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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2561 2562 2563 2563 2564 
%YoY Year 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 

MPI 3.9 -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 -2.8 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         
หดตัวร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19       
ระลอกใหม่ในประเทศ 

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) เดือนตุลาคม การผลิตหดตัวร้อยละ 1.3  
เดือนพฤศจิกายน หดตัวร้อยละ 0.6 และเดือนธันวาคม 2563 หดตัวร้อยละ 2.8 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผ่านมา เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม     
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กล่าวคือ ในเดือนตุลาคม ขยายตัวร้อยละ 0.3 เดือนพฤศจิกายน 
ขยายตัวร้อยละ 1.6 และเดือนธันวาคม หดตัวร้อยละ 0.7 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีส่งผลให้ MPI เดือนมกราคม 2564 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ 
 การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 11.92 จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ยังคง

มีอยู่ส่งผลให้การเดินทางลดลงท้ังการเดินทางในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ 
 น้ำตาล หดตัวร้อยละ 13.18 เนื่องจากปีนี้เปิดหีบช้าและด้วยสภาพอากาศแห้งแล้งไม่เอ้ืออำนวย

ต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบมีน้อยกว่าปีก่อน 
 รถยนต์ และเครื่องยนต์ หดตัวร้อยละ 3.9 จากความกังวลของผู้บริโภคท่ีมีต่อการแพร่ระบาด     

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค 
อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 เม็ดพลาสติก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.86 จากการหยุดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตบางรายในปีก่อน และความ

ต้องการใช้ในกลุ่มสินค้าต่อเน่ือง เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ถุงอาหาร ขวด และเคร่ืองใช้     
ในครัวเรือน 

 เหล็กและเหล็กกล้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.44 ตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น      
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร อีกปัจจัยหนึ่งมาจากราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศจีน
นำเข้าสินค้าเหล็กเพ่ิมสูงขึ้นมากจนเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า ส่งผลให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงเร่งผลิต   
เพ่ือขายทำกำไรในช่วงน้ี 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมกราคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมกราคม 2564 
 การนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                            ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนำเข้าเคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 1,471.4          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากเครื่องกังหันไอพ่นและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และส่วนประกอบ เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปไม้ และส่วนประกอบ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักร
สิ่งทอ เป็นต้น  

  

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 7,330.1         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวจากเหล็กและเหล็กกล้า ผ้าผืน 
ด้ายและเส้นใย เป็นต้น 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 205 โรงงาน ลดลง     
จากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 18.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.82 (%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่ารวม 
21,023 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 28.31 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน        
ของปีก่อน ร้อยละ 100.04 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมกราคม 2564 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำนวน 21 โรงงาน และอุตสาหกรรมคัดแยก
หรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว จำนวน 14 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2564 คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซ่อมแซม
เครื่องรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จำนวนเงินทุน 4,067 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการสร้าง ประกอบ 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง จำนวนเงินทุน 4,063 ล้านบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานท่ีปิดดำเนินกิจการในเดือนมกราคม 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 67 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2563 ร้อยละ 9.84 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.29 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่ารวม 13,100 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2563 ร้อยละ 1,089.72 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 598.66 
(%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมกราคม 2564 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน  จำนวน 14 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการหมัก ชำแหละ อบ ป่น
หรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ หนังสัตว์ จำนวน 7 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมกราคม 2564 คือ อุตสาหกรรม       
การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน พลาสติก มูลค่าเงินลงทุน 9,237 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม         
ผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ มูลค่าเงินลงทุน 3,290 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมกราคม 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 การผลิต ดัชนีผลผลิตในภาพรวมกลุ่มสินค้า
อาหารเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวลดลง (%YoY) ร้อยละ 3.9 
เน่ืองจากผลกระทบจากภัยแล้งและการชะลอคำสั่งซ้ือสินค้าบาง
รายการ โดยสินค้าท่ีมีผลต่อการปรับลดของดัชนีผลผลิต มีดังนี้ 
(1) น้ำตาล ลดลง (%YoY) ร้อยละ 13.2 (2) ผักและผลไม้แปรรูป 
ลดลง (%YoY) ร้อยละ 10.3 และ (3) สินค้าประมง ลดลง      
(%YoY) ร้อยละ 4.3   

ทั้งน้ี หากไม่รวมน้ำตาล ภาพรวมดัชนีผลผลิตอาหาร
ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิดที่ขยายตัวได้ดี เช่น      
(1) สินค้ากลุ่มนมข้นหรือนมผง ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 21.2 
(2) อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 19.0 
เนื่องจากมีคำสั่งซ้ือเพิ่มจากตลาดอเมริกา ประกอบกับความนิยม
ในการเลี้ยงสัตว์มีมากข้ึน (3) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขยายตัว (%YoY) 
ร้อยละ 14.8 (4) แป้งมันสำปะหลัง ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 
13.2 เนื่องจากราคาข้าวโพดในจีนปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังทดแทน 
และ (5) เครื่องปรุงรสประจำโต๊ะ ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 12.9 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

 การจำหน่ายในประเทศ ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหาร    
ในประเทศเดือนมกราคม 2564 ขยายตัว (YoY) ร้อยละ 10.7 จากสินค้า     
บางประเภท เช่น (1) สับปะรดกระป๋อง ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 15.8 
(2) เน้ือไก่สุกปรุงรส ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 15.2 (3) แป้งมัน
สำปะหลัง ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 13.0 (4) กุ้งแช่แข็ง ขยายตัว     
(%YoY) ร้อยละ 11.3 (5) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 
10.3 (6) นมถ่ัวเหลือง ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 8.7  และ (7) เนื้อไก่    
แช่แข็งและแช่เย็น ขยายตัว (%YoY) ร้อยละ 5.7        

 ต ล า ด ส่ ง อ อ ก  ภ าพ ร ว ม ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า อ า ห า ร     
เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 2,254.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ร้อยละ 3.3 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่     
(1) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เนื่องจากตลาดจีนต้องการมันเส้นเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์ ทดแทนวัตถุดิบข้าวโพดที่มี
ราคาสูง (2) ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป เนื่องจาก
ยังคงมีความต้องการจากประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน อเมริกา และฮ่องกง     
(3) อาหารสัตว์เลี้ยง เน่ืองจากกระแสความนิยมในการเลี้ยงสัตว์มีเพ่ิมข้ึน 
โดยตลาดท่ีสำคัญ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี และมาเลเซีย         

คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร     
ในภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน เนื่องจากยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส    
โควิด-19 หลายด้าน เช่น การกำหนดเวลาปิดร้านอาหารไม่เกิน 23.00 น. 
การห้ามดื่มสุราในร้านอาหารและสถานบันเทิง การกำหนดจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ได้ไม่เกิน 100 คน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การระบาดรอบใหม่ในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการเราชนะ คาดว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทยอยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง สำหรับมูลค่า     
การส่งออกคาดว่าจะหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  อย่างเข้มข้นในกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึง
บางพ้ืนท่ีในจีนและญี่ปุ่น  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564  

2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
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ข้อมลูรายเดือนอตุสาหกรรมไฟฟ้า

มลูค่าการส่งออก ดัชนีผลผลิต

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 102.7  สินค้า        
ที่ ป รับ ตัวลดลง  ได้ แก่  กระติก น้ ำ ร้อน  สาย เค เบิ้ ล  พั ดลมตามบ้ าน 
เคร่ืองปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และ คอมเพรสเซอร์ โดย
ลดลงร้อยละ 37.5, 21.0, 14.8, 13.2, 9.5, 6.0 และ 3.6  ตามลำดับ 
เน่ืองจากกระติกน้ำร้อน มีคำส่ังซ้ือจากในประเทศลดลง เตาอบไมโครเวฟและ
หม้อหุงข้าว มีคำส่ังซ้ือจากต่างประเทศลดลง ส่วนสายเคเบิ้ล  พัดลมตามบ้าน 
เคร่ืองปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ มีความต้องการสินค้าของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศลดลง  ในขณะที่ สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่       
หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองซักผ้า และสายไฟฟ้า โดยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 55.7, 22.5, 19.9, 17.5 และ 7.8 ตามลำดับ เน่ืองจากมีความต้องการ
สินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่า 2,178.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4  เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน 
สินค้าท่ี มีคำสั่ งซ้ือเพ่ิมข้ึน ได้แก่  สายไฟฟ้ า สายเคเบิ้ ล  มี มูลค่ า 75.0         
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.7 จากตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง และ
สหรัฐอเมริกา เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองซักแห้งและส่วนประกอบ มีมูลค่า 134.2 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.6 ในตลาดสหรัฐอเมริกา บราซิล และ
อาเซียน หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีมูลค่า 193.8  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.7 ในตลาดยุโรป เอเซียและสหรัฐอเมริกา และ เคร่ืองตัดต่อ
และป้องกันวงจรไฟฟ้า มีมูลค่า 174.8  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.3  
ในตลาดเอเซียและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินค้าที่มีคำสั่งซื้อลดลง ได้แก่ เตาอบ
ไมโครเวฟ มีมูลค่า 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.2 ในตลาดฮ่องกง
และสหรัฐอเมริกา และเคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ มีมูลค่า 524.5   
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.6  ในตลาดอินเดีย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา 

“คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่า      
จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1-3  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่เร่ิมฟ้ืนตัวและมีความต้องการ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากข้ึน” 

 
 
 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิตสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์  ปรับตัวเพ่ิม ข้ึน ร้อยละ 9.5        
เ ม่ื อ เที ย บ กั บ เดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ งปี ก่ อ น  โด ย มี ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต 
อยู่ที่ระดับ 95.1 โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงปรับตัวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ Printer, 
PWB, Semiconductor devices Transistors, IC และ HDD โดยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 53.9, 26.0, 12.9, 11.2 และ 2.4 ตามลำดับ  เน่ืองจากมีการ
จำหน่ายในประเทศและคำส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ PCBA โดยลดลงร้อยละ 4.7 
เน่ืองจากความต้องการสินค้าของตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,159.6      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน   
ของปี ก่อน โดยสินค้ าที่ มีคำสั่ งซื้อเพ่ิมข้ึน ได้แก่  PCBA มีมูลค่ า 131.5          
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.3  ในตลาดเกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม 
IC มี มูลค่า 620.83  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6 ในตลาด
เนเธอร์แลนด์ อาเซียนและสหรัฐอเมริกา และอุปกรณ์ก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอร์ 
และไดโอดอ่ืน ๆ  มีมูลค่า 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 ในตลาด
ยุโรป อินเดีย และอาเซียน ในขณะที่สินค้าที่มีคำสั่งซ้ือลดลง ได้แก่ HDD         
มี มูลค่ า 834.1 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.1 ในตลาดยุ โรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

 
 “คาดการณ์การผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน        
ของปีก่อน เน่ืองจาก HDD ยังมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึง สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก
ใหม่ ทำให้ประชาชนบางส่วน  Work from Home และมีการเรียน
ออนไลน์ทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม   
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ก า ร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์  ใน เดื อ น ม ก ร า ค ม  ปี  2 5 6 4                  
มีจำนวน 148,118 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2563 ร้อยละ 
3.53 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.21  
(%YoY) จากการปรับลดลงของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 
ตัน และอนุพันธ์ และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์                         

 การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนมกราคม  ปี 2564   
มีจำนวน 55,208 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคมปี 2563 ร้อยละ 46.96 
(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.40 (%YoY) 
จากการปรับลดลงของการจำหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และ
อนุพันธ์ รวมทั้ง รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ เน่ืองจาก ผู้บริโภคในประเทศ    
มีความกังวลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 
ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัวจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด รวมท้ังผลกระทบจากภาคการท่องเท่ียว  

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2564  มีจำนวน 
74,132 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2563 ร้อยละ 8.25 (%MoM) 
และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.53 (%YoY) โดย
การส่งออกรถยนต์เพ่ิมข้ึนในตลาดเอเชียตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
ยุโรป เน่ืองจาก เศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟ้ืนตัวจากความชัดเจนของ
มาตรการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ทุกประเทศเร่ิมทยอยมา  

 
“คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน

กุมภาพันธ์ ปี 2564 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
เนื่องจากผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เม่ือเทียบกับฐานการผลิตรถยนต์จากเดือน
เดียวกันของปี 2563” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปริมาณการจําหน่าย   ปริมาณการส่งออก  ปริมาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี  2564         
มีจำนวน 165,874 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม ปี 2563 ร้อยละ 
4.26 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.66 
(%YoY) จ ากก าร เพ่ิ ม ข้ึ น ข อ งก ารผ ลิ ต รถ จั ก รย าน ยน ต์ แบ บ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ต 

 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนมกราคม ปี 2564    
มียอดจำหน่ายจำนวน 135,641 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2563 
ร้อยละ 9.53 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
6.45 (%YoY) จากการลดลงของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 
51-110 ซีซี และมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ซีซี  

 ก า รส่ ง อ อ ก รถ จั ก ร ย าน ย น ต์  ใน เดื อ น ม ก ราค ม                   
ปี 2564 มีจำนวน 25,708 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี 2563     
ร้อยละ 22.24 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน      
ร้อยละ 18.62 (%YoY) โดยตลาดส่งออกรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป      
มีการชะลอตัวในประเทศเบลเยียม สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
และเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกชิ้นส่วนจักรยานยนต์        
แบบครบชุดสมบูรณ์  (CKD) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน      
ร้อยละ 16.49 (%YoY) 

  
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์      

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
เน่ืองจาก ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19  เม่ือเทียบกับฐานการผลิตรถจักรยานยนต์จากเดือน
เดียวกันของปี 2563”  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 10.65 โดยเป็นการชะลอตัวในสินค้า
ทุกชนิด ตามปริมาณการเข้าสู่ตลาดของวัตถุดิบยางท่ีลดลง   

ยางรถยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.53 ตามการขยายตัว
ของตลาด Replacement ในประเทศ และตลาดส่งออก 

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.15 ตามความต้องการ
ใช้ทางการแพทย์ท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  ตั้งแต่ปีก่อน 

การจำหน่ายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) ลดลงร้อยละ 10.93 โดยเป็นการปรับลดลงของ
การจำหน่ายยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้น   

ยางรถยนต์  เพ่ิ ม ข้ึน ร้อยละ  5.14 โดยเป็ นการ
ขยายตัวในส่วนของตลาด Replacement 

ถุงมือยาง ลดลงร้อยละ 43.47 โดยเป็นการปรับลด
การส่งสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางของผู้ผลิตในประเทศ และหัน
ไปทำตลาดต่างประเทศเองมากขึ้น  

การส่งออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ

น้ำยางข้น) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 โดยเป็นการขยายตัวของ
การส่งออกยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้น ตามความต้องการใช้
ของญี่ปุ่นและมาเลเซียท่ีปรับตัวสูงข้ึน   

ยางรถยนต์ มีมูลค่าเพิ่ มขึ้นร้อยละ 4.14 ตามการ
ขยายตัวของตลาดจีน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย  

ถุงมือยาง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 200.56 ตามการ
ขยายตัวต่อเน่ืองของตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
จีน และญี่ปุ่น ตามลำดับ 

 

  

 

 
 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564   
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน ยาง

แท่ง และน้ำยางข้น ) คาดว่าจะปรับตัวลดลง เน่ืองจาก
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูปิดกรีดยางเร็วกว่าปีก่อนๆ ทำให้มี
แนวโน้มปริมาณยางเข้าสู่ตลาดลดลงต่อเน่ืองจากเดือน       
ท่ีผ่านมา สำหรับการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์คาดว่าจะ
ขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีของตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ  สำหรับการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะยังขยายตัว
ได้ดีตามแนวโน้มความต้องการใช้ทางการแพทย์ท่ีสูงข้ึน      
ท่ัวโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในขณะท่ี     
การจำหน่ายถุงมือยางในประเทศคาดว่าจะหดตัวลงต่อเน่ือง
จากเดือนก่อน เน่ืองจากผู้ผลิตในประเทศมีการปรับลด     
การจำหน่ าย ผ่านพ่ อ ค้ าคนกลางและหัน ไปทำตลาด
ต่างประเทศเองมากขึ้น  

การส่งออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผ่นรมควัน       
ยางแท่ง และน้ำยางข้น) คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในตลาดมาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้น้ำยางข้นจากไทยสูงขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิต   
ถุงมือยางท่ีขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง สำหรับการส่งออก      
ยางรถยนต์คาดว่าจะทรงตัวจากการชะลอตัวของการส่งออก
สิ น ค้ า ไป ยั ง ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ป ร ะ เด็ น              
Anti-dumping หรืออาจจะมีมูลค่าเพิ่ มขึ้น เล็กน้อยตาม
แนวโน้มการขยายตัวของตลาดส่งออกลำดับรองของไทย    
ท้ังออสเตรเลีย จีน และเกาหลีใต้   ในส่วนของการส่งออก   
ถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามแนวโน้มความต้องการใช้
ท างก ารแพท ย์ที่ สู งขึ้ น ทั่ ว โลก   โด ย เฉพ าะ ในตลาด
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น  และจีน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต  เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  2564   
ค่าดัชนีผลผลิต อยู่ท่ีระดับ 92.70 ขยายตัวร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยท่อและข้อต่อพลาสติกขยายตัวร้อยละ 
16.74  พลาสติกแผ่น ขยายตัวร้อยละ 13.32 และถุงพลาสติก 
ขยายตัวร้อยละ 12.18       

 ดัชนีการส่งสินค้า เดือนมกราคม 2564 ค่าดัชนี    
การส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 95.51 ขยายตัวร้อยละ 3.74  เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแผ่น ขยายตัว  
ร้อยละ 32.33 ท่อและข้อต่อพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 17.90 และ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำ 
ขยายตัวร้อยละ 15.67 

 การส่งออก  เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า  346.68  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 4.69 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการส่งออกขยายตัวสูง
ท่ีสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ (HS 3922) ขยายตัวร้อยละ 
72.07 รองลงมาเป็ นกลุ่ มผ ลิต ภัณ ฑ์พลาสติ กปู พื้ นและผนั ง   
(HS 3918)  ขยายตัวร้อยละ 21.64 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก   
ในกลุ่มอื่นๆ (HS 3926) ขยายตัวร้อยละ 11.33  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน การส่งออกขยายตัวในตลาดหลัก เช่น เวียดนาม 
และมาเลเซีย       

การนำเข้ า เดือนมกราคม  2564 มีมูลค่ า  436.11     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 5.77  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลให้การนำเข้าหดตัว 
เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและเคร่ืองครัวของใช้   
ในบ้านเรือน (HS 3924) หดตัวร้อยละ 30.86 กลุ่มผลิตภัณฑ์
พลาสติกอื่ น  ๆ  (HS 3922) หดตั วร้อยละ  19.58 และกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) หดตัวร้อยละ 
13.09 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
คาดการณ์ว่าการผลิตและการส่งออกจะยังคงขยายตัว อย่างไร     
ก็ตาม ยังมีปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19  ท่ีระบาดเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึง
การระบาดรอบใหม่ในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อการผลิต
และการส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินค้า ปร ิมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข ้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

     
ทีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ทีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์                                 

 ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม 2564 อยู่ท่ีระดับ 89.76 
ขยายตัวร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
โดยการผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน หดตัวร้อยละ 4.85      
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีการหดตัวสูงสุด ได้แก่ เอทานอล หดตัวร้อยละ 
12.73 เน่ืองจากขาดแคลนกากน้ำตาลท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล สำหรับกลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ขยายตัวร้อยละ 
5.96 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตหดตัวสูงสุด ได้แก่ ผงซักฟอก     
หดตัว ร้อยละ 27.25   

 

 ดัชนีการส่งสินค้า เดือนมกราคม 2564 อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์มีค่าดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 89.15 ขยายตัว
ร้อยละ 2.66  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยดัชนี
การส่งสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์พื้นฐาน หดตัวร้อยละ 10.96    
หดตัวในกลุ่มผลิตภัณ ฑ์เอทานอล  และคลอรีน  สำหรับ                 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ดัชนีการส่งสินค้าขยายตัว ร้อยละ 
8.02  ขยายตัวในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยเคมี  และ
ผงซักฟอก เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
   

 การส่งออก  เดื อนมกราคม 2564 มี มูลค่ า 728.05     
ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตั วร้อยละ 12.22 เมื่ อเที ยบกั บ                 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเคมีภัณฑ์พื้นฐานมีมูลค่าการส่งออก 
419.60 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 23.13 สำหรับ
เคมีภัณฑ์ขั้นปลายมีมูลค่าการส่งออก 308.45  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 0.15 ผลิตภัณฑ์ที่ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ขยายตัว เช่น ปุ๋ยเคมี ขยายตัวร้อยละ 114.98 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
ขยายตัวร้อยละ 54.53 และเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ขยายตัวร้อยละ 
11.98 การส่งออกหดตัวในหลาย ๆ ตลาด เช่น ญ่ีปุ่น  จีน  และ
เวียดนาม  

 การนำเข้า  เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 1,312.31  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยกลุ่ม เคมี ภัณ ฑ์ พ้ืนฐาน  มี มูลค่า        
การนำเข้า 910.93  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.25 
สำหรับ เค มี ภัณ ฑ์ขั้ นปลาย  มี มูล ค่ าการนำเข้า  401.38        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 16.35 

 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564    

การผลิตและการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว  อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัจจัยท่ีต้องติดตาม เช่น จากการที่หลายประเทศได้รับวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19  คาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19  ได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  ซ่ึงส่งผลต่อผลิตและการ
ส่งออกของไทย 

 
 
 
 
 



 

12 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

7. อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต   การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

เดือนมกราคม ปี 2564 อยู่ท่ีระดับ 115.62 หรือขยายตัว   
ร้อยละ 10.86 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ขยายตัวร้อยละ 6.41 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  โดยเป็น     
ปิโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ Ethylene ขยายตัวร้อยละ 18.07 
และปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่ PE และ PP resin ขยายตัว   
ร้อยละ 11.55 และ 2.28 

 ดัชนีการส่งสินค้า  ดัชนีการส่งสินค้า อยู่ท่ีระดับ 
107.18 ขยายตัวร้อยละ 6.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
โดย เป็ น ปิ โต ร เค มี ขั้ น พื้ น ฐาน  ได้ แก่  Propylene และ 
Ethylene ขยายตัวร้อยละ 17.14 และ 3.34 และปิโตรเคมี
ขั้นปลาย ได้แก่ PE และ PET resin ขยายตัวร้อยละ 13.46 
และ 4.52 

 การส่งออก  การส่งออกเดือนมกราคม ปี 2564     

มีมูลค่า 885.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 3.67   
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 
6.54 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงเป็นการขยายตัวในกลุ่ม   
ปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เช่น Propylene และ Styrene เป็นต้น 
ขยายตัวร้อยละ 2.45 และขยายตัวในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย 
เช่น PE resin และ PET resin เป็นต้น ขยายตัวร้อยละ 4.02 

 

 
 

 

ท่ีมา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 การนำเข้า การนำเข้าเดือนมกราคม ปี  2564  
มีมูลค่า 476.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวร้อยละ 2.25 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหดตัวร้อยละ 6.54 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงหดตัวในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
เช่น  Vinlyl Chloride เป็ นต้น  หดตัวร้อยละ  20.98 แต่
ขยายตัวในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลาย เช่น PVC resin เป็นต้น 
ขยายตัวร้อยละ 2.43 ส่วนหน่ึงมาจากระดับราคาท่ีเริ่มมี
ทิศทางเพิ่มขึ้นตามระดับราคาน้ำมันดิบ 

คาดการณ์ แนวโน้ม  อุตสาหกรรมปิ โตรเค มี                
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 คาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม
จะเร่ิมปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน     
จากการกลับมาผลิตเพ่ิมขึ้นในหลายผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ดี 
ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      
โควิด-19 และความกังวลของตลาดโลกกับการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่  (Second Wave Covid-19) อาจทำให้การ
ส่งออกยังคงไม่เข้าสู่สภาวะปกติ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็ก       

และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนมกราคม              
2564  มีค่า 110.26 ขยายร้อยละ 9.4  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกัน ของปีก่อน ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง การส่งออก รวมถึงราคาเหล็กโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน  พบว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวท้ังสองผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่า  103.7 ขยายตัว
ร้อยละ 4.6 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตขยายตัว ได้แก่ เหล็กลวด 
ขยายตัวร้อยละ 21.8 รองลงมา คือ ลวดเหล็กและลวดเหล็ก
แรงดึ งสู ง  ขยายตัวร้อยละ  18.1 และ  5.9 ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
มีค่า 117.2 ขยายตัวร้อยละ 15.4 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิต
ขยายตัว ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม ขยายตัวร้อยละ 
77.4 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและเหล็กแผ่น     
รีดร้อนชนิดม้วน ขยายตัวร้อยละ 65.2 และ 15.1 ตามการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง                          

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนมกราคม 2564    
มีปริมาณการบริโภค  1.3 ล้านตัน  หดตัวร้อยละ 14.0       
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน  โดยเหล็กทรงยาว         
มีปริมาณการบริโภค 0.5 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 18.3 จาก
เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรีดร้อนท่ีหดตัวร้อยละ 30.9 
อย่างไรก็ตามการบริโภคเหล็กลวด ขยายตัวร้อยละ 11.8 
สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน มีปริมาณการบริโภค 
0.8 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 11.3 จากการบริโภคเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี ท่ีหดตัวร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ เหล็กแผ่น
หนารีดร้อน หดตัวร้อยละ 17.1 และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 
หดตัวร้อยละ 12.5   

 การนำเข้า ในเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 0.8 
ล้ านตัน  หดตั วร้อยละ  13.0 เมื่ อ เที ยบกับช่ วงเดียวกัน 
ของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณนำเข้า 
0.2 ล้าน ตัน   หดตัวร้อยละ  15.3 จากการนำเข้าเหล็ก
โครงสร้างรีดร้อนท่ีหดตัวร้อยละ 83.6 อย่างไรก็ตาม เหล็กลวด 
Alloy steel ขยายตัวร้อยละ 56.3 สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เหล็กทรงแบน มีปริมาณนำเข้า 0.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 
12.4 จากการนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (HDG) ซ่ึงหดตัว
ร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่น
แผ่นหนารีดร้อน ท่ีหดร้อยละ 20.4 และ 15.2 ตามลำดับ 

 “แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 คาดการณ์ว่า การผลิตเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน  โดยมีปั จจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และราคาเหล็ก
โลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น ท้ังน้ี มีประเด็นสำคัญท่ีน่าติดตาม เช่น 
ราคาสินค้าเหล็กต่างประเทศ การดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ สถานการณ์ เศรษฐกิจและการค้าโลก ซ่ึงประเด็น
ดังกล่าวจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  เส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
13.12  21.51 และ 31.82 (%YoY)  เน่ืองจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19  ระลอกใหม่ ท่ี ยังส่งผลต่อการส่งออกเสื้อผ้า
สำเร็จรูป และกำลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
ชะลอตัว ทำให้การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำจนถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ลดลง  โดย เฉพาะการชะลอตั วในประเทศคู่ ค้ าหลักอย่าง 
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน 
(%MoM) พบว่า เส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 11.28 
และ 1.50 ตามลำดับ 
การจำหน่ายในประเทศ 

เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 
7.61 15.69  และ 33.97 (%YoY)  เน่ืองจากความต้องการ
วัตถุดิบเพ่ือการส่งออกลดลง รวมถึงกำลังซ้ือของผู้บ ริโภค        
ในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19  ระลอกใหม่ แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน 
(%MoM) พบว่า การจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอ กลับมาขยายตัว    
ร้อยละ 6.52 ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ตามคำสั่งซ้ือที่เพิ่มขึ้น 
การส่งออก 

 เส้นใยส่ิงทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออก
ลดลง ร้อยละ 7.05  19.40 และ 24.43 (%YoY) จากภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
และการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ให้การส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มหดตัวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ในขณะเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (%MoM) พบว่า  
การส่งออกเส้นใยสิ่งทอ ส่งสัญญาณแนวโน้มดีขึ้นจากสินค้าด้าย 
เส้นใยประดิษฐ์ที ่การขยายตัวต่อเนื ่องเป็นเดือนที่ 2 ร้อยละ 
2.42 จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ โคลัมเบีย 
เกาหลีใต้ และเวียดนาม ในขณะที่ การส่งออกผ้าผืน และเสื้อผ้า
สำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 14.75 และ 13.33 

  
  

 
 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

คาดการณ์แนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
คาดว่า ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จะชะลอตัว

ตามกำลังซ้ือในประเทศ และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ท่ีทุก
ประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
รวมถึงผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาท่ีอาจ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมผ้าผืน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ
เดือนก่อน คาดว่า จะมีแนวโน้มขยายตัวท้ังในภาคการผลิตและ
การส่งออก 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ 

              การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมกราคม ปี 2564     
มีจำนวน  7.51 ล้านตัน เพิ่ มข้ึนจากเดือนธันวาคม ปี  2563       
ร้อยละ 4.31 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 2.39 (%YoY)   

การจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมในประเทศ ในเดือนมกราคม 
ปี 2564 มีปริมาณการจำหน่าย 3.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ธันวาคม ปี 2563  ร้อยละ 2.22 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.06 (%YoY)  

การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนมกราคม ปี 2564    
มีจำนวน 1.36 ล้านตัน เพิ่ มขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี  2563     
ร้อยละ 20.69 (%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เพียงเล็กน้อย ร้อยละ 0.10 (%YoY) เป็นผลจากการปรับลด
คำสั่งซ้ือจากตลาดศรีลังกา ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 99.98 และ 61.89  

  คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ในภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564  เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  คาดว่าปริมาณการผลิตอาจจะปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจท่ียังชะลอตัวจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม     
ปี 2564 มีจำนวน 3.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม      
ปี 2563 ร้อยละ 2.20 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 8.72 (%YoY)  

การจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด)  
เดือนมกราคม ปี 2564  มีปริมาณการจำหน่าย 3.27 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ร้อยละ 2.22 (%MoM) 
และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.06 (%YoY) 

การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม 
ปี 2564  มีจำนวน 0.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม         
ปี 2563  ร้อยละ 67.29 (%MoM)  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 1.12 (%YoY)  เป็นผลจากการปรับลดคำสั่งซ้ือใน
ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ กัมพูชา  ร้อยละ 39.61  

คาดการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564     
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้
เล็ ก น้ อย  จากปั จ จั ยบ วกจากก าร เร่ งส ร้ า ง โค รงก าร
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของภาครัฐ  และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มกำลังซ้ือของประชาชน 


