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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -3.4 -9.3 -0.6 -2.8 -2.0 -1.4 5.9 18.0 25.7 18.3 3.9 -4.7 0.3 3.0 4.8 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  
ขยายตัวรอยละ 4.8 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซื้อในประเทศและตางประเทศที่เริ่มขยายตัว      
ในหลายสินคา หลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว  

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนสิงหาคม การผลิตหดตัวรอยละ 4.7 
เดือนกันยายน ขยายตัวรอยละ 0.3 และเดือนตุลาคม ขยายตัวรอยละ 3.0 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนสิงหาคม หดตัวรอยละ 3.5 เดือนกันยายน
ขยายตัวรอยละ 9.2 และเดือนตุลาคม ขยายตัวรอยละ 3.0 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 11.88 จากการคลายมาตรการล็อกดาวน และการเปดประเทศ

รับนักทองเที่ยว หลังประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนแลว ทำใหมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนปกติไดมากกวา     
ปกอน 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 21.16 เพิ่มขึ้นตามความตองการในตลาดโลกที่ขยายตัว
ตอเนื่องหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตป 2563  

 เม็ดพลาสติก ขยายตัวรอยละ 20.0 จากการหยุดซอมบำรุงตอเนื่องหลายวันของผูผลิตบางรายในปกอน 
 น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 55.92 จากผลผลิตปาลมน้ำมันที่มีมากกวาปกอน เนื่องจากตนปาลม

มีความสมบูรณเต็มที่ และจากปริมาณสงออกน้ำมันปาลมดิบท่ีเพ่ิมขึ้น หลังอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประสบปญหา
ขาดแคลนแรงงานในชวงการแพรระบาด ทำใหปริมาณสินคาในตลาดโลกลดลง 

 เภสัชภัณฑ ขยายตัวรอยละ 24.88 ตามความตองการใชในโรงพยาบาลจากสถานการณโควิด-19 
ที่มีการแพรระบาดอยูเปนระลอก สงผลใหอุตสาหกรรมยายังคงเติบโตตอเน่ือง รวมถึงตองปฏิบัติตามนโยบาย     
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีกำหนดใหผูผลิตตองมีสินคาเพียงพอหามขาดตลาด 

 

 

 

 

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

MPI 1.6 -0.7 6.9 -3.1 10.2 -16.5 9.7 -2.1 -8.1 --3.5 9.2 3.0 3.4 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนพฤศจิกายน 2564 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                   ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคา 1,510.8     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องจักร                
ใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องยนต 
เพลาสงกำลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว และเครื่องจักรใชในการกอสรางและ
สวนประกอบ เปนตน  

  

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคา 9,250.5      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 39.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากอุปกรณ สวนประกอบ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทแผงวงจรไฟฟาและวงจรพิมพ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑอินทรีย อลูมิเนียม
และผลิตภัณฑ ทองแดงและผลิตภัณฑ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 209 โรงงาน เพิ่มขึ้น        
จากเดอืนตุลาคม 2564 รอยละ 20.11 (%MoM) และเพิม่ข้ึนจากเดือนเดยีวกนัของปกอน รอยละ 5.03 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคารวม 
10,295 ลานบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2564 รอยละ 4.88 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน   
รอยละ 60.63 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คือ อุตสาหกรรม
การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 31 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 12 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมลูคาการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำนมสดใหไรเชื้อ หรือ
ฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง จำนวนเงินทุน 1,334 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการฆาสัตว จำนวน
เงินทุน 560 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีปดดำเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2564 รอยละ 35.71 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดอืนเดยีวกนัของปกอนรอยละ 29.55 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคารวม 2,497 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2564 รอยละ 52.68 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 124.91 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คือ 
อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 6 โรงงาน และ 
อุตสาหกรรมการซอมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต จำนวน 6 โรงงานเทากัน 

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คือ อุตสาหกรรม       
การทำผลิตภัณฑยาง จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห มูลคาเงินลงทุน 1,700 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เครื่องเรือน พลาสติก มูลคาเงนิลงทุน 155 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนพฤศจิกายน 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต เดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัว 
(%YoY) รอยละ 5.7 เนื่องจากการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ 
และความตองการสินคาบางรายการอยางเนื่อง โดยกลุมสินคา
อาหารท่ีมีดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังน้ี 1) น้ำมันปาลม ขยายตัว
รอยละ 55.9 จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมดิบ และน้ำมัน
ปาลมบริสุทธิ์ เน่ืองจากอินโดนีเซียและมาเลเซียซ่ึงเปนผูผลิต     
รายใหญ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ โควิด-19 สงผลให
ปริมาณผลผลิตปาลมท่ีออกสูตลาดโลกลดลง ทำใหประเทศไทย    
มีคำส่ังซ้ือและสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากขึ้น 2) ปศุสัตว  
ขยายตัวรอยละ 11.7 จากสินคา ไสกรอก เบคอน เนื่องจากมีการ
ผอนคลายมาตรการตาง ๆ ทำใหสินคาดังกลาวเปนท่ีตองการของ
ตลาดในประเทศ และเน้ือไกสุกปรุงรส เนื่องจากความตองการ
บริโภคของตลาดในและตางประเทศ ประกอบกับในชวงเดียวกัน
ของปกอน ตลาดสงออกสำคัญ ไดแก  ญี่ ปุน  และอียู  ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 รวมท้ังมีการใชมาตรการ  
ล็อกดาวนและการคุมเขมปดรานอาหาร ทำใหกลุมประเทศ
ดังกลาวลดการนำเขา 3) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 11.5  
จากสินคาสำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง เน่ืองจากความตองการ
บริโภคของตลาดในและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาด
สงออกหลัก ไดนำเขาแปงมันสำปะหลังเพ่ือใชเปนสินคาทดแทน 
ในชวงท่ีราคาแปงขาวโพดยังคงอยูในระดับท่ีสูง และ 4) ผักผลไม
แปรรูป ขยายตัวรอยละ 4.9 จากสินคาผักผลไมแชแข็ง เนื่องจาก
ความตองการบริโภคท้ังตลาดในและตางประเทศ โดยตลาด
สงออกท่ีสำคัญคือ จีน ญี่ปุน อเมริกา และผลไมกระปองอื่น ๆ 
เนื่องจากการผลิตสำรองเปนสินคาคงคลัง 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 15.3 
โดยกลุมสินคาอาหารท่ีขยายตัว มีดังนี้ 1) เครื่องปรุงอาหารประจำโตะ  
และเครื่องประกอบอาหาร ขยายตัวรอยละ 29.5 จากสินคาสำคัญคือ 
เครื่องปรุงรสประจำโตะอาหาร 2) การผลิตมะกะโรนี เสนกวยเต๋ียว     
และผลิตภัณฑอาหารจำพวกแปง ขยายตัวรอยละ 15.4 จากสินคาสำคัญ
คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 15.0 จากสินคา
สำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง และ 4) น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 14.2 
จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมดิบ     

 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               
เดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคา 2,722.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 17.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ขาว
และธัญพืช จากสินคาสำคัญ คือ ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากจีน    
ซึ่งเปนตลาดหลัก ไดนำเขามันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอล และแปง
มันสำปะหลังเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร ทดแทนการใชแปงขาวโพดที่มี
ราคาสูง 2) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง      
และแหง กระปองและแปรรูป เน่ืองจากสินคามีคุณภาพเปนท่ียอมรับใน
มาตรฐานระดับโลก โดยตลาดสงออกท่ีขยายตัวไดดีคือ จีน อเมริกา 
มาเลเซีย 3) อาหารสัตวเล้ียง เน่ืองจากแนวโนมการเลี้ยงสัตวท่ีเติบโตขึ้น
ท่ัวโลก ซ่ึงสงผลบวกธุรกิจตออาหารสัตวเลี้ยงของไทยท่ีมีศักยภาพในการ
รับจางผลิต และ 4) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำมันปาลมและน้ำมันถั่วเหลือง โดยตลาดสงออกน้ำมันปาลมท่ีสำคัญคือ 
ตลาดอินเดีย มาเลเซีย ขณะท่ีตลาดสงออกน้ำมันถั่วเหลืองที่สำคัญคือ 
เวียดนาม ฟลิปปนส    

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร       
เดือนธันวาคม 2564 ในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอย เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ สงผลใหประชาชน
กลับมาดำเนินกิจกรรมเปนปกติมากข้ึน สำหรับมูลคาการสงออก มีแนวโนม
ขยายตัวตอเน่ืองตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและการออนคาของเงินบาท     
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครือ่งใชไฟฟา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 103.3 โดยสินคา     
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มอเตอรไฟฟา สายเคเบิ้ล คอมเพรสเซอร หมอแปลงไฟฟา 
พัดลมตามบาน และเคร่ืองปรับอากาศ โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 33.4, 32.8, 19.6, 
10.6, 9.5 และ 5.4 ตามลำดับเน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศ และ 
คำส่ังซ้ือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก กระติก
น้ำรอน หมอหุงขาว เครื่องซักผา ตู เย็น เตาไมโครเวฟ และสายไฟฟา         
โดยลดลงรอยละ 46.5, 21.3, 14.0, 7.8, 7.8 และ 4.0 ตามลำดับ เนื่องจาก
ความตองการสินคาในประเทศและคำสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา  2,260.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สินคา
ที่มีคำส่ังซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 19.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 ในตลาดอาเซียน จีน และยุโรป มอเตอรไฟฟา มีมูลคา 
80.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ ม ข้ึนรอยละ 14.4 ในตลาดยุ โรป จีน และ
สหรัฐอเมริกา เครื่องปรับอากาศ มีมูลคา 463.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน  
รอยละ 9.8 ในตลาดอาเซียน จีน และยุโรป ตูเย็น มีมูลคา 167.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.7 ตลาดอาเซียน และยุโรป พัดลม มีมูลคา 7.7      
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 จากตลาดญี่ปุน และยุโรป สายไฟฟา   
ชุดสายไฟ มีมูลคา 91.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ในตลาด
อาเซียน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เครื่องซักผา มีมูลคา 86.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 6.4 ในตลาดยุโรป และอาเซียน และ หมอแปลงไฟฟา มีมูลคา 
4.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนธันวาคม 2564 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาคาดวา
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0 - 8.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณโควิด-19 
รวม ท้ังค าเงินบาทยั งอยู ในทิศทางออนคาซึ่ งช วยเพิ่ มความสามารถ           
ของสินคาไทยในการแขงขันดานราคา” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส  ปรับตัวเพิ่ มขึ้นรอยละ 0.3       
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิต อยู ท่ี  98.1        
โดยสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก PWB, IC, Semiconductor devices 
Transistors และ PCBA โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.8, 17.0, 15.0 และ 4.5 
ตามลำดับ  เนื่องจากความตองการสินค าของตลาดในประเทศและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก Printer และ 
HDD โดยลดลงรอยละ 15.6 และ 26.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนาย
ในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,517.9    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปกอน สินคาท่ีมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก HDD มีมูลคา 623.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.2 ในตลาดสหรัฐอเมริกา วงจรรวม มีมูลคา 785.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 3.9 ในตลาดญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป 
วงจรพิมพ มีมูลคา 139.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 ในตลาดยุโรป  
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน และ อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด         
มีมูลคา 171.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และอาเซียน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนธันวาคม 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 5.0 - 6.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการใชช้ินสวนเซมิคอนดักเตอร  
ในการผลิตสินคาสมัยใหมเพิ่มขึ้นท้ังในและตางประเทศ เน่ืองจากการใช
ปญญาประดิษฐ (AI) รวมกับเทคโนโลยีอื่นในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากขึ้น” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก

ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผ ลิตรถยนต  ใน เดื อน พฤศจิก ายน  ป  2564             

มีจำนวน 165,353 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2564 รอยละ 

7.35 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 4.12 

(%YoY) จากการปรับลดลงของรถยนตนั่ง                  

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน           

ป 2564 มีจำนวน 71,716 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม  ป 2564    

รอยละ 11.25 (%MoM) เนื่องจากรัฐบาลไดผอนคลายการล็อกดาวน

และมมีาตรการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศตั้งแตวันที่          

1 พฤศจิกายน 2564 ทำใหประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม การจำหนายรถยนตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 9.42 (%YoY) จากการปรับลดลงของการจำหนายรถยนตนั่ง 

รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนต PPV และ SUV 

 การสงออกรถยนต  ในเดือนพฤศจิกายน ป  2564            

มีจำนวน 98,829 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2564 รอยละ 

21.15 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

32.60 (%YoY) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา

ขยายตัวมากขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นในทุกตลาด ไดแก เอเชีย        

โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ และ

อเมริกากลางและใต 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต          

ในเดือนธันวาคม ป 2564 ทรงตัวหรือเพ่ิมขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

เดือนธันวาคม ป 2563 เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุม     

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” 

 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปรมิาณการจําหน่าย 
ปรมิาณการส่งออก 
ปรมิาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนพฤศจิกายน ป 2564 

มีจำนวน  188,493  คัน  เพ่ิมขึ้ นจากเดือนตุ ลาคม  ป  2564            

รอยละ 30.14 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 7.36 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค และแบบสปอรต 

 การจำหนายรถจักรยานยนต ในเดือนพฤศจิกายน                 

ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 144,648 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

ตุลาคม ป 2564 รอยละ 26.57 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 20.48 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของ    

ยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี , 111-125 ซีซี, 

126-250 ซีซี และ 251-399 ซีซี     

 การสงออกรถจักรยานยนต  ในเดือนพฤศจิกายน                 

ป  2 56 4  มี จ ำน วน  37,890 คั น  เพิ่ ม ข้ึ น จ าก เดื อน ตุ ล าค ม                

ป 2564 รอยละ 22.27 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน   

ของปกอน รอยละ 31.48 (%YoY) โดยตลาดสงออกรถจักรยานยนต

สำ เร็จ รูป มี ก ารเพิ่ ม ข้ึ น ในป ระเท ศจีน  สห รัฐอเม ริกา  และ          

สหราชอาณาจักร                 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนธันวาคม ป 2564 ทรงตัวหรือเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

เดือนธันวาคม ป 2563 เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุม   

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 15.65 จากการชะลอตวัของการผลิต
ยางแผนรมควันและน้ำยางขน เนื่องจากฐานตัวเลขของปกอน
คอนขางสูง 

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 0.93 เนื่องจากเปนชวง
ปลายป ซึ่งผูประกอบการผลิตสินคาเปนสต็อกนอยลง    

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 8.51 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.97 จากการจำหนายน้ำยางขน      
ทีเ่พ่ิมข้ึน ตามความตองการใชที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.43 เนื่องจากเปนชวง
ปลายป ซึ่งผูประกอบการมีรายการสงเสริมการขายเปนพิเศษ
เพ่ือระบายสต็อก  

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 12.88 ตามความตองการ
ใชทางการแพทยที่ปรับตัวสูงข้ึน 

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 23.45 จากการขยายตัวของ
การสงออกยางแทงไปยังจีนและสหรัฐอเมริกา และการขยายตัว
ของการสงออกน้ำยางขนไปยังจีน  

ยางรถยนต มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.58 ตามการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

ถุงมือยาง มมีูลคาลดลงรอยละ 39.77 ตามการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2564   
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน     

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนม
ความตองการใชของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะจีนและ
สหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ส ำห รั บ ก า รผ ลิ ต ย างร ถ ย น ต ค าด ว า จ ะ ข ย าย ตั ว             
จากเดือนกอนตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาด
สงออก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การจำหนายยาง
รถยนต ในประ เทศคาดว าจะชะลอตั วลงเล็ กน อย          
ตามแนวโนมการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต        
ในประเทศ ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะขยายตัว
จากเดือนกอน ตามคำสั่งซื้อจากผูซื้อในประเทศที่ปรับ
เพ่ิมข้ึน  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแท ง และน้ ำยางขน ) คาดวาจะมี มู ลค าเพิ่ ม ข้ึน
โดยเฉพาะในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศตาง ๆ 
ดังกลาวมีแนวโนมการขยายตัวที่ดี สำหรับการสงออก    
ยางรถยนตคาดวาจะมีมูลคาสูงขึ้นจากแนวโนมการขยายตัว
ที่ดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย     
ในสวนของการสงออกถุงมือยาง  คาดวาจะมีมูลคาลดลง
ตอเนื่องจากเดือนกอน ตามแนวโนมการชะลอของตลาด
ส งออกที่ เริ่มส งสัญญ านตั้ งแต เดื อนสิ งหาคม  2564 
เนื่องจากชวงท่ีผานมาจีนมกีารพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ถุงมือยางทางการแพทยในประเทศ  ทำใหกลายเปนผูผลิต
และสงออกถุงมือยางทางการแพทยรายใหญอีกแหงหนึ่ง
ของโลก โดยจีนมีความสามารถในการแขงขันดานราคาสูง
กวาไทย ทำใหผูประกอบการไทยตองพยายามปรับตัว เพื่อใหมี
ยอดคำสั่งซ้ือที่สม่ำเสมอและคุมตนทุนในการผลิตมากขึ้น     
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนพฤศจิกายน 2564 คาดัชนีผลผลิต 

อยูที่ระดับ 93.28 ขยายตัวรอยละ 0.12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน 

บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 14.83 เคร่ืองใชประจำ

โตะอาหาร ครัว และหองน้ำ ขยายตัวรอยละ 13.72 และกระสอบ

พลาสติก 5.39          

 ดั ช นี ก า รส งสิ น ค า  เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก าย น  2564  

คาดัชนีการสงสินคา อยูที่ระดบั 95.33 ขยายตัวรอยละ 0.47 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑที่ขยายตัว เชน แผนฟลม

พลาสติก ขยายตัวรอยละ 22.81 และบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ  ขยายตัว

รอยละ 12.98 และกระสอบพลาสติก ขยายตัวรอยละ 5.56 

 การสงออก  เดือนพฤศจิกายนป 2564 มีมูลคา 378.67 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 10.52 เมื่ อเทียบกับ       

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑทีส่งผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปน

แบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 41.74 กลุมผลิตภัณฑ

เครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 32.01 และกลุม

ผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 26.44 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน 

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และจีน 

การนำเขา เดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลคา 441.54 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 8.85 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขา

ขยายตัว เชน กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) ขยายตัว

รอยละ 35.60 และกลุ มผลิตภัณ ฑ ใยยาวเดี่ ยว (HS 3916) 

ขยายตัวรอยละ 24.97 และกลุมผลิตภัณฑ เครื่องประกอบ       

ของอาคาร (HS 3925) ขยายตัวรอยละ 15.96 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน   

แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนธันวาคม 2564 

คาดการณวาการสงออกยังคงขยายตัว สถานการณการระบาด  

ของโควิด-19 ภายในประเทศมีการผอนคลายมาตรการในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ ทำใหประชาชนกลับมาใชชีวิตดำเนินกิจกรรม     

ใน รูปแบบปกติ  ความตองการในการบริ โภคสินคาต าง ๆ          

เพิ่ มมาก ข้ึน ผลิตภัณ ฑ พลาสติ กที่ ใช ในการป องโค วิด -19           

ยังเปนที่ตองการในการใชงานอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรม

พลาสติกที่เกี่ยวของขยายตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน 

 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต  เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ป  2564   

อยูที่ ระดับ  87.19 หดตั วรอยละ 2.43 เมื่ อ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน หดตัวรอยละ 

31.18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มี     

การผลิตหดตัว ไดแก คลอรีน หดตัวรอยละ 41.12 โซดาไฟ 

หดตัวรอยละ 35.61 เอทานอล หดตัวรอยละ 24.89 สำหรับ

กลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย ขยายตัวรอยละ 6.79 เมื่อเทียบกับ    

ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัวสูงสุด 

ไดแก แปงฝุน ขยายตัวรอยละ 40.04 ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 

37.02 และยาสระผม ขยายตัวรอยละ 15.56 
 

 ดั ช นี ก า รส ง สิ น ค า  เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก าย น  2564  

อยูที่ ระดับ  84.66 หดตั วรอยละ 4.41 เมื่ อ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑ

พื้นฐาน หดตัวรอยละ 26.92 โดยหดตัวในกลุมผลิตภัณฑ  

คลอรีน หดตัวรอยละ 43.52 โซดาไฟ หดตัวรอยละ 29.33 

และเอทานอล หดตัวรอยละ 22.77 กลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย

ขยายตัวรอยละ 2.35  ผลิตภัณฑที่ขยายตัว คือ แปงฝุน 

ขยายตัวรอยละ 41.70 ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 18.24 และ 

ยาสระผม ขยายตัวรอยละ 17.73    
 

 การส งออก   เดื อนพฤศจิ กายน 2564 มี มู ลค า           

การสงออกรวม 926.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 33.65 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน     

มีมูลคาการสงออก 586.88 ลานเหรียญสหรัฐฯขยายตัวรอยละ 

54.57 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออก

เคมีภัณฑข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 339.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 8.30 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออก

ขยายตัว เชน เคมีภัณฑอินทรีย ขยายตัวรอยละ 64.07 ปุยเคมี 

ขยายตัวรอยละ 51.88 และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ขยายตัวรอยละ 

49.60 การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย 

และเวียดนาม 

 การนำเข า  เดื อนพฤศจิ กายน  2564 มี มู ล ค า 

การนำเขารวม 1,715 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 

ร อ ย ล ะ  47.28 เมื่ อ เที ย บ กับ ช ว ง เดี ย วกั น ข อ งป ก อ น  

โดยกลุม เคมีภัณ ฑพื้ นฐานมีมู ลค าการนำเข า 1,190.84 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 54.74 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน สวนเคมีภัณฑ ข้ันปลายมีมูลคา       

การนำเขา 524.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 32.76 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนธันวาคม 2564 

คาดการณวา คาเงินบาทมียังมีแนวโนมออนคา ชวยเพิ่มโอกาส

ทางการแขงขันดานราคาใหกับสินคาไทย การสงออกเคมีภัณฑ

ไปคูคาหลัก อาทิเชน ญี่ปุน CLMV อินเดีย ยังคงสงออกไดอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหเคมีภัณฑที่เก่ียวของมีแนวโนมขยายตัวเพิ่ม   

มากขึ้น  
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7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต   การผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

เดือนพฤศจิกายน ป 2564 อยูที่ระดับ 110.84 หรือขยายตัว
รอยละ 20.09 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัว
ลดลงรอยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้ นพื้ น ฐาน  ได แก  Propylene ขยายตั วร อยละ  49.33       
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย 
ไดแก PP resin และ PE resin ขยายตัวรอยละ 22.72 และ 
18.88 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส่งสินค้า  เดือนพฤศจิกายน ป 2564 

อยูที่ระดับ 107.91 ขยายตัวรอยละ 17.78 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 8.70 เมื่อเทียบกับ    
เดือนกอน โดยเปนปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน ไดแก Propylene 
และ Ethylene ขยายตัวรอยละ 84.14 และ 78.66 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก    
PP resin และ PE resin ขยายตัวรอยละ 12.10 และ 4.03 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก เดือนพฤศจิกายน ป 2564 มีมูลคา 

1,225.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 53.36   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 0.57 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้ น พื้ น ฐ าน  เช น  Propylene แ ล ะ  Terephthalic Acid     
เปนตน  รอยละ 102.43 และขยายตัวในกลุมป โตรเคมี        
ขั้นปลาย เชน PP resin และ PE resin เปนตน ขยายตัว   
รอยละ 32.37 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา เดือนพฤศจิกายน ป 2564 มีมูลคา 
593.06 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 28.26   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 29.23 
เมื่อ เทียบกับเดือนกอน ซึ่ งขยายตัวในกลุมป โตรเคมี          
ขั้นพื้นฐาน เชน Terephthalic Acid เปนตน รอยละ 11.09 
และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ 
PP resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 17.78 สวนหนึ่งมาจาก
ระดับราคาที่เริ่มมีทิศทางเพิ่มข้ึนตามระดับราคาน้ำมันดิบ 

คาดการณ แนวโนม  เดือนธันวาคม ป  2564      
คาดวา  ภ าพรวมของอุตสาหกรรมจะขยายตั วดี ข้ึน          
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการกลับมาผลิต
เพิ่มข้ึนในหลายผลิตภัณฑ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของระดับ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จากการขาดแคลนพลังงาน      
ในการผลิตไฟฟาในจีนและสหภาพยุโรปที่ตองลดการใช    
ถานหินและใชน้ำมันดิบทดแทน การฟนตัวของเศรษฐกิจ
หลังสถานการณไวรัสโควิด-19 ทำใหการผลิตและสงออก     
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
 

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

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 

2564 มีคา 101.9 ขยายตัวรอยละ 7.1 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิ เล็ กท รอนิ กส  ซึ่ งผู ผลิ ต ผลิ ตตามคำสั่ งซื้ อของผู ใช            

เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวาดัชนีผลผลิตขยายตวัทั้งสอง

ผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 98.8 ขยายตัวรอยละ 5.8 ผลิตภัณฑ        

ที่ การผลิตขยายตั ว  ได แก  เหล็ก โครงสรางรูปพรรณ         

ชนิดรีดรอน ขยายตัวรอยละ 21.2  รองลงมาคือ เหล็กเสน

ขอออย ขยายตัวรอยละ 14.2 และ ลวดเหล็ก ขยายตัว    

ร อ ย ล ะ  6.6 ต าม ล ำดั บ  ส ำห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใน ก ลุ ม           

เหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 111.5 ขยายตัว

รอยละ 14.2 ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กแผน

เคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 101.3 รองลงมาคือ เหล็กแผน

เคลือบสังกะสี ขยายตัวรอยละ 25.7 และเหล็กแผนรีดเย็น 

ขยายตัวรอยละ 12.4                             

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564  

มีปริมาณการบริโภค 1.4 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 0.9  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเหล็กทรงยาว  

มีปริมาณการบริโภค 0.5 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 7.4      

จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัว

รอยละ 12.9 สำหรับเหล็กทรงแบนมีปริมาณการบริโภค     

0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 2.7 จากการบริโภคเหล็กแผน   

ไมไดเคลือบดีบุก หดตัวรอยละ 47.0 รองลงมาคือ เหล็กแผน

รีดรอน หดตัวรอยละ 46.4 และเหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืน ๆ 

หดตัวรอยละ 20.1 

 การนำเขา ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีปริมาณ 

การนำเขา 0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 4.7 เมื่ อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยเหล็กทรงแบนมีปริมาณนำเขา 0.7 

ลานตัน หดตัวรอยละ 6.5 เหล็กทรงแบนที่การนำเขาหดตัว 

ไดแก เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Alloy steel หดตัวรอยละ 

20.2 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน อินเดีย เกาหลี) 

รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Carbon หดตัว    

รอยละ 20.0 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน) และเหล็ก

แผนเคลือบ ชนิดอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 14.2 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ จีน) สำหรับเหล็กทรงยาวมีปริมาณการนำเขา 0.2 

ล านตัน  ขยายตั วรอยละ 2.3 จากการนำเข าเหล็กเสน       

ชนิด Carbon steel ขยายตัวรอยละ 73.8 (ประเทศหลัก      

ที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลี และจีน) รองลงมา คือ เหล็ก

ลวดชนิด Carbon steel ขยายตัวรอยละ 28.7 (ประเทศหลัก

ทีไ่ทยนำเขา คือ เวียดนาม มาเลเซีย และญี่ปุน)   

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนธันวาคม 

2564 คาดการณ วา  การผลิต ใกล เคี ย งกับช วงเดี ยวกัน         

ขอ งป ก อน  โด ย มี ป จ จั ย ส นั บ ส นุ น จ าก ก า รขย ายตั ว             

ของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม 

เชน ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ เพราะจะสงผลตอปริมาณ

การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  กลุมเสนใยและผาผืน ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่  8  

ซึ่ งขยายตัว รอยละ 7.89 และ 1.98 ป จจัยหลั กเพื่ อรองรับ          
การสงออกที่ขยายตัวตอเน่ือง ในตลาดหลัก อยางญ่ีปุน จีน และ
เวียดนาม ในขณะที่กลุมเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวเปนเดือนที่ 2 
ขยายตัวอยางมากรอยละ 42.34 รองรับการฟนตัวในตลาดหลัก  
อยางสหรัฐอเมริกา ยุ โรป ฮองกง สหราชอาณาจักร และจีน 
โดยเฉพาะเสื้อผากีฬา และเสื้อผาเด็กสำเร็จรูป ที่ขยายตัวในตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับฐานที่ต่ำในปกอน จากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางไรก็ตาม หากเทียบกับป 2562 พบวา 
การผลิตยังไมฟนตัวตลอดหวงโซอุปทาน โดยเสนใยสิ่งทอ ผาผืน 
และเสื้อผาสำเร็จรูป ยังคงหดตัว รอยละ 5.71  20.86 และ 11.28 
การจำหนายในประเทศ 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว     
รอยละ 1.41  0.90  และ 5.85 เนื่องจากฐานที่ต่ำในปกอน 
ประกอบกับความตองการวัตถุดิบเพ่ือการสงออกที่ขยายตัว      
ในตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และจีน ในขณะที่
กำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง  
และนักทองเที่ยวหลักอยางจีนที่ยังไมกลับมา แมจะมีการคลาย 
ล็อกดาวน 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานเปนเดือนที่ 8 เนื่องจากประเทศคูคา
สำคัญฟนตัวอยางตอเน่ือง โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ เพิ่มข้ึน รอยละ 
50.83  ในตลาดญี่ปุน จีน เวียดนาม บังกลาเทศ ปากีสถาน 
และอินเดีย กลุมผาผืนเพิ่มขึ้น รอยละ 22.02 ในตลาดเวียดนาม 
กัมพูชา บังกลาเทศ เมียนมา จีน และญี่ปุน และกลุมเสื้อผา
สำเร็จรูปเพิ่มขึ้น รอยละ 30.07 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ฮองกง สหราชอาณาจักร และจีน 

 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2564 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ขยายตัวตอเน่ือง ดวยฐานที่ต่ำในปกอน ประกอบกับคำสั่งซื้อ
จากตางประเทศท่ีมีอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ประกอบกับ
มาตรการคลายล็อกดาวน นาจะกระตุนความตองการสินคา  
เพื่อฉลองในชวงปลายป อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยลบ อาทิ     
ค าระวางเรือที่ ยั งค งแพ ง แล ะผ ล กระทบ จากป ญ ห า            
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งอาจส งผลตอตนทุนการผลิต        
ของอุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนพฤศจิกายน       

ป  2564 มีจำนวน 5.87 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม        

ป 2564 รอยละ 2.65 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 16.51 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

พฤศจิกายน ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.06 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ป 2564 รอยละ 1.99 (%MoM)    

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.01 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนพฤศจิกายน  

ป 2564 มีจำนวน 1.06 ลานตัน ลดลงจากเดือนตุลาคม        

ป 2564 รอยละ 15.35 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 9.72 (%YoY) เปนผลจากการปรับเพิ่ม  

คำสั่งซื้อจากตลาดบังกลาเทศ  รอยละ 89.66  และไดรับ     

คำสั่งซื้อจากศรีลังกากลบัมาอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 2   

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

ในภาพรวมเดือนธันวาคม ป 2564  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน  คาดวาจะปรับตัวไดดีขึ้นเล็กนอย จากการเดินหนา

กอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ ทั้งโครงการเกา  

และโครงการใหม  และการซอมแซมที่อยูอาศัยหลังภาวะน้ำทวม 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน 

ป 2564 มีจำนวน 3.10 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม       

ป 2564 รอยละ 0.91 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 9.67 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนต ในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)      

ในเดือนพฤศจิกายน ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.04 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม ป  2564 รอยละ 1.36 (%MoM)     

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.61 (%YoY)  

การส งออกซี เมนต  (ไม รวมปู นเม็ ด) ใน เดื อน

พฤศจิกายน ป 2564 มีจำนวน 0.27 ลานตัน ปรับตัวลดลงจาก

เดือนตุลาคม ป 2564 รอยละ 59.68  (%MoM) และลดลงจาก

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 20.58 (%YoY)  เปนผลจากการ

ปรับลดคำสั่ งซื้ อจากประเทศเมี ยนมา  และฟ ลิ ปป นส                      

รอยละ 43.12  และ  28.57  ตามลำดับ 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนธันวาคม ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง

เดี ยวกันของป ก อน  คาดว าจะสามารถขยายตั วเพิ่ มขึ้ น              

ได อี กเล็ กน อย ตามความต องการใช ที่ เพิ่ มขึ้ นหลั งจาก             

หมดชวงฤดูฝน  รวมถึงการเรงกระตุนยอดขายอสังหาริมทรัพย

ของภาคเอกชนในชวงปลายปเพื่อเตรียมลงทุนในโครงการใหม 


