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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2562 2563 2563 2564 
%YoY Year Year ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. 

MPI -3.4 -9.3 -4.9 -11.1 -19.1 -24.1 -17.9 -13.6 -9.3 -2.6 -1.3 -0.6 -2.8 -2.0 -1.1 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวรอยละ 1.1 จากชวงเดียวกันของปกอน จากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19       
ระลอกใหมในประเทศ  

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนพฤศจิกายน การผลิตหดตัวรอยละ 
0.6  เดือนธันวาคม หดตวัรอยละ 2.8 และเดือนมกราคม 2564 หดตัวรอยละ 2.0 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวรอยละ 1.6 
เดือนธันวาคม หดตัวรอยละ 0.7 และเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวรอยละ 6.9 

อุตสาหกรรมสำคัญที่สงผลให MPI เดือนกุมภาพันธ 2564 หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม หดตัวรอยละ 18.48 จากการหยุดซอมบำรุงบางหนวยกลั่นของโรงกลั่น

น้ำมันบางแหง รวมถึงการใชน้ำมันเครื่องบินยังอยูในระดับต่ำ จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู 
ทำใหการเดินทางลดลงท้ังการเดินทางในประเทศและการเดินทางระหวางประเทศ  

 เสื้อผาสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 33.32 โดยลดลงจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก         
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ยังสงผลตอเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคูคา ผูบริโภค
ลดการซื้อสินคาฟุมเฟอย รวมถึงผูผลิตไมสามารถแขงขันกับผูผลิตในประเทศจีนท่ีผลิตสินคาปริมาณมาก รวดเร็ว
และราคาถูกได และยังมีผูผลิตบางรายหยุดผลิตชั่วคราว  

 การผลิตเบียร หดตัวรอยละ 26.22 เนื่องจากยังอยูในสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ระลอกใหม สงผลใหมีมาตรการเฝาระวังการระบาดเพ่ิมข้ึน ทำใหชองทางการจำหนายเบียรลดลง 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ 2564 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
 น้ำตาล เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.85 จากปริมาณออยที่เขาหีบมีมากกวาเมื่อเทียบกับในชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน รวมถึงโรงงานที่ปดหีบแลวบางสวนมีการละลายน้ำตาลดิบเปนน้ำตาลทรายอยางตอเนื่อง 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.3 ตามความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก  

ที่ยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตที่ยังมีความตองการตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

Indicators 2563 2564 
%MoM ก.พ. มี.ค. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

MPI -3.8 2.7 6.0 -25.0 2.9 4.1 4.6 5.2 3.8 0.3 1.6 -0.7 6.9 -2.9 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนกมุภาพันธ 2564 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคา 1,439.8       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจากเครื่องยนต           
เพลาสงกำลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และ
สวนประกอบ เครื่องจักรใชในการกอสรางและสวนประกอบ และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ เปนตน  

  

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคา  7,762.7       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจากเคมีภัณฑ               
เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

   
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 177 โรงงาน ลดลง     
จากเดอืนมกราคม 2564 รอยละ 13.7 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.27 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคารวม 
14,302 ลานบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 รอยละ 31.97 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 75.83 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกุมภาพันธ 2564 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน  จำนวน 17 โรงงาน และอุตสาหกรรมคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ที่ไมใชแลว จำนวน 14 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑยางที่มิใช
ยางลอจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห จำนวนเงินทุน 1,804 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำ
ชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสำหรับรถยนต จำนวนเงินทุน 1,635 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานท่ีปดดำเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 69 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม 2564 รอยละ 3.0 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกนัของปกอนรอยละ 2.82 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคารวม 1,960 ลานบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 
2564 รอยละ 85.04 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 88.39 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ 2564 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน  จำนวน 6 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการดูดทราย 
จำนวน 5 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ 2564 คือ อุตสาหกรรม       
การทำวงกบ ขอบประตู หนาตาง บานหนาตาง บานประตู มูลคาเงินลงทุน 501 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซอมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน มูลคาเงินลงทุน 293 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกุมภาพันธ 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต ดัชนีผลผลิตในภาพรวมกลุมสินคา
อาหารเดือนกุมภาพันธ 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น (%YoY) รอยละ 3.7 
เน่ืองจากมีการเรงผลิตของสินคาสำคัญ เชน น้ำตาล ประกอบกับ
สินคาบางรายการมีคำสั่งซื้ออยางตอเน่ือง สำหรับสินคาท่ีมีผลตอ
การขยายตัวของดัชนีผลผลิต มีดังนี้ (1) น้ำตาล ขยายตัว (%YoY) 
รอยละ 19.9 (2) อาหารสัตวเลี้ ยงสำเร็จรูป ขยายตัว (%YoY)     
รอยละ 5.1  และ (3) แปงมันสำปะหลัง ขยายตัว (%YoY) รอยละ 
4.4    

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการจำหนายสินคาอาหารใน
ประเทศเดือนกุมภาพันธ 2564 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 5.1 จากสินคา        
บางประเภท เชน (1) กุ งแช แข็ ง ขยายตัว (%YoY) รอยละ 30.5         
(2) เครื่องปรุงรสประจำโตะอาหาร ขยายตัว (%YoY) รอยละ 14.2       
(3) ผักผลไมแชแข็ง ขยายตัว (%YoY) รอยละ 9.6 (4) แปงมันสำปะหลัง 
ขยายตัว (%YoY) รอยละ 7.4 และ (5) สับปะรดกระปอง ขยายตัว       
(%YoY) รอยละ 6.8          

 ต ล า ด ส ง อ อ ก  ภ า พ ร ว ม ก า ร ส ง อ อ ก สิ น ค า อ า ห า ร                
เดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคา 2,317.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก
ชวงเดียวกันของปกอน (%YoY) รอยละ 4.2 จากสินคาสำคัญ ไดแก      
1) ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากตลาดจีนตองการวัตถุดิบในการผลิต 
เอทานอล ไบโอพลาสติก แปงมันสำปะหลัง 2) ผัก ผลไมสด แชเย็น      
แชแข็ง กระปอง และแปรรูป เน่ืองจากยังคงมีความตองการจากประเทศ  
คูคา ไดแก จีน อเมริกา ฮองกง และมาเลเซีย และ 3) อาหารสัตวเลี้ยง 
เน่ืองจากแนวโนมการเล้ียงสัตวเลี้ยงที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก 
ประกอบกับธุรกิจอาหารสัตวของไทยเติบโตจากการผลิตใหกับแบรนด   
ชั้นนำของโลก โดยตลาดท่ีสำคัญ ไดแก อเมริกา ญี่ ปุน มาเลเซีย และ
ออสเตรเลีย         

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารใน
ภาพรวมเดือนมีนาคม 2564 มีแนวโนมขยายตัวเล็กนอยจากชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ไดแก เราชนะ 
ม.33 เรารักกัน ประกอบกับมีการผอนคลายมาตรการปองกันโควิด-19    
ในพ้ืนท่ีเฝาระวัง 54 จังหวัด โดยยกเลิกกำหนดเวลาปดรานอาหาร สถาน
บันเทิง และศูนยการคา รวมถึงมีการกระจายวัคซีนตานไวรัสโควิด-19 
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลตอความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ สำหรับมูลคา  
การสงออกคาดวาจะขยายตัวเล็กนอย เนื่องจากประเทศคูคายังคงมีความ
ตองการสินคา ในกลุมผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง กระปอง และแปรรูป 
ผลิตภัณฑมันสำปะหลงั รวมถึงอาหารสัตวเลี้ยง อยางตอเน่ือง  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564  

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมไฟฟา

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา ปรับตัวลดลงรอยละ1.9 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 107.4  สินคาที่
ปรับตัวลดลง ไดแก หมอแปลงไฟฟา หมอหุงขาว เครื่องปรับอากาศ กระติก
น้ำรอน และคอมเพรสเซอร ลดลงรอยละ 27.1, 15.5, 10.8, 9.3 และ 5.5 
ตามลำดับ เนื่องจากหมอแปลงไฟฟา หมอหุงขาว กระติกน้ำรอน และ
คอมเพรสเซอร มีความตองการสินคาในประเทศลดลง สวนเครื่องปรับอากาศ  
มีคำสั่งซ้ือในประเทศและตางประเทศลดลง ในขณะท่ีสินคาท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน 
ไดแก สายเคเบิ้ล เครื่องซักผา สายไฟฟา ตูเย็น เตาไมโครเวฟ มอเตอรไฟฟา 
และพัดลมตามบาน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.9, 24.9, 14.9, 11.2, 10.5, 7.2 
และ 5.2 ตามลำดับ เน่ืองจากมีความตองการสินคาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น   

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 2,318.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 18.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สินคาท่ีมีคำส่ังซ้ือเพิ่มข้ึน ไดแก สายไฟฟา ชุดสายไฟ มีมูลคา 74.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 40.4 จากตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป เตาอบ
ไมโครเวฟ มีมูลคา 21.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 38.6 ในตลาดยุโรป
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เครื่องซักผา มีมูลคา 100.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.0 ในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป และ ตูเย็น มีมูลคา 
162.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 22.5 ในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก พัดลม มีมูลคา 8.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 7.4 ในตลาดจีน อาเซียน และยุโรป 

“คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2564 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีเริ่มฟนตัวจากการเรงฉีดวัคซีน รวมท้ังมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเขาสู  
ฤดูรอน ทำใหความตองการใชเครื่องใชไฟฟาประเภททำความเย็นมากขึ้น เชน 
พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ และ ตูเย็น เปนตน” 

 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 9.0 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 96.6 สินคา
อิเล็กทรอนิกสซึ่งปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก Printer, PWB, Semiconductor 
devices Transistors , IC และ HDD โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 66.7, 15.4, 
12.3, 7.9 และ 4.4 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศและ  
คำสั่งซ้ือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการ
ปรับตัวลดลง ไดแก PCBA โดยลดลงรอยละ 2.9 เน่ืองจากความตองการ
สินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 2,972.4      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน สินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก PCBA มีมูลคา 144.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่ มข้ึนรอยละ 47.0 ในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และอาเซียน 
เครื่องพิมพ เครื่องทำสำเนา และสวนประกอบ มีมูลคา 284.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 46.0  ในตลาดจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และ ไดโอด
ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนํา และสวนประกอบ มีมูลคา 124.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 7.4 ในตลาดยุโรป อาเซียน และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่
สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก HDD มีมูลคา 448.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 9.3 ในตลาดจีน อาเซียน และสหรัฐอเมริกา 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจาก การสรางโครงขายและพัฒนาอุปกรณเครือขาย 5G 
ซึ่งจำเปนตองใชอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น และยังมีความ
ตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลติรถยนต 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม   

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป  2564                 
มีจำนวน 155,200 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม ป 2564 
รอยละ 4.78 (%MoM) และเพิ่ มขึ้นจากเดือนเดียวกัน      
ของปกอน รอยละ 3.05 (%YoY) จากการปรับเพิ่มข้ึนของ
รถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ                         

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ 
ป 2564 มีจำนวน 58,960 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม        
ป 2564 รอยละ 6.80 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 10.95 (%YoY) จากการปรับลดลงของการ
จำหนายรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ รวมท้ัง 
รถยนตเพื่อการพาณิชย เน่ืองจาก ผูบริโภคในประเทศมีความ
กังวลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม 
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2563 และแพรกระจายไปอีกหลาย
จังหวัดทำใหมีผูติดเช้ือรายใหม รวมทั้งความไมเช่ือมั่นของ
วัคซีนและผลขางเคียง  

 การสงออกรถยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2564    
มีจำนวน 79,470 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม ป 2564 
รอยละ 7.20 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ 16.52 (%YoY) โดยการสงออกรถยนตลดลงในตลาด
โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป เนื่องจาก 
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมในหลาย
ประเทศ  

 
“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือน

มีนาคม ป 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ป 2563 
เนื่องจากการผลิตรถยนตในชวงเดือนมีนาคมของป 2563    
ที่เริ่มลดลงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได
สงผลกระทบตอตลาดรถยนตท่ัวโลก” 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ       
ป  2564      มีจำนวน 168,127 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือน
มกราคม ป 2564 รอยละ 1.36 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 4.01 (%YoY) จากการ
เพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนตแบบสปอรต 

 การจำหนายรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ                 
ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 130,130 คัน ลดลงจากเดือน
มกราคม ป 2564 รอยละ 4.06 (%MoM) และลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.38 (%YoY) จากการ
ลดลงของยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี, 
111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี และมากกวาหรือเทากับ 400    
ซีซี  

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ   
ป 2564   มีจำนวน 37,624 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม   
ป  2564 รอยละ 46.35 (%MoM) และเพิ่ม ข้ึนจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 5.72 (%YoY) โดยตลาดสงออก
รถจั ก รยานยนต ส ำเร็ จ รูป มี การ เพิ่ ม ขึ้ น ในป ระ เท ศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เบลเยียม และญี่ปุน           

  

“คาด การณ แน ว โน ม ข อง อุ ต สาห กรรม การผ ลิ ต
รถจักรยานยนต      ในเดือนมีนาคม ป 2564 เพิ่มข้ึนเมื่อ
เที ย บ กั บ เดื อ น มี น าค ม  ป  2563  เนื่ อ งจ าก ก ารผ ลิ ต
รถจักรยานยนตในชวงเดือนมีนาคมของป 2563 ที่เร่ิมลดลง
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดสงผลกระทบ
ตอตลาดรถจักรยานยนตทั่วโลก”  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 0.40 โดยเปนการชะลอตัวในสินคา
ยางแผนรมควันและยางแทง   

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.76 ตามการขยายตัวทีด่ี
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 5.70 ตามความตองการใช
ทางการแพทยที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากการระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
การจำหนายในประเทศ 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 1.51 โดยเปนการจำหนายยางแผน
รมควันลดลง   

ยางรถยนต  เพิ่ มขึ้ นรอยละ  0.59 โดย เป นการ
ข ย า ย ตั ว ข อ งอุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต  แ ล ะ ต ล า ด 
Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 58.51 เนื่องจากผูผลิต      
ในประเทศปรับลดการสงสินคาผานพอคาคนกลาง และหันไป
ทำตลาดตางประเทศเองมากขึ้น  
การสงออก 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 22.85 โดยเปนการขยายตัว
ของการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมทุกชนิด ตามความตองการใช
ของญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ที่ปรับตัวสูงข้ึน   

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 1.08 ตามการ
ขยายตัวของตลาดออสเตรเลีย เกาหลีใต และเวียดนาม   

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 214.79 ตามการ

ขยายตัวต่อเนื�องของตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน ญี�ปุ่ น 

และ สหราชอาณาจกัร ตามลาํดบั 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2564   
การผลิตยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน       

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ประเทศไทยเขาสูฤดูปดกรีดยางเร็วกวาปที่ผานมา ทำใหมี
แนวโนมปริมาณยางเขาสูตลาดลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน 
สำหรับการผลิตและจำหนายยางรถยนตคาดวาจะขยายตัว
ตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะยังขยายตัวไดดีตาม
แนวโนมความตองการใชทางการแพทยที่สูงข้ึนทั่วโลกจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่การจำหนายถุงมือ
ยางในประเทศคาดวาจะหดตัวลงตอเนื่องจากเดือนกอน 
เนื่องจากผูผลิตในประเทศปรับลดการจำหนายผานพอคา   
คนกลางลงและหันไปทำตลาดตางประเทศเองมากข้ึน  

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก
เดือนกอน โดยเฉพาะในตลาดมาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมี
ความตองการใชน้ ำยางขนจากไทยสูงขึ้น เพื่อการผลิต         
ถุงมือยางซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ยังคงขยายตัวไดดีในตลาดโลก 
สำหรับการสงออกยางรถยนตคาดวาจะทรงตัวจากการชะลอ
ตัวของการสงออกสินคาไปยังสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องจาก
ประเด็น Anti-dumping หรือมีมูลคาเพิ่มข้ึนเล็กนอยตาม
แนวโนมการขยายตัวของตลาดสงออกลำดับรองของไทย เชน 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต และเวียดนาม ในสวนของการสงออก
ถุงมือยางคาดวาจะมีมูลคาสูงขึ้นตามแนวโนมความตองการใช
ท างการแพ ท ย ที่ สู งขึ้ น ทั่ ว โล ก  โด ย เฉพ าะ ในต ลาด
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน  จีน และสหราชอาณาจักร
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต  เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2564           
คาดัชนีผลผลิต อยูที่ระดับ 91.81 หดตัวรอยละ 5.65 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการผลิตในกลุมการผลิตบรรจุภัณฑ
พลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 18.62 พลาสติกแผน หดตัวรอยละ 
14.17 และกระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 12.68        

 ดัชนีการสงสินคา เดือนกุมภาพันธ 2564 คาดัชนีการ
สงสินคา อยูที่ระดับ 93.15 หดตัวรอยละ 4.77  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 
15.37 บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ ทอและขอตอพลาสติกหดตัว    
รอยละ 15.09 และ การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ เครื่องใช
ประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ หดตัว รอยละ 13.71 

 การสงออก  เดือนกุมภาพันธ ป 2564 มีมูลคา 355.90 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 0.52 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอนโดยผลิตภัณฑพลาสติกที่มีการสงออกขยายตัวสูง
ที่สุด คือ กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 
92.95 รองลงมาเปนกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล เทป 
และรูปทรงแบนอ่ืน ๆ  ชนิดยึดติดไดในตัว (HS 3919) ขยายตัว    
รอยละ 14.79 และกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล เทป 
และแถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปนแบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 
7.53 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวใน
ตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย       

การนำเขา เดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคา 428.13 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัวรอยละ 41.01 ผลิตภัณฑหลักที่
สงผลใหการนำเขาขยายตัว เชน กลุมผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ 
(HS 3922) ขยายตัวรอยละ 230.82 กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว 
(HS 3916) ขยายตัวรอยละ 149.65 และกลุมผลิตภัณฑเครื่อง
ประกอบของอาคาร (HS 3925) ขยายตัวรอยละ 94.25 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน   

แนวโน มอุ ตส าหกรรมพลาสติ ก  เดื อนมีนาคม  2564 
คาดการณวาการผลิตและการสงออกจะยังคงขยายตัว อยางไร    
ก็ตาม ยังมีปจจัยที่ตองติดตาม เชน การที่หลาย ๆ ประเทศไดรับ
วัคซีนโควิด-19 สงผลใหสถานการณการแพรระบาดดีข้ึน จึงคาดวา
เศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศจะฟนตัวทำใหการสงออกของไทย
ปรับตัวดีข้ึน         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์                                 

 ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ 2564 อยูที่ระดับ 88.93 
หดตัวรอยละ 4.33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
การผลิตในกลุม เคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัวรอยละ 14.98         
ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการหดตัวสงูสุด ไดแก เอทานอล หดตัวรอยละ 
39.10 เน่ืองจากขาดแคลนกากน้ำตาลที่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล สำหรับกลุมเคมีภัณฑ  ขั้นปลาย ขยายตัว    
รอยละ 0.16 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัวสูงสุด ไดแก สีน้ำ
พลาสติก หดตัวรอยละ 13.71  

 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2564 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีคาดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 90.89 
ขยายตัวรอยละ 3.55  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนโดย
ดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัวรอยละ 4.75  
หดตัวในกลุมผลิตภัณฑเอทานอล และคลอรีน สำหรับกลุม
เคมีภัณฑข้ันปลาย ดัชนีการสงสินคาขยายตัว รอยละ 6.24 
ขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน ปุยเคมี  และแปงฝุน 
เปนตน    

 การสงออก  เดือนกุมภาพันธ 2564 มีมูลคา 765.97 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.82 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐานมีมูลคาการสงออก 
459.79 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  39.33   เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑขั้นปลาย      
มีมูลคาการสงออก 306.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  
0.71 ผลิตภัณฑที่ ส งผลใหมูลคาการส งออกขยายตัว เชน   
เคมีภัณฑอินทรีย ขยายตัวรอยละ 73.50 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 
ขยายตัว  รอยละ 17.11 และ การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด 
เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และเวียดนาม  

 การนำเข า  เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ  2564 มี มู ล ค า 
1,406.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 32.36           
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน    
มีมูลคาการนำเขา 936.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว
รอยละ 43.22 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน
เคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการนำเขา 469.94 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.98 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    
ของปกอน   

 
 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  เดือนมีนาคม 2564   

การผลิตและการสงออกคาดวาจะขยายตัว อยางไรก็ตาม ยังมี
ปจจัยที่ตองติดตาม เชน การไดรับวัคซีนปองกันเช้ือไวรัส      
โควิด-19 ในประเทศไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนผีลผลิต  การผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีเดือน

กุมภาพันธ ป 2564 อยูที่ระดับ 107.26 หรือขยายตัวรอยละ 
17.21 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 
7.12 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
ไดแก Toluene และ Propylene ขยายตัวรอยละ 51.63 
และ 23.99 และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PS และ PE resin 
ขยายตัวรอยละ 50.41 และ 21.42 

 ดัชนีการส่งสินค้า  ดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 

104.68 ขยายตัวรอยละ 9.13 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ  
ปกอน แตหดตัวรอยละ 1.74 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดย
เปนปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก Toluene และ Propylene 
หดตัวรอยละ 17.06 และ 4.29 เมื่อเทียบกับเดือนกอน และ  
ปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PE และ PP resin ขยายตัวรอยละ 
11.62 และ 4.79 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก การสงออกเดือนกุมภาพันธ ป 2564 

มีมูลคา 1,008.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 
28.31 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 13.95 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการ
ขยายตัวในกลุม ปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เชน Propylene เปนตน 
และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ PP 
resin เปนตน 

 

 
 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา การนำเขาเดือนกุมภาพันธ ป 2564  
มูลคา 533.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 
35.74  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัว  
รอยละ 13.35 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุม 
ปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เชน Vinlyl Chloride และ Styrene 
เปนตน ขยายตัวรอยละ 28.48 และขยายตัวในกลุม     
ป โตรเคมีขั้นปลาย เชน PE PP resin เปนตน ขยายตัว    
รอยละ 38.61 สวนหนึ่งมาจากระดับราคาที่เริ่มมีทิศทาง
เพิ่ม ข้ึนตามระดับราคาน้ ำมันดิบในชวง 3 เดือนแรก       
ของป 2564 

คาดการณ แนวโนม  อุตสาหกรรมป โตรเคมี                
เดือนมีนาคม ป 2564 คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะ
เริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการ
กลับมาผลิ ต เพิ่ ม ข้ึน ในหลายผลิ ตภัณ ฑ  อย างไร ก็ดี          
ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟนตัวของ
เศรษฐกิจหลังสถานการณไวรัสโควิด-19 และความกังวลของ
ตลาดโลกกับการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน  และการ       
ล็อกดาวนในสหภาพยุโรปจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม อาจทำใหการผลิตและสงออกยังคงไม
เขาสูสภาวะปกต ิ
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบนัเหล็ก       

และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนกุมภาพันธ              

2564 มีคา 104.1 ขยายตัวรอยละ 16.0 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ตามการปรับฟนตัวของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง และราคาเหล็กในตลาดโลกที่สูงกวาปที่ผานมา     

ทำใหผูผลิตผลิตเพื่อทำกำไรในระยะสั้น และเมื่อพิจารณา

ตามผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและ

เหล็กทรงแบน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว    

ทั้งสองผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา  98.0 ขยายตัวรอยละ 6.5 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กเสนกลม ขยายตัว

รอยละ 31.8 รองลงมา คือ เหล็กลวด และลวดเหล็ก 

ขยายตัวรอยละ 28.1 และ 11.5 ตามลำดับ ผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 110.9 

ขยายตัวรอยละ 31.1 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก 

เหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 106.4  รองลงมา คือ 

เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม 

ขยายตัวรอยละ 78.7 และ 49.7 ตามลำดับ                            

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ 2564  

มีปริมาณการบริโภค 1.7 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 28.5 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเหล็กทรงยาวมีปริมาณ

การบริโภค 0.6 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 15.2 จากการ

บริโภคเหล็กลวดที่ขยายตัวรอยละ 53.1 สำหรับกลุมเหล็ก

ทรงแบน มีปริมาณการบริโภค 1.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 

38.1 จากการบริโภคเหล็กแผนรีดเย็น ที่ขยายตัวรอยละ 

67.2 รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอน และเหล็กแผน

เคลือบสังกะส ีขยายตัวรอยละ 34.2 และ 19.8 ตามลำดับ   

 การนำเขา ในเดือนกุมภาพันธ 2564 มีปริมาณ    

การนำเขา 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 42.4 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว  

มีปริมาณนำเขา 0.2 ลานตัน  ขยายตัวรอยละ 48.2 เหล็ก   

ทรงยาวที่มีการนำเขาขยายตัว เชน เหล็กลวด ประเภท 

Carbon Steel ขยายตัวรอยละ 221.3 เหล็กโครงสรางรีดรอน 

ประเภท Carbon Steel ขยายตัวรอยละ 107.1 และเหล็กเสน 

ประ เภท  Carbon Steel ขยายตั วรอยละ 77.3 สำหรับ

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณนำเขา 0.8 ลานตัน 

ขยายตัวรอยละ 41.0 เหล็กทรงแบนที่มีการนำเขาขยายตัว 

เชน เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม ขยายตัวรอยละ 91.9 เหล็ก

แผนรีดเย็น ประเภท Carbon Steel ขยายตัวรอยละ 90.8 

และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด EG ขยายตัวรอยละ 88.0 

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 

2564 คาดการณวา การผลิตเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตั วของ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐที่ชวยกระตุนการใชจาย ทั้งนี้ มีประเด็น

สำคัญที่ น าติดตาม เชน  ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ        

การดำเนินการโครงการกอสรางภาครัฐ สถานการณเศรษฐกิจ

และการคาโลก ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอปริมาณการผลิต 

และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 
10.92  29.14 และ 24.59 (%YoY)  เนื่องจากการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  ระลอกใหม  ที่ ยังสงผลตอการสงออกเสื้อผา
สำเร็จรูป และกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศและตางประเทศ
ชะลอตัว ทำใหการผลิตตั้งแตวัตถุดิบตนน้ำจนถึงเสื้อผาสำเร็จรูป
ลดลง โดย เฉพ าะการชะลอตั วในประเทศคู ค าหลั กอย าง 
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (%MoM) 
พบวา เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ชะลอตัว รอยละ 
6.69  9.86 และ 11.44  
การจำหนายในประเทศ 

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 
13.41  26.22  และ 16.53 (%YoY)  เนื่องจากความตองการ
วัตถุดิบเพื่อการสงออกลดลง รวมถึงกำลังซื้อของผูบริโภคใน
ประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัส      
โควิด-19 ระลอกใหม แตหากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (%MoM) 
พบวา การจำหนายเสนใยสิ่งทอ กลับมาขยายตัว รอยละ 5.58 
สวนหนึ่งเพ่ือนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคำสั่งซื้อที่
เพิ่มข้ึน 
การสงออก 

 เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป มีมูลคาการ
สงออกลดลง รอยละ 4.90  27.04 และ 14.14  (%YoY) จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัส      
โค วิด -19 และการชะลอตั วของประเทศคู ค าหลักอย าง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา สงผลให
การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมหดตัวตลอดหวงโซอุปทาน ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน (%MoM) พบวา การ
สงออกเสนใยสิ่งทอ สงสัญญาณแนวโนมดีข้ึนจากสินคาดาย    
เสนใยประดิษฐที่การขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.86 จากตลาด
สงออกหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และ
ปากีสถาน และการสงออกเสื้อผาสำเร็จรูป กลับมาขยายตัว    
รอยละ 15.07 ในตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา ในสินคาเสื้อผา  
ที่เปนทางการและกึ่งทางการ 

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

คาดการณแนวโนมเดือนมีนาคม 2564 
คาดวา ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ยังชะลอตัว

ตามกำลังซื้อในประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ที่ทุก
ประเทศไดรับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
รวมถึงผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในเมียนมาที่อาจ
สงผลตออุตสาหกรรมผาผืน อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ
เดือนกอน คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัวทั้งในภาคการผลิตและ
การสงออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2564 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนกุมภาพันธ        

ป 2564  มีจำนวน  7.57 ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม      

ป 2564 รอยละ 2.50 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 5.59 (%YoY)   

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

กุมภาพันธ ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.40 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม ป 2564  รอยละ 0.21 (%MoM) 

และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 4.27     

(%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนกุมภาพันธ     

ป 2564  มีจำนวน 1.36 ลานตัน  ปรับตัวลดลงจากเดือน

มกราคม ป 2564  เล็กนอย รอยละ 0.53 (%MoM)  แตปรับตัว

เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.87 (%YoY) 

เปนผลจากการปรับเพ่ิมคำสั่งซ้ือในสวนของปูนเม็ดเพ่ิมข้ึน

มากจากตลาดศรีลังกา ถึงรอยละ  1,472.14  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนตในภาพรวมเดือนมีนาคม ป 2564  เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน  คาดวาปริมาณการผลิตอาจจะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเนื่องจากการที่รัฐบาลไดออก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน   
ที่ทยอยออกมาเปนระยะ ประกอบกับรัฐบาลไดเริ่มการฉีด
วัคซีนปองกันโควิด-19  ซึ่งเปนการสรางความหวังใหกับ
ประชาชนดานการปรับตัวที่ดี ข้ึนของภาวะเศรษฐกิจ          
ในประเทศ 

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ 

ป 2564 มีจำนวน 3.83 ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม         

ป 2564  รอยละ 0.30 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 3.79 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)  

เดือนกุมภาพันธ ป 2564  มีปริมาณการจำหนาย 3.40 ลานตัน 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม ป 2564  รอยละ 0.21 (%MoM) และ

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 4.27 (%YoY) 

การส งออกซี เมนต  (ไม รวมปู น เม็ ด) ใน เดื อน

กุมภาพันธ ป 2564  มีจำนวน 0.42  ลานตัน  ปรับตัวลดลงจาก

เดือนมกราคม  ป 2564  รอยละ 13.34  (%MoM)  และลดลงจาก

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 14.92 (%YoY)  เปนผลจากการ

ปรับลดคำสั่งซื้อปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในตลาดสงออกหลัก

หลายประเทศ ไดแก สปป.ลาว เวียดนาม และศรีลังกา  รอยละ 

100, 100 และ  99.29  ตามลำดับ 

คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม ป 2564  เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  คาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนได

ตอเนื่อง จากปจจัยบวกในการเรงสรางโครงการสาธารณูปโภค

ขนาดใหญตาง ๆ ของภาครัฐหลังไดงบประมาณ  การทยอย

ออกมาตรการกระตุนกำลังซื้อใหกับประชาชน  และการเร่ิม

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ในประเทศ 


