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บทสรุปผูบริหาร 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2564 และแนวโนม ป 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะขยายตัว   
รอยละ 5.2 ในขณะที่ป 2563 MPI หดตัวรอยละ 9.3 โดย อุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัวในป 2564 อาทิ รถยนต 
โดยเพิ่มขึ้นในตลาดสงออก เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัว จากการคลี่คลายของ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสวนของตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
เปนผลจากความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกที่ เพิ่มมากขึ้น เพ่ือรองรับความตองการใช  Cloud 
Computing และ Data Center รวมถึงความตองการใชอุปกรณที่จำเปนในการทำงานและการศึกษาทางไกล ทั้งนี้
มูลคาการสงออกในตลาดหลักที่เพิ่มขึ้น ไดแก อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน เหล็กและเหล็กกลา 
เพิ่ มขึ้ นทั้ งผลิ ตภัณ ฑ ในกลุ ม เหล็ กทรงยาวและเหล็กทรงแบน  โดยผลิ ตภัณ ฑ ในกลุ ม เหล็กทรงยาว 
เพิ่มขึ้นจากโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐ  สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน    
เพิ่มขึ้นจากการผลิตของอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องปรับอากาศ เปนผลจากฐานต่ำ    
ในปกอน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกท่ีสงผลกระทบท่ัวโลก และสงผลใหผูผลิตขาดแคลน
ชิ้นสวนสำหรับการผลิตสินคาจากการล็อกดาวนในหลายประเทศ เฟอรนิเจอร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมดีขึ้น
และปญหาการระบาดของโควิด-19 ในตางประเทศเริ่มคลี่คลาย สงผลใหมียอดคำสั่งซื้อเขามามากขึ้น โดยเฉพาะ
ลูกคารายใหญจากตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน รวมถึงตลาดในประเทศก็ไดรับคำสั่งซื้อในสวนของ    
เครื่องเรือนทำดวยโลหะเพิ่มขึ้น 

แนวโนม ป 2565 
ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 

4.0 – 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) ตลาดสงออกขยายตัวตอเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา 
(2) ตลาดในประเทศเริ่มฟนตัวจากการผอนคลายมาตรการควบคุมและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของภาครัฐ 
และ (3) ในสวนของสถานประกอบการ มกีารควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ไดดีขึ้น รวมถึงการกระจายวัคซีน
ทำไดคลอบคลุมและท่ัวถึง อยางไรก็ตาม สถานการณการระบาดยังคงมีความไมแนนอน ยังคงตองติดตาม    
การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุใหมอยางใกลชิดตอไป  

 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยประมาณรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปกอน 
สำหรับการบริโภคเหล็ก คาดวาจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และการสงเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งคาดวาจะสงผลใหปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญท่ีนาติดตาม เชน สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก การลดกำลังการผลิตของประเทศจีน 
ตนทุนพลังงานและการขนสงท่ีมีผลตอราคาเหล็ก    
 เครื่องใชไฟฟา คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกที่เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 3.0 และ 5.0 ตามลำดับ 
เมื่อเทียบกับปกอน จากเศรษฐกิจโลกและตลาดสงออกหลักของประเทศไทยฟนตัวจากสถานการณการระบาด    
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 และการพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาท่ีให
ความสำคัญดานสุขภาพ รวมถึงการจำหนายสินคาผานชองทางออนไลน ทำใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลและตัดสินใจซื้อ
ไดงายขึ้น สงผลใหมีแนวโนมความตองการใชสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้นตอเนื่องในป 2565 

3



 อิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 5.0 และ 8.0 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟนตัวจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
การปรับตัวของผูผลิตสินคากลุมเซมิคอนดักเตอรจากสถานการณการขาดแคลนชิป สงผลใหมีความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยี 5G และ Data Center ทำให
เกิดความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสท้ังในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
 รถยนต คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,700,000 คัน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 
6.25  โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 45-50 และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณ
รอยละ 50-55       

↔  รถจักรยานยนต คาดวา การผลิตจะทรงตัว คิดเปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตประมาณ 2,000,000 คัน
ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตท่ีคาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 
และการผลิตเพื่อการสงออก รอยละ 10-15 

↔ เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ การผลิตในกลุมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ คาดวาจะขยายตัว
ไดเพ่ิมขึ้นตอเนื่องจากป 2564 ยกเวนเพียงกระดาษพิมพเขียนจะยังคงปรับตัวลดลงตามความนิยมสื่อสิ่งพิมพท่ีลดลง 
สำหรับการสงออกกลุมเยื่อกระดาษยังเปนที่ตองการของผูนำเขาหลักอยางประเทศจีน และมีคำสั่งซื้อเขามาตอเน่ือง 
ในสวนการบริโภคในประเทศ คาดวา หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป 
การซื้อสินคาออนไลน และธุรกิจอาหารในรูปแบบอาหารพรอมรับประทานจะเติบโตขึ้นเปนอยางมาก จึงเปนโอกาส
ของบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับการบรรจุหีบหอและขนสงเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
 ปูนซีเมนต การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมเม็ด)  คาดวาจะสามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากปจจัยบวก อาทิ จากการ
เรงขยายการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของรัฐบาลท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม ๆ เปนหลัก  และจากการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ีจะคอย ๆ ปรับตัวดีขึ้น หากภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ลดลงไดอยางมีนัยสำคัญ
และไมมีปจจัยลบเขามากระทบอีก  สำหรับการสงออกในตลาดสงออกหลัก คาดวาจะสามารถกลับมาขยายตัว
เพิ่มขึ้นไดเชนกัน หากภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  มีสถานการณดีขึ้น  โดยเฉพาะประเทศในกลุม CLMV 
เนื่องจากรัฐบาลของกลุมประเทศดังกลาวกำลังพัฒนาโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในประเทศ   
 สิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิต สงออก และจำหนายในประเทศ ผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผา
สำเร็จรูป คาดวาจะขยายตัว กำลังซื้อในประเทศนาจะเร่ิมกลับมาจากการเปดประเทศ ประกอบกับเพ่ือรองรับความ
ตองการจากตางประเทศท่ีมีอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน แมจะมีปจจัยเสี่ยงอยางคาระวางเรือท่ียังคงแพง และ
ผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนพลังงานในจีน ที่สงผลใหวัตถุดิบอยางเสนดายและเสนใยโพลีเอสเตอร  
ปรับราคาขึ้น รวมทั้งการระบาดระลอกใหม 
 ไมและเครื่องเรือนไม จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ขณะท่ีการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สาเหตุจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการเปดให
นักทองเท่ียวตางชาติสามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศได ซึ่งจะชวยฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศใหปรับตัว  
ดีขึ้น ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  
จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนตลาดสงออกสำคัญที่มีแนวโนมฟนตวัอยางตอเน่ือง 
 ยา คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดทั้งในและตางประเทศ เนื่องจาก    
ฐานตัวเลขของป 2564 คอนขางต่ำ โดยตลาดสงออกสำคัญท่ีคาดวาจะขยายตัวตอเน่ืองจากปกอน คือ ตลาดลาว 
สำหรับตลาดหลักอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส และสิงคโปร  คาดวาจะฟนตัวดีขึ้น แตอาจ
มีอัตราการขยายตัวที่ไมสูงมากนัก 
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 ยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป 2565 คาดวาจะขยายตัว
รอยละ 3.00  ในทุกผลิตภัณฑ ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดโลก เน่ืองจากสถานการณการระบาดในหลายประเทศ
คลี่คลายลง ทำใหภาคการผลิตรวมถึงการบริโภคภายในประเทศกลับมาฟนตัวอีกครั้ง 
 อัญมณีและเครื่องประดับ คาดวาการผลิตเพชร เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม จะมีแนวโนม    
ที่ดีขึ้น เน่ืองจากการที่ทุกประเทศเรงการฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  ทำใหประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและเริ่มจับจายใชสอย และการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวจะชวยใหการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ   
มีแนวโนมดีขึ้น ทั้งการจำหนายในประเทศ การสงออก และการนำเขา 
 อาหาร ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในป 2565 จะขยายตัวอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับป 2564 จากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกสินคาอาหารมีแนวโนมขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีการเปดรับนักทองเที่ยวและผอนคลายมาตรการตาง ๆ ในประเทศ ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การบริโภคทยอยกลับมาฟนตัวอีกครั้ง   ประกอบกับมีการคาดการณวาวัตถุดิบทางการเกษตรที่สำคัญ เชน ออย 
ปาลมน้ำมัน มันสำปะหลัง สับปะรด จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากป 2564 ทำใหอุตสาหกรรมอาหารมีวัตถุดิบเพียงพอ
เขาสูโรงงาน โดยคาดวา สินคาอาหารท่ีมีแนวโนมขยายตัวไดดีคือ  แปงมันสำปะหลัง น้ำตาล น้ำมันปาลม กุงแชแข็ง 
อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป 
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สวนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2564 
และแนวโนม ป 2565 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2564 และแนวโนม ป 2565 

GDP  
สามไตรมาสแรก ขยายตัวรอยละ 1.3 (%YoY) 

        ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
สามไตรมาสแรกของป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.3 
เม่ือเทียบกับสามไตรมาสแรกของป 2563 ที่หดตัว
รอยละ 6.8 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอ GDP 
 

 
 

      ในสามไตรมาสแรกของป 2564 การผลิตภาค
เกษตรขยายตัวรอยละ 2.3 ภาคบริการขยายตัวรอยละ 
0.0 การ ใช จ ายอ ุป โภ คและบร ิโภ คภาค เอกชน
ขยายตัวรอยละ 0.4 การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 
4.7 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 5.0 การ
สงออกสินคาและบริการขยายตัวรอยละ 7.8 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
สามไตรมาสแรก ขยายตัวรอยละ 5.0 (%YoY) 

 

     

GDP ภ าค อุ ต ส าห ก รรม  ส าม ไต รม าส แ รก  
ของป  2564 ขยายตัวรอยละ 5.0 จากชวงเดียวกัน  
ของปกอนที่หดตัวรอยละ 7.4 โดยขยายตัวจากอุปสงค
ตางประเทศในหมวดยานยนตเปนสำคัญ จากประเทศ  
คูคาหลักและตลาดใหมประเทศแอฟริกาใต เม็กซิโก 
เปนตน  
       แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565 คาดวาจะขยายตัว
ในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก 
(1) การฟนตัวของอุปสงคในประเทศและภาคการผลิต
ตามสถานการณ การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ มี
แนวโนมคลี่คลายลง (2) การฟนตัวภาคทองเที่ ยว
ระหวางประเทศภายใตน โยบายการเป ดประเทศ  
ของภาครัฐ (3) การขยายตัวในเกณฑดีของการสงออก
สินคา 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การผลิตภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2.3 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 5.0 

ท่ีมา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรก
ของป  2564 ป รับ ตั วดี ขึ้ น ก ว าช ว ง เดี ย วกั น   
ของป กอนจากการรับมื อการแพรระบาดของ 
โรคโควิด-19 ภายในประเทศระลอกที่ 3 และ 4 
ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยเฉพาะ
ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไดดี 
สงผลใหเกิดการผลิตไมหยุดชะงัก สามารถรองรับ
อุปสงคทั้งภายในประเทศและตางประเทศได  

การใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัวรอยละ 0.4 

การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 4.7 

การสงออกสินคาและบริการ 
ขยายตัวรอยละ 7.8 

ภาคบริการขยายตัวรอยละ 0.0  
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. 2564 ขยายตัวรอยละ 5.93 

 (%YoY) 

ดัชนีการสงสินคา 
ม.ค. – ต.ค. 2564 ขยายตัวรอยละ 4.89 

(%YoY) 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูท่ีระดับ 97.26 
ขยายตั วจากช วงเดียวกันของป  2563 (9 1 . 8 1 ) 
รอยละ 5.93  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2563 อาทิ การผลิตยานยนต 
การผลิตชิ ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และ
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป  2565 คาดวา ดัช นีผลผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นกวาป 2564 และอาจจะ
ก ล ับ ไ ป เ ท ีย บ เ ท า ก ับ ป  2 5 6 1  ขึ ้น อ ยู ก ับ
ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค ว ิด -1 9 
ส ายพัน ธุ ให มโอ ไมครอน  (Omicron) เมื ่อ ช ว ง 
ต น เ ด ือ น ธ ัน ว า ค ม  2 5 6 4  แ ล ะ ก า ร ค ว บ ค ุม 
การแพรระบาดรวมทั ้งการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุน
ภูมิคุมกันดวย 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป  2564 ดัชนีการส งสินค าอยู ท่ี ระดับ 97.08 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2563 (92.55) รอยละ 
4.89 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาเพ่ิมข้ึนจาก
ชวงเดียวกันของป 2563 อาทิ การผลิตยานยนต การผลิต
ชิ้นส วนและแผนวงจรอิ เล็กทรอนิกส  และการผลิต
เครื่องปรับอากาศ เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป 2565 คาดวา ดัชนีการสงสินคา
จะสอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขางตน 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
 ม.ค.–ต.ค. 2564 ขยายตัวรอยละ 13.31 (%YoY) 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูท่ีรอยละ 63.26 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2564 ดัชนีส ินคาสำเร็จรูปคงคลังอยูท่ีระดับ 
145.38 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2563 (128.31) 
รอยละ 13.31  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2563 อาทิ การผลิต
ยานยนต การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงและ
การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป  2565 คาดวา ดัชนีสินค า
สำเร็จรูปคงคลังจะเพ่ิมขึ้นจากป 2564 ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัวจากสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 และการเตรียมสินคาไวสงมอบลูกคา
ในชวงปลายป นอกจากน้ียังเปนสินคาท่ีรอสงมอบให
ลู กค าจากการรอเที่ ย วขนส งสิ น ค าท างเรือจาก
สถานการณเก็บคาระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
มาต้ังแตตนป 2564 ทำใหผูประกอบการประสบปญหา
คาระวางเรือขนสงสินคาท่ีเพิ่มสูงขึ้นและหาเท่ียวเรือ  
สงสินคาคอนขางยากลำบากกวาเดิมอีกดวย  

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2564 อัตราการใชกำลังการผลิตอยู ที ่ระดับ 
รอยละ 63.26 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2563 
(รอยละ 60.38)  
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2563 อาทิ การผลิต
ยานยนต การผลิตเครื่องปรับอากาศ และการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาข้ันมูลฐาน เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป 2565 คาดวา อัตราการใชกำลัง
การผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการท่ีรัฐบาลผอนคลาย
มาตรการล็อกดาวน ผอนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ดานการผลิตและบริการกลับมาดำเนินการผลิตได
เกือบจะปกติ  และยังคงมาตรการปองกันการแพร
ระบ าดข องโรค โควิ ด -19  ใน โร งงานและสถาน
ประกอบการ 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. อยูท่ีระดับ 82.0  

     ใน ช ว ง เดื อ น  ม .ค . – ต .ค . (1 0  เดื อ น แ รก ) 
ของป 2564 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีคา 82.0 ลดลงจากชวง
เดียวกันของป 2563 (84.24) และดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูท่ีระดับ 92.07 ลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2563 (93.66) 
     ส ำห รั บ แ น ว โน ม ใน ป  2 56 5  ค าด ว า  ดั ช นี     
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก
ก า ร ผ อ น ค ล า ย ม า ต ร ก า ร ล็ อ ก ด า ว น ค ว บ คุ ม    
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและอุปสงคในประเทศฟนตัว สงผลดีตอ    
ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม แตยังคงตองเฝาระวัง
การกลายพันธุของสายพันธุใหมโอไมครอนที่ตรวจพบ
เปนสายพันธุลาสุดจากสายพันธุ เดลตา นอกจากนี้     
ยังตองพิจารณาปจจัยราคาพลังงานและการขาดแคลน
แรงงาน โดย เฉพ าะใน อุตสาห กรรมอาหารและ    
ภาคกอสราง 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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การคาตางประเทศของไทย 

 “มูลคาการคาตางประเทศ ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2563 
(ม.ค.-ต.ค.) โดยไดรับปจจัยหนุนจากบรรยากาศการคาโลกท่ีฟนตัวตอเนื่อง กอปรกับสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เปนอานิสงสใหการคาระหวางประเทศไทย
และคูคาหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นตอไปได 

 การคาระหวางประเทศของไทย ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคาท้ังสิ้น 443,456.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 222,736.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน และมูลคาการนำเขา 221,089.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน โดยดุลการคา ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) เกินดุล 24,755.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โครงสรางการสงออกสินคา 

การสงออกสินคาของไทย ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคา 222,736.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัว
เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี  สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 21,723.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.5 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 
มีมูลคาการสงออก 15,822.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.8 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
176,863.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.5 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 8,326.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 53.2 

สินคาอุตสาหกรรมท่ีมีการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคา   
การสงออก 23,696.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 38.4) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
(มูลคาการสงออก 17,909.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.7) ผลิตภัณฑยาง (มูลคาการสงออก 12,187.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.2) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 9,306.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 42.9) และเคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 7,988.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 44.6) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 

     
ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) การสงออกสินคาไปยังตลาดคูคาหลัก
ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดท้ังอาเซียน (9 ประเทศ) 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)     
ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก อาเซียน (9 ประเทศ) 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ปุ น และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 
รวมคิดเปนรอยละ 70.4 และการสงออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ   
คิ ด เป น รอ ยละ  29.6 ของการส งออก ท้ั งห มด  โดย มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี ่ปุ น และสหภาพยุโรป     

(27 ประเทศ) คิดเปน รอยละ 23.8, 15.3, 13.9, 9.4 และ 8.0 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยประเทศคูคาหลักของ

ไทยขยายตัวทุกตลาด ซ่ึงจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ 26.1 ถัดมา คือ สหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 
22.1 สหรัฐอเมริกาขยายตัวรอยละ 20.1 อาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 15.1 และญ่ีปุน ขยายตัว
รอยละ 11.8  

 
โครงสรางการนำเขาสินคา 

การนำเขาสินคาของไทยป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มมีูลคานำเขา 221,089.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นรอยละ 31.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคา
เชื้อเพลิง มีมูลคาการนำเขา 32,718.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 43.3 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 
54,302.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.9 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 96,196.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 41.6 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 25,451.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 21.2 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 12,113.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 30.3 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 307.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 84.9 

12



ตลาดนำเขาสินคา 

ป  2564 (ม.ค.-ต.ค.) ตลาดนำเขาสำคัญของไทย    
สวนใหญขยายตัวเพ่ิมขึ้น อาทิ จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน 
และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มีเพียงตลาดสหรัฐอเมริกา    
ที่การนำเขาหดตัวลง โดยมีสัดสวนการนำเขารวม คิดเปน    
รอยละ 67.6 และการนำเขาจากตลาดอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
32.6 ของการนำเขาทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจาก จีน อาเซียน (9 ประเทศ) ญี่ปุน สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา
คิดเปนรอยละ 24.6, 17.2, 13.5, 6.8 และ 5.4 ตามลำดับ

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในตลาดจีน
ขยายตัวรอยละ 35.2 ญ่ีปุนขยายตัวรอยละ 34.9 อาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 19.3 และสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 17.7 ขณะท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาหดตัวรอยละ 8.0
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เศรษฐกิจโลก ป 2564 

“ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง สะทอนไดจากภาคการผลิตและการคาที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ดานอัตราเงินเฟอมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อัตราการวางงานปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับทรงตัว”  

สรุปเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ป 2564 
Growth (%YoY) 

GDP 
2564F 

Inflation 
2564F 

MPI 
(JAN-OCT) 

Export 
(JAN-OCT) 

Import 
(JAN-OCT) 

Unemp. 
RateF 

Policy 
RateF 

สหรัฐฯ   6.0  5.1   7.2  23.4  21.4 At 5.4 At 0.00-0.25 
จีน   8.0  2.0  9.3a  32.0  31.0 At 3.8 At 4.35 
ญี่ปุน   2.4  0.7  7.5a  20.1  18.6 At 2.8 At -0.10 
เกาหลีใต   4.3  2.7  7.4a  26.0   29.6 At 3.8 At 0.75 
สิงคโปร   6.0  1.3  11.9a  21.0    21.7 At 2.7 At 0.67 
ไทย   1.0  1.0  5.9  15.6    31.3 At 1.5 At 0.50 

ที่มา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, www.imf.org, www.oie.go.th, www.nesdc.go.th 
หมายเหต ุ: F เปนขอมูลคาดการณ, a เปนขอมูลเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 

IMF คาดการณเศรษฐกิจโลกป 2564 ขยายตัวถึงรอยละ 6.0 เม่ือเทียบกับปกอน ตามการฟนตัวของอุปสงค
ผูบริโภคเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง สงผลใหการผลิตและการคาเติบโตขึ้นตามลำดับ 
ประกอบกับฐานการขยายตัวของปกอนอยูในระดับต่ำ สำหรับอัตราเงินเฟอมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้น ดานอัตรา  
การวางงานปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอน ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ชวงปลายป 2564 ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ประกาศอยูท่ีระดับ 0.00-0.25% โดยคาดวาจะอยูในระดับทรงตัวตลอดทั้งป เชนเดียวกับประเทศเศรษฐกิจ
หลักหลายประเทศ เพื่อชวยยกระดับการคา การลงทุน และสงเสริมใหเศรษฐกิจภายในประเทศฟนตัวขึ้นได 

สถานการณราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ตามความตองการใชน้ำมันในภาคการผลิต
และภายหลังการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ อีกท้ังหลายประเทศเริ่มสำรองน้ำมันไวใชในชวง  
ฤดูหนาว ขณะท่ีสมาชิกกลุมโอเปกพลัสยังคงเพ่ิมกำลังการผลิตอยางคอยเปนคอยไป ยอมผลักดันใหราคาน้ำมัน  
ในตลาดโลกมีระดับสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ป 2564 (ม.ค.-ต.ค.) เฉล่ียอยูที่ 68.0 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 
ขยายตัวขึ้นเม่ือเทียบกับป 2563 ซึ่งเฉลี่ยอยูท่ี 41.3 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ซึ่งในเดือนตุลาคม 2564 อยูที่ 81.7 
ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ดานราคาน้ำมันดิบ NYMEX เดือนตุลาคม 2564 อยูท่ี 81.1 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นท่ีตองติดตาม อาทิ ความเสี่ยงท่ีทั่วโลกอาจตองกลับมาเผชิญ
กับการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุโอไมครอน ปญหาราคาพลังงานและวัตถุดิบท่ีมีแนวโนมปรับตัวขึ้น ซึ่งจะ
กระทบตอตนทุนการผลิตและการขนสง รวมทั้ง การขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคาระวางเรือที่มีอัตราสูงขึ้น ลวน
เปนปจจัยกดดันภาวะเศรษฐกิจในระยะขางหนา อยางไรก็ตาม ภายใตนโยบายการเปดประเทศและมาตรการฟนฟู
เศรษฐกิจในแตละประเทศ ตลอดจนความคืบหนาจากการกระจายฉีดวัคซีนและการคิดคนตัวยาใหมเพื่อยับยั้งการ
แพรระบาดที่มีอยางตอเนื่อง เปนปจจัยหนุนใหความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนตอไปได 
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สวนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2564 
และแนวโนมป 2565 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* คาดการณป 2564 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา   
แหงประเทศไทย 

* คาดการณป 2564 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็ก
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ป 2564* คาดวาเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ 102.5 

เพิ่มข้ึนรอยละ 14.8 (%YoY) เพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก 

ทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว 

ที่เพ่ิมขึ้น เชน เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กลวด และ

ลวดเหล็ก จากโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของ

ภาครัฐ  สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่เพ่ิมข้ึน เชน เหล็ก

แผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการผลิตของ

อุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต 

การบริโภคในประเทศ ป 2564* คาดวามีปริมาณ 

18.7 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 13.4 (%YoY) เพิ่มข้ึนทั้งผลิตภัณฑ

ในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ ในกลุมเหล็ก

ทรงยาวทีบ่ริโภคเพิ่มข้ึน เชน เหล็กลวด ซึ่งนำมาผลิตตอเปน ตะปู 

ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเช่ือม ลวดเสริมยางรถยนต สำหรับ

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่บริโภคเพิ่มข้ึน เชน เหล็ก  

แผนบางรีดเย็น และเหล็กแผนบางรีดรอน ซึ่งใชในอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง ยานยนต เครื่องใชไฟฟา 

 การนำเขา ป 2564* คาดวามีมูลคา 12.7 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 55.2 (%YoY) โดยเพิ ่มขึ ้นทั ้ง

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ

ในกลุมเหล็กทรงยาวที่มีมูลคานำเขาเพิ่มข้ึน เชน เหล็กเสนที่ใชใน

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เหล็กลวด และ

ลวดเหล็ก ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่มีมูลคานำเขาเพิ่มข้ึน 

เชน เหล็กแผนบางรีดรอน และเหล็กแผนบางรีดเย็น ซึ่งใชใน

อุตสาหกรรมตอเน่ือง 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาป 2565 
แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในป 2565 คาดการณวา 

การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ

ปกอน สำหรับการบริโภคเหล็กป 2565 คาดวามีปริมาณ 19.6 

ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว

ของการอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง 

โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และการ

สงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งคาดวาจะสงผลใหปริมาณ  

การผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ 

มีประเด็นสำคัญที่นาติดตาม เชน สถานการณ เศรษฐกิจและ

การคาโลก การลดกำลังการผลิตของประเทศจีน ตนทุนพลังงาน

และการขนสงที่มีผลตอราคาเหล็ก 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2564* เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2563 โดยเพ่ิมขึ้นทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก
ทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่เพ่ิมข้ึน เชน เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กลวด และลวด
เหล็ก และผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนทีเ่พ่ิมข้ึน เชน เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี   
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อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 

แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาของป 2565 
คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกที่เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 3.0 และ 5.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน จากเศรษฐกิจโลก

และตลาดสงออกหลักของประเทศไทยฟนตัวจากสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และการพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุง
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่ใหความสำคัญดานสุขภาพ เชน Air Cooling Fan, Air Purifier และ Air fryer เปนตน รวมถึง
การจำหนายสินคาผานชองทางออนไลน ทำใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลและตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน สงผลใหมีแนวโนมความตองการใชสินคา
เครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้นตอเนื่องในป 2565 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก เคร่ืองใชไฟฟา 

ที่มา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
   ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

*คาดการณป 2564 และ 2565 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

       การผลิตเครื่องใช ไฟฟา ป 2564* ขยายตัวเมื่อ
เทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ 102.9 ขยายตัว
รอยละ 9.9 (%YoY) ทั้งนี้เคร่ืองใชไฟฟาปรับตัวเพิ่มข้ึน 
ไดแก  สายไฟฟ า คอมเพรสเซอร  เครื่องปรับอากาศ 
เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองซักผา ตูเย็น และ พัดลม เพิ่มข้ึน
รอยละ 21.0, 18.0, 10.4, 6.9, 6.8, 4.8 และ 2.2 
ตามลำดับ โดยสายไฟฟามีคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา อาเซียน และสหภาพยุโรป 
ในขณะที่สินคาที่มีการปรับตัวลดลง ไดแก มอเตอรไฟฟา 
หมอหุงขาว และกระติกน้ำรอน ลดลงรอยละ 17.2, 4.5 
และ 2.9 ตามลำดับ เน่ืองจากการจำหนายในประเทศและ
คำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลงในตลาดจีน อาเซียน และ
ญี่ปุน 

        การจำหนายในประเทศ ใน ป  2564* สินคาที่
จำหนายในประเทศมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอน 
ไดแก เครื่องซักผา เตาอบไมโครเวฟ และหมอหุงขาว 
หดตัวรอยละ 48.8, 34.5 และ 0.5 ตามลำดับ ในขณะท่ี
เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม คอมเพรสเซอร ตู เย็น และ 
กระติกน้ำรอน เพิ่มข้ึนรอยละ 25.4, 21.6, 13.3, 7.9 และ 
0.2 ตามลำดับ     

       การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ในป  2564* มีมูลคา 
18,050.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอน รอยละ 
18.9 (%YoY) จากการนำเขาของตลาดหลักปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ไดแก จีน ญี่ปุน และอาเซียน จากการนำเขาสินคาพัดลม 
ตูเย็น มอเตอรไฟฟา และเครื่องซักผา 

        การสงออกเครื่องใชไฟฟา ในป 2564* มีมูลคา 
27,356.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ 
14.7 (%YoY) จากการสงออกสินคาไปตลาดอาเซียน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน ไดแก สายไฟฟา
หมอหุงขาว หมอแปลงไฟฟา คอมเพรสเซอร มอเตอรไฟฟา 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา และตูเย็น 

100.0 97.4 95.5 96.7 93.7 102.9

 20.0
 40.0
 60.0
 80.0

 100.0
 120.0

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

ดัช
นีผ

ลผ
ลิต

1,902.03 1,654.29 1,603.62 
2,016.05 2,023.23 

2,536.62 

7,489.16 

7,708.92 7,523.33 

6,221.28 

5,203.53 
5,896.75 

2,392.15 

4,483.58 

10,904.85 

10,097.39 10,133.71 

12,318.63 

4,279.28 
4,852.13 

4,879.01 
4,382.14 

4,041.68 

2,068.57 

213.33 265.05 255.31 
363.12 

93.14 60.96 

1,775.04 1,661.23 1,638.49 1,823.43 1,981.66 

2,137.71 1,159.03 1,138.73 1,165.23 925.31 958.02 

959.87 

3,140.32 3,219.42 3,185.39 3,109.20 3,067.91 

3,053.97 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

 9,000.00

 10,000.00

 11,000.00

 12,000.00

 13,000.00

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

ป
รมิ

าณ
ก
าร

จํ
าห

น
่าย

ใน
ป

ระ
เท

ศ
 (

พ
นั
เค

รื�อ
ง)

เครื�องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื�องซักผา้ 

เตาไมโครเวฟ ตูเ้ย็น กระตกินํ�ารอ้น หมอ้หงุขา้ว

15,524.2 15,912.3 14,929.6 15,922.8 15,169.3 
18,050.1 

21,906.3 
23,703.6 24,045.1 24016.3 23858.8

27,356.7 

 5,000.0

 10,000.0

 15,000.0

 20,000.0

 25,000.0

 30,000.0

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

ลา
นเ

หร
ียญ

สห
รัฐ

ฯ

มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในป 2564* เมื่อเปรียบเทียบกับป 2563 ขยายตัวรอยละ 9.9 จากสินคาสายไฟฟา คอมเพรสเซอร 
เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องซักผา ตูเย็น และ พัดลม ที่ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว 
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหมีความตองการสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟารุนใหม 
ที่ใหความสำคัญดานสุขภาพ รวมถึงการจัดจำหนายสินคาผานชองทางออนไลน ทำใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลและตัดสินใจซ้ือไดงายขึ้น 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  อิเล็กทรอนกิส 

ท่ีมา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

*คาดการณป 2564 และ 2565 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2564* มีดัชนีผลผลิตอยูที่
ระดับ 98.4 ขยายตัวจากปกอน รอยละ 6.7 (%YoY) โดยสินคา
อิ เล็ กทรอนิ กสที่ มี ก ารป รับตั ว เพิ่ ม ขึ้ น  ได แก  Printer, PCBA, 
Semiconductor devices transistors, IC และ HDD เพิ่มข้ึน
รอยละ 19.7, 14.5, 12.7, 12.0 และ 6.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 
ปกอน เน่ืองจากความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงเทคโนโลยี IoT, 5G ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

         การสงออกสินคาอิ เล็กทรอนิกส ในป  2564* 
มีมูลคา 40,773.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอน 
รอยละ 14.0 (%YoY) โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียน
สหภาพยุ โรป  สหรัฐอเมริกา และจีน โดยวงจรพิมพ  
วงจรรวม ไดโอด ทรานซิสเตอร กลอุปกรณก่ึงตัวนํา และ
ส วนประกอบและเครื่องพิมพ  เครื่ องทำสำเนา และ
สวนประกอบ เพิ่มขึ้นรอยละ 33.3, 30.4, 16.0 และ 8.9 
ตามลำดับ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการฟนตัวจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีขั้นสูงและความตองการใชช้ินสวนเซมิคอนดักเตอร
ในการผลิตสินคาสมัยใหมเพิ่มข้ึนทั้งในและตางประเทศ 
โดยเฉพาะสินคา IoT เชน สินคาอัจฉริยะในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

        การนำเขาสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2564* มีมูลคา 
41,768.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ 15.9 
(%YoY) โดยตลาดหลัก ไดแก  จีน  ญี่ ปุ น  สหภาพยุ โรป 
อาเซียน และสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำเขาสวนประกอบ
ของมอนิเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น  

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2565  
สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2565 

คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 5.0 และ 8.0 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟนตัวจาก
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการ
ป รับ ตั วของผู ผ ลิ ต สิ น ค ากลุ ม เซมิ คอน ดั ก เต อร       
จากสถานการณการขาดแคลนชิป สงผลใหมีความ
ตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง รวมถึง 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยี 5G, 
Data Center ท ำ ให เกิ ด ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใช สิ น ค า
อิเล็กทรอนิกสทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในป 2564* ขยายตัวรอยละ 6.7 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2563 โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนในสินคา 
Printer, PCBA, Semiconductor devices transistors, IC และ HDD เปนผลจากความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลก  
ที่เพิ่มมากข้ึน เพ่ือรองรับความตองการใช Cloud Computing และ Data Center รวมถึงความตองการใชอุปกรณท่ีจำเปนในการ
ทำงานและการศึกษาระยะทางไกล และมีมูลคาการสงออกในตลาดหลักเพิ่มขึ้น ไดแก อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน
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อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนรถยนต 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

*คาดการณจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

* คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตรถยนต  
ป 2564 คาดวา มีปริมาณการผลิตรถยนต จำนวน 1,600,000 
คัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีปริมาณการผลิต
จำนวน 1,427,074 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.12 โดยแบงเปน 
การผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ 
รอยละ 56 และรถยนตเพื่อการพาณิชยอื่น  ๆรอยละ 2 
การจำหนายรถยนตในประเทศ  

ป 2564 คาดวา มีปริมาณการจำหนายรถยนตในประเทศ
จำนวน  750,000 คัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
ซ่ึงมีปริมาณการจำหนาย จำนวน 792,110 คัน ลดลงรอยละ 
5.32 โดยแบงเปนการจำหนายรถยนตน่ัง รอยละ 40 รถกระบะ 
1 ตัน รอยละ 41 รถ PPV และ SUV รอยละ 14 และรถยนตเพื่อ
การพาณิชยอื่น  ๆรอยละ 5 

การสงออกรถยนต  
ป 2564 คาดวา มีปริมาณการสงออกรถยนต (CBU) จำนวน 
850,000 คัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซี่งมีปริมาณ
การสงออกจำนวน 735,842 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.51 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ป 2564 คาดวา มูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต 10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ซึ่งมีมูลคา 7,830.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 27.70 ตลาดสงออกที่สำคัญของสวนประกอบและ
อุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และมาเลเซีย 

มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณยานยนต  
ป 2564 คาดวา มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต 11,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ซี่งมีมูลคา 9,011.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 24.28 ตลาดนำเขาที่สำคัญของสวนประกอบและ
อุปกรณยานยนต ไดแก ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ป 2565 

 สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,700,000 คัน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.25  โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 45-50 และการผลิตเพื่อการสงออก
ประมาณรอยละ 50-55   

1,944,417 1,988,823 
2,167,694

2,013,710
1,427,074 1,600,000

768,788 871,650 
1,041,739 1,007,552

792,110

750,000

1,188,515 1,139,696 1,140,640 1,054,103

735,842

850,000

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

8,233.54 
9,032.26 

9,980.34 9,517.60
7,830.98 

10,000 

10,603.56 
11,402.56 11,984.60 11,507.43

9,011.62 

11,200 

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2564 คาดวา ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเพิ่มข้ึน 
ในตลาดสงออก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัวจากการคลี่คลายของสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในสวนของตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว อยางไรก็ด ียังคงตองติดตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
สายพันธุใหม ซึ่งจะสงผลกระทบตอการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดและอาจสงผลตออุตสาหกรรมรถยนตได 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

*คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

* คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตรถจักรยานยนต  
ป  2564 คาดวา ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตของ
ประเทศไทยมี จำนวน 2,000,000 คัน เมื่ อ เที ยบกั บ 
ชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีการผลิตจำนวน  1,615,319 คัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.81 

การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 

ป  2564 คาดวา ปริมาณการจำหนายรถจักรยานยนต 
ของประเทศไทย มีจำนวน 1,560,000 คัน เมื่อเทียบกับ 
ช วงเดี ยวกั นของป ก อน  ซึ่ งมี การจำหน ายจำนวน  
1,516,096 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.90 

การสงออกรถจักรยานยนต (CBU&CKD) 

ป  2564 คาดวา ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต  
(CBU&CKD) ของประเทศไทย มี จำนวน 940,000 คัน  
(เปนการสงออก CBU จำนวน 440,000 คัน และ CKD 
จำนวน 500,000 ชุด) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ซึ่งมีการสงออกจำนวน  727,152 คัน (เปนการสงออก CBU 
จำนวน 319,038 คัน และ CKD จำนวน 408,114 ชุด) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.27 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
ป 2564 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต 
820 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ซี่งมีมูลคา 711.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
15.24 ตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก ญี่ ปุน กัมพูชา และ
บราซิล 

มูลคาการนำเข าของสวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 
ป 2564 คาดวา มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและ
อุปกรณรถจักรยานยนตและรถจักรยาน 880 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ีงมีมูลคา 
671.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 31.07 ตลาด
นำเขาที่สำคัญไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน  

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ป 2565 

 สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา การผลิตจะทรงตัว คิดเปนปริมาณ 
การผลิตรถจักรยานยนตประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพื่อจำหนาย 
ในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการสงออก รอยละ 10-15 

1,820,358 
2,055,193 2,120,000 

1,948,480
1,615,319 

2,000,000 

1,738,231 1,810,771 1,870,000 1,718,587
1,516,096 1,560,000 

926,277 849,081 886,275 948,839 
727,152 

940,000 

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต 
(คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

609.93
734.12 765.48

835.22
711.57 

820

537.16 545.42 578.93
659.95 671.39 

880

2559 2560 2561 2562 2563 2564*

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและ
อุปกรณรถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตป 2564 คาดวา การผลิตรถจักรยานยนตขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการของตลาดในประเทศ และตลาดสงออก เนื่องจากการคลี่คลายจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
อยางไรก็ดี ยังคงตองติดตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม ซึ่งจะสงผลกระทบตอการผอนคลาย
มาตรการควบคุมการแพรระบาดและอาจสงผลตออุตสาหกรรมรถจักรยานยนตได 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 

การผลิตและการจำหนาย 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    *ป 2564 และ 2565  เปนตัวเลขคาดการณ 

ดัชนีผลผลิต ป 2564 คาดวาจะหดตัว รอยละ 0.42 

เมื่อเทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑ ที่สงผลใหดัชนีผลผลิต

หดตัว เชน เอทานอล หดตัวรอยละ 21.91 น้ำยาลางจาน 

หดตัวรอยละ 15.94 และสบูและเครื่องบำรุงผิว หดตัว

รอยละ 12.10 

ดัชนีการสงสินคา ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 

2.82 เมื่อเทียบกับป  2563 ผลิตภัณฑที่สงผลใหดัชนี  

การสงสินคาขยายตัวมากที่สุด ไดแก แปงฝุน ขยายตัว

รอยละ 57.37 โซดาไฟ ขยายตัวรอยละ 39.37 และ

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 37.64 

การสงออกผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ป 2564 คาดวามีมูลคา 

10,107.02 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  25.66 

เมื่อเทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออก

ขยายตัว เชน ปุย ขยายตัวรอยละ 63.34 เคมีภัณฑ

อินทรีย ขยายตัวรอยละ 52.92 และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 31.12 

การนำเขาผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ป 2564 คาดวามีมูลคา 

17,877.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.90 

เมื่อเทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนำเขา

ขยายตัวมากที่สุด ไดแก ปุย ขยายตัวรอยละ 58.01 

เคมี ภัณ ฑ เบ็ ด เตล็ ด  ขยายตั วรอยละ  51.57 และ

เคมีภัณฑอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 38.38 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย       

โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  *ป 2564 และ 2564  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2565
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  ป 2565 คาดวาการสงออกคาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผอนคลายมาตรการ 

ล็อกดาวนในหลายประเทศ หลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณตาง ๆ เริ่มคลี่คลาย และมีจำนวนประชากร

ไดรับการฉีดวัคซีนมากข้ึน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภคและการสงออก มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น และทำให 

การสงออกเคมีภัณฑที่เกี่ยวของขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑภาพรวมป 2564 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวรอยละ 0.42 เมื่อเทียบกับป 2563 
การสงออกคาดวาจะขยายตัวรอยละ 25.66 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมี
แนวโนมดีขึ้น การแพรระบาดลดลง การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกชวยสนับสนุนการสงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่อง 
กับน้ำมัน สงผลใหอุตสาหกรรมเคมีภัณฑท่ีเกี่ยวของขยายตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

การผลิตและการจำหนาย 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา ดัชนีผลผลิต ป 2564 คาดวาจะหดตัวรอยละ 0.91 เมื่อเทียบ

กับป 2563 ผลิตภัณฑที่สงผลใหดัชนีผลผลิตหดตัว เชน ทอ

และขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 5.99 กระสอบพลาสติก 

หดตัวรอยละ 4.16 และถุงพลาสติก หดตัวรอยละ 4.15  

ดัชนีการสงสินคา ป 2564 คาดวาจะหดตัวรอยละ 1.84 

เมื่ อ เที ยบ กับ ป  2563 โด ยผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส งผ ล ให ดั ชนี  

การสงสินคาหดตัวมากที่สุด คือ ทอและขอตอพลาสติก หดตัว 

รอยละ 7.40 กระสอบพลาสติกหดตัวรอยละ 5.53 และ

ถุงพลาสติก หดตัวรอยละ 3.07  

การสงออกผลิตภัณฑพลาสติก ป 2564 คาดวาจะมีมูลคา 

4,477.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  12.14 เมื่อ

เทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

เครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 24.17 หลอดหรือ

ทอ (HS 3917) ขยายตัวรอยละ 21.70 และกลุมผลิตภัณฑ

แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ชนิดยึดติดในตัว 

(HS 3919) ขยายตัวรอยละ 16.60   

การนำเขาผลิตภัณฑพลาสติก ป 2564 คาดวาจะมีมูลคา 

5,447.94 ล าน เหรียญ สหรัฐฯ  ขยายตั วร อยละ 16.66 

เมื่อเทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนำเขาขยายตัว 

เชน ใยยาวเดี่ยว ขยายตัวรอยละ 35.31 เคร่ืองสุขภัณฑ 

(HS 3922) ขยายตั วรอยละ 24.37  และหลอดห รือท อ 

(HS 3917) ขยายตัวรอยละ 23.08 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2564* และ ป 2565* เปนตัวเลขคาดการณ 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร   ป 2564* และ ป 2565*  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2565
อุตสาหกรรมพลาสติก ป 2565 ดัชนีผลผลิตคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1-2 การสงออกผลิตภัณฑพลาสติก  

คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2-3  เม่ือเทียบกับป 2564 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมลดลง 

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวจากการคลายล็อกดาวน ความคืบหนาในการฉีดวัคซีนที่มีแผนที่ชัดเจนมากขึ้น สงผลบวกใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง จากความเชื่อมั่นผูบริโภคและเศรษฐกิจภาพรวมมีการปรับตัว 

ดีข้ึน  

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมป 2564 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวรอยละ 0.91 เมื่อเทียบกับป 2563 
โดยคาดวาการสงออกจะขยายตัวรอยละ 12.14 และการนำเขาจะขยายตัวรอยละ 16.66 เนื่องจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19   
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

การผลิตและการจำหนาย 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา ดัชนีผลผลิต ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.45 เมื่อ

เทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลาย 

ที่สงผลใหดัชนีผลผลิตขยายตัว คือ Ethylene ขยายตัว 

14.00 และ Polypropylene ขยายตัวรอยละ 7.60 

ดัชนีการสงสินคา ป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.62 

เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลายที่สงผลใหดัชนีการสงสินคา

ขยายตัวมากที่สุด  คือ Propylene และ Polyethylene 

ขยายตัวรอยละ 20.14 และ 6.70 

การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2564 คาดวาจะมีมูลคา 

13,876.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  42.98 เมื่อ

เทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนและข้ันปลายที่มี

มูลคาการสงออกขยายตัว เชน Ethylene ขยายตัวรอยละ 

200.52 และ PP resin ขยายตัวรอยละ 35.66 

การนำเขาผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2564 คาดวาจะมีมูลคา 

6,827.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 42.91 เมื่อ

เทียบกับป 2563 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและข้ันปลายท่ีมี

มูลคาการนำเขาขยายตัว คือ Propylene ขยายตัวรอยละ 

33.76 และ PP resin ขยายตัวรอยละ 54.28 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    ป 2564* และ 2565*  เปนตัวเลขคาดการณ 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร   ป 2564* และ 2565*  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2565 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2565 ดัชนีผลผลิตคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5-10 การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีคาดวา 

จะขยายตัวรอยละ 10-15  เมื่อเทียบกับป 2564 แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2565 คาดวาจะขยายตัวจากนโยบาย
สงเสริมการลงทุนของภาครัฐ การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ และการกลับมาของการผลิตสินคาในตางประเทศ 
แตยังคงมีปจจัยที่จะสงผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมปโตรเคมี เชน แนวโนมราคาน้ำมัน และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของคาเงินบาท 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีภาพรวมป 2564 คาดวาดัชนีผลผลิตจะขยายตัวรอยละ 8.45 เมื่อเทียบกับป 2563 
โดยคาดวาการสงออกจะขยายตัวรอยละ 42.98 และการนำเขาจะขยายตัวรอยละ 42.91 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟนตัว
จากลดลงของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นทั่วโลก และการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ 
ที่ทำใหการบริโภคขยายตัวภายหลังจากการชะงักงันที่เกิดจากการปดประเทศ 
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อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิตกลุมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
หมายเหต:ุ ป 2564 ประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

    ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 
  หมายเหต:ุ ป 2564 ประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ ในป 2564 คาดวา 
ดัชนีผลผลิตฯ จะเพ่ิมขึ้นทั้งหวงโซการผลิต เมื่อเทียบ (%YOY) 
ไดแก กลุมเยื่อกระดาษ กลุมกระดาษ และกลุมบรรจุภัณฑ  
เพ่ิมขึ้น  รอยละ  3.57 4.07 และ 0.62 ตามลำดับ  โดยเปน  
คำสั่งซ้ือท้ังจากตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะจาก
จีน ซึ่งไทยสงออกเยื่อกระดาษไปจีน ครองสัดสวนถึงรอยละ 90 
เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกเยื่อกระดาษทั้งหมด  สำหรับ
กระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ ไดรับอานิสงสจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป การซื้อ
สินคาออนไลน อาหารเดลิเวอรี่ในรูปแบบอาหารพรอมรับประทาน 
ตลอดจนการขยายตัวของวัสดุและอุปกรณทางการแพทยในชวง  
การระบาด และคาดวาจะขยายตัวตอเน่ืองไดจนถึงส้ินป  

  การสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ ป 2564 คาดวา 
จะมีมูลคาส งออกรวม 2,401.02  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 24.54 (%YOY) เปนการเพิ่ มขึ้นในกลุม เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ โดยเฉพาะเยื่อกระดาษ  
ท่ีการสงออกขยายตัวสูงถึงรอยละ 205.84 ไปยังประเทศจีน และ
ฝรั่งเศส ในสวนกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ คาดวา จะสงออก
เพ่ิมขึ้น รอยละ 3.51 มีตลาดสงออกหลัก ไดแก เวียดนาม มาเลเซีย 
และจีน ในสวนหนังสือและส่ิงพิมพ จะขยายตัวได รอยละ 2.85 
จากกลุมส่ิงพิมพ  
 การนำเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ ป 2564 คาดวา 
จะมีมูลคานำเขารวม 3,401.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น  
ร อ ย ละ  36 .84  (%YOY) เ พ่ิ ม ขึ้ น ใน ทุ ก ผ ลิ ตภั ณ ฑ  ได แ ก   
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
กระดาษ และกลุมส่ิงพิมพ นำเขาเพ่ิมขึ้น รอยละ 122.31 13.48  
20.16 และ 3.27 ตามลำดับ โดยเฉพาะในกลุมกระดาษหรือกระดาษ
แข็งที่นำกลับมาใชซ้ำตามความตองการใชในประเทศท่ีมีการนำเขา
คอนขางมาก 
แนวโนมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ป 2565 

การผลิตในกลุมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ คาดวา 
จะขยายตัวไดเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป 2564 ยกเวนเพียงกระดาษ 
พิมพเขียนจะยังคงปรับตัวลดลงตามความนิยมสื่อสิ่งพิมพท่ีลดลง 
สำหรับการสงออกกลุมเยื่อกระดาษยังเปนท่ีตองการของผูนำเขา
หลักอยางประเทศจีนและมีคำส่ังซื้อเขามาตอเนื่อง ในสวนการ
บริโภคในประเทศ คาดวา หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 
จะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป การซ้ือสินคาออนไลน 
และธุรกิจอาหารในรูปแบบอาหารพรอมรับประทานจะเติบโตขึ้น
เปนอยางมาก จึงเปนโอกาสของบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับการ
บรรจุหีบหอและขนสงเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

การผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพใน ป 2564 ไดรับอานิสงสจากการระบาดของโรคโควิด-19 
สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป การซื้อสินคาออนไลน อาหารเดลิเวอร่ีในรูปแบบอาหารพรอมรับประทาน ตลอดจน
การขยายตัวของวัสดุและอุปกรณทางการแพทยในชวงระบาดของไวรัส ทำใหอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑเติบโต    
ทั้ง supply chain
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2 

อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตัวเลขคาดการณ) 
หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน    
และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 34 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวง
พาณิชย และคาดการณโดย สศอ.

การผลิต ป 2564 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
131.57 ลานตารางเมตร เพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ 2.39 (%YoY) 
และเครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลติ 7.69 ลานชิ้น เพิ่มข้ึนจาก
ปกอน รอยละ 9.44 (%YoY) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
สงออกหลักอยางกลุมประเทศ CLMV  

การจำหนาย ป 2564 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการ 
จำหนาย 159.62 ลานตารางเมตร ลดลงจากปกอน รอยละ 
2.02 (%YoY) และเคร่ืองสุขภัณฑ  มีปริมาณการผลิต 3.27 
ลานชิ้น ลดลงจากปกอนดวยเชนกัน รอยละ 6.96 (%YoY) 
จากภาวะเศรษฐกิจและการประกาศใชมาตรการล็อกดาวน 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

การสงออก ป 2564 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีมูลคาการสงออก 
101.12 ล านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ มข้ึนจากปกอน รอยละ 2.34 
(%YoY) และเครื่องสุขภัณฑ มีมูลคา 247.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนดวยเชนกัน รอยละ 19.17 (%YoY) จากยอด
คำสั่งซ้ือที่เพ่ิมขึ้นในตลาด CLMV สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน 
หลังจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ป 2565 
การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ป 2565 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน จากความตองการของ

ผูบริโภคภายในประเทศ หลังสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  
ของรัฐบาล แตยังมีปจจัยท่ีสำคัญอาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัว ไดแก การควบคุมและปองการแพรระบาดของรัฐบาล ราคาน้ำมัน
ขายปลีกในประเทศ และสถานการณเศรษฐกิจโลก สวนการสงออกเซรามิกในภาพรวมคาดวาจะมีแนวโนมหดตัวเล็กนอย ตามภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดสงออกที่ยังไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตหากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 
การสงออกอาจจะกลับมาขยายตัวไดในชวง 6 เดือนหลังของป 2565 โดยตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกยังคงเปนประเทศ
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และกลุมประเทศ CLMV 

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปริมาณการผลิตและการสงออก ป 2564 เพ่ิมขึ้นจากปกอน ตามการขยายตัวของตลาดสงออกหลัก 
อยางกลุมประเทศ CLMV สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน สวนปริมาณการจำหนายลดลง จากมาตรการล็อกดาวน 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ป 2565 คาดวา 
การผลิตและการจำหนายเซรามิก จะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ 

25



มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2557 2558 2559 2560

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนาย 
มูลคาสงออกและนำเขาปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

     (ตัวเลขคาดการณ) 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย   และคาดการณโดย สศอ.

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2564 มีปริมาณ  
การผลิต 43.60 ลานตัน ขยายตัวจากปกอนไดเล็กนอย รอยละ 
0.34 (%YoY)  
การจำหนายปูนซีเมนต ในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2564 
มีปริมาณ 39.58 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย รอยละ 
0.34 (%YoY)    โดยไดปจจัยบวกจากการที่รัฐบาลเรงการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานและขยายโครงการขนาดใหญ   
ของภาครัฐในพ้ืนท่ีตางๆ  
การสงออก-นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป  2564   
การสงออกมีมูลคา 264.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก   
ปกอน รอยละ 2.65 (%YoY) เปนผลจากตลาดบังกลาเทศ   
มีคำสั่งซื้อกลับเขามาจำนวนมาก  สวนการนำเขามีมูลคา 65.87 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอน รอยละ 9.54 (%YoY) 
เปนการนำเขาปูนซีเมนตคุณภาพสูงจากเนเธอรแลนด  

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ป 2565 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2565 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมเม็ด)  คาดวาจะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น 

จากปจจัยบวก  อาทิ จากการเรงขยายการสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของรัฐบาลทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม ๆ เปนหลัก  และ
จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่จะคอย ๆ ปรับตัวดีข้ึน หากภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ลดลงไดอยางมีนัยสำคัญและไมมี
ปจจัยลบเขามากระทบอีก  สำหรับการสงออกในตลาดสงออกหลักคาดวาจะสามารถกลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนไดเชนกัน หากภาวะ 
การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  มีสถานการณดีข้ึน  โดยเฉพาะประเทศในกลุม CLMV เนื่องจากรัฐบาลของกลุมประเทศดังกลาวกำลัง
พัฒนาโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญในประเทศ  นอกจากนี้ การสงออกยังขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดจากตลาดสงออกใหม ๆ 
อีกดวย  

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจําหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ป 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559เปนผลจาก. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ป 2564  เมื่อเทียบกับปกอน  ปริมาณการผลิตขยายตัวดีขึ้นเล็กนอย  ปริมาณ
การจำหนายขยายตัวไดจากปจจัยบวกการเรงสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ   มูลคาการสงออกขยายตัวได
จากการไดรับคำสั่งซ้ือกลับมาจากบังกลาเทศเปนจำนวนมาก  สวนมูลคาการนำเขาขยายตัวจากการนำเขา
ปูนซีเมนตคุณภาพสูง 

26



อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย 

/ ป 2564-2565 เปนตัวเลขคาดการณ 

การผลิต 

ผลิตภัณฑ เสนใยสิ่งทอ ป  2564 คาดวาจะเพิ่มขึ้น 
รอยละ 7.43 (%YoY)  เนื่องจากฐานที่ต่ำในปกอนที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับ
ไดรับแรงสงจากตลาดคูคาสำคัญฟนตัวโดยเฉพาะกลุมเสนใย
ประดิษฐ ในขณะที่กลุมผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง 
รอยละ 1.52  และ 8.62 (%YoY) จากการบริโภคในประเทศ
ชะลอตัว แมการสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัว  

การจำหนายในประเทศ 
กลุมเสนใยสิ่งทอ ป 2564 คาดวาจะเพิ่มขึ้น รอยละ 

9.49 (%YoY) เน่ืองจากความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออก 
ที่กลับมาขยายตัว ในขณะที่กลุมผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป 
จะลดลง รอยละ 0.01 และ 5.01  ตามลำดับ เนื่องจากกำลังซื้อ
ชะลอตัวเปนสำคัญ โดยเฉพาะนักทองเที่ ยวหลักอยางจีน 
ที่ยังไมกลับมา 
การสงออก

 การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมป 2564
คาดวาจะมีมูลคา 6,381.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม ข้ึน 
รอยละ 11.01 (%YoY) หากพิจารณารายสินคา คาดวา เสนใย
สิ่งทอ มีมูลคา 1,587.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น รอยละ 
29.90  เสื้อผาสำเร็จรูป มีมูลคา 1,942.27 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น  รอยละ 7.04  เนื่องจากฐานที่ต่ำในปกอน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดฯ ประกอบกับสถานการณ  
การระบาดคลี่คลายในประเทศคูคาสำคัญ ทำใหการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติมากขึ้น การสงออก 
จึงเพิ่มข้ึนในตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกา ฮองกง เยอรมนี 
อังกฤษ และออสเตรเลีย 

คาดการณแนวโนม ป 2565 
การผลิต สงออก และจำหนายในประเทศ ผลิตภัณฑ

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป คาดวา จะขยายตัว 
กำลังซื้อในประเทศนาจะเริ่มกลับมาจากการเปดประเทศ 
ประกอบกับเพื่อรองรับความตองการจากตางประเทศที่มี  
อ ย า งต อ เนื่ อ งต ล อด โซ อุ ป ท าน  แม จ ะมี ป จ จั ย เสี่ ย ง  
อยางคาระวางเรือที่ยังคงแพง และผลกระทบจากปญหาการ
ขาดแคลนพลังงานในจีน ที่สงผลใหวัตถุดิบอยางเสนดายและ
เสนใยโพลิเอสเตอรปรับราคาข้ึน รวมทั้งการระบาดระลอก
ใหม 

สถานการณป 2564 คาดวา เสนใยสิ่งทอ จะขยายตัวท้ังภาคการผลิตและการสงออกรองรับการสงออก 
ที่ฟนตัว ในขณะท่ีผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ชะลอตัวในภาคการผลิต เน่ืองจากกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ
ชะลอตัวเปนสำคัญ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวหลักอยางจีนที่ยังไมกลับมา แมภาคการสงออกจะขยายตัวในตลาด
สำคัญอยางสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน
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อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม 
ในประเทศ (ลานชิ้น) 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  หมายเหต ุ: *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย  หมายเหตุ : *คาคาดการณ 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ป 2564 คาดวาจะมีปริมาณ 
10.30 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นรอยละ 16.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
สาเหตุจากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ตางประเทศเปนหลัก 
การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ป 2564   คาดวา
จะมีปริมาณ 1.28 ลานช้ิน ปรับลดลงรอยละ 5.88 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน เปนผลจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกลาสุด
ที่เกิดขึ้นเม่ือชวงตนปท่ีผานมาท่ีสงผลใหภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เกิดการชะลอตัวและกำลังซ้ือของผูบริโภคลดลง 
 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ป 2564 คาดวาจะมีมูลคารวม 
4,262.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.38 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน แบงเปน ไมและผลิตภัณฑแผนไมคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 2,849.77 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 32.58 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เคร่ืองเรือนและช้ินสวนคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 1,253.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.81 
เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน และผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 159.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.06 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและ
ผลิตภัณฑไมเพ่ิมข้ึนทุกกลุมผลิตภัณฑ จากฐานตัวเลขการสงออก
เมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับต่ำและการฟนตัวของตลาดสงออก
สำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน  

แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ป 2565 
การผลิตเคร่ืองเรือนทำดวยไม ป 2565 คาดการณ ไดวา จะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนจากการผลิต 

เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ขณะที่การจำหนายเคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สาเหตุจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และการเปดให
นักทองเที่ยวตางชาติสามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศได ซึ่งจะชวยฟนฟูเศรษฐกิจและกำลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศใหเพิ่มขึ้น 
ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดสงออกสำคัญท่ีมแีนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง
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เครื�องเรอืนและชิ�นสว่น ผลติภัณฑไ์ม ้

ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้ อตัราการขยายตวั (YOY)

ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมป 2564 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 16.12 จากการผลิตเพื่อตอบสนอง    
ความตองการของตลาดตางประเทศ ขณะที่ปริมาณการจำหนายเคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศมีแนวโนมลดลงรอยละ 
5.88 จากผลกระทบการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกลาสุด ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไม
คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 29.38 จากการฟนตัวของตลาดสงออกสำคัญ 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยา ในป 2564 คาดวาจะมปีริมาณ 52,811.42 ตัน ลดลง
จากปกอนรอยละ 4.56 โดยเปนการชะลอตัวของการผลิตยาเม็ด 
ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาฉีด และยาผง ตามคำสั่งซื้อที่ลดลงของตลาด
ทั้งในและตางประเทศ  
การจำหนายยา ในป 2564 คาดวาจะมีปริมาณ 42,474.40 ตัน 
ลดลงจากปกอนรอยละ 3.72 ตามความตองการใชในประเทศ  
ในภาพรวมท่ีปรับลดลงจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 
ที่เร่ิมคลี่คลาย ทำใหโรงพยาบาลมีความจำเปนในการกักตุนยา  
ที่คาดวาจะขาดแคลนลดลง เนื่องจากหลายประเทศที่เคยระงับ
การสงออกยา ไดกลับมาสงออกยาตามปกติแลว 
การสงออกยา ในป 2564 คาดวาจะมีมูลคา 395.45 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ชะลอตัวลงจากปกอนรอยละ 5.57 โดยเปนการปรับลดลง
ในตลาดอาเซียน ไดแก เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส 
สิงคโปร  เปนหลัก สำหรับการนำเข ายาคาดวาจะมีมูลค า 
1,971.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 11.97 
โดยเปนการนำเขายาจากอินเดีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 
ซึ่งในสวนของการนำเขาสินคายาจากอินเดียมีมูลคาเพิ่มขึ้นถึง  
รอยละ 99.75 ทำใหผูประกอบการไทยไมสามารถแขงขันได 
เนื่องจากอินเดียมีตนทุนการผลิตยาต่ำกวาไทยมาก 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ป 2565 
การผลิตยาในป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดทั้ งใน 

และตางประเทศ เนื่องจากฐานตัวเลขของป 2564 คอนขางต่ำ โดยตลาดสงออกสำคัญที่คาดวาจะขยายตัวตอเนื่อง
จากปกอน คือ ตลาดลาว สำหรับตลาดหลักอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส และสิงคโปร 
คาดวาจะฟนตัวดีขึ้น แตอาจมีอัตราการขยายตัวท่ีไมสูงมากนัก 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงสาธารณสุขเรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรและชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยา

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ผานนโยบายแหงชาติดานยาและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2563-2565 ใหประชาชนเขาถึงยาจำเปนท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึงและ
สมเหตุผล   
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ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ ป 2564 คาดวาจะลดลงจากปกอน ตามแนวโนม 
ความตองการใชที่ปรับลดลงจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย สำหรับการสงออกยา
คาดวาจะชะลอตัวลงเชนกัน โดยเปนการปรับลดลงของการสงออกสินคายาไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนเปนหลัก 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 

ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต   
และถุงมือยาง (ลานตัน/ลานเสน/พันลานช้ิน)

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม ยางรถยนต และ
ถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ)

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 

การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต  และถุงมือยาง 
ในป 2564 คาดวาจะมีปริมาณ 1.95 ลานตัน 60.23 ลานเสน 
และ 31,100 ลานช้ิน ตามลำดับ โดยการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม
และยางรถยนตเพิ่ม ข้ึนจากปกอนรอยละ 5.07 และ 17.26 
ตามลำดับ ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ ในขณะที่การผลิตถุงมือยางลดลงรอยละ 0.65 
ตามแนวโนมการชะลอตัวของตลาดในประเทศ 
การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง 
ในป 2564 คาดวาจะมีปริมาณ 4.80 แสนตัน 44.00 ลานเสน 
และ 2,700 ลานชิ้น ตามลำดับ โดยการจำหนายยางแปรรูป  
ข้ันปฐมและยางรถยนตเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 1.99 และ 
13.58 ตามลำดับ ในขณะที่การจำหนายถุงมือยางลดลงรอยละ 
14.74 ตามความตองการใชที่ปรับลดลงจากสถานการณ   
การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่เริ่มคลี่คลาย   
การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง 
ในป  2564 คาดวาจะมีมูลคา 5,400 6,440.01 และ 3,330.31 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม 
ยางรถยนต และถุงมือยาง มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
53.18 18.52 และ 42.05 ตามลำดับ ตามแนวโนมการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการผลิตในจีน การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดหลัก
ของไทยในสินคายางรถยนตและถุงมือยาง 

แนวโนมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ป 2565 
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.00 

ในทุกผลิตภัณฑ ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดโลก เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลาย
ประเทศคลี่คลายลง ทำใหภาคการผลิตรวมถึงการบริโภคภายในประเทศกลับมาฟนตัวอีกครั้ง 
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ปริมาณการผลิตและจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม และปริมาณการผลิตและจำหนายยางรถยนต ป 2564 
คาดวาจะเพ่ิมขึ้นจากปกอนตามความตองการใชทั้งในและตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะท่ีการผลิตและ
จำหนายถุงมือยางคาดวาจะมีปริมาณลดลงจากการที่ไทยมีคูแขงทางการคาเพ่ิมข้ึน ทำใหไดรับคำส่ังซื้อลดลง 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)   

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

* รวมถึงกระเปาถือและสิ่งท่ีคลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก

การผลิต 
      การฟอกและตกแตงหนังฟอก ป 2564 คาดวาดัชนี
ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้น รอยละ 31.03 เมื่อเปรียบเทียบกับ    
ปกอน สวนการผลิตผลิตภัณฑกระเปาเดินทาง*  และการ
ผลิตรองเทาคาดวาจะชะลอตัวลง รอยละ 13.33 และ 
3.11  จากความตองการท่ีลดลงจากการจำหน าย    
ในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น 
ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 ที่กลับมาแพรระบาดอีกระลอก  
การสงออก-นำเขา 
      การส งออก ป  2564 คาดว าจะมี มู ลค ารวมราว 
1,601.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ  13.34 เม่ือ
เปรียบเที ยบกับป กอน เปนผลจากมูลค าการส งออก 
หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด เครื่องใชสำหรับ
เดินทาง และรองเทาและชิ้นสวน เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.43 
27.02 และ 13.28  ตามลำดับ เน่ืองจากมีการเรงการฉีด
วัคซีน ทำใหการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลาย
ประเทศมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง สถานการณท่ัวโลก
นาจะมีแนวโนมดีขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจโลกฟนตัวดีขึ้น โดย
มี ตลาดส งออกสำคัญ  ได แก  ฮ อ งกง  อิน โดนี เซี ย 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ บังกลาเทศ 
      การนำเข า ป  2564  คาดว าจะมี มู ลค ารวมราว 
1,938.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 20.34 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน เปนผลจากการนำเขาหนังดิบและ
หนังฟอก  และกระเปา เพิ่มข้ึน รอยละ 62.96  และ 5.71 
ตามลำดับ เนื่องจากมาตรการกระตุนการใชจาย สวนการ
นำเขารองเทาลดลงรอยละ  0.66  

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ป 2565 
 การผลิตผลิตภัณฑรองเทาและเครื่องหนัง ป 2565 คาดวาการผลิตหนังฟอกและตกแตงหนังฟอก กระเปาเดินทาง และรองเทา 
จะลดลงเล็กนอย สำหรับการจำหนายในประเทศ  ผลิตภัณฑหนังฟอกฯ และกระเปาฯ มีปริมาณเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตผลิตภัณฑรองเทายัง
มีปริมาณท่ีลดลง การสงออกคาดวาจะเริ่มฟนตัวเนื่องจากมีหลายประเทศสามารถเรงฉีดวัคซีนไดตามเปาหมาย สำหรับการนำเขา คาดวา
กระเปาและรองเทาจะลดลงเล็กนอย 
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ป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก คาดวาจะมีการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความตองการ 
ที่เพ่ิมข้ึนจากการจำหนายในประเทศและการสงออก สำหรับการผลิตกระเปา และรองเทาคาดวาจะลดลง อยางไรก็ตามคาดไดวา
แนวโนมการสงออกและการจำหนายในประเทศจะดีข้ึน เนื่องจากทั่วโลกเรงฉีดวัคซีนใหกับประชาชน และภาครัฐมีมาตรการ
กระตุนการใชจาย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนรองรับการเปดประเทศในชวงปลายป 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

การผลิต และการสงออก 

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

การผลิต 
  การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ป 2564 คาดวา
จะเพ่ิมขึ้น รอยละ 15.92 โดยการผลิตเพชรเจียระไน 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียมคาดวาจะเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 25.19  17.76 และ 4.40 ตามลำดับ จากการผลิต
เพ่ือการสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ การแพรระบาดของไวรัส โควิด -19  ท่ี เริ่ม
คลี่คลายจากการที่รัฐบาลทุกประเทศเรงการฉีดวัคซีน  
การสงออก-นำเขา 
  การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) 
ป  2564 คาดวาจะมีมูลคารวม 5,938.78 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 22.01 จากการสงออกเพชร พลอย 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม เพ่ิมขึ้นรอยละ 
25.25  22.94  23.60 และ 5.22 ตามลำดับ โดยมีตลาด
สำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ เยอรมนี แตหาก
พิจารณาการสงออกในภาพรวมคาดวาจะมีมูลคารวม 
9,805.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 46.14 จาก
มูลคาการสงออกทองคำยังไมขึ้นรูปท่ีลดลง รอยละ 71.01 
  การนำเขาอัญมณี และเครื่องประดับ (ไม รวมทองคำ) 
ป 2564 คาดวาจะมีมูลคารวม 4,138.64 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพ่ิ มขึ้ น ร อยละ 33 .79  จากการนำเข า เพชร พลอย 
เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม เพ่ิมขึ้นรอยละ 
29.11 23.19 16.13 และ 14.75 ตามลำดับ ตลาดสำคัญ 
ไดแก จีน อิตาลี ฮองกง และอินเดีย  

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ป 2565 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ป  2565 คาดวาการผลิตเพชร เครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม 

จะมีแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจากการที่ทุกประเทศเรงการฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  ทำใหประชาชน
มีความเชื่อมั่นและเร่ิมจับจายใชสอย และการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวจะชวยใหการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
มีแนวโนมดีขึ้น ทั้งการจำหนายในประเทศ การสงออก และการนำเขา
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ป 2564 การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยการผลิตเพชร เคร่ืองประดับ
แท และเครื่องประดับเทียมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการผลิตเพื่อการสงออกและการจำหนายในประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการ
สงออก เพชร พลอย เคร่ืองประดับแท และเครื่องประดับเทียม จากการท่ีทุกประเทศไดเรงการฉีดวัคซีน ทำให
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงสงผลใหผูบริโภคมั่นใจและมีการใชจายเพิ่มขึ้น 
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อุตสาหกรรมอาหาร 

ดัชนีการผลิต ปริมาณการจำหนาย มูลคาการสงออก  
และมูลคาการนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 
 

ท่ีมา : 1)  ดัชนีอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
2) มูลคาการนำเขา-สงออกจากกระทรวงพาณิชย จัดกลุมโดย

   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ดัชนีการผลิตอาหาร ป 2564 อยูท่ีระดับ 103.0 ขยายตัวรอยละ 1.8 
(%YoY) จากการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทำใหมีคำสั่งซื้ออยางตอเนื่อง
ตามความตองการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น การออนตัวของคาเงินบาท ประกอบกับ
สถานการณภัยแลงลดความรุนแรงลง ทำใหไมขาดแคลนวัตถุดิบจากผลผลิต   
ทางการเกษตร เชน สับปะรด มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน โดยสินคาอาหาร   
ท่ีการผลิตขยายตัวไดดี เชน สับปะรดกระปอง แปงมันสำปะหลัง เครื่องปรุงรส
ประจำโตะอาหาร น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ อาหารสัตวเล้ียงสำเร็จรูป กุงแชแข็ง 
น้ำมันปาลมดิบ แมวาอุตสาหกรรมอาหารจะไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อ   
โควิด-19 ของแรงงานในโรงงาน สงผลใหบางสายการผลิตจำเปนตองหยุด
ช่ัวคราว รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 

  การจำหนายอาหารในประเทศ ป 2564 มีปริมาณ 239.3 ลานตัน 
หดตัวรอยละ 0.9 (%YoY) จากสินคาสำคัญ  ดังนี้  1) ทูน ากระปอง 
เนื่อ งจากมีคำสั่ งซื้อเพิ่ มขึ้น ในชวงการระบาดป  2563 ทำใหฐานสูง 
ประกอบกับในป 2564 มีแรงงานติดเช้ือโควิด-19 สงผลใหการผลิตลดลง 
2) เน้ือไกแชแข็งและแชเย็น เนื่องจากเกิดคลัสเตอรผูติดเชื้อในโรงงาน
จำนวนมาก ประกอบกับประสบปญหาขาดแคลนแรงงานตางดาว   
ในสายการผลิต และ 3) น้ำตาล เนื่องจากสถานการณภัยแลงในป 2563 
ทำใหผลผลิตออยมีปริมาณลดลง ประกอบกับความตองการบริโภค   
ในครัวเรือนและการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ยังคงชะลอตัว จากมาตรการหามน่ังรับประทานและจำกัดเวลาปด
รานอาหาร  
 การสงออก ป 2564 มีมูลคา 32,052.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 8.6 (%YoY) จากการสงออกสินคาสำคัญ ดังน้ี 1) ผลิตภัณฑ   
มันสำปะหลัง เนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับ 1 มีความตองการใช  
ในอุตสาหกรรมเอทานอลและอาหาร 2) ผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง แหง 
แปรรูปและกระปอง เนื่องจากสินคามีคุณภาพเปนท่ียอมรับในมาตรฐาน  
ระดับโลก 3) อาหารสัตวเลี้ยง เน่ืองจากแนวโนมการเลี้ยงสัตวที่เติบโตขึ้น  
ท่ัวโลก และ 4) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว เนื่องจากผลกระทบจาก  
โควิด-19 ที่ ทำใหปริมาณผลผลิตปาลมออกสูตลาดโลกลดลง ส งผลให   
ประเทศไทยมีคำสั่งซื้อและสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากข้ึน ประกอบกับ  
มีความตองการบริโภคน้ำมันปาลมอยางตอเนื่องในตลาดอินเดียท้ังในครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรม 
  การนำเขา ป 2564 มีมูลคา 16,731.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 10.8 (%YoY) ดังนี้ 1) สินคาเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อใชในอุตสาหกรรม
น้ำมันถั่วเหลือง 2) กากน้ำมันพืช เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว 3) นมและผลิตภัณฑนม เพื่อใชในอุตสาหกรรมนมและอาหาร
อื่นๆ และ 4) ผลิตภัณฑจากแปง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑขนมอบ  

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ป 2565 
คาดการณวา ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในป 2565 จะขยายตัวอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับป 2564 จากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกสินคาอาหารมีแนวโนมขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการเปดรับ
นักทองเที่ยวและผอนคลายมาตรการตาง ๆ ในประเทศ ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคทยอยกลับมาฟนตัวอีกคร้ัง 
ประกอบกับมีการคาดการณวา วัตถุดิบทางการเกษตรที่สำคัญ เชน ออย ปาลมน้ำมัน มันสำปะหลัง สับปะรด จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน  
จากป  2564 ทำให อุตสาหกรรมอาหารมี วัตถุดิบเพียงพอเขาสูโรงงาน โดยคาดวา สินคาอาหารที่มีแนวโนมขยายตัวไดดีคือ 
แปงมันสำปะหลัง น้ำตาล น้ำมันปาลม กุงแชแข็ง อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป 
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ดั ชนีการผลิต ปริมาณจาํหน่าย มู ล ค่า ส่ งออก และ

มูลค่ านาํ เข้ า  อุตสาหกรรมอาหาร ปี  2564

มลูค่าการนาํเขา้ (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) มลูค่าการสง่ออก (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ)

MPI การจาํหน่ายในประเทศ  (ลา้นตนั)

ดัชนีการผลิต (M
P

I) /

การจาํหน่ายในประเทศ  (ล้านตัน) 

ดัชนีการผลิตและการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารป 2564 ในภาพรวม ขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน จากการทยอย
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การออนตัวของคาเงินบาท ประกอบกับสถานการณภัยแลงที่ลดความรุนแรงลง ทำใหไมมีปญหา 
การขาดแคลนวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรที่ปอนเขาสูโรงงาน แมวาจะไดรับผลกระทบจากการติดเช้ือของแรงงานในโรงงาน 
สงผลใหบางสายการผลิตจำเปนตองหยุดชั่วคราว 
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2564
และแนวโนมป 2564

 อุตสาหกรรมรายสาขา

กว. 
0-2430-6806 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวนรถจักรยานยนต

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

กร. 1 
กร. 1 

0-2430-6804 
0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 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 
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