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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -3.4 -9.3 -1.3 -0.6 -2.8 -2.0 -1.4 5.9 18.0 25.7 18.3 3.9 -4.7 0.3 2.9 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว
รอยละ 2.9 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซ้ือในประเทศและตางประเทศเริ่มขยายตัวในหลายสินคา 
หลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว นอกจากนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อสินคา
ลวงหนาเพ่ือใชในชวงเทศกาลปใหม 

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนกรกฎาคม การผลิตขยายตัวรอยละ 
3.9 เดือนสิงหาคม หดตวัรอยละ 4.7 และเดือนกันยายน ขยายตัวรอยละ 0.3 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนกรกฎาคม หดตัวรอยละ 8.1 เดือนสิงหาคม    
หดตัวรอยละ 3.5 และเดือนกันยายน ขยายตัวรอยละ 9.2 

อุตสาหกรรมสำคัญที่สงผลให MPI เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 รถยนตและชิ้นสวน ขยายตัวรอยละ 6.02 จากปญหาขาดแคลนชิปและชิ้นสวนรถยนตเริ่มคลี่คลาย 

โรงงานผลิตช้ินสวนทั้งในประเทศและตางประเทศสงชิ้นสวนใหไทยไดมากขึ้น ทำใหกลับมาผลิตไดเปนปกติและ
สามารถสงออกสินคาไดมากกวาชวงเดียวกันของปกอน 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 12.41 ตามความตองการสินคาในตลาดโลกที่ยังคงเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องในสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคใหม  

 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 6.26 จากการหยุดซอมบำรุงบางหนวยกลั่นของโรงกลั่น
บางแหงในปกอน รวมถึงในชวงน้ีประชาชนเริ่มกลับมาใชชีวิตปกติและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น หลังจาก
ประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนแลวในปนี้ ทำใหความตองการใชน้ำมันสำเร็จรูปมเีพิ่มขึ้น 

 เฟอรนิเจอร ขยายตัวรอยละ 36.17 ตามคำสั่งซื้อที่กลับเขามามากขึ้น โดยเฉพาะลูกคา           
จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน สวนตลาดในประเทศไดรับคำส่ังซื้อเปนเคร่ืองเรือนทำดวยโลหะเพ่ิมขึน้ 

 ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ที่มิใชยางลอ ขยายตัวรอยละ 12.88 จากคำสั่งซื้อที่กลับเขามามากขึ้น
โดยเฉพาะจากลูกคาจีน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้นและการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศ        
ที่เร่ิมคลี่คลาย 

 

 

 

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

MPI 0.3 1.6 -0.7 6.9 -3.1 10.2 -16.5 9.7 -2.1 -8.1 --3.5 9.2 2.9 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนตุลาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนตลุาคม 2564 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                   ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนตุลาคม 2564 มีมูลคา 1,359.6          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องจักรใชในการ   
แปรรูปไม และสวนประกอบ เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ ตลับลูกปน เครื่องจักรใชในการกอสราง         
และสวนประกอบ และ เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เปนตน  

  

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนตุลาคม 2564 มีมูลคา 8,843.0 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 25.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจาก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
อุปกรณ เคมีภัณฑประเภทเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑอินทรีย อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ ทองแดงและผลิตภัณฑ    
เปนตน    
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 174 โรงงาน ลดลง        
จากเดอืนกันยายน 2564 รอยละ 37.86 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกนัของปกอน รอยละ 4.4 (%YoY) 

 มูลคาเงนิลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนตุลาคม 2564 มีมลูคารวม 10,823 
ลานบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2564 รอยละ 35.73 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
19.44 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนตุลาคม 2564 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 21 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 17 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2564 คือ อุตสาหกรรมการฆาสัตว จำนวนเงินทุน 
2,183 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จำนวนเงินทุน 1,791 
ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย ลดลงจากเดือนกันยายน 
2564 รอยละ 6.67 (%MoM) และลดลงจากเดอืนเดียวกนัของปกอนรอยละ 47.5 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนตุลาคม 2564 มีมูลคารวม 1,635 ลานบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 
2564 รอยละ 73.11 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 38.81 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกจิการมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 6 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการตม น่ึง หรืออบพืชหรือ   
เมล็ดพืช จำนวน 4 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนตุลาคม 2564 คือ อุตสาหกรรม       
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน มูลคาเงินลงทุน 808 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำสีสำหรับใชทา พน หรือเคลือบ มูลคาเงนิลงทุน 166 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนตุลาคม 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัว (%YoY) 
รอยละ 1.0 เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ และ
ความตองการสินคาบางรายการอยางตอเนื่อง โดยกลุมสินคา
อาหาร  ที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังน้ี 1) ปศุสัตว ขยายตัว    
รอยละ 10.7 จากสินคา ไดแก ไสกรอก เบคอน เนื้อไกสุกปรุงรส 
และเน้ือไกแชแข็งและแชเย็น เน่ืองจากสถานการณโควิด-19      
ในประเทศมีแนวโนมดีขึ้น ทำใหสินคากลุมดังกลาวเปนท่ีตองการ
ของตลาด 2) น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 17.9 จากสินคาสำคัญ
คือ น้ำมันปาลมดิบ ขยายตัวรอยละ 69.4 เน่ืองจากอินโดนีเซีย
และมาเล เซี ยซึ่ ง เป น ผู ผ ลิตรายใหญ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณโควิด-19 สงผลใหขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ปริมาณผลผลิตปาลมที่ออกสูตลาดโลกจึงลดลง ทำใหประเทศไทย
มีคำส่ังซื้อและสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากขึ้น 3) มันสำปะหลัง 
ขยายตัวรอยละ 17.0 จากสินคาสำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง 
ขยายตัวรอยละ 15.6 เน่ืองจากความตองการบริโภคของตลาดใน
และตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก ไดนำเขา
แปงมันสำปะหลังเพ่ือใชเปนสินคาทดแทน ในชวงท่ีราคาแปง
ขาวโพดยังคงอยูในระดับที่สูง ประกอบกับพ้ืนที่เพาะปลูกมัน
สำปะหลังของจีนลดลง ทำใหปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง        
ไมเพียงพอตอความตองการใช 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนตุลาคม 2564 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 5.1 โดย
กลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว มีดังนี้ 1) การผลิตมะกะโรนี เสนกวยเต๋ียว 
และผลิตภัณฑอาหารจำพวกแปง ขยายตัวรอยละ 12.8 จากสินคาสำคัญ
คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2) การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโตะและเครื่อง
ประกอบอาหาร ขยายตัวรอยละ 8.0 จากสินคาสำคัญคือ เครื่องปรุงรส
ประจำโตะอาหาร  3) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 10.4 จากสินคา
สำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง และ 4) ประมง ขยายตัวรอยละ 10.6 จาก
สินคาสำคัญคือ กุงแชแข็ง และปลาแชแข็ง     

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนตุลาคม 
2564 มีมูลคา 2,646.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.4      
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) น้ำตาล จากสินคา
สำคัญ คือ น้ำตาลทราย จากการขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา 
เกาหลีใต 2) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง    
และแหง กระปองและแปรรูป เน่ืองจากสินคามีคุณภาพเปนท่ียอมรับ    
ในมาตรฐานระดับโลก โดยตลาดสงออกท่ีขยายตัวไดดีคือ จีน อเมริกา 
อินโดนีเซีย และ 3) ธัญพืชและแปง จากสินคาสำคัญ คือ ขาว เน่ืองจาก
ประเทศผูนำเขาท่ีสำคัญในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย 
ยังคงมีความตองการขาวอยางตอเน่ือง เพ่ือชดเชยสต็อกขาวท่ีลดลงและ
เตรียมไวใชในชวงเทศกาลปลายป ประกอบกับราคาขาวของไทยอยูใน
ระดับที่สามารถแขงขันได และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เน่ืองจากจีน      
ซึ่งเปนตลาดหลักไดนำเขามันเสนเพื่อใชในการผลิตเอทานอล และ       
แปงมันสำปะหลังเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร ทดแทนการใชขาวโพดที่มี
ราคาสูงและนำไปใชเปนอาหารสุกร    

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร       
เดือนพฤศจิกายน 2564 ในภาพรวมจะขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน          
ของปกอน เน่ืองจากการเปดรับนักทองเท่ียวตางประเทศ ประกอบกับสถานการณ
ระบาดในกลุมแรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมดีขึ้น สำหรับมูลคาการสงออก
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและการออนคาของเงินบาท   
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครือ่งใชไฟฟา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ีระดับ 99.1 โดยสินคาที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สายเคเบิ้ล คอมเพรสเซอร เครื่องปรับอากาศ มอเตอร
ไฟฟา และ สายไฟฟา โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 59.0, 22.0, 19.4, 18.0 และ 17.8 
ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศ และคำส่ังซ้ือจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก หมอแปลงไฟฟา หมอหุงขาว 
เครื่องซักผา ตูเย็น และเตาไมโครเวฟ โดยลดลงรอยละ 47.0, 37.4, 20.8, 
18.8 และ16.9 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาในประเทศและ    
คำสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา  2,260.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สินคา
ที่มีคำสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องกำเนิดไฟฟา มีมูลคา 30.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.7 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน หมอหุงขาว เตายาง
และเตาอบยาง มีมูลคา 57.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.2 ในตลาด
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มอเตอรไฟฟา มีมูลคา 70.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 ในตลาดอาเซียน จีน และยุโรป เครื่องปรับอากาศ มีมูลคา 
422.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 25.3 ในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา 
และยุโรป สายไฟฟา ชุดสายไฟ มีมูลคา 85.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.3 จากตลาดสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินคาท่ีมีคำสั่ งซื้อลดลง ไดแก          
หมอแปลงไฟฟา มีมูลคา 4.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 57.7 ในตลาด
อาเซียน จีน และญ่ีปุน เครื่องซักผา มีมูลคา 81.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  
รอยละ 29.7 ในตลาดยุโรป และอาเซียน และ เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 16.4 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 13.6 ในตลาดยุโรป และจีน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  
คาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3.0-8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณโควิด-19 
รวม ท้ังค าเงินบาทยั งอยู ในทิศทางออนคาซึ่ งช วยเพิ่ มความสามารถ           
ของสินคาไทยในการแขงขันดานราคา” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิต สินคาอิ เล็กทรอนิกส  ปรับ ตัวลดลงรอยละ 1 .6         
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิต อยู ท่ี  98.3        
โดยสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก Semiconductor devices Transistors, 
Printer Hard Disk Drive และ PCBA โดยลดลงรอยละ 0.3, 4.6, 4.9 และ 
5.6 เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศ
ลดลง ในขณะท่ีสินคาที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้น ไดแก PWB และ Integrated 
circuits (IC) โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 8.5 และ 3.1 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการ
จำหนายในประเทศและคำสั่งซ้ือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,517.9    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปก อน สินค าท่ีมี คำสั่ งซื้ อเพิ่ มขึ้น ไดแก  วงจรรวม มีมูลค า 755.9            
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 ในตลาดญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป 
อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 171.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาเซียน วงจรพิมพ          
มี มูลค า 139.1 ล านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้ นรอยละ 10.0 ในตลาดยุ โรป  
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน และ HDD มีมูลคา 486.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.64 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0-7.0 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการใชชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรใน
การผลิตสินคาสมัยใหมเพิ่มข้ึนท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะสินคา 
IoT เชน สินคาอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา และอุตสาหกรรม
ยานยนต เปนตน” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก
ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนตุลาคม ป  2564 มีจำนวน 

154,038 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2564 รอยละ 10.00       

(%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.27       

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

และรถยนตเพื่อการพาณิชย                   

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนตุลาคม  ป 2564     

มีจำนวน 64,462 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2564 รอยละ 13.35 

(%MoM) เน่ื อ งจาก รั ฐบ าลได ผ อนคลายการล็ อกดาวน ตั้ งแต                

วันท่ี 1 กันยายน 2564  อยางไรก็ตาม การจำหนายรถยนตลดลงจากเดือน

เดี ยวกั นของป ก อน  ร อยละ 13.02 (%YoY) จากการปรับลดลง            

ของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนต PPV และ SUV 

 การสงออกรถยนต ในเดือนตุลาคม ป 2564 มีจำนวน 

81,577 คัน เพิ่ มขึ้นจากเดือนกันยายน ป  2564 รอยละ 10.49 

(%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 14.30 

(%YoY) เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัว   

มากข้ึน โดยเปนการเพิ่ม ข้ึนในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป 

อเมริกาเหนือ และอเมรกิากลางและใต 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตในเดือน

พฤศจิกายน ป 2564 ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือน

พฤศจิกายน ป  2563 เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการควบคุม       

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนตุลาคม ป  2564             

มีจำนวน  144,844 คัน  เพิ่ มขึ้นจากเดือนกันยายน  ป  2564            

รอยละ 31.66 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 13.08 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค 

 การจำห น ายรถจั ก รย านยนต  ใน เดื อน ตุ ล าคม                 

ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 114,285 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

กันยายน ป 2564 รอยละ 4.01 (%MoM) แตลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 9.53 (%YoY) จากการลดลงของยอด

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

ซีซี และมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซ ี    

 ก ารส ง อ อ ก รถ จั ก รย าน ย น ต  ใน เดื อน ตุ ล าค ม                  

ป  2564  มี จำนวน  30,989 คัน  เพ่ิ ม ข้ึนจากเดื อนกั นยายน                

ป 2564 รอยละ 27.43 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน  

ของปกอน รอยละ 22.18 (%YoY) โดยตลาดสงออกรถจักรยานยนต

สำเร็จรูปมีการเพิ่ม ข้ึนในประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปุน และ

สหรัฐอเมริกา                 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนพฤศจิกายน ป 2564 ทรงตัวหรือเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

เดือนพฤศจิกายน ป 2563 เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุม

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”  

 

 

 

 



 

9 
 

ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) เพิ่มข้ึนรอยละ 9.11 จากการขยายตัวของการผลิต
ยางแปรรูปขั้นปฐมทุกชนิด ตามการขยายตัวของตลาดสงออก 

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.13 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดสงออก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา    

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 7.66 ตามการชะลอตัวของ 
ตลาดสงออก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 2.89 จากการจำหนายยางแผน
รมควันและน้ำยางขนท่ีลดลง 

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 1.35 ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 8.03 ตามความตองการใช   
ที่ปรับตัวลดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 51.73 จากการขยายตัวของ
การส งออกยางแผ นรมควันและยางแท งไปยั งจี นและ
สหรัฐอเมริกา และการขยายตัวของการสงออกน้ำยางขนไปยังจีน  

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 7.12 ตามการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

ถุงมือยาง มมีูลคาลดลงรอยละ 37.74 ตามการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2564   
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน     

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนม
ความตองการใชของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะจีนและ
สหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
สำหรับการผลิตยางรถยนตคาดวาจะขยายตัวจากเดือน
กอนตามแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที่การจำหนายยางรถยนตในประเทศคาดวา        
จะชะลอตั วลงตอ เนื่ องจากเดือนกอนตามแนวโน ม        
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต ในสวนของการ
ผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลงเล็กนอย ตอเนื่องจาก
เดือนกอน ตามคำสั่งซื้อจากตางประเทศที่ปรับลดลง 
เนื่องจากชวงท่ีผานมาจีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ถุงมือยางทางการแพทยในประเทศ ทำใหกลายเปนผูผลิต
และสงออกถุงมือยางทางการแพทยรายใหญอีกแหงหนึ่ง
ของโลก โดยจีนมีความสามารถในการแขงขันดานราคาสูง
กวาไทย ทำใหผูประกอบการไทยตองพยายามปรับตัว
เพ่ือใหมียอดคำสั่งซื้อท่ีคงที ่ 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแท ง และน้ ำยางขน ) คาดวาจะมี มู ลค าเพิ่ ม ข้ึน
โดยเฉพาะในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เนื่องจาก
การผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ ยางในประ เทศต าง ๆ  ดั งกล าว            
มีแนวโนมการขยายตัวที่ดี สำหรับการสงออกยางรถยนต
คาดวาจะมีมูลคาสูงขึ้นจากแนวโนมการขยายตัวที่ดีของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย ในสวนของ
การสงออกถุงมือยางคาดวาในภาพรวมจะมีมูลคาลดลง 
เนื่องจากฐานตัวเลขของปกอนคอนขางสูง ประกอบกับไทย
มีคูแขงทางการคาเพิ่มข้ึน ทำใหตองมีการปรับตัวดานการ
ปรับลดตนทุนการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันดานราคาได      
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม 2564 คาดัชนีผลผลิต อยูที่

ระดับ 95.36 ขยายตัวรอยละ 0.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน 

แผนฟลมพลาสติก ขยายตัวรอยละ 22.06 ทอและขอตอพลาสติก

ขยายตัวรอยละ 11.86 และบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ ขยายตัว    

รอยละ 9.35         

 ดัชนีการสงสินคา เดือนตุลาคม 2564 คาดัชนีการสงสินคา 

อยูที่ ระดับ 96.27 ขยายตั วรอยละ 1.90 เมื่ อเที ยบกับชวงเดียวกัน          

ของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑทีข่ยายตัว เชน แผนฟลมพลาสติก ขยายตัว

รอยละ 25.03 และบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ  ขยายตัวรอยละ 8.17 

 การสงออก  เดือนตุลาคมป  2564 มีมูลคา 368.18   

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 2.80 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปน

แบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 23.83 กลุมผลิตภัณฑ

หลอดห รือท อ (HS 3917) ขยายตั วรอยละ 18.54 และกลุ ม

ผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ชนิดยึดติด    

ในตัว (HS 3919) ขยายตัวรอยละ 3.78  และเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา จีน และเวียดนาม 

การนำเข า เดื อนตุล าคม 2564 มีมู ลค า 455.98     

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 19.81 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 26.95 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล  และแถบ อ่ืน ๆ           

ที่เปนแบบเซลลูลาร (HS 3921) ขยายตัวรอยละ 18.55 และกลุม

ผลิตภัณฑเครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) ขยายตัวรอยละ 

26.61 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน   

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนพฤศจิกายน 2564 

คาดการณวาการสงออกยังคงขยายตัว สถานการณการระบาดของ  

โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และอัตราการฉีดวัคซีน       

ที่ครอบคลุมมากข้ึน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเขาสู   

โหมดฟนตัว นำไปสูความตองการสินคาใกลเคียงชวงปกติ สงผลตอ

การขยายตัวการผลิตในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกที่เกี่ยวของ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนตุลาคม ป 2564 อยูที่ระดับ 94.10 

ขยายตัวรอยละ 10.04 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยกลุมเคมีภัณฑข้ันพื้นฐาน ขยายตัวรอยละ 0.40 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว 

ไดแก กรดเกลือ ขยายตัวรอยละ 12.66 โซดาไฟ ขยายตัว   

รอยละ 10.85 และคลอรีน ขยายตัวรอยละ 5.18 สำหรับกลุม

เคมีภัณฑข้ันปลาย ขยายตัวรอยละ 13.53 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัวสูงสุด

ไดแก ปุยขยายตัวรอยละ 132.69 แปงฝุน ขยายตัวรอยละ 

19.88 และยาสระผม ขยายตัวรอยละ 8.86  
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนตุลาคม 2564 อยูที่ระดับ 

92.03 ขยายตัวรอยละ 5.06 เมื่ อ เที ยบกับชวงเดี ยวกัน 

ของป ก อน  โด ยดั ชนี ก ารส งสิ น ค า ใน กลุ ม เคมี ภั ณ ฑ  

ข้ันปลาย ขยายตัวรอยละ 6.92 ผลิตภัณฑที่ขยายตัว คือ  

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 153.16 และแปงฝุน ขยายตัวรอยละ 

44.01 ส ำห รับ เค มี ภั ณ ฑ พื้ น ฐ าน  ห ดตั ว ร อ ย ละ  0.64  

หดตัวในกลุมผลิตภัณฑ เอทานอล หดตัวรอยละ 35.84    
 

 การสงออก  เดือนตุลาคม 2564 มมีูลคาการสงออกรวม 

880.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 27.83 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้ นฐานมีมูลคา         

การสงออก 524.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 39.28 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 356.02 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว  

รอยละ 14.02 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

ปุย ขยายตัวรอยละ 130.34 เคมีภัณฑอินทรีย ขยายตัวรอยละ 

73.83 และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ขยายตัวรอยละ 28.77 การสงออก

ขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน และอินโดนเีซีย 

 การนำเขา  เดือนตุลาคม 2564 มีมูลคาการนำเขา

รวม 1,548.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 31.21 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,043.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

รอยละ 36.53 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 505.45 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 21.43 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนพฤศจิกายน 

2564 คาดการณวา การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกชวยสนับสนุน

การสงออกสินคาเก่ียวเนื่องกับน้ำมัน สงผลใหเคมีภัณฑ          

มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งทิศทางคาเงินบาทยังมี

แนวโนมออนคา ชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน      

ดานราคาใหกับสินคาไทยอีกดวย  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต   การผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

เดือนตุลาคม ป 2564 อยูที่ระดับ 114.16 หรือหดตัวรอยละ 
0.75 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย PP resin และ 
EPS หดตัวรอยละ  44.28 และ 11.69 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส่งสินค้า  เดือนตุลาคม ป 2564 อยูที่

ระดับ 117.97 ขยายตัวรอยละ 8.04 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยเปนปโตรเคมี ข้ันพื้นฐาน ไดแก  
Ethylene และPropylene ขยายตัวรอยละ 18.29 และ 
13.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้น
ปลาย ไดแก EPS และ PE resin ขยายตัวรอยละ 58.59 และ 
7.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก  เดือนตุลาคม ป  2564 มีมู ลค า 

1,232.82 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 66.37   
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 3.19 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Ethylene และ Propylene เปนตน รอยละ 
102.43 และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PP resin 
และ PE resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 32.37 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา เดือนตุลาคม ป 2564 มีมูลคา 838.00 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 107.46 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัวรอยละ 57.21 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
เชน Styrene เปนตน รอยละ 48.26  และขยายตัวในกลุม 
ป โตร เคมี ข้ันปลาย  เช น  Nylon resin และ  PP resin      
เปนตน ขยายตัวรอยละ 122.37 สวนหน่ึงมาจากระดับราคา
ทีเ่ริ่มมีทิศทางเพ่ิมข้ึนตามระดับราคาน้ำมันดิบ 

คาดการณแนวโนม เดือนพฤศจิกายน ป 2564      
คาดวา  ภ าพรวมของอุตสาหกรรมจะขยายตั วดี ข้ึน          
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการกลับมาผลิต
เพิ่มข้ึนในหลายผลิตภัณฑ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของระดับ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และการฟนตัวของเศรษฐกิจ  
หลังสถานการณไวรัสโควิด-19 ทำใหการผลิตและสงออก    
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 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 

 ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม  ใน เดื อนตุลาคม              

2564 มี ค า  98.7 ขย ายตั ว ร อ ย ล ะ  8.7 เมื่ อ เที ย บ กั บ         

ชวงเดียวกันของปกอน ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ทำใหผูผลิตเรงผลิตตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น   

เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวาดัชนีผลผลิตขยายตัวท้ังสอง

ผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 94.7 ขยายตัวรอยละ 2.3 ผลิตภัณฑ       

ที่ การผลิตขยายตั ว  ได แก  เหล็ก โครงสรางรูปพรรณ         

ชนิดรีดรอน ขยายตัวรอยละ 9.5  รองลงมาคือ เหล็กเสน   

ขอออย ขยายตัวรอยละ 4.9  และ ลวดเหล็ก ขยายตัว     

รอยละ 2.0 ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก      

ทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 107.4 ขยายตัว   

รอยละ 23.9 ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กแผน

รีดเย็น ขยายตัวรอยละ 61.7 รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบ

สังกะสี ขยายตัวรอยละ 46.6 และเหล็กแผนเคลือบดีบุก 

ขยายตัวรอยละ 40.1                             

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนตุลาคม 2564       

มีปริมาณการบริโภค 1.5 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 6.5      

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเหล็กทรงแบน   

มีปริมาณการบริโภค 1.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 23.0    

จากการบริโภค เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ขยายตัวรอยละ 

39.0 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 

31.3 และเหล็กแผนบางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 27.4  

สำหรับเหล็กทรงยาวมีปริมาณการบริโภค 0.5 ลานตนั หดตัว

รอยละ 17.7 จากการบริโภคเหล็กลวด หดตัวรอยละ 35.4  

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัวรอยละ 13.1 

 การน ำเข า  ใน เดื อนตุ ล าคม  2564 มีป ริ ม าณ       

การนำเขา 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 14.0 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยเหล็กทรงแบน  มีปริมาณนำเขา 

0.8 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 23.8 เหล็กทรงแบนที่การนำเขา

ขยายตัว ไดแก เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Carbon steel 

P&O ขยายตัวรอยละ 133.8 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน) รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีด

รอน ชนิด Carbon steel ขยายตัวรอยละ 106.6 (ประเทศ

หลั กที่ ไท ยนำ เข า  คื อ  ญี่ ปุ น ) แ ละ เหล็ กแผ น เคลื อบ 

Galv.sheet (HDG) ขยายตัวรอยละ 37.0 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ จีน และญี่ปุน) สำหรับเหล็กทรงยาวมีปริมาณการ

นำเข า 0.2 ลานตัน หดตัวรอยละ 18.6 จากการนำเข า     

เหล็กลวด ชนิด Alloy steel หดตัวรอยละ 75.4 (ประเทศ

หลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน อินเดีย และจีน) รองลงมา คือ 

เหล็กลวดชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 40.9 (ประเทศ

หลักที่ ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เวียดนาม และสหรัฐอาหรับ      

เอมิเรตส)  

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤศจิกายน 

2564 คาดการณ ว า การผลิต ใกล เคียงกับชวงเดี ยวกัน         

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตั วของ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม เชน 

ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ เพราะจะสงผลตอปริมาณ      

การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  ผลิตเสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 

0.89 และ 3.81 เพื่อรองรับการสงออกที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
จากการฟนตัวในตลาดหลัก เชน เวียดนาม จีน อินโดนี เซีย  
บังกลาเทศ และอินเดีย ประกอบกับฐานที่ต่ำในปกอน ในขณะท่ีกลุม
ผาผืน หดตัว รอยละ 2.80 เนื่องจากการบริโภคในประเทศ   
ชะลอตัว อยางไรก็ตาม หากเทียบกับป 2562 กอนการระบาดของ
โควิด-19 พบวา การผลิตยังไมฟนตัวตลอดท้ังหวงโซอุปทาน โดย
เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ยังคงหดตัวตอเนื่อง   
รอยละ 13.95  27.98 และ 30.87 จากกำลังซื้อทั้ งในและ
ตางประเทศท่ีชะลอตัวกวาชวงกอนการระบาด 
การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ ขยายตัวเล็กนอยเพียงกลุมเดียว รอยละ 
4.03 เนื่องจากความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออกที่กลับมา
ขยายตัวในตลาดญี่ปุน จีน เวียดนาม บังกลาเทศ และปากีสถาน 
ในขณะที่กลุมผาผืนและเสื้อผาสำเร็จรูปหดตัว รอยละ 5.10 และ 
4.72 เนื่องจากกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวเปนสำคัญ   
แมจะเริ่มคลายล็อกดาวน แตนักทองเที่ยวหลักอยางจีนยังไมกลับมา  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 
การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ฟนตัว
ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน โดยมูลคาการสงออกกลุมเสนใยสิ่งทอ 
เพ่ิมขึ้น รอยละ 36.30  ในตลาดญี่ปุน จีน เวียดนาม บังกลาเทศ 
ปากีสถาน และอินเดีย กลุมผาผืนเพิ่มข้ึน รอยละ 14.04        
ในตลาดบังกลาเทศ เมียนมา กัมพูชา จีนและญี่ปุน และกลุม
เสื้อผาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น รอยละ 7.13 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ฮองกง สหราชอาณาจักร และยุโรป เนื่องจากสถานการณ    
การระบาดคลี่คลายในประเทศคูคาสำคัญฟนตัว หลังอัตราการ
ฉีดวัคซีนอยูในระดับสูง ทำใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับสูภาวะปกติมากขึ้น การสงออกจึงเพิ่มข้ึน 

 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2564 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัวตอเนื่อง

ดวยฐานท่ีตำ่ในปกอน ประกอบกับคำสั่งซ้ือจากตางประเทศที่มี
อยางตอเน่ืองตลอดโซอุปทาน ในขณะที่การผลิตอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุงหมนาจะชะลอตัวตามกำลังซื้อในประเทศลดลง     
จากคาระวางเรือที่ยังคงแพง มีการแยงตูเปลาของผูสงออกไทย
กับจีน และไดรับผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนพลังงาน
ในจีน สงผลใหวัตถุดิบอยางเสนดายและเสนใยโพลิเอสเตอร
ปรับราคาขึ้น กระทบตอการผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม ทำให
ผูประกอบการเลื่อนการผลิต ในขณะที่คำสั่งซื้อลวงหนา        
มีไมมาก เนื่องจากความไมมั่นใจตอเวลาในการรับมอบสินคา 
แมประเทศคูคาสำคัญอยาง จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป       
จะทยอยฟนตัว และมีความตองการอยางตอเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564 

 10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนตุลาคม ป 2564       

มีจำนวน 5.84 ลานตัน ลดลงจากเดือนกันยายน ป  2564      

รอยละ 7.49 (% MoM) และลดลงจากเดื อน เดี ยวกั น        

ของปกอน รอยละ 7.71 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

ตุลาคม ป  2564 มีปริมาณการจำหนาย 2.91 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ป 2564 รอยละ 0.86 (%MoM) 

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 1.61 (%YoY)  

การส งออกปูนซีเมนต รวม  ในเดือนตุลาคม        

ป 2564 มีจำนวน 1.26 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน      

ป  2564 รอยละ 94.01 (%MoM)  และเพิ่ มข้ึนจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 23.61 (%YoY) เปนผลจากการ

ปรับเพิ่มคำสั่งซื้อจากตลาดบังกลาเทศ  รอยละ  73.74  และ

ไดรับคำสั่งซื้อจากศรีลังกากลับมาเปนจำนวนมาก   

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
ในภาพรวมเดอืนพฤศจิกายน ป 2564  เมื่อเทยีบกับชวงเดยีวกัน
ของปกอน  คาดวาอาจจะปรับตัวดีข้ึนเล็กนอยเนื่องจากภาวะ
ฝนตกและผลกระทบจากภาวะน้ำทวมลดลงแลว   

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม      

ป 2564 มีจำนวน 3.08 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน      

ป 2564 รอยละ 1.07 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน    

ของปกอน รอยละ 2.18 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)      

ในเดือนตุลาคม ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 2.91 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน ป 2564 รอยละ 0.86 (%MoM) 

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 1.34 (%YoY)  

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม 

ป 2564 มีจำนวน 0.17 ลานตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 

ป 2564 รอยละ 43.91  (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 48.04 (%YoY)  เปนผลจากคำสั่งซื้อของ

ตลาดสงออกหลักในเดือนนี ้มีสัดสวนของปูนเม็ดจำนวนมาก   

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤศจิกายน ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  คาดวาจะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
หมดชวงฤดูฝนและภาวะน้ำทวมแลว  ประชาชนตองมีการ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยท่ีถูกน้ำทวม  นอกจากนี้ โครงการกอสราง
สาธารณูปโภคของภาครัฐทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม 
สามารถเดินหนากอสรางไดเต็มที ่


