  18 มกราคม-31 ธันวาคม 2565 ครอบคลุมท่ีอยูอาศัย

ประเภทบานมือสอง/ปรับปรุงโครงสรางหนี้นอกจากบานใหมเพ่ือกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยออกไปอีก 1 ป 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิตและการจําหนายปรับตัวลดลงจาก

ผูบริโภคยังไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  มูลคาการสงออกมีการปรับตัวลดลงเน่ืองจากตลาด

สงออกหลักไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19   สวนมลคาการนําเขาเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

  การผลิตและจําหนายในประเทศ 

   เสนใยสิ่งทอ ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 6.34 (%YoY) จากลุมเสนใย

ประดิษฐ และเสนใยธรรมชาติ ปจจัยหลักเน่ืองจากฐานท่ีต่ําในปกอนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณระบาดของโควิด-19 ประกอบกับไดรับแรงสงจากตลาด

สงออกสําคัญฟนตัว เชน ญี่ปุน จีน บังกลาเทศ และเวียดนาม สําหรับผาผืน ดัชนี

ผลผลิตชะลอตัว รอยละ 10.19 (%YoY)  จากกลุมผาทอ (ฝาย) ในขณะท่ีเสื้อผา

เครื่องแตงกาย ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 14.11 (%YoY) จากการสงออก

เสื้อผากีฬา และเสื้อผาเด็กสําเร็จรูป ขยายตัวในตลาดสําคัญอยาง สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน เบลเยียม จีน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ท้ังน้ี หากเปรียบเทียบกับชวง

ไตรมาสท่ี 3 ป 2564 พบวา ดัชนีผลผลิตขยายตัวตลอดหวงโซอุปทาน  โดยเสนใย      

สิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว รอยละ 7.01  24.20 และ 14.73  

(%QoQ) ตามความตองการฉลองชวงปใหม และการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ 

  การจําหนายในประเทศ  

    เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว รอยละ 6.56  8.59 และ 

1.71 (%YoY) จากฐานท่ีต่ําในปกอนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาด

ของโควิด-19 ประกอบกับความตองการวัตถุดิบเพ่ือการสงออกกลับมาขยายตวัใน

ตลาด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ประกอบกับกําลังซ้ือ

ของผูบริโภคในประเทศเริ่มกลับมาเพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับเทศกาลชวงปใหม 

และการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ 

 การสงออก-นําเขา 

     การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมเริ่มฟนตัวตลอดท้ังหวงโซอุปทาน   

โดยมีมูลคา 1,753.49 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.48 (%YoY) หาก

พิจารณากลุมสินคา พบวากลุมสิ่งทอ มีมูลคา 1,140.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัว รอยละ 18.21  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 612.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

ขยายตัวรอยละ 16.16  เน่ืองจากฐานท่ีต่ําในปกอนท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ระบาดฯ ประกอบกับประเทศคูคาสําคัญฟนตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหอุปสงค   

กลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น ในตลาดสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ท้ังน้ี หากเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ป 2564 

(%QoQ) พบวา การสงออกขยายตัวตลอดหวงโซอุปทาน  

   การนําเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,271.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 13.56 (%YoY) ในกลุมดายและเสนใย 

และผาผืน สวนหน่ึงเพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามอุปสงคท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานท่ีต่ําในปกอน สําหรับเสื้อผาสําเร็จรูปชะลอตัว

จากกําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  

คาดการณแนวโนมไตรมาสท่ี 1 ป 2565 จะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคจากประเทศคูคาสําคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และยุโรป 

ทยอยฟนตัวอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ประกอบกับอุปสงคในประเทศเร่ิมกลับมาจากนโยบายกระตุนการบริโภคในประเทศและการเปด

ประเทศ แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาการการขาดแคลนแรงงานตางดาวท่ีกลับประเทศในชวงโควิดและยังไมกลับเขาสูระบบ 

ไตรมาสท่ี 4  ป 2564 ดัชนีผลผลิตกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมขยายตัวตลอดหวงโซอุปทานเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ปจจัยหลักจากอุปสงค   

ของตลาดสงออกและตลาดในประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับเทศกาลชวงปใหม ประกอบกับการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ ท้ังน้ี  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตเสนใยสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปขยายตัวจากฐานท่ีต่ําในปกอน ประกอบกับไดรับแรงสงจากตลาด

สงออกสําคัญฟนตัว ในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย 
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อุตสาหกรรมไมและเครือ่งเรือน  

 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมใน

ประเทศ (ลานชิ้น)  

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตเครื่องเรือนทําดวยไม ไตรมาส 4 ป 2564 มีจํานวน 3.16 

ลานชิ้น เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.58 และ 21.07 จากไตรมาสท่ีผานมา

และไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลําดับ เปนผลจากการผลิต

เพ่ือตอบสนองอุปสงคความตองการของตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น  

 การจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศ ไตรมาส 4             

ป 2564 มีจํานวน 0.31 ลานชิ้น เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.90 และ 3.33 

จากไตรมาสท่ีผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลําดับ

จากการท่ีภาครัฐผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ     

โรคโควิด-19 ซ่ึงสงผลดีตอกําลังซ้ือและภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาส 4 ป 2564 มีมูลคารวม 

1,098.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.52 และ 17.19 

จากไตรมาสท่ีผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลําดับ 

แบงเปน เคร่ืองเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ

ผลิตภัณฑแผนไม มีมูลคา 330.53 42.77 และ 725.13            ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและชิ้นสวน

ปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.06 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมปรับเพ่ิมขึ้น

รอยละ 8.83 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมปรับ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.30 ท้ังนี้ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและ

ผลิตภัณฑไมปรับเพ่ิมขึ้นทุกกลุมผลิตภัณฑ โดยมีสาเหตุจาก      

อุปสงคความตองการของประเทศคูคาสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ 

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และซาอุดิอาระเบีย ตาม

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัว 
 

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

คาดการณแนวโนมไตรมาสท่ี 1 ป 2565 คาดการณวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

จากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ในสวนของปริมาณการจําหนายเคร่ืองเรือนทําดวยไม

ในประเทศคาดการณไดวาจะขยายตัวจากการฟนตัวของกําลังซ้ือและภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
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เครือ่งเรอืนและชิน้สว่น ผลติภัณฑไ์ม ้
ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้ มลูคา่รวม 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเคร่ืองเรือนทําดวยไมไตรมาส 4 ป 2564 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก

การผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ ทางดานการจําหนายเคร่ืองเรือนทําดวยไม         

ในประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากการฟนตัวของกําลังซ้ือในประเทศ ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม มีมูลคา  

เพ่ิมขึ้นจากอุปสงคความตองการของประเทศคูคาสําคัญท่ีเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัว 
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อุตสาหกรรมยา 

 

 

 
 

ปริมาณการผลิตและจาํหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นําเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยา ไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีปริมาณ 16,267.66 

ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 25.56 

โดยเปนการขยายตัวของการผลิตยาทุกชนิด ไดแก ยาเม็ด 

ยานํ้า ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีม และยาผง ซึ่งปรับตัวดีขึ้น

ร อยละ  28.26 20.99 18.89 6.04 45.60 และ  39.65 

ตามลําดับ ตามคําสั่งซื้อที่ปรับเพ่ิมขึ้น จากตลาดทั้งใน

และตางประเทศ 

 การ จําหน ายยา  ไตรมาสที่  4 ป  2564 มี จํ านวน 

11,945.72 ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน

รอยละ 12.24 โดยเปนการขยายตัวของการจําหนายยา

ทุกชนิด ทั้งยาเม็ด ยานํ้า ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีม และ

ยาผง ซึ่ งปรับเ พ่ิมขึ้นรอยละ 19.71 6.68 9.83 0.44 

20.25 และ 7.01 ตามลํ า ดับ  ในภาพรวมตลาดยา           

ในประเทศมีการขยายตัวที่ดีตอเน่ืองจากไตรมาสกอน  

เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุใหม ทําให

ประชาชนต่ืนตัวและซื้อยาบางชนิดเพ่ือกักตุนไวใชมากขึ้น  

 การสงออกยา ไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีมูลคา 117.24 

ล านเหรียญสหรัฐฯ  เ พ่ิมขึ้ นจากไตรมาสเ ดียวกัน          

ของปกอนรอยละ 13.32 ซึ่งสวนมากเปนการขยายตัว

ของตลาดในภูมิภาคอาเซียนเปนหลัก สําหรับการนําเขา

ยามีมูลคา 426.82 ลานเหรียญสหรัฐฯ เ พ่ิมขึ้นจาก      

ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 6.61 ซึ่งสวนมากเปน

การนําเขาจากยุโรปและอินเดียเปนหลัก 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 1 ของป 2565 

 การผลิตยาในไตรมาสที่ 1 ของป 2565 คาดวาจะขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.00      

ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดยาในประเทศ สําหรับการสงออกคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ในตลาด

มาเลเซีย ฟลิปปนส และลาว ซึ่งมีแนวโนมความตองการใชยาจากไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

การผลติ การจําหน่ายในประเทศ

0

200

400

600

800

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

การสง่ออก การนําเขา้

ปริมาณการผลิตยาไตรมาสที่ 4 ป 2564 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนคอนขางมาก และเปน

ปริมาณการผลิตสูงที่สุดในรอบ 6 ปที่ผานมา สอดคลองกับปริมาณการจําหนายยาในประเทศที่เพ่ิมขึ้นตอเน่ือง

จากไตรมาสกอน และการขยายตัวที่ดีของตลาดสงออก โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซียและกัมพูชา 
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อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑยาง 

 

 
 

 

 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุง

มือยาง  

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุง

มือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      ไตร

มาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน 0.52 ลานตัน 15.04 ลานเสน และ 

8,268.81 ลานชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ

ปกอน การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.23 

เนื่องจากตลาดตางประเทศมีการขยายตัวท่ีดี ทําใหมีคําสั่งซ้ือ

เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการผลิตยางรถยนตและถุงมือยางมีปริมาณ

ลดลงรอยละ 0.11 และ 0.09 ตามลําดับ จากการแพรระบาด

ของโควิด-19 ในโรงงาน ประกอบกับการชะลอตัวของตลาด    

ท้ังในและตางประเทศ  

 การจําหนายยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    

ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีจํานวน 0.13 ลานตัน 11.27 ลานเสน 

และ 502.51 ลานชิ้น ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน การจําหนายยางแปรรูปข้ันปฐมและยางรถยนต        

มีปริมาณลดลงรอยละ 2.04 และ 0.31 ตามลําดับ ตามความ

ตองการใชของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ท่ีลดลง ในขณะท่ี         

การจําหนายถุงมือยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.86 เนื่องจาก

มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    

ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 1,519.78 1,706.72 และ 526.28 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ

ปกอน การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐมและยางรถยนตเพ่ิมข้ึน   

รอยละ 31.35 และ 15.09 ตามลําดับ ในขณะท่ีการสงออก      

ถุงมือยางลดลงรอยละ 41.72  

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสที่ 1 ของป 2565 

 การผลิตยางรถยนตในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.00 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดสงออก ในสวน

ของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลงรอยละ 5.00 เนื่องจากไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได สําหรับการผลติยางแปรรูปข้ันปฐม

คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชของตลาดท้ังในและตางประเทศท่ีปรับสูงข้ึน 
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ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมในไตรมาสท่ี 4 ป 2564 ขยายตัวจากการสงออกไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และ

ญี่ปุน เปนหลัก ในขณะท่ีปริมาณการผลิตยางรถยนตและถุงมือยางปรับตัวลงเล็กนอย ตามการชะลอตัวของตลาดในประเทศ

สําหรับสินคายางรถยนต และตลาดตางประเทศสําหรับสินคาถงุมือยาง 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

 

 

 

การผลิต การสงออก การนําเขา  
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

ที่มา : 1. ดัชนีผลผลติ – สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
          2. มูลคาการสงออก การนําเขา – กระทรวงพาณิชย 
         * รวมถึงกระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก 

           **ป 2564 เพิ่มผลิตภัณฑและปรับคาถวงน้ําหนัก  

การผลิต 

     ไตรมาส 4 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก         

มีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 42.49  การผลิตรองเทา

เพิ่มขึ้นรอยละ 12.30  และกระเปาเดินทางเพิ่มขึ้น 

รอยละ 52.32  จากการจําหนายในประเทศและการ

สงออกที่เพิ่มขึ้น 

การสงออก-นําเขา 

     การสงออก ไตรมาส 4 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นใน

ทุกผลิตภัณฑ หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 

เครื่องใชสําหรับเดินทาง และรองเทา เพิ่มขึ้นรอยละ 

11.69  62.12 และ 29.30 ตามลําดับ รองเทามีมูลคา

สงออก 62.60 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดสงออก

สําคัญที่เพิ่มขึ้นไดแก สหรัฐอเมริกา จีน เมียนมา และ 

ฝรั่ ง เ ศส  เนื่ อ งจากสถานการณ ในหลายประเทศ             

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คล่ีคลายลงและหลาย

ประเทศไดเรงการฉีดวัคซีนสงผลใหประชาชนมั่นใจมีการ

เดินทางทองเที่ยวและใชจายเพิ่มขึ้น  

     การนําเขา ไตรมาส 4 ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน หนังดิบและหนังฟอกมี

มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 63.91  กระเปาเพิ่มขึ้นรอยละ 

7.48 ผลจากมาตรการกระตุนการใชจายเพิ่มกําลังซื้อ

ของภาครัฐ สําหรับรองเทามีมูลคาลดลงรอยละ 5.54 

ตามลําดับ  

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 1 ป 2565 

อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ยังคงมีแนวโนมที่ลดลง เน่ืองจากการสงออกและการจําหนายในประเทศที่ลดลง    

แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตกระเปาเดินทางและรองเทาดีขึ้นเล็กนอย และการระบาดในหลายประเทศ 

สามารถจัดการปญหาและลดความรุนแรงของการระบาด  จึงผอนคลายการล็อคดาวน มีการเปดพ้ืนที่ขยายเวลากินเที่ยวด่ืม    

อีกทั้งมีการเรงและกระตุนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงชวยเรียกความเช่ือมั่นของประชาชนใหกลับมาไดสวนหน่ึง  
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การสง่ออก เครือ่งใชส้ําหรับเดนิทาง การนําเขา้ กระเป๋า
การสง่ออก รองเทา้และชิน้สว่น การนําเขา้ รองเทา้
การสง่ออก หนังและผลติภัณฑห์นังฟอกและหนังอัด การนําเขา้ หนังดบิและหนังฟอก

ไตรมาส 4 ป 2564 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก และการผลิตรองเทา   

มีการผลิตเพ่ิมข้ึน ตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังการสงออกและการจําหนายในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ท่ีท่ัวโลกไดเรงการฉีดวัคซีนใหกับประชาชน ภาครัฐมีมาตรการเปดประเทศขยายพ้ืนท่ีทองเท่ียว ขยายเวลาด่ืม กิน 

จึงทําใหผูบริโภคคลายความกังวลและมีการใชจายซ่ึงสงผลดีตออุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

การผลิต การจําหนาย และการสงออก 

 

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิต , ดัชนีการสงสินคา – สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

        2. มูลคาการสงออก การนําเขา – กระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

การผลิต  
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 4         
ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 
30.99 จากการผลิตผลิตภัณฑ เพชร และ เครื่องประดับแท 
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ  9.37  และ 31.60 เพื่อรองรับเทศกาล
ชวงปลายปที่ 
การจําหนาย  
การจําหนายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 4 ป 2564 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) ลดลงรอยละ 9.12  ลดลงใน
ผลิตภัณฑ เพชร เครื่องประดับแท และ เครื่องประดับเทียม 
ลดลงรอยละ 18.30  8.44  และ 13.46  
การสงออก 
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) ไตรมาส 4 ป 2564 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีมูลคารวม 1,878 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24.66 จากมูลคาการสงออก เพชร 
พลอย เครื่องประดับแท  และเครื่องประดับเทียม เพิ่มขึ้น
รอยละ 37.33  56.50  23.87  และ 23.70 ตามลําดับ โดย
มีตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ 
ออสเตรเลีย แตหากพิจารณาการสงออกอัญมณีและ
เครื่ อ งประดั บ ในภาพรวม  มี มู ลค า ร วม  2,845 . 76            
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ  36.70  โดยมีมูลคาการ
สงออกทองคํายังไมขึ้นรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 68.26 
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ไม่รวมทองคาํ รวมทองคาํ

ไตรมาส 4 ป 2564 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจําหนายอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ภาพรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเพ่ือการสงออกเพ่ิมข้ึน(ไมรวมทอง) จากการท่ีทุกประเทศไดเรงการฉีดวัคซีนปองกันไวรัส

โควิดใหประชาชน ทําใหการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมดีข้ึน(การเสียชีวิตลดลง) ภาครัฐมีมาตรการสงเสริม

และเยียวยาประชาชนตอเนื่องรวมถึงการเปดพ้ืนท่ีทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นสงผลดีตออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 1 ป 2565 

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 1 ป 2565 คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย  เนื่องจากสถานการณ

ทางการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และการกลายพันธุแมจะมีการกระจายตัวที่รวดเร็วแตความรุนแรงมีแนวโนมลดลง          

การเสียชีวิตลดลง เนื่องจากประชาชนไดรับวัคซีนเข็ม 1-3 ทั่วถึง และสถานการณในตางประเทศก็มีแนวโนมการระบาดและการเสียชวีติ

ที่ลดลง จึงนาจะเปนผลดีและทั่วโลกผอนคลายมาตรการตาง ๆ ลง เพื่อเตรียมรองรับการเปดประเทศ  
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

 

ดัชนีผลผลิต จําหนาย สงออก และนําเขาอตุสาหกรรมอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ดัชนีผลผลิตอตุสาหกรรมและปริมาณจําหนาย รวบรวมจากสํานักงาน 

         เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

         มูลคาสงออกและนําเขา รวบรวมจากกระทรวงพาณิชย โดยการจัดกลุมของ สศอ.  

ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 อยูท่ีระดับ 102.6 ขยายตัวรอยละ 6.6 

(%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสินคาอาหาร      

ท่ีขยายตัว เชน นํ้ามันปาลม ขยายตัวรอยละ 34.6 จากนํ้ามันปาลมดิบและ

นํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ เน่ืองจากปริมาณผลผลิตปาลมท่ีออกสูตลาดโลกลดลง     

ทําใหไทยมีคําส่ังซื้อและสงออกนํ้ามันปาลมไดมากขึ้น ประกอบกับความ

ตองการใชนํ้ามันปาลมในประเทศเพิ่มมากขึ้นตามการทยอยฟนตัวของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ นํ้าตาล ขยายตัวรอยละ 14.6 จากนํ้าตาลทรายดิบ 

เน่ืองจากผลผลิตออยเริ่มเปดหีบเม่ือวันท่ี 7 ธ.ค. 64 ซึ่งเร็วกวาปการผลิต        

ท่ีผานมา ประกอบกับผลผลิตป 64/65 มีปริมาณเพิ่มขึ้น มันสําปะหลัง ขยายตัว

รอยละ 11.5 จากแปงมันสําปะหลัง เน่ืองจากความตองการบริโภคของตลาดใน

และตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก ไดนําเขา    แปงมัน

สําปะหลังเพื่อใชเปนสินคาทดแทนแปงขาวโพด ปศุสัตว ขยายตัว      รอยละ 

10.2 จากเน้ือไกสุกปรุงรส เน่ืองจากความตองการบริโภคของตลาด    ในและ

ตางประเทศ ประกอบกับในชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก 

ญี่ปุน และอียู ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ทําใหการนําเขาลดลง       ผัก

ผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 4.8 จากผักผลไมแชแข็ง และผลไมกระปองอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากความตองการบริโภคในตลาดตางประเทศ โดยตลาดสงออก      ท่ี

สําคัญคือ จีน ญี่ปุน อเมริกา ประกอบกับการผลิตสํารองเปนสินคาคงคลัง และ

ประมง ขยายตัวรอยละ 3.0 เนื่องจากความตองการบริโภคท้ังตลาดในและ

ตางประเทศ โดยตลาดสงออกสําคัญคือ อเมริกา จีน ญี่ปุน 

การ จํ าหน า ยอาหาร ในประ เทศ  ไ ตรมาส ท่ี  4 ป  2564  

มีปริมาณ 71,152.85 พันตัน ขยายตัวรอยละ 9.3 (%YoY) เม่ือเทียบกับ  

ไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาท่ีมีการจําหนายในประเทศ

เพิ่มขึ้น เชน เครื่องปรุงอาหารประจําโตะและเครื่องประกอบอาหาร 

ขยายตัวรอยละ 20.3 จากเครื่องปรุงรสประจําโตะอาหาร รองลงมาคือ 

มะกะโรนี เสนกวยเต๋ียวฯ ขยายตัวรอยละ 11.6 จากบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 

นํ้ามันปาลม ขยายตัวรอยละ 11.3 จากนํ้ามันปาลมดิบ มันสําปะหลัง 

ขยายตัวรอยละ 9.8 จากแปงมันสําปะหลัง  

การสงออก ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 8,181.4 ลานเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวรอยละ 17.7 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

จากสินคาสําคัญ เชน ขาวเน่ืองจากราคาขาวของไทยอยูในระดับท่ี

สามารถแขงขันได ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เน่ืองจากจีนซึ่งเปนตลาด

หลักไดนําเขามันเสนเพื่อใชผลิตเอทานอล และแปงมันสําปะหลังเพื่อใช

ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลไม สด แชเย็น แชแข็ง กระปองและแปรรูป 

เ น่ืองจากสินคา มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในมาตรฐานระดับโลก       

นํ้าตาลทราย จากตลาดสงออกสําคัญคือ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม 

การนําเขา ไตรมาสท่ี 4 ป 2564 มีมูลคา 4,508.29 ลานเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวรอยละ 1.8 (%YoY) เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน        

ของปกอน จากการนําเขาเมล็ดพืชนํ้ามัน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม    

นํ้ามันพืช รองลงมาคือ นมและผลิตภัณฑนม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง เชน นมผง ครีม ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับนม และผลิตภัณฑ

จากแปง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตอเน่ือง โดยเฉพาะบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป     

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 1 ของป 2565 คาดวาดัชนี

ผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอยเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีแนวโนม

ขยายตัวอยางตอเน่ือง ประกอบกับมีปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา 

อยางไรก็ตาม สถานการณการผลิตและการสงออกยังมีความเส่ียงจาก

การระบาดของโควิด-19 สายพันธุโอไมครอน ท่ีเกิดขึ้นในประเทศและ

ประเทศคูคา รวมถึงการปรับตัวเพิ่มราคาของวัตถุดิบในการผลิตสินคา

อาหาร ซึ่งมีตอตนทุนภาคอุตสาหกรรมและกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 4 ป 2564 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการผอนคลายมาตรการ

ของภาครัฐ และความตองการสินคาบางรายการอยางเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน น้ํามันปาลมดิบ น้ําตาลทรายดิบ ผักผลไมแชแข็ง 

ผลไมกระปองอ่ืน ๆ เนื้อไกสุกปรุงรส ปลาแชแข็ง แปงมันสําปะหลัง สําหรับมูลคาการสงออกที่ขยายตัว เชน ขาว ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ผลไมสด       

แชเย็น แชแข็ง กระปอง และแปรรูป 
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รายชื่อผูรบัผิดชอบการจัดทํา 

 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศพัท 

• ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 

4/2564 และแนวโนมไตรมาสที่ 1/2565 

• อุตสาหกรรมรายสาขา                                                                                                

 

กว. 0-2430-6806 

 

• อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนรถยนต กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต  

• อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

กร. 1 

กร. 1 

0-2430-6804 

0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมปโตรเคม ี กร. 1 0-2430-6804 

• อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรอืน กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมรองเทาและเครือ่งหนัง กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดับ กร. 2 0-2430-6805 

• อุตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2430-6805 

   

กว. : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

กร.1 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   

กร.2 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2   
  

 


