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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -3.4 -9.3 -2.6 -1.3 -0.6 -2.8 -2.0 -1.4 5.9 18.0 25.7 18.3 3.9 -4.7 -1.3 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  หดตัว
รอยละ 1.3 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนหนึ่งมาจากการผลิตรถยนตที่ยังคงลดลงจากการขาดแคลนชิปและชิ้นสวน
บางรายการจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาวมีแนวโนม     
ที่ดีขึ้น 

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนมิถุนายน การผลิตขยายตัวรอยละ 
18.3 เดือนกรกฎาคม ขยายตวัรอยละ 3.9 และเดือนสิงหาคม หดตัวรอยละ 4.7 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปล่ียนแปลงดังนี้ กลาวคือ ในเดือนมิถุนายน หดตัวรอยละ 2.1 เดือนกรกฎาคม    
หดตัวรอยละ 8.1 และเดือนสิงหาคม หดตัวรอยละ 3.5 

อุตสาหกรรมสำคัญที่สงผลให MPI เดือนกันยายน 2564 หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 Hard Disk Drive หดตัวรอยละ 18.9 จากสถานการณของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการระบาด     

ในโรงงาน รวมถึงตองกักตัวผูสัมผัสเสี่ยงสูง และปญหาการขาดแคลนชิ้นสวน ทำใหยังไมสามารถผลิตไดเต็มกำลังการผลิต 
 รถยนตและชิ้นสวน หดตัวรอยละ 5.43 จากปญหาขาดแคลนชิปและผลกระทบจากการระบาด         

ทำใหโรงงานประกอบรถยนตและโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนตบางโรงตองปดชั่วคราวหรือหยุดผลิตเปนบางชวงเวลา 
 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม หดตัวรอยละ 5.56 จากการหยุดซอมบำรุงของโรงกลั่นบางราย รวมถึง 

ความตองการใชในประเทศชะลอตัวจากการระบาด 
อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนกันยายน 2564 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มข้ึนรอยละ 13.12 ตามความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก

ที่ยังขยายตัวตอเนื่องตั้งแตการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกในปกอน ทำใหสินคาเทคโนโลยีใหม ๆ      
ที่ออกมามีการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบเพ่ิมมากขึ้น 

 เหล็กและเหล็กกลา เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.61 ตามความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ียังคง
เติบโต และผลจากฐานต่ำในปกอนหลังผานชวงล็อกดาวนท่ีความตองการใชยังหดตัวในชวงแรก นอกจากนั้นยังมี   
การผลิตเพ่ือรอจำหนาย เน่ืองจากราคาเหล็กยังคงมีแนวโนมทรงตัวสูง 

 

 

 

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

MPI 3.8 0.3 1.6 -0.7 6.9 -3.1 10.2 -16.5 9.7 -2.1 -8.1 --3.5 7.5 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกันยายน 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนกนัยายน 2564 
 

 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                   ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนกันยายน 2564 มีมูลคา 1,467.0        
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องยนต           
เพลาสงกำลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบ
ของเหลว เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องจักรใชในการกอสรางและสวนประกอบ 
เปนตน  

  

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนกันยายน 2564 มีมูลคา 9,033.2          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 43.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 280 โรงงาน เพ่ิมขึ้น     
จากเดอืนสิงหาคม 2564 รอยละ 9.8 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดยีวกนัของปกอน รอยละ 15.41 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2564 มีมูลคารวม 
16,840 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2564 รอยละ 35.09 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน       
ของปกอน รอยละ 8.34 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2564 คือ อุตสาหกรรม      
การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 38 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 21 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกันยายน 2564 คือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑยาง          
ที่มิใชยางลอ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห จำนวนเงินทุน 7,400 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม     
การทำปุย หรือสารปองกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว จำนวนเงินทุน 962 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนกันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
สิงหาคม 2564 รอยละ 4.65 (%MoM) แตลดลงจากเดอืนเดียวกนัของปกอนรอยละ 11.76 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกจิการในเดือนกันยายน 2564 มีมลูคารวม 6,082 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 
2564 รอยละ 585.07 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 252.89 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มกีารเลิกประกอบกจิการมากทีสุ่ด ในเดือนกันยายน 2564 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 7 โรงงาน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการดูดทราย จำนวน 2 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกันยายน 2564 คือ อุตสาหกรรม       
การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน มูลคาเงินลงทุน 2,900 ลานบาท 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑยางที่มิใชยางลอ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห มูลคาเงินลงทุน 
905 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกันยายน 2564 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผ ลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร   
เดือนกันยายน 2564 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 3.6 เนื่องจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับสถานการณระบาดของ      
โควิด-19 ในกลุมแรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมดีขึ้นจาก
จำนวนผู ติดเชื้อลดลง โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิต
ขยายตัว มีดัง น้ี  1) ผลิตภัณฑยาสูบ ขยายตัวรอยละ 71.3       
จากสินคาสำคัญคือ บุหรี่ ขยายตัวรอยละ 71.3 เน่ืองจากการเรง
ผลิตเพ่ือรองรับคำสั่งซื้อท่ีเขามามากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการปรับ
โครงสรางภาษียาสูบใหม ท่ีจะเริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564   
2) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 62.6 จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาล
ทรายขาว ขยายตัวรอยละ 80.6 และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
ขยายตัวรอยละ 60.7 เนื่องจากโรงงานเรงผลิตใหทันการสงมอบ
ตามสัญญาซ้ือขายท่ีทำไวลวงหนา หลังจากท่ีมีโรงงานน้ำตาล   
บางแหงไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในชวงท่ีผานมา 3) ปศุสัตว 
ขยายตัวรอยละ 5.5 จากสินคากลุมผลิตภัณฑเน้ือสัตวและ
เน้ือสัตวปก ขยายตัวรอยละ 15.9 ไดแก ไสกรอก เบคอน และ
แฮม เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ในประเทศ  มีแนวโนมดีขึ้น 
ทำใหสินคากลุมดังกลาวเปนที่ตองการของตลาด  และอาหารสัตว
สำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 3.0 จากสินคาสำคัญคือ อาหารสัตว
เล้ียงสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 1.6 เน่ืองจากตลาดอาหารสัตว
เล้ียงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองตามความนิยมในการเลี้ยงสัตว    
ท่ัวโลก และอาหารไกสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 10.6 เน่ืองจาก
การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไกและโรงเชือด    
ซึ่งสวนใหญ เปนแรงงานตางดาว ทำใหตองขยายเวลาเล้ียงไก 
สงผลใหความตองการใชอาหารไกสำเร็จรูปเพ่ิมสูงขึ้น และ         
5) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 2.1 จากสินคาสำคัญคือ       
แปงมันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 0.8 เน่ืองจากความตองการ
บริโภคของตลาดในและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาด
สงออกหลัก ไดนำเขาแปงมันสำปะหลังเพ่ือใชเปนสินคาทดแทน 
ในชวงที่ราคาแปงขาวโพดยังคงอยูในระดับที่สูง 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนกันยายน 2564 ปรับตัวลดลง (%YoY) รอยละ 
5.5 โดยกลุมสินคาอาหารท่ีหดตัว มีดังน้ี 1) ผักและผลไมแปรรูป ปรับตัว
ลดลงรอยละ 33.1 จากสินคาสำคัญคือ ขาวโพดหวานกระปอง และผัก
ผลไม  แชแข็ง 2) น้ำมันปาลม ปรับตัวลดลงรอยละ 19.7 จากสินคา
สำคัญคือ น้ำมันปาลมดิบและน้ำมันปาลมบริสุทธิ์ 3) ผลิตภัณฑอาหาร
อื่นๆ ปรับตัวลดลงรอยละ 13.1 จากสินคาสำคัญคือ อาหารชุดสำเร็จรูป
พรอมปรุง และ 4) น้ำมันพืช ปรับตัวลดลงรอยละ 10.6 จากสินคาสำคัญ
คือ น้ำมันถั่วเหลืองบริสทุธิ์     

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนกันยายน 
2564 มีมูลคา 2,651.32 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 6.0 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
เน่ืองจากผูบริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ 
โดยตลาดสงออกที่สำคัญคือ จีน ญี่ปุน ไตหวัน 2) ผลไมกระปองและ   
แปรรูป เนื่องจากสินคามีคุณภาพเปนท่ียอมรับในมาตรฐานระดับโลก โดย
ตลาดสงออกท่ีสำคัญคือ อเมริกา ญี่ปุน รัสเซีย และ 3) อาหารสัตวเลี้ยง 
เน่ืองจากคาเงินบาทออนตัวและเทรนดการเลี้ยงสัตวเหมือนสมาชิก       
ในครอบครัว สงผลใหธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงขยายตัวไดดี โดยตลาดสงออก
ท่ีสำคัญคือ อเมริกา ญ่ีปุน มาเลเซีย    

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
เดือนตุลาคม 2564  ในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอย เมื่อเทียบกับ       
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณระบาดของโควิด-19 ในกลุม
แรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมดีขึ้นจากจำนวนผูติดเช้ือลดลง 
ประกอบกับการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับมูลคาการสงออก    
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามความตองการบริโภคของประเทศคูคา และ
การออนคาของเงินบาท 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมไฟฟา

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครือ่งใชไฟฟา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู ท่ีระดับ 94.8 โดยสินคา     
ที่ ป รับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น  ได แก  คอม เพ รส เซอร  มอ เตอร ไฟฟ า  สาย ไฟฟ า 
เครื่องปรับอากาศ สายเคเบิ้ล และพัดลมตามบาน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 34.3, 
19.9, 19.5, 18.2, 8.1 และ 1.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศ
และคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก  
หมอแปลงไฟฟา หมอหุงขาว เครื่องซักผา กระติกน้ำรอน ตู เย็น และ         
เตาไมโครเวฟ โดยลดลงรอยละ 48.8, 36.7, 31.2, 28.1, 19.6 และ 8.5 
ตามลำดับ เน่ืองจากความตองการสินค าในประเทศและคำส่ังซื้อจาก
ตางประเทศลดลง 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา  2,430.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สินค าท่ี มีคำสั่ งซื้อ เพิ่ มขึ้ น ไดแก  สายไฟฟ า ชุดสายไฟ มีมูลค า 194.8           
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 148.9 ในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา และ
ยุโรป หมอหุงขาว เตายางและเตาอบยาง มีมูลคา 65.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 57.0 ในตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกา มอเตอรไฟฟา มีมูลคา 
72.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 ในตลาดยุโรป อาเซียนและญี่ปุน 
เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 18.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24.5         
ในตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เครื่องปรับอากาศ มีมูลคา 417.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 21.8 จากตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอาเซียน 
ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก เครื่องซักผา มีมูลคา 80.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 26.5 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และอาเซียน ตู เย็น       
มีมูลคา 156.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 8.0 ในตลาดอาเซียน และญี่ปุน 
และ  พั ด ลม  มี มู ล ค า  6 .8  ล าน เห รี ยญ สห รั ฐฯ  ลดล งร อ ยล ะ  6 .4  
ในตลาดจีน อาเซียน และสหรัฐอเมริกา 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนตุลาคม 2564 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาคาดวา  
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.0-8.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณโควิด-19 
รวมท้ังความตองการสินคาเครื่องใชไฟฟาจากผูบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน
จากผลกระทบของสถานการณน้ำทวม” 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิต สินคาอิ เล็กทรอนิกส  ปรับ ตัวลดลงรอยละ 1 .3         
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยู ท่ี  99.2         
โดยสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก HDD และPrinter โดยลดลงรอยละ 19.4 
และ 12.3 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศ
และตางประเทศลดลง ในขณะท่ีสินคาท่ีปรับตัวเพิ่ม ข้ึน ไดแก PWB, 
Semiconductor devices transistor, PCBA และ IC โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 
28.6, 21.3, 17.1 และ 9.6 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศ
และคำส่ังซ้ือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาการสงออก 3,948.7    
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    
ของปกอน สินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก HDD มีมูลคา 801.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 49.8 ในตลาดญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป อุปกรณ   
กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 177.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 23.5 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาเซียน วงจรรวม มีมูลคา 744.1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 17.2 ในตลาดยุโรป  สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน 
และวงจรพิมพ มีมูลคา 131.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนตุลาคม 2564 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 5.0-10.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีความตองการใชชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร
ในการผลิตสินคาสมัยใหมเพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะสินคา 
IoT เชน สินคาอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา และอุตสาหกรรม
ยานยนต เปนตน” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลติรถยนต 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย ปริมาณการส่งออก
ปริมาณการผลิต

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกันยายน ป 2564  มีจำนวน 

140,038 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2564  รอยละ 34.47 

(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.43 (%YoY) 

จากการปรับลดลงของรถยนตนั่ง และรถยนตกระบะ  1 ตัน และ

อนุพันธ                   

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนกันยายน ป 2564    

มีจำนวน 56,871 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2564 รอยละ 34.84 

(%MoM) เนื่องจากมีการผอนคลายการล็อกดาวนตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 

2564 สงผลให มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับโรงงาน      

ผลิตรถยนตไดรับชิปและช้ินสวนรถยนตมากขึ้น และสถาบันการเงิน     

เริ่มผอนคลายความเขมงวดในการอนุมัติ อยางไรก็ตาม การจำหนาย

รถยนตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 19.12 (%YoY) จากการ

ปรับลดลงของการจำหนายรถยนตน่ัง รถยนตเพื่อการพาณิชย รถยนต

กระบะ 1 ตัน รถยนต PPV และ SUV 

 การสงออกรถยนต ในเดือนกันยายน ป 2564 มีจำนวน 

73,831 คัน เพิ่ม ข้ึนจากเดือนสิงหาคม ป  2564 รอยละ 23.94         

(%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน  รอยละ 15.47    

(%YoY) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัว   

มากขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นในตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา ยุโรป อเมริกากลางและใต อยางไรก็ตาม ตลาดสงออกลดลง

ในตลาดเอเชีย และอเมริกาเหนือ เนื่องจากการแพรระบาดของ        

โควิด-19 ทำใหยอดขายรถยนตในประเทศคูคาลดลง 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตในเดือน

ตุลาคม ป 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ป 2563 เน่ืองจาก 

ผลกระทบทางตรงและทางออมของการแพรระบาดของเช้ือไวรัส       

โควิด-19 เริ่มผอนคลาย” 
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คนั ขอ้มูลรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปริมาณการจาํหน่าย ปริมาณการส่งออก 

ปริมาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกันยายน ป 2564      

มีจำนวน 110 ,017 คัน  เพ่ิม ข้ึนจากเดือนสิงหาคม ป  2564            

รอยละ 36.71 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 37.01 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค และแบบสปอรต   

 การจำหน ายรถจักรยานยนต  ใน เดือนกันยายน                 

ป 2564 มียอดจำหนายจำนวน 109,879 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

สิงหาคม ป  2564 รอยละ 5.22 (%MoM) แตลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 17.66 (%YoY) จากการลดลงของ    

ยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี , 111-125 ซีซี, 

126-250 ซีซี และมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซี     

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกันยายน  ป 2564 

มีจำนวน 24,319 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ป 2564 รอยละ 

33.88 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

14 .71  (%YoY) โดยตลาดส งออกรถจักรยานยนตสำเร็จ รูป           

มีการลดลงในประเทศจีน สหราชอาณาจักร และเมียนมา                 

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนตุลาคม ป 2564 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ป 2563 

เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19”  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

 
ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) เพิ่มข้ึนรอยละ 9.95 จากการขยายตัวของการผลิต
ยางแปรรูปขั้นปฐมทกุชนิด ตามการขยายตัวของตลาดสงออก 

ย างรถ ย น ต  ล ด ล ง ร อ ย ล ะ  3.05 เนื่ อ ง จ า ก
อุตสาหกรรมยานยนต ในประเทศชะลอตัวลงตอเนื่ อง       
จากเดือนกอน    

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 1.30 ตามการชะลอตัวของ 
ตลาดสงออก โดยเฉพาะตลาดสหราชอาณาจักร ญี่ปุน และ
จีน 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ ำย างข น ) ล ด ล งร อยละ 10.28 จ าก ก า รจ ำห น า ย            
ยางแผนรมควันและน้ำยางขนที่ลดลง 

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 6.74 ตามการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 14.88 ตามความตองการใช
ที่ปรับตัวสูงข้ึน  

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 83.64 จากการขยายตัวของ
การสงออกยางแผนรมควันและยางแทงไปยังจีน สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุน และการขยายตัวของการสงออกน้ำยางขนไปยังจีน  

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5.32 ตามการ
ขยายตัวที่ดีของตลาดญี่ปุนและเกาหลีใต  

ถุงมือยาง มมีูลคาลดลงรอยละ 20.07 ตามการชะลอตัว
ของตลาดสหราชอาณาจักร ญี่ปุน และจีน  

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2564   
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน     

ยางแทง และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนม
ความตองการใชของตลาดตางประเทศที่ขยายตัวสูงข้ึน 
อยางไรก็ตาม ฝนที่ตกชุกตลอดชวงเดือนตุลาคมและ
สถานการณน้ำทวมในพื้นที่กรีดยางหลายแหงยังเปนปจจัย
กดดันใหมีปริมาณยางเขาสูตลาดลดลง สำหรับการผลิต
และจำหนายยางรถยนตคาดวาจะชะลอตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอนตามแนวโนมการชะลอตัวของอุตสาหกรรม     
ยานยนต ถึงแมสถานการณการขาดแคลนชิปจะเริ่ม
คลี่คลายลง ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะยังคง
ขยายตัวได แตเปนการขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจาก
ชวงท่ีผานมาจีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
ทางการแพทยในประเทศ ทำใหกลายเปนผูผลิตรายใหญ  
อีกแหงหนึ่งของโลก ประกอบกับจีนมีความสามารถในการ
แขงขันดานราคาสูง ทำใหผูประกอบการไทยเริ่มไดรับคำสั่ง
ซื้อลดลง  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน       
ยางแทง และน้ ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่ มขึ้น
โดยเฉพาะในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศตาง ๆ 
ดังกลาว มีแนวโนมการขยายตัวที่ดี สำหรับการสงออก
ยางรถยนต ค าดว าจะมี มู ล ค าสู ง ข้ึน จากแนวโน ม         
การขยายตัวที่ดีของตลาดสงออกลำดับรอง โดยเฉพาะ
ญี่ปุนและเกาหลีใต ในสวนของการสงออกถุงมือยาง   
คาดวาในภาพรวมจะมีมูลคาลดลง เนื่องจากฐานตัวเลข
ของปกอนคอนขางสูง ประกอบกับไทยมีคูแขงทางการคา
เพ่ิมข้ึน ทำใหตองมีการปรับตัวดานการปรับลดตนทุน  
การผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันดานราคาในตลาดโลกได  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนกันยายน 2564 คาดัชนีผลผลิต อยูที่

ระดับ 94.12 ขยายตัวรอยละ 0.29 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน       

ของปกอน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน 

แผนฟลมพลาสติก ขยายตัวรอยละ 33.30 และบรรจุภัณฑพลาสติก

อื่น ๆ ขยายตัวรอยละ 14.63         

 ดัชนีการสงสินคา เดือนกันยายน 2564 คาดัชนีการสงสินคา 

อยูที่ระดับ 89.91 หดตัวรอยละ 4.55 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑที่หดตัว เชน เครื่องใชประจำโตะ

อาหาร ครัว และหองน้ำ หดตัวรอยละ 19.45 ถุงพลาสติก หดตัว 

รอยละ 13.58 และกระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 8.72 

 การสงออก  เดือนกันยายนป 2564 มีมูลคา 385.57 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 12.39 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 80.21     

กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) ขยายตัวรอยละ 41.91 

และกลุมเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 26.09 

และเมือ่เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวในตลาด

หลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และฟลิปนส 

การนำเขา เดือนกันยายน 2564 มีมูลคา 453.77     

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 19.13 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 

63.61 กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) ขยายตัวรอยละ 

32.08 และกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัว

รอยละ 41.92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนตุลาคม 2564 คาดการณ

การสงออกยังคงขยายตัว อยางไรก็ตาม ตองติดตามสถานการณ   

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  หลังภาครัฐมีการผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน อีกทั้งยังตองติดตามทิศทางราคาน้ำมันดิบโลก  

ที่มีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งน้ำมันดิบเปนวัตถุดิบตั้งตนของเม็ดพลาสติก 

สงผลใหตนทุนวัตถุดบิท่ีใชในการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมพลาสติก

มีตนทุนสูงข้ึนตามไปดวย        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนกันยายน ป  2564 อยูที่ ระดับ 

96.75 หดตัวรอยละ 5.67 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน หดตัวรอยละ 9.46 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก     

เอทานอล หดตัวรอยละ 57.52 สำหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย 

หดตัวรอยละ 4.53 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน        

ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัวสูงสุดไดแก น้ำยาปรับผานุม   

หดตัวรอยละ 15.22 แปงฝุน หดตัวรอยละ 12.79 สบูและ

เครื่องบำรุงผิว หดตัวรอยละ 10.17  
 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น กั น ย า ย น  2564  

อยูที่ ระดับ 98.70 หดตัวรอยละ 3.74 เมื่ อ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑ

พื้ น ฐาน  หดตั วรอยละ  2.06 หดตั ว ในกลุ มผลิตภัณ ฑ   

เอทานอล หดตั วรอยละ 35.84 สำหรับกลุม เคมีภัณ ฑ  

ข้ันปลาย  หดตั วรอยละ  4.18  ผลิตภัณ ฑ ที่ หดตั ว  คื อ  

แปงฝุน หดตัวรอยละ 16.58 น้ำยาปรับผานุม หดตัวรอยละ 

15.18 และสบูและเครื่องบำรุงผิว หดตัวรอยละ 13.12   
 

 การสงออก  เดือนกันยายน 2564 มีมูลคาการสงออก

รวม 929.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 29.73 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐานมีมูลคา     

การสงออก 575.05 ลานเหรียญสหรัฐฯขยายตัวรอยละ 46.27 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ     

ข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 354.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 9.62 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

ปุย ขยายตัวรอยละ 118.74 เคมีภัณฑอินทรีย ขยายตัวรอยละ 

67.81 และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ขยายตัวรอยละ 31.58 การสงออก

ขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และอินโดนเีซีย 

 การน ำเข า  เดื อ น กั น ย า ย น  2564 มี มู ล ค า 

การนำเขารวม 1,629.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 

ร อ ย ล ะ  35.98 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 1,080.77 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 43.10 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน สวนเคมีภัณฑ ข้ันปลายมีมูลคา       

การนำเขา 549.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.85 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนตุลาคม 2564 

คาดการณวา การสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามความตองการ

ของคูคาหลัก สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส         

โควิด-19 เร่ิมผอนคลายและมีแนวโนมผูติดเชื้อลดลง รวมถึง

ภาครัฐของแตละประเทศ มีมาตรการสงเสริมตาง ๆ เพื่อ

กระตุนการบริโภคภายในประเทศ  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต   อุตสาหกรรมปโตรเคมี   เดือน

กันยายน ป 2564 อยูที่ระดับ 115.03 หรือขยายตัวรอยละ 
3.77 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัวลดลง 
รอยละ 3.10 เมื่ อเทียบกับชวงกอน โดยเปนป โตรเคมี          
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Toluene และ Ethylene ขยายตัวรอยละ 
14.19 และ 8.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ  
ป โตรเคมี  ข้ันปลาย ไดแก  ABS และ PP resin ขยายตัว     
รอยละ  10.73 และ 9.30 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส่งสินค้า  เดือนกันยายน อยูที่ระดับ 

118.12 ขยายตัวรอยละ 8.13 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     
ของปกอน และขยายตัวรอยละ 2.28 เมื่อเทียบกับเดือนกอน 
โดยเปนปโตรเคมี ข้ันพื้นฐาน ไดแก Propylene ขยายตัว 
รอยละ 16.16 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ    
ปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PE และ PS resin ขยายตัวรอยละ 
10.84 และ 3.58 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก  เดือนกันยายน ป  2564 มีมูลคา 

1,273.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 50.64 เม่ือ
เที ย บ กั บ ช ว ง เดี ย ว กั น ข อ งป ก อ น  แ ล ะ ข ย า ย ตั ว 
รอยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวใน
กลุมป โตรเคมีขั้นพื้นฐาน เชน Ethylene และ Toluene    
เปนตน  รอยละ 102.11 และขยายตัวในกลุมป โตรเคมี         
ขั้นปลาย เชน PS resin และ PP resin เปนตน ขยายตัว   
รอยละ 40.79 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเข า เดือนกันยายน ป  2564 มีมูลค า 
533.03 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตวัรอยละ 49.47 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 6.26 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
เชน Styrene เปนตน รอยละ 89.70  และขยายตัวในกลุม  
ปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ PS resin เปนตน 
ขยายตัวรอยละ 43.11 สวนหนึ่งมาจากระดับราคาที่เร่ิมมี
ทิศทางเพิ่มข้ึนตามระดับราคาน้ำมันดิบ 

คาดการณ แนวโน ม  เดื อนตุล าคม  ป  2564      
คาดว า  ภ าพรวมของอุตสาหกรรมจะขยายตั วดี ข้ึน          
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการกลับมาผลิต
เพิ่มข้ึนในหลายผลิตภัณฑ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของระดับ
ราคาน้ ำมันดิบในตลาดโลก การฟนตัวของเศรษฐกิจ       
หลังสถานการณไวรัสโควิด-19 ทำใหการผลิตและสงออก     
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 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 ในเดือนกันยายน              

2564 มีค า 101.7 ขยายตั วรอยละ 13.6 เมื่ อ เที ยบ กับ      

ชวงเดียวกันของปกอน ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมไฟฟ า ทำใหผู ผลิตเรงผลิต       

ตามคำสั่งซื้อที่ เพิ่มขึ้นของผู ใช  นอกจากนั้นมีการผลิต       

เพื่อรอจำหนายเนื่องจากราคาเหล็กยังคงมีแนวโนมทรงตัวสูง      

เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวา ดัชนีผลผลิตเหล็กทรงแบน

ขยายตัวแตเหล็กทรงยาวหดตัว โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 119.1 ขยายตัว   

รอยละ 43.5 ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัว ไดแก เหล็กแผน

รีดเย็น ขยายตัวรอยละ 107.7 รองลงมาคือ เหล็กแผน

เคลือบสังกะสี ขยายตัวรอยละ 76.1 และเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวน ขยายตัวรอยละ 13.5  สำหรับผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 86.4 หดตัว  

รอยละ 2.9 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็กเสนกลม 

หดตัวรอยละ 37.0 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ

ชนิดรีดเย็น และเหล็กเสนขอออย หดตัวรอยละ 18.9 และ 

9.7 ตามลำดับ                             

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนกันยายน 2564     

มีปริมาณการบริโภค 1.4 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 20.0    

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเหล็กทรงแบน   

มีปริมาณการบริโภค 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 41.1    

จากการบริโภคเหล็กแผนบางรีดเย็นที่ขยายตัวรอยละ 73.9 

รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 65.7 

และเหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 47.1  สำหรับ

เหล็กทรงยาวมีปริมาณการบริโภค 0.4 ลานตัน หดตัวรอยละ 

11.9 จ ากการบ ริ โภ ค เหล็ ก ล วด  ห ดตั ว ร อย ละ  16.9  

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัว รอยละ 15.8 

 การนำเข า ในเดือน กันยายน 2564 มีปริมาณ     

การนำเขา 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 39.2 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยเหล็กทรงยาวมีปริมาณการนำเขา 

0.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 28.9 จากการนำเขาเหล็กเสน  

ชนิด carbon steel ขยายตัวรอยละ 862.5 (ประเทศหลัก    

ที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต ) รองลงมา คือ 

เหล็กเสน ชนิด alloy steel ขยายตัวรอยละ 247.6 (ประเทศ

หลักที่ไทยนำเขา คือ จีน และญี่ปุน) และเหล็กทอไรตะเข็บ 

ขยายตัวรอยละ 75.3 (ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ จีน) 

สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณนำเขา 0.8 

ลานตัน ขยายตัวรอยละ 42.1 เหล็กทรงแบนที่การนำเขา

ขยายตัว ไดแก เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Carbon steel 

P&O ขยายตัวรอยละ 523.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน) รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดรอน 

ชนิด alloy steel ขยายตัวรอยละ 305.3 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ จีน และญี่ปุน) และเหล็กแผนบางรีดเย็น ชนิด 

alloy steel ขยายตัวรอยละ 166.9 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา 

คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน) 

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดอืนตุลาคม 2564 

คาดการณวา การผลิตเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตั วของ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม เชน 

ราคาสินคาเหล็กตางประเทศ เพราะจะสงผลตอปริมาณการ

ผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  เสนใยสิ่งทอ และผาผืน ขยายตัว รอยละ 0.41 และ 6.31 

ตามลำดับ  เพื่อรองรับการส งออกที่ เพิ่ม ข้ึนอยางตอเนื่อง  

จากการฟนตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

และจีน ประกอบกับฐานที่ต่ำในปกอน ในขณะที่เสื้อผาสำเร็จรูป 

หดตัว รอยละ 3.41 เนื่องจากการบริโภคในประเทศชะลอตัว 

อยางไรก็ตาม หากเทียบกับป  2562 กอนการระบาดของ 

โควิด-19 พบวา การผลิตยังไมฟนตัวตลอดทั้งหวงโซอุปทาน โดย

เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ยังคงหดตัวตอเนื่อง  

รอยละ 15.76  27.22 และ 21.36 ตามลำดับ  

การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ และผาผืน ขยายตัว รอยละ 9.31 และ 

7.39 เนื่องจากฐานที่ต่ำในปกอน ประกอบกับความตองการ

วัตถุดิบเพื่อการสงออกกลับมาขยายตัวในตลาดสำคัญ ในขณะที่

เสื้อผาสำเร็จรูป หดตัว รอยละ 3.52 เนื่องจากกำลังซื้อของ

ผูบริโภคในประเทศชะลอตัว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 
การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ฟนตัว

ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน โดยมูลคาการสงออกกลุมเสนใยสิ่งทอ

เพ่ิมข้ึน รอยละ 32.49 ในตลาดปากีสถาน จีน และอินโดนีเซีย  

กลุมผาผืนเพ่ิมขึ้น รอยละ 15.97 ในตลาดเวียดนาม บังกลาเทศ 

กัมพูชา จีน และอินโดนีเซีย และกลุมเสื้อผาสำเร็จรูปเพิ่มข้ึน 

รอยละ 26.23 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เบลเยียม ฮองกง 

เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดในประเทศคูคาสำคัญคลี่คลาย หลังอัตราการฉีดวัคซีน  

อยูในระดับสูง ทำใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู

ภาวะปกติมากขึ้น การสงออกจึงเพิม่ขึ้น 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2564 

คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัวตอเนื่อง

ดวยฐานที่ต่ำในปกอน ประกอบกับคำสั่งซื้อจากตางประเทศ   

ที่ มี อย างตอ เนื่ อ งตลอด โซ อุปทาน  ในขณ ะที่ ก ารผลิ ต

อุตสาหกรรม เครื่องนุ งห มน าจะชะลอตั วตามกำลั งซื้ อ           

ในประเทศลดลงจากการระบาดของโควิด-19 และได รับ

ผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนพลังงานในจีน สงผลให

วัตถุดิบอยางเสนดายและเสนใยปรับราคาข้ึน และเริ่ม        

ขาดแคลน กระทบตอการผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม ทำให

ผูประกอบการเลื่อนการผลิต ในขณะที่คำสั่งซื้อลวงหนายังมี

จำกัด เนื่องจากความไมมั่นใจตอเวลาในการรับมอบสินคา  

ทั้งนี้ ประเทศคูคาสำคัญอยาง จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

ทยอยฟนตัว และมีความตองการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 

 10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิ ตปู น ซี เมนต รวม  ในเดื อนกันยายน          

ป 2564  มีจำนวน 6.63 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม        

ป 2564 รอยละ 5.97 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 2.31 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

กันยายน ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.02 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนสิงหาคม ป 2564 รอยละ 5.98 (%MoM) 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.63       

(%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม  ในเดือนกันยายน     

ป 2564 มีจำนวน 0.65 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม     

ป  2564  รอยละ 12.89 (%MoM)  และลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 41.29 (%YoY) เปนผลจากการ

ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดบังคลาเทศ  กัมพูชา  และเมียนมา 

โดยลดลง รอยละ  31.51  19.93   และ 18.85  ตามลำดับ 

 คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนตุลาคม ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  คาดวาอาจจะปรับตัวลดลง 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน    

ป 2564 มีจำนวน 3.27 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม        

ป 2564 รอยละ 7.14 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 4.41 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)      

ในเดือนกันยายน ป 2564 มีปริมาณการจำหนาย 3.02 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนสงิหาคมป 2564 รอยละ 5.99 (%MoM) และ

ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.67 (%YoY)  

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน 

ป 2564 มีจำนวน 0.30 ลานตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 

ป 2564 รอยละ 3.46  (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 3.22 (%YoY)  เปนผลจากการปรับลดคำสั่งซื้อ

จากตลาดกัมพูชา  และเมียนมา  โดยลดลง รอยละ  23.92  และ 

18.82 ตามลำดับ 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม ป 2564  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  คาดวาจะยังปรับตัวลดลงเนื่องจากเกิดภาวะ
น้ำทวมในบางพ้ืนที่ แมวาการกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
ภาครัฐจะไดรับงบประมาณใหมแลว แตภาวะน้ำทวมท่ีเกิดข้ึน  
เปนอุปสรรคในการเดินหนากอสราง 

 


