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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2563 2564 2563 2564 
%YoY Year Year ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

MPI -9.3 5.9 -2.8 -2.0 -1.4 5.9 18.0 25.7 18.3 3.9 -4.7 0.3 3.0 4.9 6.8 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว

รอยละ 6.8 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซื้อในประเทศและตางประเทศท่ีเร่ิมขยายตัวในหลายสินคา 

หลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว  

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนกันยายน การผลิตขยายตัวรอยละ 

0.3 เดือนตุลาคม ขยายตัวรอยละ 3.0 และเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวรอยละ 4.9 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดอืนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนกันยายน ขยายตัวรอยละ 9.2 เดือนตุลาคม

ขยายตัวรอยละ 3.0 และเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวรอยละ 3.4 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 รถยนต ขยายตัวรอยละ 9.15 ตามการขยายตัวของตลาดสงออกเปนหลัก ดวยผลของเศรษฐกิจโลกฟนตัว

หนุนใหกลุมประเทศคูคามีความตองการรถยนตมากขึ้น 

 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 7.54  จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดและ

การเปดประเทศรับนักทองเท่ียว หลังประชาชนไดรับวัคซีนในอัตราสูง ทำใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น       

ความตองการน้ำมันขนสงและเดินทางจึงเพิ่มสูงตาม 

 น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 31.52 จากการเปดหีบออยเร็วกวาปกอนและมีจำนวนโรงงานท่ีเร่ิมเปดหีบ

มากกวาปกอน รวมถึงสภาพอากาศเอ้ืออำนวยตอการเพาะปลูกมากกวาปกอน สงผลใหปริมาณออยเขาหีบปนี้       

มมีากกวา 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 14.24 ตามความตองการใชในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นตอเน่ือง 

เพื่อนำไปใชในกลุมสินคาในชีวิตประจำวันตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิ รถยนต เครื่องใชไฟฟาในบาน  

 ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใชยางรถยนต ขยายตัวรอยละ 16.08 ตามการขยายตัวของตลาดสงออก        

ที่เศรษฐกิจของประเทศคูคาฟนตัวและมีคำสั่งซื้อกลับเขามามากขึ้น รวมถึงขยายตัวตามความตองการใชในอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง 

 

 

Indicators 2563 2564 

%MoM ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

MPI -0.7 6.9 -3.1 10.2 -16.5 9.7 -2.1 -8.1 --3.5 9.2 3.0 3.4 1.1 



 

2 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนธันวาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนธนัวาคม 2564 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                   ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลคา 1,591.3         
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องกังหันไอพนและ
สวนประกอบ เครื่องจักรใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือ
พลาสติก เปนตน  

  

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลคา 9,214.5          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 29.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเคมีภัณฑประเภท
เคมีภัณฑอินทรียและเม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสประเภทแผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณก่ึงตัวนำ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 195 โรงงาน ลดลง        
จากเดือนพฤศจิกายน 2564 รอยละ 6.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 22.0 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลคารวม 
11,696 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 รอยละ 13.61 (%MoM) แตลดลงจากเดือน
เดียวกนัของปกอนรอยละ 28.61 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกจิการมากท่ีสุด ในเดือนธันวาคม 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 22 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผสม
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น จำนวน 14 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำพริกปน พริกไทยปน 
หรือเครื่องแกง จำนวนเงินทุน 1,541 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน   
ความรอน จำนวนเงินทุน 1,300 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2564 รอยละ 14.04 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.56        
(%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลคารวม 2,697 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2564 รอยละ 8.01 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 144.94 
(%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกจิการมากท่ีสุด ในเดือนธันวาคม 2564 คอื อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 7 โรงงาน รองลงมาคอื อุตสาหกรรมการทำพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ 
หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ จำนวน 5 โรงงาน 

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนธันวาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม       
ผลิต ประกอบ  หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ำ  ตูเย็นหรือเคร่ืองประกอบตูเย็น มูลคาเงินลงทุน 747 ลานบาท รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน มูลคาเงินลงทุน 522     
ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนธันวาคม 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต เดือนธนัวาคม 2564 ขยายตัว (%YoY) 
รอยละ 11.7 โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังนี้ 
1) น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 37.0 จากน้ำมันปาลมดิบ และ
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ เน่ืองจากอินโดนีเซียและมาเลเซียซ่ึงเปน
ผูผลิตรายใหญไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 สงผลให
ปริมาณผลผลิตปาลมท่ีออกสูตลาดโลกลดลง ทำใหประเทศไทย   
มีคำสั่งซื้อและสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากขึ้น ประกอบกับ    
ความตองการใชน้ำมันปาลมในประเทศเพิ่มมากขึ้นตามการทยอย
ฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 31.5 
จากน้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากเริ่มเปดหีบเร็วกวาป ท่ีผานมา 
ประกอบกับผลผลิตป 2564/2565 มีปริมาณเพ่ิมเมื่อเทียบกับ      
ปกอน 3) ผักผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 14.4 จากสินคาสำคัญ
คือ ขาวโพดหวานกระปอง เน่ืองจากความตองการบริโภคของ
ตลาดในประเทศ สับปะรดกระปอง เน่ืองจากการผลิตสำรอง    
เปนสินคาคงคลัง และผักผลไมแชแข็ง เน่ืองจากความตองการ
บริโภคในตลาดตางประเทศ ประกอบกับการผลิตสำรองเปนสินคา
คงคลัง  4) ประมง ขยายตัวรอยละ 12.4 จาก ปลาแชแข็ง และกุง
แชแข็ง เนื่องจากความตองการบริโภคทั้งตลาดในและตางประเทศ 
ประกอบกับในชวงเดียวกันของปกอน เกิดการระบาดของโควิด-19 
รอบ 2 สงผลใหมีการชะลอคำส่ังซื้อ 5) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 
10.7 จากสินคาไสกรอก เบคอน เน่ืองจากมีการผอนคลาย
มาตรการตาง ๆ ทำใหสินคาดังกลาวเปนท่ีตองการของตลาด และ
เนื้อไกสุกปรุงรส เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดในและ
ตางประเทศ ประกอบกับในชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออก
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และ 6) ) มันสำปะหลัง 
ขยายตัวรอยละ 6.1 จากแปงมันสำปะหลัง เนื่องจากความ
ตองการบริโภคของตลาดในและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่ง
เปนตลาดสงออกหลัก ไดนำเขาแปงมันสำปะหลังเพื่อใชเปน
สินคาทดแทน ในชวงที่ราคาแปงขาวโพดยังคงอยูในระดับที่สูง       

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนธันวาคม 2564 หดตัวเล็กนอย (%YoY) รอยละ 
1.0 โดยกลุมสินคาอาหารที่หดตัว มีดังน้ี 1) ผักผลไมแปรรูป หดตัวรอยละ 
3.2 จากสินคาสำคัญคือ ผลไมกระปองอื่น ๆ  2) ปศุสัตว หดตัวรอยละ 
2.9 จากสินคาสำคัญคือเนื้อไกแชแข็งและแชเย็น 3) น้ำมันพืช หดตัว   
รอยละ  2.4 จ ากสิ นค าส ำ คัญ คื อ  น้ ำ มันถั่ ว เหลื อ งบ ริสุ ท ธิ์  และ               
4) ผลิตภัณฑนม หดตัวรอยละ 0.6 จากสินคาสำคัญคือนมพรอมด่ืม  

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนธันวาคม 
2564 มี มูลคา 2,813.03 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.4        
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ขาวและธัญพืช 
จากสินคาสำคัญคือ ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เน่ืองจากจีนซึ่งเปนตลาด
หลักไดนำเขามันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอล และแปงมันสำปะหลัง
เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ ผลไมสด 
แชเย็น แชแข็งและแหง กระปองและแปรรูป เนื่องจากสินคามีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับในมาตรฐานระดับโลก โดยตลาดสงออกท่ีขยายตัวไดดีคือ 
จีนและอเมริกา และ 3) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทราย โดยตลาดสงออกสำคัญคือ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม   

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเดือน
มกราคม 2565 ในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอย เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน        
ของปกอน เน่ืองจากในชวงเดียวกันของปกอน มีการระบาดของโควิด-19        
เปนวงกวางทำใหมีขอจำกัดในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้แมวา      
การผลิตในชวงเดือน ม.ค. 65 จะไดรับผลกระทบจากการปรับเพ่ิมราคาวัตถุดิบ   
ในการผลิตสินคาอาหาร ซึ่งมีตอตนทุนภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับมีการ
ระบาดของโควิด-19 สายพันธุโอไมครอน แตคาดวาสถานการณดังกลาวจะทยอย
คลี่คลายอยางตอเน่ือง สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง     
ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและการออนคาของเงินบาท        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก 
สาย เค เบิ้ ล  พั ดลมตามบ าน  มอ เตอร ไฟฟ า  หม อแป ลงไฟ ฟ า  และ
เครื่องปรับอากาศ โดยเพิ่ม ข้ึนรอยละ 67.4, 34.7, 28.5, 23.7 และ 4.2 
ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก กระติกน้ำรอน สายไฟฟา     
เครื่องซักผา เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร และหมอหุงขาว โดยลดลงรอยละ 
34.3, 23.5, 22.1, 19.4, 6.8 และ 4.3 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการ
สินคาในประเทศและคำสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 2,579.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สินค าท่ี มีคำสั่ งซื้ อเพิ่ ม ข้ึน ไดแก  สายไฟฟา สายเคเบิ้ ล มีมูลค า 129.5          
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้นรอยละ 78.2 ในตลาดเมียนมา และ ญี่ ปุ น          
หมอหุงขาวมีมูลคา 57.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 72.8 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา พัดลมมีมูลคา 42.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 38.8 ในตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน เตาอบไมโครเวฟมีมูลคา 112.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 32.6 จากตลาดสหรัฐอเมริกา และ จีน 
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบมีมูลคา 579.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 25.8 จากตลาดสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย คอมเพรสเซอรมีมูลคา 
80.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 16.9 จากตลาดญี่ปุน และ อินเดีย 
ตูเย็น ตูแชแข็ง และสวนประกอบมีมูลคา 207.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
รอยละ 7.2 จากตลาด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ เวียดนาม และหมอแปลงไฟฟา
มีมูลคา 207.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 จากตลาด ญี่ปุน และ 
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก เครื่องตัดตอและปองกัน
วงจรไฟฟา มีมูลคา 173.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11.4 ในตลาดจีน 
และ สหรัฐอเมริกา และเครื่องซักผามีมูลคา 117.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 8.5 ในตลาดเวียดนาม และออสเตรเลีย 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนมกราคม 2565 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาคาดวา
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0-7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณโควิด-19” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส  ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่ม ข้ึน     
รอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยสินคาท่ีปรับตัว
เพิ่ มขึ้น ไดแก PWB, Semiconductor devices Transistors, IC, PCBA 
และ HDD โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 29.4, 17.2, 12.3, 1.1 และ 0.3 ตามลำดับ 
เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่สินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก Printer โดยลดลงรอยละ 14.1 
เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศและคำส่ังซ้ือจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคา 4,224.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดย
สินคาที่มีคำสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น ไดแก HDD มีมูลคา 1,494.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 52.9 ในตลาด สหรัฐอเมริกา ฮองกง และ จีน อุปกรณกึ่งตัวนำ 
ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 248.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
16.9 ในตลาด สหรัฐอเมริกา ฮองกง และ ญี่ปุน แผงวงจรไฟฟามีมูลคา 766.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 11.5 ในตลาดสิงคโปร และ จีน และวงจร
พิ มพ มี มู ลค า 139.7 ล านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ ม ข้ึนรอยละ 2.6 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา ฮองกง และ จีน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนมกราคม 2565 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.0-6.0 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เนื่องจากมีความตองการใชชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร  
ในการผลิตสินคาสมัยใหมเพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ก า รผ ลิ ต ร ถ ย น ต  ใน เดื อ น ธั น ว า ค ม  ป  2 5 6 4                  

มีจำนวน 154,368 คัน  ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ป  2564            

รอยละ 6.64 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 7.89 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของรถยนตกระบะ  1 ตัน 

และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                  

 การจำหน ายรถยนต ในประเทศ  ในเดื อนธันวาคม           

ป  2564 มีจำนวน 86,145 คัน เพ่ิมขึ้ นจากเดือนพฤศจิกายน              

ป 2564 รอยละ 20.12 (%MoM) เนื่องจากรัฐบาลไดผอนคลายการ  

ล็อกดาวนและมาตรการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 

ทำใหประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงการจัดงาน

มหกรรมยานยนตที่มียอดจอง 31,583 คัน มากกวาเปาที่ตั้ งไว      

อยางไรก็ตาม การจำหนายรถยนตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 17.24 (%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหนายรถยนตนั่ง 

และรถยนตกระบะ 1 ตัน  

 การสงออกรถยนต ในเดือนธันวาคม ป 2564 มีจำนวน 

101,307 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน ป 2564 รอยละ 2.51 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 47.93 

(%YoY) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัว

มากข้ึน โดยเปนการเพิ่มข้ึนในทุกตลาด ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและใต 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต       

ในเดือนมกราคม ป  2565 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม         

ป 2564 เนื่องจากแนวโนมการฟนตัวของตลาดสงออกและตลาด    

ในประเทศ” 

 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจาํหน่าย ปรมิาณการส่งออก 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนธันวาคม ป 2564      

มีจำนวน 167,823 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ป  2564            

รอยละ 10.97 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 5.48 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค  

 การจำหน ายรถจั กรยานยนต  ใน เดื อน ธันวาคม                 

ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 145,343 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

พฤศจิกายน ป 2564 รอยละ 0.48 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 17.36 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของยอด

จำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซ,ี 111-125 ซีซี, 126-250 

ซีซ ีและ 251-399 ซีซ ี   

 การส งออก รถจั ก รย าน ยน ต  ใน เดื อน ธัน วาค ม                 

ป  2564 มีจำนวน 36,078 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน                

ป  2564 รอยละ 4.78 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน     

ของปกอน รอยละ 9.13 (%YoY) โดยตลาดสงออกรถจักรยานยนต

สำเร็จรูปมีการเพิ่มขึ้นในประเทศจีน สหรัฐอเมรกิา และญี่ปุน                 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนมกราคม ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ป 2564 

เนื่องจากแนวโนมการฟนตัวของตลาดสงออกและตลาดในประเทศ”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.99 ตามความตองการใชของ
ตลาดตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 0.53 ตามการขยายตัว
ของตลาดสงออก    

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 0.20 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 6.05 ตามคำสั่งซ้ือที่ปรับลดลง 
ยางรถยนต ลดลงรอยละ 0.02 ตามการชะลอตัวของ

ตลาด Replacement  
ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 12.88 ตามความตองการ

ใชทางการแพทยที่ปรับตัวสูงข้ึน 

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 22.65 จากการขยายตัวของ
การสงออกยางแทงไปยังจีนและสหรัฐอเมริกา และการขยายตัว
ของการสงออกน้ำยางขนไปยังจีน  

ยางรถยนต มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 28.28 ตามการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

ถุงมือยาง มมีูลคาลดลงรอยละ 46.91 ตามการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565  
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน  ยางแทง 

และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนมความตองการใช
ของตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ในสวนของการผลิตยางรถยนตคาดวาจะขยายตัวจาก
เดือนกอนตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 
ในขณะท่ีการจำหนายยางรถยนตในประเทศคาดวาจะชะลอตัวลง
เล็กนอยตอเนื่องจากเดือนกอน สำหรับการผลิตถุงมือยางคาดวา
จะขยายตัวดีข้ึน ตามคำสั่งซื้อจากผูซื้อในประเทศที่ปรับเพิ่มข้ึน
ตอเน่ืองจากเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ป 2564  ที่ผานมา  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง 
และน้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในตลาดจีน 
สหรัฐอเมริกา และญี่ ปุ น เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางในประเทศตาง ๆ ดังกลาว มีแนวโนมการขยายตัว
ที่ดี สำหรับการสงออกยางรถยนตคาดวาจะมีมูลคาสูงข้ึนจาก
แนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา ในสวนของการ
สงออกถุงมือยาง คาดวาจะมีมูลคาลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน 
ตามแนวโนมการชะลอของตลาดสงออกที่เริ่มสงสัญญานตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากชวงที่ผานมาจีนมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางทางการแพทยในประเทศ ทำให
กลายเปนผูผลิตและสงออกถุงมือยางทางการแพทยรายใหญอีกแหง
ของโลก โดยประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย
หลังจากนี้ คือ จีนมีความสามารถในการแขงขันดานราคาสูงกวาไทย 
ทำใหผูประกอบการไทยตองพยายามปรับตัวเพื่อใหมียอดคำสั่งซื้อ    
ที่ สม่ ำเสมอและรั กษาส วนแบ งในตลาดให ได ม ากที่ สุ ด 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนธันวาคม 2564 หดตัวรอยละ 0.10 

เมื่ อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีผลผลิตหดตัว          

ในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองใชประจำโตะอาหาร ครัว   

และหองน้ำ หดตัวรอยละ 12.70 กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอ

พลาสติก หดตัวรอยละ 10.93 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน    

หดตัวรอยละ 8.60           

 ดัชนีการสงสินคา เดือนธันวาคม 2564 คาดัชนีการสงสินคา 

หดตัวรอยละ 1.83 เมื่ อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุ ม

ผลิตภัณฑที่หดตัว เชน กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอพลาสติก หดตัว    

รอยละ 22.58 กลุมผลิตภัณฑกระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 9.54 และ

กลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 8.89 

 การสงออก  เดือนธันวาคมป 2564 มีมูลคา 378.65 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 9.01 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑของท่ีใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) ขยายตัว

รอยละ 16.96 กลุมผลิตภัณฑ ใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัว     

รอยละ 16.43  และกลุมผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) 

ขยายตัวรอยละ 15.66 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน    

การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 

และอินโดนีเซีย 

การนำเขา เดือนธันวาคม 2564  มีมูลคา 446.69    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 4.34 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขา

ขยายตัว เชน กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัว   

รอยละ 49.18 กลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพื้นและผนัง (HS 3918) 

ขยายตัวรอยละ 23.42 และกลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 

3917) ขยายตัวรอยละ 16.20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน     

แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนมกราคม 2565 

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการผอนคลาย

มาตรการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนไดรับวัคซีนเข็มที่  3 และ 4 

เพิ่มข้ึน ความเชื่อมั่นตอวัคซีนดีขึ้น เศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ

เร่ิมฟนตัว ทำใหการสงออกของไทยดีข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไร     

ก็ ต าม  ทิ ศ ท างร าค าน้ ำมั น ดิ บ มี แ น ว โน ม ป รั บ ตั วสู ง ข้ึ น              

ตามทิศทางการฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก การสงออกสินคา           

ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ มีตนทุน

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลติ เดือนธันวาคม ป 2564 อยูทีร่ะดับ 86.14

ขยายตัวรอยละ 9.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย

กลุมเคมีภัณฑข้ันปลายขยายตัวรอยละ 14.47 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลติขยายตัว ไดแก 

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 282.93 ยาสระผม ขยายตัวรอยละ 

19.52 และแปงฝุน ขยายตัวรอยละ 12.99 สำหรับกลุม

เคมีภัณ ฑ ขั้ นพื้ นฐานหดตั วรอยละ 0.62 เมื่ อ เที ยบ กับ         

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก 

กรดเกลือ หดตัวรอยละ 8.24 และโซดาไฟ หดตัวรอยละ 4.66 
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนธันวาคม 2564 อยูที่ระดับ

89.48 ขยายตัวรอยละ 0.63 เมื่ อ เที ยบกับชวงเดี ยวกัน        

ของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย

ขยายตัวรอยละ 3.37 ผลิตภัณฑที่ขยายตัว คือยาสระผม 

ขยายตัวรอยละ 36.29 สบูและเครื่องบำรุงผิว ขยายตัวรอยละ

8.06 และแปงฝุน ขยายตัวรอยละ 2.63 สำหรับกลุมเคมีภัณฑ

พื้นฐาน หดตัวรอยละ 7.27 โดยหดตัวในกลุมผลิตภัณฑ          

เอทานอล ร อยละ  19.67 คลอ รีน  หดตั วรอยละ  3.42        

กรดเกลือ หดตัวรอยละ 1.59    
 

 การสงออก  เดือนธันวาคม 2564 มีมูลคาการสงออก

รวม 963.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 29.90 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐานมีมูลคา     

การสงออก 604.79 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 42.37 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ขั้นปลาย มีมูลคาการสงออก 359.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 13.20 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ขยายตัวรอยละ 48.72 เคมีภัณฑอินทรีย 

ขยายตั วรอยละ 42.29 และปุยเคมี  ขยายตั วรอยละ 27.59        

การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดียและ

เวียดนาม 

 การนำเขา  เดือนธันวาคม 2564 มีมูลคาการนำเขา

รวม 1,763.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 38.63 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,339.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

รอยละ 49.09 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 423.90 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.46 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนมกราคม 2565 

คาดการณวาการสงออกเคมีภัณฑขยายตัวเพิ่มข้ึนจากการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติโควิด-19 คาเงินบาทยังมีแนวโนม

ออนคาเปนปจจัยในการเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันดานราคา

ใหกับสินคาไทย สงผลใหเคมีภัณฑที่เกี่ยวของมีแนวโนมขยายตัว

เพ่ิมมากขึ้น   
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต   การผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

เดือนธันวาคม ป  2564 อยูที่ระดับ 113.17 หรือขยายตัว   
รอยละ 4.14 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 2.17 เม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้ นพื้ น ฐาน  ได แก  Propylene ขยายตั วร อยละ  10.15       
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย 
ไดแก ABS resin และ PP resin ขยายตัวรอยละ 19.15 และ 
6.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส่งสินค้า  อยูที่ระดับ109.91 ขยายตัว 

รอยละ 7.74 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.39 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี        
ขั้น พ้ืนฐาน ได แก  Ethylene และ Propylene ขยายตั ว    
รอ ย ละ  21.81 และ  21.47 เมื่ อ เที ยบ กับช วง เดี ย ว กั น        
ของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP resin และ PE 
resin ขย ายตั ว ร อ ย ล ะ  6.38 แล ะ  5.41 เมื่ อ เที ย บ กั บ        
ชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก  เดือน ธันวาคม ป  2564 มีมูลค า 

1,221.40 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 29.48   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 0.36 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน เปนการขยายตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้ น พื้ น ฐ าน  เช น  Propylene แล ะ  Terephthalic Acid     
เปนตน รอยละ 49.24 และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย 
เชน PP resin และ PE resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 24.66   

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเข า  เดื อน ธันวาคม  ป  2564 มี มู ล ค า 
614.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 25.80   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.63 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมี  
ขั้นพื้นฐาน เชน Vinyl Chloride เปนตน รอยละ 53.22  
และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ 
PP resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 18.54 จากระดับราคา   
ที่ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นตามระดับราคานำ้มันดิบ 

คาดการณ แนวโนม  เดือนมกราคม ป  2565     
คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะขยายตัวดีข้ึน เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากการกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น      
ในหลายผลิตภัณฑ ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของระดับราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลก จากการขาดแคลนพลังงานในการผลิต
ไฟฟาในจีนและสหภาพยุโรปที่ตองลดการใชถานหินและใช
น้ำมันดิบทดแทน การฟนตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ
ไวรัสโควิด-19 ทำใหการผลิตและสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ท่ี ม า  : ส ำนั ก งาน เศ รษ ฐกิ จ อุ ต สาห ก รรม และสถ าบั น เห ล็ ก              
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนธันวาคม 2564 

มีคา 82.7 หดตัวรอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากชะลอการสงมอบสินคาตามความ

ตองการของลูกคา เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ 

ผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวาดัชนี

ผลผลิตหดตัวทั้งสองผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 82.6 หดตัวรอยละ 

11.1 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็กลวด หดตัว   

รอยละ 36.1 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิด    

รีดเย็น หดตัวรอยละ 33.1 และลวดเหล็ก หดตัวรอยละ 10.2 

ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 86.8 หดตัวรอยละ 8.7 ผลิตภัณฑ

ที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน หดตัว  

รอยละ 23.2 รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัว

รอยละ 7.4 และเหล็กแผนเคลือบโครเมียม หดตัวรอยละ 5.0                            

 การบริโภคในประเทศ  ในเดือนธันวาคม 2564        

มี ปริม าณ การบริ โภค 1.4 ล านตัน  หดตั วรอยละ 3.3         

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเหล็กทรงยาว    

มีปริมาณการบริโภค 0.5 ลานตัน หดตัวรอยละ 4.5 จากการ

บริโภคลวดเหล็ก ที่หดตัวรอยละ 22.1 ขณะที่การบริโภค

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 1.6 

สำหรับเหล็กทรงแบนมีปริมาณการบริโภค 0.9 ลานตัน      

หดตัวรอยละ 2.6 จากการบริโภคเหล็กแผนเคลือบโครเมียม 

หดตัวรอยละ 49.2 รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดรอน หดตัว   

รอยละ 47.6 และเหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 10.7 

 การนำเข า ในเดือนธันวาคม 2564 มีปริมาณ      

การนำเขา 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว       

มีปริมาณการนำเข า 0.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 18.0      

จากการนำเขาทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 159.8 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กเสน

ชนิด Carbon steel ขยายตัวรอยละ 74.2 (ประเทศหลัก      

ที่ ไทยนำเขา คือ จีน และญี่ ปุน ) สำหรับเหล็กทรงแบน          

มีปริมาณนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 2.6 เหล็กทรงแบน

ที่การนำเขาหดตัว ไดแก เหล็กแผนรีดรอน ชนิด Carbon 

steel หดตัวรอยละ 55.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขาหลัก คือ 

อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต และญี่ปุน) รองลงมาคือ เหล็ก     

แผนบางรีดเย็น  ชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 22.2 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และ

จีน) และเหล็กแผนบางรีดรอนชนิด Carbon steel P&O     

หดตัวรอยละ 16.2 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญีปุ่น)    

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมกราคม 

2565 คาดการณ ว า การผลิต ใกล เคี ยงกับช วงเดี ยวกัน         

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการโครงการกอสราง

พื้นฐานของภาครัฐและการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

ทั้งนี้  ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม เชน ราคาสินคาเหล็ก

ตางประเทศ เพราะจะสงผลตอปริมาณการผลิตและการบริโภค

ผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  การผลิตเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดหวงโซอุปทาน โดยกลุมเสนใยและผาผืน ขยายตัวตอเน่ือง   
เปนเดือนที่  9 ขยายตัว รอยละ 14.74 และ 8.57 ปจจัยหลัก        
เพื่อรองรับการสงออกที่ขยายตัวตอเนื่องในตลาดหลัก  อยางจีน 
ญี่ปุนและบังกลาเทศ ในขณะที่กลุมเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว       
เปนเดือนที่  3 โดยขยายตัวรอยละ 15.63 รองรับการฟ นตั ว          
ในตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ ปุน เยอรมนี ฮองกง และ     
สหราชอาณาจักร โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดสงออก
สัดสวน 1 ใน 3 ของการสงออกจากเสื้อผากีฬาสำหรับเด็กโต        
ดวยสหรัฐอเมริกาลดการนำเขาสินคาจากจีนลงจากผลพวงของ
สงครามการคา ประกอบกับฐานที่ต่ำในปกอน จากการบริโภค         
ในประเทศชะลอตัวจากการระบาดของโควิด-19 
การจำหนายในประเทศ 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว 
รอยละ 5.99  11.81  และ  5.16 เนื่องจากฐานที่ต่ำในปกอน 
ประกอบกับความตองการวัตถุดิบเพ่ือการสงออกที่ขยายตัว      
ในตลาดหลักอย างสห รัฐอเมริกา ญี่ ปุ น  เยอรมนี  ฮ องกง        
และสหราชอาณาจักร ประกอบกับกำลั งซื้อของผูบ ริโภค          
ในประเทศเริ่มกลับมาเพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับเทศกาลชวงปใหม 
และการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานเปนเดือนที่ 9 เนื่องจากประเทศคูคา
สำคัญฟนตัวอยางตอเน่ือง โดยกลุมเสนใยสิ่งทอเพิ่มข้ึนในตลาด
ญี่ปุน จีน บังกลาเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย กลุมผาผืน
เพ่ิมขึ้น รอยละ 5.76 ในตลาดบังกลาเทศ กัมพูชา จีน และญีปุ่น 
และกลุมเสื้อผาสำเร็จรูปเพิ่มข้ึน รอยละ 29.69 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี ฮองกง และสหราชอาณาจักร 

 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ขยายตัวตอเน่ือง ดวยฐานที่ต่ำในปกอน ประกอบกับคำสั่งซื้อ
จากตางประเทศท่ีมีอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ประกอบกับ
การผอนคลายมาตรการของภาครัฐ นาจะกระตุนความตองการ
สินคาเพื่อฉลองเทศกาลชวงปใหม อยางไรก็ตาม ยังมปีจจัยลบ
อยางคาระวางเรือที่ยังคงแพง และผลกระทบจากปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งอาจสงผลตอตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

             การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนธันวาคม ป 2564       
มีจำนวน 6.59 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน ป 2564   
รอยละ 8.10 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 8.47 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน
ธันวาคม ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.16 ลานตัน 
เพิ่ ม ข้ึ นจาก เดื อนพฤศจิ กายน ป  2564 ร อยละ  5.01         
(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
1.13 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม   ในเดือนธันวาคม      
ป 2564 มีจำนวน 0.88 ลานตัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 
ป 2564 รอยละ 17.55 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 22.29 (%YoY) เปนผลจากการปรับลด
คำสั่งซื้อจากตลาดฟลิปปนส   เวียดนาม  และเมียนมา      
รอยละ 98.61  95.12  และ 29.61 ตามลำดับ   

คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิ ต
ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนมกราคม ป 2565  คาดวาจะเริ่ม
ปรับตัวไดดีข้ึนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการเดินหนา
กอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญหลังป งบประมาณใหม        
ของภาครัฐ แตอยางไรก็ดี ยังตองจับตาปจจัยลบจากการระบาด
ของไวรัสโควิดสายพันธุใหม (โอไมครอน)  ที่อาจเขามาเปน       
ตัวแปรกระทบตอการขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออก 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
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2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนธันวาคม 
ป  2564 มี จ ำน วน  3.37 ล าน ตั น  เพิ่ มขึ้ นจ าก เดื อน
พฤศจิกายนป 2564 รอยละ 4.98 (%MoM) แตลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.9 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)      
ในเดือนธันวาคม ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.14 ลานตัน 
เพิ่ ม ข้ึ นจากเดื อนพฤศจิ กายน ป  2564 ร อยละ 5.04               
(%MoM)  แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 1.72 
(%YoY)  

การสงออกซีเมนต  (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน
ธันวาคม ป 2564 มีจำนวน 0.25 ลานตัน ปรับตัวลดลงจาก
เดือนพฤศจิกายน ป 2564 รอยละ 4.35  (%MoM) และลดลง
จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 11.01 (%YoY)  เปนผล
จากการปรับลดคำสั่งซื้อจากประเทศเมียนมา  และกัมพูชา                     
รอยละ 29.75  และ  5.40  ตามลำดับ 

 
 คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม ป 2565  คาดวา
จะสามารถขยายตัวไดดีข้ึนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ      
ในป 2565 ของภาครัฐ   และการผอนคลายมาตรการ LTV  
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ประกอบกับการจัด
โปรโมช่ันของผูประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย   แตทั้งนี้ 
ยั งตองเฝ าระวังสถานการณ การระบาดของไวรัสโควิด          
สายพันธุใหม  


