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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -3.4 -9.3 -11.1 -19.1 -24.1 -17.9 -13.6 -9.3 -2.6 -1.3 -0.6 -2.8 -2.0 -1.4 4.1 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)         

ขยายตัวรอยละ 4.1 จากชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 23 เดือน หลังจากไดรับผลกระทบจาก

สงครามการคาและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนหนึ่งไดรับอานิสงสจากผลของฐานต่ำในป 2563 

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนธันวาคม 2563 การผลิตหดตัว   

รอยละ 2.8  เดือนมกราคม 2564 หดตวัรอยละ 2.0 และเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 1.4 

สำหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนธันวาคม 2563 เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2564 ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนธันวาคม 2563 หดตัวรอยละ 0.7 

เดือนมกราคม 2564  ขยายตัวตัวรอยละ 6.9 และเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 3.1 

อุตสาหกรรมสำคัญที่สงผลให MPI เดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 รถยนตและชิ้นสวน เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.53 จากฐานต่ำในปกอนที่เศรษฐกิจถูกกระทบจากการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตองใชมาตรการล็อกดาวนท้ังในประเทศ และประเทศคูคาหลักตาง ๆ ทำให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง 

 เหล็กและเหล็กกลา เพิ่มขึ้นรอยละ 19.19 จากฐานต่ำในปกอนท่ีความตองการใชหดตัว ลูกคา

ชะลอคำสั่งซื้อหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น และปนี้ไดรับอานิสงสจากปริมาณเหล็ก         

ในตลาดโลกลดลง ทำใหราคาเหล็กโลกปรับตัวสูงจึงยังมีการเรงผลิตเพ่ือขายทำกำไรในชวงท่ียังมีภาวะขาดแคลน

สินคา 

 น้ำตาล เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.89 เน่ืองจากปนี้ปดหีบชากวาปกอน และผลผลิตออยสดปน้ีมีคุณภาพ

สามารถหีบสกัดเปนน้ำตาลไดสูงกวา ทำใหผลผลิตน้ำตาลตอตันออยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกวาปกอน 

 เฟอรนิเจอร เพ่ิมขึ้นรอยละ 42.76 จากเครื่องเรือนทำดวยไมเปนหลัก เนื่องจากคำสั่งซื้อโตะและ

เกาอีเ้พื่อสงออกไปสหรัฐอเมริกาท่ีมีอยางตอเนื่อง 

 อาหารสัตวสำเร็จรูป เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.48 จากอาหารสัตวเลี้ยง สุกร ปลา อาหารกุงสำเร็จรูป 

และคำสั่งซ้ืออาหารแมวสงออกไปสหรัฐอเมริกาท่ีมีตอเนื่อง รวมถึงผูผลิตขยายตลาดชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น 

นอกจากนีย้ังมคีวามตองการตอเนื่องจากกลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  

 

 

Indicators 2563 2564 

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

MPI 2.7 -25.0 2.9 4.1 4.6 5.2 3.8 0.3 1.6 -0.7 6.9 -3.1 8.4 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  
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เดือนมีนาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดอืนมนีาคม 2564 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลคา 1,597.3           

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจากเครื่องยนต           

เพลาสงกำลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

และสวนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ เปนตน  

 การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลคา 9,121.0           

ลานเหรยีญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจาก เหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรพิมพ แผงวงจรไฟฟา เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 

   
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 214 โรงงาน เพ่ิมขึ้น        
จากเดอืนกุมภาพันธ 2564 รอยละ 20.9 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดยีวกันของปกอน รอยละ 18.63 (%YoY) 

 มูลคาเงนิลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2564 มมีูลคารวม 10,251
ลานบาท ลดลงจากเดอืนกุมภาพันธ 2564 รอยละ 28.32 (%MoM) และลดลงจากเดอืนเดียวกนัของปกอน รอยละ 
27.3 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมีนาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม      
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน  จำนวน 24 โรงงาน และอุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 24 โรงงาน เทากัน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑยางจากยาง
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห ที่มิใชยางลอ จำนวนเงินทุน 1,684 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน  จำนวนเงินทุน 993 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 66 ราย ลดลงจากเดือน
กุมภาพันธ 2564 รอยละ 4.35 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 6.45 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลคารวม 1,641 ลานบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 
2564 รอยละ 16.28 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 90.46 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 9 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต 
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 4 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม       
การพิมพ การทำแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทำปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ มูลคาเงินลงทุน 319 ลานบาท รองลงมา
คอื อุตสาหกรรมการทำยางแผนรมควัน การทำยางเครป ยางแทง ยางน้ำ มูลคาเงนิลงทุน 253 ลานบาท” 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

6 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมีนาคม 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต ดัชนีผลผลิตในภาพรวมกลุมสินคา

อาหารเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น (%YoY) รอยละ 8.0 

เน่ืองจากสินคาน้ำตาลมีการปดหีบชากวาปท่ีผานมา ประกอบกับ

สินคาบางรายการมีคำสั่งซ้ืออยางตอเน่ือง สำหรับสินคาท่ีมีดัชนี

ผลผลิตขยายตัว มีดังน้ี (1) สับปะรดกระปอง ขยายตัว (%YoY) 

รอยละ 67.7 (2) น้ำตาล ขยายตัว (%YoY) รอยละ 26.9 (3) อาหาร

สัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ขยายตัว (%YoY) รอยละ 23.7 (4) กุงแชแข็ง 

ขยายตัว (%YoY) รอยละ 12.0 (5) ไกสดแช แข็ งและแช เย็น 

ขยายตัว (%YoY) รอยละ 6.2 (6) ทูนากระปอง ขยายตัวรอยละ 5.1 

และ (7) เนื้อไกสุกปรุงรส ขยายตัว (%YoY) รอยละ 1.1  

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการจำหนายสินคาอาหาร     

ในประเทศเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 3.0 จากสินคา

บางประเภท เชน (1) อาหารสัตวเล้ียง ขยายตัว (%YoY) รอยละ 54.8    

(2) กุงแชแข็ง ขยายตัว (%YoY) รอยละ 35.2  (3) น้ำตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ ขยายตัว (%YoY) รอยละ 23.7 (4) เน้ือไกแชแข็งและแชเย็น 

ขยายตัว (%YoY) รอยละ 15.2 (5) น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ขยายตัว 

(%YoY) รอยละ 13.0 

 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                

เดือนมีนาคม 2564 มีมูลคา 2,532.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากชวง

เดียวกันของปกอน (%YoY) รอยละ 6.9 จากสินคาสำคัญ  ไดแก            

1) น้ำตาล เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกมีทิศทางลดลงจาก

อุปทานท่ีเพียงพอของบราซิลและอินเดียซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญ ประกอบ

กับอินโดนีเซียซ่ึงเปนผูนำเขาน้ำตาลรายใหญก็หันมาดำเนินนโยบายผลิต

น้ำตาลเองในประเทศมากขึ้น  2) ขาว เนื่องจากตนทุนการผลิตขาวไทยสูง

กวาประเทศคูแขง ทำใหไมสามารถแขงขันดานราคาได ประกอบกับ    

ขาวขาวซ่ึงเปนผลผลิตหลักท่ีไทยสงออก ไมตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคที่หันมาบริโภคขาวนุมมากขึ้น และ 3) ผัก ผลไมสด แชเย็น      

แชแข็ง กระปองและแปรรูป เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ

ทำใหกลุมผลไมสงออกสำคัญ เชน ทุเรียน มังคุด ลำไย เก็บเกี่ยวไดลดลง 

สงผลใหมูลคาการสงออกลดลง     

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารใน

ภาพรวมและมูลคาการสงออกเดือนเมษายน 2564 มีแนวโนมลดลง      

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากในชวงปท่ีผานมา โรงงาน    

มีการผลิตอยางตอเน่ือง เปนผลมาจากคำส่ังซื้อท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากประเทศ  

คูคาเพื่อสำรองอาหารในชวงที่มีการแพรระบาด 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564  

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครือ่งใชไฟฟา ปรับตัวเพิม่ขึ้นรอยละ 5.8 เมื่อเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 125.9 สินคา

เคร่ืองใชไฟฟาท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก มอเตอรไฟฟา สายไฟฟา กระติกน้ำรอน 

เตาไมโครเวฟ สายเคเบิ้ล เคร่ืองซักผา หมอแปลงไฟฟา ตูเย็น และหมอหุงขาว 

โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 41.3, 39.2, 30.9, 25.5, 23.9, 21.4, 17.2, 13.3 และ 

10.7 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศและคำส่ังซื้อจาก

ตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินคาเคร่ืองใชไฟฟาที่ปรับตัวลดลง ไดแก พัดลม

ตามบาน เครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร โดยลดลงรอยละ 13.6, 7.7 

และ 2.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีความตองการสินคาจากตางประเทศลดลง  

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 2,693.7 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 20.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

สินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึน ไดแก หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ มีมูลคา 

229.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 64.2 จากตลาดยุโรป จีน และ

สหรัฐอเมริกา เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 23.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน     

รอยละ 58.1 ในตลาดออสเตรเลีย อินเดีย และอาเซียน สายไฟฟา สายเคเบิ้ล   

มีมูลคา 88.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 52.8 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 

มาเลเซีย และออสเตรเลีย พัดลม มีมูลคา 45.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน  

รอยละ 44.5 ในตลาดจีน อินเดีย และเยอรมนี และตู เย็น มีมูลคา 213.5     

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 25.6 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ไตหวัน และ

ซาอดุีอาระเบยี 

“คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2564 อุตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ตลาดสงออกหลักของประเทศไทยเริ่มฟนตัว สงผลทำใหมีความตองการ

เคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มขึ้น เชน เตาอบไมโครเวฟ ตูเย็น สายไฟฟา และสายเคเบิ้ล” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 4.7 เม่ือ

เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น  โ ด ย มี ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต 

อยูท่ีระดับ 104.85 สินคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก Printer, 

PWB, IC, Semiconductor devices Transistors และ HDD โดยเพิ่มข้ึน

รอยละ 77.6, 13.7, 13.4, 12.5 และ 3.2 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการ

จำหนายในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีการปรับตัวลดลง ไดแก PCBA โดยลดลงรอยละ 29.8 

เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,686.6    

ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    

ของปกอน สินคาท่ีมีคำส่ังซ้ือเพิ่มข้ึน ไดแก PCBA มีมูลคา 150.4 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 39.9 ในตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกา IC มีมูลคา 

739.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 18.9 ในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา 

และยุโรป และอุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 281.7      

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 ในตลาดยุโรป จีน และอาเซียน     

ในขณะท่ีสินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก HDD มีมูลคา 1,021.7 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 15.5 ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน 

 

 “คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนไดอยางตอเน่ืองประมาณรอยละ 5.0 เมื่อ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดสงออกหลักของประเทศ

ไทย เชน สหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป เริ่มฟนตัวจากสถานการณโควิด 

รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนาอุปกรณเครือขาย 5G ซ่ึงทำใหเกิด

ความตองการอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลติรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอตุสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรม   

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ก า ร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต  ใน เดื อ น มี น า ค ม  ป  2 5 6 4                  

มีจำนวน 162,515 คัน เพิ่ มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ  ป  2564      

รอยละ 4.71 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 10.70 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของรถยนตนั่ง  รถยนต

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนมีนาคม  ป 2564 

มีจำนวน 74,295 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ  ป 2564 รอยละ 

26.01 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

25.62 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน และอนุพันธ รถยนตเพ่ือการพาณิชย รถยนต PPV และ 

SUV เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมและปองกันการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ สงผลใหการดำเนินกิจการและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ิมขึน้ รวมถึงมาตรการสนับสนุน

กำลังซื้อของภาครัฐ ซึ่งชวยกระตุนการบริโภคภายในประเทศอยาง

ตอเนื่อง  

 การสงออกรถยนต ในเดือนมีนาคม ป 2564  มีจำนวน 

104,506 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 31.50 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 16.38 

(%YoY) โดยการสงออกรถยนตเพ่ิมข้ึนในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 

และยุโรป เนื่องจาก เศรษฐกิจโลก เริ่มมีการฟนตัวจากความชัดเจน

ของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ทุก

ประเทศเร่ิมทยอยออกมา 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในเดือน

เมษายน ป  2564 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ป 2563 

เนื่องจาก ฐานการผลิตรถยนตในชวงเดือนเมษายนของป 2563 

ลดลงต่ำสุดจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดสงผล

กระทบตอตลาดรถยนตทั่วโลก” 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนมีนาคม ป  2564               

มีจำนวน 182,359 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป  2564            

รอยละ 8.47 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 20.21 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค และแบบสปอรต 

 การจ ำห น ายรถจั ก รยานยนต  ใน เดื อน มี น าคม                 

ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 169,672 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 30.39 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 15.63 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของยอด

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

ซีซ ีและ 251-399 ซีซ ี  

 ก ารส ง อ อ ก รถ จั ก รย าน ย น ต  ใน เดื อ น มี น าค ม                   

ป  2564 มีจำนวน 47,707 คัน  เพ่ิม ข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ                 

ป 2564 รอยละ 26.80 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 23.42 (%YoY) โดยตลาดสงออกรถจักรยานยนต

สำเร็จรูปมีการเพ่ิมขึ้นในประเทศเบลเยียม สหราชอาณาจักร จีน 

และสหรัฐอเมริกา 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตใน

เดือนเมษายน ป 2564 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ป 2563 

เนื่อ งจาก ฐานการผลิตรถจักรยานยนต ในชวงเดือนเมษายน          

ของป 2563 ลดลงต่ำสุดจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ซึ่งไดสงผลกระทบตอตลาดรถจักรยานยนตทั่วโลก”  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.29 โดยเปนการขยายตัวของการ
ผลิตสินคายางแผนรมควันและน้ำยางขน  

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.19 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นรอยละ 18.04 ตามความตองการ
ใชทางการแพทยที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากการระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19  

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) เพิ่มข้ึนรอยละ 29.98 โดยเปนการจำหนายสินคา  
น้ำยางขนเพิ่มข้ึน   

ยางรถยนต  เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.89 โดยเปนการ
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 50.76 จากการที่ผูผลิต     
ในประเทศปรับลดการสงสินคาผานพอคาคนกลางลง และหัน
ไปทำตลาดตางประเทศเองมากข้ึน  

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 109.17 โดยเปนการขยายตัว
ของการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมทุกชนิด ตามความตองการใช
ของจีน มาเลเซีย และญี่ปุน ที่ปรับตัวสูงข้ึน   

ยางรถยนต มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 31.55 ตามการ
ขยายตวัที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย เปนตน 

ถุงมือยาง มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 271.57 ตามการ
ขยายตั วตอเนื่ องจากเดือนกอนของตลาดสหรัฐอเมริกา       
สหราชอาณาจักร  จีน ญี่ปุน และเยอรมนี ตามลำดับ 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564   
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน     

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
พายุฤดูรอนทำใหมีฝนตกเร็วกวาปกอน ประเทศไทยจึงเขา
สูฤดูเปดกรีดยางเร็วกวาปที่ผานมา ทำใหมีแนวโนมปริมาณ
ยางเขาสูตลาดเพิ่มข้ึน สำหรับการผลิตและจำหนายยาง
รถยนตคาดวาจะยังคงขยายตัวไดดีตามแนวโนมการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและตางประเทศ ในสวนของ
การผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัวดีข้ึนตอเนื่องจากเดือน
กอนตามแนวโนมความตองการใชทางการแพทยที่สูงข้ึน  
ทั่วโลกจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในขณะที่   
การจำหนายถุงมือยางในประเทศมีแนวโนมปรับตัวลดลง
อยางตอเนื่อง จากการที่ผูผลิตถุงมือยางในประเทศปรับลด
การจำหนายผานพอคาคนกลางลงและหันไปทำตลาด
ตางประเทศเองมากข้ึน 

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะมีมลูคาเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง
จากเดือนกอน โดยเฉพาะในตลาดจีน มาเลเซีย และญี่ปุน 
ซึ่งมีความตองการใชยางแทง น้ำยางขน และยางแผน
รมควันจากไทยสูงขึ้นเพื่อการผลติยางรถยนตและถุงมือยาง
ซึ่งเปนผลติภณัฑที่ขยายตัวไดดีในตลาดโลก สำหรับการ
สงออกยางรถยนตคาดวาจะปรับตวัดีข้ึนจากแนวโนมการ
ขยายตัวของการสงออกไปยังสหรฐัอเมริกา ถึงแมจะมี
ประเด็น Anti-dumping แตไทยก็ถูกเรียกเก็บภาษีเบ้ืองตน
ในอัตราท่ีต่ำกวาประเทศอื่น ในสวนของการสงออก       
ถุงมือยางคาดวาจะมมีูลคาสูงข้ึนตามแนวโนมความตองการ
ใชทางการแพทยที่สูงข้ึนทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาด
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  สหราชอาณาจักร จีน และ
ญี่ปุน       
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม 2564 คาดัชนีผลผลิต อยูที่

ระดับ 100.15 หดตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยการผลิตในกลุมพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 14.02 การผลิต   

บรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ  หดตัวรอยละ 13.51 และทอและขอตอ

พลาสติก หดตัวรอยละ 8.28        

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เ ดื อ น มี น า ค ม  2564 

 คาดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 102.02 หดตัวรอยละ 4.19 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑที่หดตัว เชน 

บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 18.05 พลาสติกแผน หดตัว

รอยละ 10.47 และทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 2.91 

 การสงออก  เดือนมีนาคมป 2564 มีมูลคา 417.84 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 13.31 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑพลาสติกที่มีการสงออกขยายตัวสูง

ที่สุด คือ กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 

193.65 รองลงมาเปนกลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) 

ขยายตัวรอยละ 32.61 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพืน้ (HS 3918) 

ขยายตัวรอยละ 22.19 เมื่ อ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน        

การส งออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน สห รัฐอเมริกา ญี่ ปุ น  

เวียดนาม และจีน 

การนำเขา เดือนมีนาคม 2564 มีมูลคา 457.91      

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัวรอยละ 10.23 ผลิตภัณฑหลัก   

ที่สงผลใหการนำเขาขยายตัว เชน กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ 

(HS 3917) ขยายตัวรอยละ 36.14 กลุมผลิตภัณฑเครื่องประกอบ

ของอาคาร (HS 3925) ขยายตัวรอยละ 26.61 และกลุม

ผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 16.60    

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน   

แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดื อน เมษายน 2564 

คาดการณ ว าก ารผลิ ตและการส งออกจะยั งค งขยายตั ว        

อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่ตองติดตาม เชน สถานการณการแพร

ระบาดระลอกใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ จะสงผลตอการ

ฟนตัวทางเศรษฐกิจ และสงผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรม

พลาสติก         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคม 2564 อยูที่ระดับ 105.12 

หดตัวรอยละ 1.60 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย

การผลิตในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัวรอยละ 1.02 ซึ่ง

ผลิตภัณฑที่มีการหดตัวสูงสุด ไดแก เอทานอล หดตัวรอยละ 

19.42 สำหรับกลุมเคมีภัณฑ ข้ันปลาย หดตัวรอยละ 1.75 

ผลิตภัณฑที่มีการผลติหดตวัสูงสุด ไดแก สบูและเครื่องบำรุงผิว 

หดตวัรอยละ 18.66 และยาสระผม หดตัวรอยละ 7.83 

 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนมีนาคม2564 อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑมีคาดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 103.44 ขยายตัว

รอยละ 4.75  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนี

การสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน หดตัวรอยละ 5.86     

หดตัวในกลุมผลิตภัณฑเอทานอล และคลอรีน สำหรับกลุม

เคมีภัณฑข้ันปลาย ดัชนีการสงสินคาขยายตัว รอยละ 8.03 

ขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน แปงฝุน และปุยเคมี  

เปนตน   

 การส งออก  เดือนมีนาคม 2564 มีมู ลค า 857.94       

ล านเหรียญสหรั ฐฯ ขยายตั วรอยละ 26.55 เมื่ อเที ยบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐานมีมูลคาการ

สงออก 479.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ  35.24      

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ข้ันปลาย  มีมูลคาการสงออก 378.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ  17.02 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

เคมีภัณฑอินทรียขยายตัวรอยละ 41.42 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 34.76 และเครื่องสำอางขยายตัวรอยละ 19.91 

การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน เวียดนามและ

อินโดนีเซีย 

 การนำเขา  เดือนมีนาคม 2564 มีมูลคา 1,605.74 

ล า น เห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  ห รื อ ข ย า ย ตั ว ร อ ย ล ะ  16.79   

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน    

มีมูลคาการนำเขา 1,135.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 

รอยละ 25.01 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 469.81 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.78 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน      

ของปกอน   

 

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนเมษายน 2564   

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมคอนขาง

รุนแรง สงผลตอการฟนตัวของสินคาเคมีภัณฑบางประเภท 

และอาจสงผลกระทบตอการสงออกในกลุมผลติภัณฑเคมีภัณฑ 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนผีลผลิต  การผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีเดือน

มีนาคม ป 2564 อยูที่ระดับ 120.42 หรือขยายตัวรอยละ 

6.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัวรอยละ 

13.24 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน 

ไดแก Ethylene และ Propylene ขยายตัวรอยละ 12.64 

และ 9.04 และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP และ PET resin 

ขยายตัวรอยละ 7.05 และ 6.48  

 ดัชนีการส่งสินค้า  ดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดับ 

122.26 ขยายตัวรอยละ 16.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน และขยายตัวรอยละ 16.35 เมื่อเทียบกับเดือนกอน 

โด ย เป น ป โต ร เค มี ข้ั น พื้ น ฐาน  ได แก  Ethylene แ ล ะ 

Propylene ขยายตัวรอยละ 13.53 และ 20.28 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PE และ PP resin 

ขยายตัวรอยละ 15.29 และ 23.59 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน 

 การส่งออก การสงออกเดือนมีนาคม ป 2564      

มีมูลคา 1,214.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 

48.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัว

เพิ่มข้ึนรอยละ 20.36 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการ

ขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน เชน Propylene เปนตน 

รอยละ 25.02 และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย เชน PE 

resin และ PC resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 54.43 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา การนำเข าเดือนมีนาคม ป  2564       

มีมูลคา 620.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 

25.08 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัว

รอยละ 14.92 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุม  

ปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน เชน Ethylene และ Toluene เปนตน 

และขยายตั วในกลุ มป โตร เคมีขั้ นปลาย เชน  PS PP 

resin เปนตน สวนหนึ่งมาจากระดับราคาที่เริ่มมีทิศทาง

เพิ่ม ข้ึนตามระดับราคาน้ ำมันดิบในชวง 3 เดือนแรก       

ของป 2564 

คาดการณ แนวโนม  อุตสาหกรรมป โตรเคมี                

เดือนเมษายน ป 2564 คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรม  

จะเร่ิมปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จาก

การกลับมาผลิตเพิ่มข้ึนในหลายผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี ความ 

ผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การฟนตัวของ

เศรษฐกิจหลงัสถานการณไวรัสโควิด-19 และความกังวลของ

ตลาดโลก กับการเสี ย ชี วิตจากการฉีด วัคซีน  รวม ถึง        

การล็อกดาวนในสหภาพยุโรปจากการแพรระบาดของ      

โควิด-19 ระลอกใหม อาจทำใหการผลิตและสงออกยังคงไม

เขาสูสภาวะปกต ิ
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบนัเหล็ก       

และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  ในเดือนมีนาคม              

2564 มีคา 107.9 ขยายตัวรอยละ 19.2 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ตามการปรับฟนตัวของอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร ทำ

ใหผูผลิตเรงผลิตตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของผูใช จากความ

กังวลเร่ืองราคาวัตถุดิบและราคาเหล็กที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ขยายตัวท้ังสองผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา  111.6 ขยายตัวรอยละ 20.4 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กเสนกลม ขยายตัว

รอยละ 87.3 รองลงมา คือ เหล็กลวด และเหล็กโครงสราง

รูปพรรณชนิดรีด เย็นขยายตัวรอยละ 61.4 และ 27.8 

ตามลำดับ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 105.0 ขยายตัวรอยละ 25.2 ผลิตภัณฑที่

การผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัว    

รอยละ 105.0 รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผน

เคลือบโครเมี่ยม ขยายตัวรอยละ 51.6 และ 50.9 ตามลำดับ                         

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนมีนาคม 2564     

มีปริมาณการบริโภค 1.9 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 21.5  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเหล็กทรงยาว 

มีปริมาณการบริโภค 0.8 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 33.9 จาก

การบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอนที่ขยายตัว

รอยละ 49.9  เหล็กลวดขยายตัวรอยละ 9.9 สำหรับกลุม

เหล็กทรงแบน มีปริมาณการบริโภค 1.1 ลานตัน ขยายตัว

รอยละ 13.2 จากเหล็กแผนรีดเย็น ที่ขยายตัวรอยละ 35.5 

รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดรอน ขยายตัวรอยละ 31.8 เหล็ก

แผนบางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 22.7 และเหล็กแผนเคลือบ

อ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 31.1 

 การนำเข า  ใน เดือนมีนาคม  2564 มีป ริม าณ        

การนำเขา 1.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน   

มีปริมาณนำเขา 0.9 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 17.8 เหล็กทรง

แบนที่การนำเขาขยายตัว เชน เหล็กแผนบางรีดรอน ขยายตัว

รอยละ 38.7 เหล็ กแผ นรี ด เย็ น  ขยายตั วรอยละ  33.5      

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว มีปริมาณนำเขา 

0.3 ลานตัน  หดตัวรอยละ 4.8 เหล็กทรงยาวที่การนำเขา    

หดตัว เชน เหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 41.1 และ

เหล็กลวด หดตัวรอยละ 11.6 

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 

2564 คาดการณวา การผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตั วของ

อุตสาหกรรมตอเนื่ อง รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ชวย

สนับสนุนอุตสาหกรรม เชน นโยบาย Made in Thailand ที่

ส นั บ ส นุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งสิ น ค าที่ ผ ลิ ต ใน ป ระ เท ศ         

อยางไรก็ตาม จากราคาเหล็กและวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

อาจสงผลตอตนทุนของผูผลิตและผูบริโภคที่สูงข้ึน ทั้ งนี้  

ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม เชน ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ 

สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก นโยบายของจีนที่จะ

ยกเลิกมาตรการการคืนภาษีสงออกสำหรับผลิตภัณฑเหล็กบาง

รายการในเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเด็นดังกลาวจะสงผลตอ

ปริมาณการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 

8.41  20.75 และ 4.05 (%YoY)  เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส        

โควิด-19 สงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศชะลอตัว 

ประกอบกับความไมสงบทางการเมืองในเมียนมา ไดสงผลกระทบตอ

การสงออกผาผืนของไทยที่ชะลอตัว แมวาการสงออกเร่ิมมี

สัญญาณการฟนตัว โดยกลุมผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอขยายตัวใน

ประเทศคูคา ไดแก จีน เกาหลีใต และเวียดนาม รวมทั้งกลุม

เสื้อผาสำเร็จรูปท่ีกลับมาขยายตัวเปนเดือนแรกในรอบปในตลาด

หลักอยางสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยอดจำหนายเสื้อผาที่ เปน

ทางการและก่ึงทางการปรับเพิ่มข้ึน รวมถึงตลาดจีน ฮองกง 

สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ที่ขยายตัว ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบ

กับเดือนกอน (%MoM) พบวา เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผา

สำเร็จรูป ขยายตัว รอยละ 6.61  17.44 และ 18.49 ตามลำดับ 

การจำหนายในประเทศ 

ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลง รอยละ 7.94  และ 

15.09  (%YoY)  เนื่ องจากความตองการเพื่ อการส งออก

โดยเฉพาะผาผืนลดลง รวมถึงกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ

ชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (%MoM) พบวา การจำหนาย  

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว รอยละ 10.07  

18.79  และ 13.74 ตามลำดับ สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิต

สินคาเพ่ือสงออกตามคำสั่งซ้ือที่เพ่ิมขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 

  เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป มีมูลคาการสงออก

เพิ่มขึ้น รอยละ 28.43 และ 13.18 (%YoY) จากภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคาสำคัญท่ีเริ่มคลายตัวจากการไดรับ

วัคซีนโควิด-19 ทำใหการสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปกลับมา

ขยายตัวในรอบปในตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา จีน 

ฮองกง สหราชอาณาจักร และเยอรมนี รวมทั้งกลุมเสนใย   

สิ่งทอ ที่ขยายตัวในตลาดหลักอยางจีน เกาหลีใต และ

เวียดนาม  ในขณะทีผ่าผืนชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดสำคัญอยาง

เมียนมาไดรับผลกระทบจากความไมสงบทางการเมือง สงผล

ใหบริษัทตางชาติระงับคำสั่งซื้อ และโรงงานสิ่งทอของจีนถูกเผา

ทำลาย หากเปรียบเทียบกับเดือนกอน (%MoM) พบวา การ

สงออกเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว 

รอยละ  25.68  23.33  และ 12.55 ตามลำดับ 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564 

คาดวา ภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ งหม  

ยังชะลอตัวตามกำลังซื้อในประเทศ จากการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19  ระลอกลาสุด และผลกระทบจากความไมสงบ   

ทางการเมืองในเมียนมาที่อาจสงผลตออุตสาหกรรมผาผืน  

อยางไรก็ตาม การสงออกเร่ิมมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง       

จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของคูคาสำคัญ หลังไดรับวัคซีน และ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของหลายประเทศสงผลในทางบวก    

ทำใหมีคำสั่งซื้อลวงหนา 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซี เมนตรวม ในเดือนมีนาคม ป  2564       

มีจำนวน 7.73 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป  2564      

รอยละ 13.70 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของ       

ปกอน รอยละ 6.80 (%YoY)   

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือนมีนาคม 

ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.66 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนกุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 8.44 (%MoM) และเพิ่มขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 5.28 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนเดือนมีนาคม    

ป  2564 มีจำนวน 0.87 ลานตัน  ปรับตัวลดลงจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 36.04 (%MoM)  และปรับตัวลดลง

จากเดือนเดียวกันของปกอนคอนขางมาก รอยละ 26.93       

(%YoY) เปนผลจากการปรับลดคำส่ังซ้ือจากหลักหลายตลาด 

ไดแก  ศรีลังกา  เวียดนาม ฟลิปนส  และบังคลาเทศ รอยละ  

100   99.94  94.92  และ 44.25  ตามลำดับ 

คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนตในภาพรวมเดือนเมษายน ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  คาดวาปริมาณการผลิตอาจจะเร่ิมปรับตัว

ลดลงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ เริ่มกลับมา

ระบาดอีกครั้ง  และมีแนวโนมขยายวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ ทำให

ความมั่นใจในการบริโภคและกำลังซ้ือของประชาชนลดลงจาก

แรงงานบางสวนตองถูกออกจากงาน  และการคาขายซบเซา 

 

 

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม      

ป 2564 มีจำนวน 3.94 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ   

ป 2564 รอยละ 13.24 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 1.09 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)  

เดือนมีนาคม ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.66 ลานตัน 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 8.44 (%MoM) 

และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 5.31 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม   

ป 2564 มีจำนวน 0.59  ลานตัน  ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2564 รอยละ 42.92  (%MoM)  และเพ่ิมขึ้นจาก

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 24.92 (%YoY)  เปนผลจากการ

ปรับเพิ่มคำสั่งซื้อปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) จากตลาดเมียนมา  

และกัมพูชา  รอยละ 40.26  และ 18.13  ตามลำดับ 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  คาดวาจะปรับตัวลดลงจากความมั่นใจในการ

บริโภคและกำลังซื้อที่ลดลง 


