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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 1/2565 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2565  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัว รอยละ 1.4 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในไตรมาสท่ี 4/2564 ที่ขยายตัวรอยละ 4.7  ซึ่งสวนหนึ่งไดรับผลกระทบ
จากปญหาขอจำกัดในหวงโซอุปทานโลก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญท่ีขยายตัวในไตรมาสท่ี 1/2565 อาทิ การกลั่น
ปโตรเลียม เปนผลจากนโยบายการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติในปนี้ รวมถึงการผอนคลายนโยบายควบคุม   
การระบาดของเชื้อโควิดมากขึ้น หลังจากประชากรไดรับวัคซนีทั่วถึงและครอบคลุม ทำใหมีการเดินทางเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนที่รัฐยังคงนโยบายควบคุมการระบาดอยางเขมงวด น้ำตาล เนื่องจากปนี้มีออยเขาโรงงาน
มากกวาปกอน  ยานยนต ปจจัยหลักมาจาก สถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่ทยอยคลี่คลาย และรายได
เกษตรกรในปนี้ที ่เพิ ่มขึ ้นกวาปกอน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เนื ่องจากตลาดโลกยังคงมีความตองการใชชิ ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การผลิตเบียร ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐผอนคลายมาตรการควบคุม
การระบาดในภาคธุรกิจรานอาหารและสถานบริการมากขึ้น ตั้งแตชวงปลายปกอน รวมถึงผูผลิตไดปรับขึ้นราคาเบียร 
ตามตนทุนท่ีสูงขึ้น ทำใหรานคามีการสำรองสินคาไวมากขึ้น  

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 2/2565  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะหดตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคาดวาตนทุน
วัตถุดิบในไตรมาสที่ 2  ยังปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตมีแนวโนมทรงตัวในไตรมาสที่ 3  ประกอบกับตนทุนพลังงานและ
การขนสงในไตรมาสที่ 2 ที่ยังมีแนวโนมสูง ทำใหราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยูในระดับสูง ผูบริโภคจึงชะลอคำสั่งซื้อ 
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณเงินเฟอที่ทำใหราคาสินคาเหล็กและผลิตภัณฑตอเนื่องเริ่มปรับตัวสูงขึ้น       
และตนทุนเหล็กในประเทศจีนที่ต่ำกวาประเทศไทย อาจทำใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง ตองการนำเขา
ผลิตภัณฑเหล็กมากกวาการซ้ือในประเทศ                 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัวประมาณรอยละ 3.0 และ 
10.0 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดโลกยังคงตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน การผลิตสินคาสมัยใหม อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และการผลิตยานยนตไฟฟา เปนตน รวมท้ังการขยายโครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G 
ทำใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

↔  รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 450,000 คัน โดยแบงเปน การผลิต    
เพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 45-50 

↔  รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที ่ 2 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 450,000 คัน           
โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื ้อขายสินคา
ออนไลน ในสวนการสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ 
 สิ่งทอและเครื่องนุงหม  จะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคจากประเทศคูคาสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน 
และยุโรป ที่ฟ นต ัวอยางตอเนื ่องตลอดโซอ ุปทาน ประกอบกับอุปสงคในประเทศเริ ่มกลับมาจากนโยบาย               
การเปดประเทศ แมจะยังคงไดรับผลกระทบจากปญหาคาระวางเรือ รวมทั้งตนทุนพลังงานที่ทำใหราคาวัสดุ และ
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
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 ไมและเครื่องเรือน คาดวา ปริมาณการผลิตเคร่ืองเรือนทำดวยไมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในสวนของปริมาณการจำหนายเคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศ คาดวา
จะยังคงชะลอตัว ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากความตองการของประเทศคูคา
สำคัญที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
 ยา คาดวาปริมาณการผลิตและการจำหนายยาในประเทศ มีแนวโนมขยายตัวดีอยางตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรคที่เพิ่มขึ้น สำหรับการสงออกคาดวาจะมีแนวโนม
การขยายตัวท่ีดีเชนกัน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม     
 ยาง และผลิตภัณฑยาง คาดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิต            
เพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ในสวนของปริมาณการผลิตยางรถยนตคาดวาจะขยายตัว    
อยางตอเนื่อง จากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทางดานปริมาณ   
การผลิตถุงมือยางคาดการณวาจะขยายตัวจากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศเปนหลัก 
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล็กนอย เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการผอนคลายมาตรการของรัฐ 
การมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาในประเทศมากขึ้น และปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา ที่สงผลดีตอการสงออก 
อยางไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหารและราคาพลังงานยังคงอยูในระดับสูงจากสถานการณความขัดแยง
ระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะสงผลตอตนทุนภาคอุตสาหกรรมและกำลังซื้อของผูบริโภค  
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 1/2565 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2565 

GDP  
ขยายตัวรอยละ 2.2 (%YoY) 

 
 
      
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ  ม ว ล ร ว ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ  GDP 
ในไตรมาสที ่ 1 ของป 2565 ขยายตัวร อยละ 2.2      
โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาที่ขยายตัว
รอยละ 1.8 และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนที่หดตัวรอยละ 2.4 
 

 

 

 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 1.9 (%YoY) 

 
 

     GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ของป 2565 
ขยายตัวร อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา              
ท่ีขยายตัวรอยละ 3.8 และขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนทีข่ยายตัวรอยละ 1.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 1.4 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ขยายตัวรอยละ 3.4 

(%YoY) 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยู ท ี ่ระดับ 105.16 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ านมา 
(100.17) รอยละ 4.98 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2564 (103.70) รอยละ 1.4  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตน้ำตาล   
การผลิตเครื ่องปรับอากาศ และการผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีต ปูนซีเมนต และและ ปูนปลาสเตอร เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลใหด ัชน ีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
ไดแก การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
การผลิตน้ำตาล และการผลิตยานยนต เปนตน 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ดัชนีการสงสินคาอยู ท่ี
ระดับ 103.60 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (101.98) 
รอยละ 1 .59 และเพิ ่ มขึ ้ นจากไตรมาสเดี ยวกัน    
ของป 2564 (100.22) รอยละ 3.4 
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีการสงสินคาเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผล ิตน้ำตาล การผลิต
เครื่องปรับอากาศ และการผลิตเครื่องใชในครัวเรือน 
เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก การผลิต
น้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
และการผลิตยานยนต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ขยายตัวรอยละ 2.4 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อยูที่รอยละ 66.35 

 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยูท่ีระดับ 139.36 ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา (144.00) 
รอยละ 3.23 แตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
(136.14) รอยละ 2.4 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และการผลิต
เหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก 
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต
ชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาข้ันมูลฐาน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที ่ระดับรอยละ 66.35 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(รอยละ 64.51) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 
2564 (รอยละ 66.32) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตน้ำตาล   
การผลิตเครื ่องปรับอากาศ และการผลิตเคมีภ ัณฑ      
ขั้นมูลฐาน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมท่ีสงผลใหอัตราการใชกำลังการ
ผลิตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก   
การผล ิตผล ิตภ ัณฑท ี ่ ได จากการกล ั ่นป โตรเล ียม  
การผลิตน้ำตาล และการผลิตยานยนต เปนตน 
 
 
 
 
 
 

  
 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   



 

9 
 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 1 อยูท่ีระดับ 87.97 

 
 

     ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2565 ดัชนีความเชื ่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 87.97 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาส       
ที่ผานมา (84.77) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ป 2564 (85.30) ส วนดัชนีความเชื ่อมั ่นคาดการณ
ลวงหนา 3 เดือน อยู ที ่ระดับ 97.70 เพิ ่มขึ ้นจาก   
ไตรมาสเดียวกันของป 2564 (92.37)  
     ปจจัยท่ีสนับสนุนการเพิ ่มขึ ้นของความเชื ่อม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาส 1 ป 2565 ใหกลับมา
อยูในระดับใกลเคียงกับชวงกอนเกิดวิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 เป นผลมาจากการผอนคลายมาตรการ    
ล็อกดาวนของภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทยอยฟนตัว และดำเนินธุรกิจไดตามปกติ นอกจากนี้ยัง
มีมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของรัฐบาลผานโครงการ   
คนละครึ่งเฟส 4 และเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
เพื ่อชวยเพิ ่มกำลังซ ื ้อใหก ับประชาชน อยางไรก ็ดี      
ปจจัยลบท่ีสงผลตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ อาทิ
เช น ปญหาต นทุนประกอบการที ่ส ูงข ึ ้นจากราคา
พลังงาน (น้ำมัน) ราคาวัตถุดิบ ราคาคาขนสงที่เพ่ิม
สูงขึ้น ปญหาการขาดแคลนตูคอนเทรนเนอรและอัตรา
คาระวางเรือขนสงสินคาทางทะเลที่ยังคงอยูระดับสูง
ตอเนื่องมาตั้งแตตนป 2564 จากสถานการณเงินเฟอ 
ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน รวมท้ังนโยบาย
โควิดเปนศูนยของจีน อาจเปนตัวเรงใหหวงโซการผลิต
ในประเทศชะลอตัวลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

“การคาตางประเทศในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ทั้งการสงออกและนำเขาขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยไดรับปจจัยบวกจากอุปสงคประเทศคูคาหลักของไทยท่ีฟนตัวขึ้น โดยเฉพาะการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมหลักอยางชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ อันเปนผลจากหลายประเทศ
ปรับตัวใชมาตรการอยูรวมกับโควิด สงผลใหกิจกรรมการดำเนินธุรกิจประเภทตาง ๆ ขับเคลื่อนตอไปได เชนเดียวกับ
การนำเขาที่ขยายตัวในทิศทางเดียวกันทั้งการนำเขาเชื้อเพลิง สินคาทุน สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สะทอนไดวา 
การผลิตเพื่อรองรับตลาดสงออกยังคงมีแนวโนมเติบโตไดในระยะขางหนา 

การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 1 ป 2565 มมีูลคาท้ังสิ้น 148,146.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมี
มูลคาการสงออก 73,601.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมูลคาการนำเขา 74,545.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยดุลการคาไตรมาสที่ 4 ป 2564 ขาดดุล 943.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
โครงสรางการสงออกสินคา 

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 73,601.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพิ่มขึ ้นรอยละ 14.9 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี ่ยนแปลง ดังนี้ สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 5,881.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.9 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร      
มีมูลคาการสงออก 5,720.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28.0 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
59,420.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.9 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 2,579.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.7 

สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกขยายตัว อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 5,504.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 204.7) เครื ่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
5,431.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.6) เม็ดพลาสติก (มูลคาการสงออก 3,037.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 19.5) เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 2,538.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.7) และแผงวงจร
ไฟฟา (มูลคาการสงออก 2,305.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.7) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
 
 ไตรมาสที่ 1 ป 2565 การสงออกสินคาไปยังตลาดคูคา
หล ักของไทยม ีการขยายต ั ว เพ ิ ่มข ึ ้นท ุกตลาด โดย
สหรัฐอเมริกาขยายตัวมากที่สุด ถัดมา คือ อาเซียน สหภาพ
ยุโรป จีน และญี่ปุน ซึ่งสัดสวนการสงออกทั้ง 5 ตลาด ไดแก 
อาเซียน (9 ประเทศ) สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพ
ยุโรป (27 ประเทศ) รวมรอยละ 68.7 และการสงออกไปยัง
ตลาด อ่ืน ๆ ร อยละ 31.3 ของการส  งออกท ั ้ งหมด               
มรีายละเอียด ดังน้ี 

 
 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียนรอยละ 24.3 
สหรัฐอเมริการอยละ 16.2 จีนรอยละ 11.3 ญี่ปุนรอยละ 
8.8 และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) รอยละ 8.0  

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ประเทศคูคาหลักของ
ไทยขยายตัวในทุกตลาด โดยสหรัฐอเมริกาขยายตัวมากที่สุดรอยละ 24.1 รองลงมา คือ อาเซียน ขยายตัว
รอยละ 17.0 สหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 5.7 จีน ขยายตัวรอยละ 4.2 และญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 1.2 

 
โครงสรางการนำเขาสินคา 

 
การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 มมูีลคานำเขา 74,545.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง       
มีมูลคาการนำเขา 14,267.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 86.3 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 17,319.7   
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.0 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 30,347.8 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.3 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 8,562.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
10.9 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 3,005.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 20.2 และ
สินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 1,042.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1,965.4 
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ตลาดนำเขาสินคา 
  
 
 
  

 ไตรมาสที ่ 1 ของป 2565 ตลาดนำเขาสำคัญของไทย
ขยายตัวในทุกตลาด โดยจีนขยายตัวมากที่สุด ลำดับถัดมา คือ 
อาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และญี่ปุน   
ทั้ง 5 ตลาดมีสัดสวนการนำเขารวมรอยละ 65.2 และการนำเขา
จากตลาดอื ่น ๆ ร อยละ 34.8 ของการนำเขาทั ้งหมด ซึ ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจากจีนรอยละ 23.6 อาเซียนรอยละ 17.7 ญี ่ปุ นรอยละ 12.1 สหภาพยุโรป           

(27 ประเทศ) รอยละ 6.2 และสหรัฐอเมริการอยละ 5.5  
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการนำเขา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในตลาดหลักขยายตัวทุกตลาด 

ซึ่งจีนขยายตัวสูงที่สุดรอยละ 19.2 ถัดมา คือ อาเซียน ขยายตัวรอยละ 17.4 สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 
16.7 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 10.8 และญี่ปุนขยายตัวรอยละ 0.6 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 

เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 1 ป 2565 
 

“เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยูในเกณฑด ีสะทอนไดจากบรรยากาศการผลิตและการคาที่โดยรวมขยายตัวตอเนื่อง 
ขณะที่อัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ ้น ดานอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในหลายประเทศยังคงอัตราเดิมมีเพียงสหรัฐฯ           
ที่ปรับตัวขึ้นเล็กนอย สำหรับอัตราการวางงานทรงตัวอยูในระดับสูง” 

 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 1 ป 2565 
 Quarterly Growth (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rate 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  4.3  8.0  5.4  18.8  22.6 At 4.10 At 0.25-0.50 
จีน  4.8  1.2  5.0b    15.6  10.9 At 3.96a At 4.35 

ญี่ปุน   0.4a  0.9  0.6    4.4   22.8 At 2.63 At -0.10 

เกาหลีใต  3.1  3.8  4.7  18.3  29.5 At 3.50 At 1.25 

สิงคโปร  3.4    4.6  7.1  17.1  21.4 At 1.90 n.a. 

ไทย   2.2   4.7  1.4  14.9  18.4 At 1.53 At 0.50 

ที่มา: ceicdata, https://www.nesdc.go.th, http://tradereport.moc.go.th 
หมายเหตุ: a = ตัวเลขไตรมาสที่ 4 ป 2564, b = ตัวเลขประมาณการณไตรมาสที่ 1 ป 2565, n.a. = ไมปรากฏขอมูล  

  

 เศรษฐกิจโลกมีทิศทางขยายตัวตอเนื่อง ภายหลังหลายประเทศใชนโยบาย Living with Covid เปนปจจัย   
ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนตอไปได สะทอนไดจากการคาระหวางประเทศทั้งการสงออกและนำเขาที่ขยายตัว 
ชวยผลักดันใหการผลิตเติบโตตามไปดวย ในสวนของอัตราเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวขึ้น เนื่องจากราคาพลังงานอยูใน
ระดับสูงตามราคาน้ำมันดิบและตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ดานอัตราการวางงานยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง สำหรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายหลายประเทศคงอัตราเดิม เพ่ือกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ 
ปรับตัวขึ้นรอยละ 0.25-0.50 
 สถานการณราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยูในระดับสูง ผลพวงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและ
ยูเครน อีกทั้งกลุมโอเปกและโอเปกพลัสดำเนินการผลิตแบบคอยเปนคอยไป สงผลใหอุปทานตึงตัว ขณะที่อุปสงค  
การใชน้ำมันขยายตัวตอเนื่องตามการดำเนินธุรกิจท่ีฟนตัวขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 1 ป 2565 เฉลี่ยอยูที่ 
96.1 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 เฉลี่ยอยูที่ 69.5 ดอลลารสหรัฐฯ /
บารเรล ดานราคาน้ำมันดิบ NYMEX เดือนมีนาคมเฉลี่ยอยูที่ 108.3 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 
 สำหรับประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลก อาทิ ความตึงเครียดระหวางรัสเซียและยูเครน 
รวมถึงนโยบาย Zero Covid ของจีนที ่แมจะเริ ่มผอนคลายมาตรการล็อกดาวนบางพื ้นที่ แตอาจกอใหเกิด       
การชะงักงันของหวงโซอุปทานการผลิตและการขนสง กอปรกับราคาพลังงานยังคงมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นและสงผล
ใหตนทุนสินคาโภคภัณฑปรับตัวสูงขึ้น จึงอาจฉุดรั้งใหกำลังซื้อผูบริโภคชะลอตัวลงและอาจกดดันใหเศรษฐกิจ   
ฟนตัวไดชา อยางไรก็ตาม อุปสงคในประเทศคูคาหลักของไทยยังคงสงสัญญาณฟนตัวไดดี รวมทั้งอุตสาหกรรม     
บางกลุมอาจขยายฐานตลาดสงออกทดแทนสินคาที่ถูกคว่ำบาตรระหวางรัสเซียกับประเทศที่ไมสนับสนุนสงคราม     
ในตลาดโลกได ซึ่งเปนปจจัยเชิงบวกตอการผลิตเพ่ือรองรับตลาดสงออกในระยะถัดไป 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท่ี 1/2565  
และแนวโนมไตรมาสที่ 2/2565 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลค่าการนําเข้า 

 

 

 
 

 

 
 

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและสถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้               
แห่งประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 98.1 หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.4 (%YoY) 

แตขยายตัวจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 3.7 (%QoQ) เนื่องจากราคา

เหล็กสูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที ่ผานมา สงผลตอกำลัง     

การซื้อของผูบริโภคที่ลดนอยลง โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน     

ของปกอน การผลิตเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 9.9 ผลิตภัณฑที่การผลิต

หดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 16.3 รองลงมา คือ 

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน หดตัวรอยละ 6.7 และเหล็กแผนเคลือบ

โครเมี่ยม หดตัวรอยละ 4.1 สำหรับ การผลิตเหล็กทรงยาวหดตัวรอยละ 

6.9 โดยผลิตภัณฑที ่มีการผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กโครงสราง

รูปพรรณชนิดรีดเย็น หดตัวรอยละ 15.7 รองลงมา คือ ลวดเหล็กแรงดึง

สูง หดตัวรอยละ 10.1 และ เหล็กเสนขอออย หดตัวรอยละ 9.5  

  

  การบร ิ โภคในประเทศ  ไตรมาสท ี ่  1 ป   2565 

มีปริมาณ  4.0  ลานตัน หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ

17.8 (%YoY) และหดตัวจากไตรมาสที่ผานมา รอยละ 4.3 (%QoQ)

โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภคเหล็กทรงแบน 

หดตัวรอยละ 16.6 จากการบริโภคเหล็กแผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 

21.7 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 14.5  และเหล็ก

แผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 5.1 สำหรับการบริโภคเหล็กทรงยาว

หดตัวรอยละ 19.7 จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน 

หดตัวรอยละ 24.3  และเหล็กลวด หดตัวรอยละ 17.6   

  การนำเขา ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 2.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 8.7

(%YoY) แตหดตัวจากไตรมาสที่แลวรอยละ 15.9 (%QoQ) โดยเมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนำเขาเหล็กทรงยาวขยายตัว

รอยละ 1.4 ผลิตภัณฑที่มีการนำเขาขยายตัวมาก คือ เหล็กลวด ประเภท 

Stainless steel ขยายตัวรอยละ 64.3 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

จีน ไตหวัน และ ญี่ปุ น) รองลงมา คือ ทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัว

รอยละ 44.4 และเหล็กเสน ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 

24.4  สำหร ับการนำเข าเหล ็กทรงแบน ขยายต ัวร อยละ 11.2

ผลิตภัณฑที่การนำเขาขยายตัวมากที่สุด คือเหล็กแผนบางรีดรอน 

ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 153.9 (ประเทศหลักที ่ไทย

นำเขา คือ ญี ่ปุ น) รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ประเภท 

Stainless steel ขยายตัวรอยละ 79.0 และเหล็กแผนบางรีดเย็น 

ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 30.3  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 

คาดการณวาจะหดตัวเล็กนอยเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เนื ่องจากคาดการณว าตนทุนวัตถุดิบในไตรมาส 2 

ย ังปร ับเพ ิ ่มข ึ ้นเล ็กน อย แต ม ีแนวโน มทรงต ัวในไตรมาส 3 

ประกอบกับตนทุนพลังงานและการขนสงในไตรมาส 2 ที่ยังมีแนวโนมสูง

ทำใหราคาเหล็กในตลาดโลกยังอยู ในระดับสูง ผู บริโภคจึงชะลอ

คำสั่งซื้อ อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงจากสถานการณเงินเฟอ ที่ทำให

ราคาสินคาเหล็กและผลิตภัณฑตอเนื่องเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และตนทุน

เหล็กในประเทศจีนที่ต่ำกวาประเทศไทย อาจทำใหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมตอเนื่องตองการนำเขาผลิตภัณฑเหล็กมากกวาการซื้อใน

ประเทศ 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 1 ป 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564   จากการผลิตผลติภณัฑในกลุมเหล็กทรงแบน

และทรงยาว เชน เหล็กแผนรีดเยน็ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหลก็โครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็น ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กเสนขอออย 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     

 

การผลิตเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2565 ดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 109.3 โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 
10.7 (%QoQ) แตลดลงเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 
ของป  ก  อน ร  อยละ 2.4  (%YoY) เน ื ่ องจากตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศมีคำสั่งซื้อที่ลดลงและ  
สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ที ่มี
แนวโน มลดลง โดยส ินค าที่ ปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้น ได แก  
เครื่องปรับอากาศ สายเคเบิ้ล สายไฟฟา และ กระติกนำ้รอน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.1, 18.6, 16.2 และ 14.9 ตามลำดับ  

      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 1 ป 2565 
สินคาที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ไดแก เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผา พัดลมตามบาน 
หมอหุงขาว และ คอมเพรสเซอร ลดลงรอยละ 92.1, 
59.3, 11.6, 6.4 และ 1.4 ตามลำดับ  

   การนำเขาเครื ่องใชไฟฟา ไตรมาสที ่ 1 ป 2565       
มีมูลคา  4,471.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาส       
ท ี ่แล ว ร อยละ 3.6 (%QoQ) แตเพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.6 (%YoY) โดยสินคาหลักที่มี
การนำเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องซักผา หมอหุงขาว พัดลม 
และ ตูเย็นปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1, 16.9, 12.8 และ 
1.3 ตามลำดับ 

   การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 1 ป 2565 มีมูลคา  
การสงออก 7,582.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ ่มขึ้น     
จากไตรมาสที่แลวรอยละ 4.8 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 6.2  (%YoY) จากตลาด
อาเซียน โดย ตูเย็น และ เครื่องปรับอากาศปรับตัวเพิ่มข้ึน 
รอยละ 8.0 และ 6.4 ตามลำดับ ในขณะที ่ เครื ่องซักผา  
เตาอบไมโครเวฟ และ พัดลม ปรับตัวลดลงรอยละ 9.8, 8.3 
และ 5.6 ตามลำดับ 

  

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ของป 2565 คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ประมาณ รอยละ 2.0 และ 3.0 ตามลำดับ เนื่องจากผูบริโภคไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น สถานการณการแพรระบาด          
จึงคลี่คลายขึ้นตามลำดับ จากสถานการณโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและการทยอยเปดเมืองในหลายประเทศ สงผลบวกตอการขยายตัว     
ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ตองจับตาซึ่งอาจสงผลลบตอการผลิตและสงออกได เชน การกลายพันธุ
ของ โควิด-19 

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ลดลงรอยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดยีวกันกับปกอน โดยสินคา
ที่มีการปรับตวัลดลง ไดแก เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผา พัดลมตามบาน หมอหุงขาว และ คอมเพรสเซอร  

 

7,582.3 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสท่ี 2 ของป 2565  
คาดวา จะมีดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกขยายตัวประมาณรอยละ 3.0 และ 10.0 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดโลกยังคง

ตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน การผลิตสินคาสมัยใหม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และการผลิตยานยนตไฟฟา เปนตน 
รวมทั้งการขยายโครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และ IoT ทำใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกส         
จากในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามสถานการณการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอรและสถานการณ
เงินเฟออาจสงผลกระทบตอหวงโซอุปทาน ราคาวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสได 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส  
 

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 100.0 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 1.5 (%QoQ) 
แตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 (%YoY) 
โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก แผงวงจร (PWB), 
วงจรรวม (IC), วงจรพ ิมพ   (PCBA) และ Semiconductor devices 
transistor โดยปรับต ัวเพิ ่มข ึ ้นร อยละ 14.1, 11.8, 10.6 และ 0.6 
ตามลำดับ ในขณะที่สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ 
Printer โดยปรับตัวลดลงรอยละ 13.3 และ 5.6 ตามลำดับ เนื่องจาก 

ตลาดโลกยังคงมีความตองการใชชิปเซมิคอนดักเตอรและ
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในการผลิตอุปกรณ IoT สินคาสมัยใหม 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และการผลิตยานยนตไฟฟา 
รวมทั ้งการขยายการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data 
Center ทำใหยังคงมีความตองการสินคาอิเล ็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาสถานการณการขาดแคลนชิป
เซมิคอนดักเตอรและวัตถุด ิบยังคงสงผลตอการผลิตใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสก็ตาม 
     การนำเข าส ินค าอ ิ เล ็กทรอน ิกส ในไตรมาสที่  1  
ป 2565 มีมูลคาการนำเขา 11,754.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.8 (%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส เด ี ยวก ั นของป  ก  อน ร  อยละ  17 .4  (%YoY)  
โดยสินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก วงจรรวม (IC) 
เคร ื ่องคอมพิวเตอร   มอน ิ เตอร   วงจรพ ิมพ  และไดโอด 
ทรานซ ิสเตอร  อ ุปกรณ ก ึ ่ งต ั วน ํ าและส  วนประกอบ  
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 34.9, 32.8, 31.5, 25.5 และ 21.8 
ตามลำดับ ในขณะที่เคร ื ่องพิมพ เคร ื ่องทำสำเนาและ
สวนประกอบ และเครื่องโทรศัพทและอุปกรณ ปรับตัวลดลง
รอยละ 21.8 และ 17.7 ตามลำดับ  
    การส  งออกส ินค  าอ ิ เล ็ กทรอน ิกส  ไตรมาสที่  1  
ป 2565 มีมูลคาการสงออก 11,017.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.1 (%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส เด ี ยวก ั นของป  ก  อน ร  อยละ  11 .1  (%YoY)  
จากการส  งออกไปตลาดหล ักปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้น ได แก  
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน เพิ่มข้ึนรอยละ 52.9, 22.0 และ 
8.6 ตามลำดับ โดยสินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก 
HDD, อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานชิสเตอร และไดโอดอื่น ๆ และ
วงจรพิมพ เพิ่มขึ้นรอยละ 35.4, 21.7 และ 18.5 ตามลำดับ
ในขณะที่เครื ่องคอมพิวเตอร วงจรพิมพ และเครื ่องพิมพ 
เครื่องทำสำเนา และสวนประกอบ ปรับตัวลดลงรอยละ 18.8, 
6.1 และ 4.4 ตามลำดับ 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ตลาดโลกยังคงมีความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสินคาที่มีการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก แผงวงจร (PWB),      
วงจรรวม (IC), วงจรพิมพ (PCBA)  และ Semiconductor devices transistor และมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนในตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน 
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 

 จากการคาดการณ  โดยสำน ักงานเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรม  
ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 450,000 คัน 
โดยแบงเปน การผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อ
สงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสท ี ่  1 ป  2565 ม ีจำนวน 480,078 คัน 

เพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสที ่  4 ป 2564 ร อยละ 1.33 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
รอยละ 3.06 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน การผลิต
รถยนตนั ่ง รอยละ 28 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ 
รอยละ 70 และรถยนตเพื่อการพาณิชยอ่ืน ๆ รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที่  1 ป   2565 ม ีจำนวน 231,189 คัน 

เพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสที ่  4 ป 2564 ร อยละ 1.76 
(%QoQ) และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 19.09 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน 243,124 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 13.70 (%QoQ) 
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
5.81 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน การสงออก
รถยนตนั่ง รอยละ 25 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 66 
และรถ PPV รอยละ 9 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต 

 ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มมีูลคา 2,595.34 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 7.22 
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปก อน 
รอยละ 4.27 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และอินโดนีเซีย 

มูลคาการนำเข าของสวนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต  
ในไตรมาสที ่1 ป 2565 มมีูลคา 2,030.95 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 23.80 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 30.28 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน จีน 
และอินโดนีเซีย 

465,833

378,768 367,345

473,759 480,078

194,137 179,054
158,740

227,188 231,189

258,108 215,381 
203,992

281,713
243,124

1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 1Q2565

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

2,711.20
2,556.20 2,481.07 2,420.54

2,595.34

2,913.16 2,898.30 2,856.42
2,665.20

2,030.95

1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 1Q 2565

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มปีริมาณการผลติขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการเพ่ิมข้ึน
ของการจำหนายในประเทศเนื่องจากรัฐบาลใหมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวจากผลกระทบ
จากโควิด-19 อยางไรก็ดี ตลาดสงออกชะลอตัว โดยเปนการลดลงของรถยนตนั่ง เนื่องจากขาดชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอรสำหรับการผลิต
รถยนตนั่ง 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 

 
 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่2 ของป 2565 
 จากการคาดการณโดยสำน ักงานเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม    
ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 
450,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  
และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน  489,238 คัน ลดลง

จากไตรมาสท ี ่  4 ป   2564 ร อยละ 2.38 (%QoQ)  
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยะ 5.25 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน  448,147 คัน เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 10.85 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 2.92 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสท ี ่  1  ป   2565 ม ีจำนวน 266,098 คัน  

(เปนการสงออก CBU 110,127 คัน และ CKD 155,971 
ชุด) เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 4 ป 2564 รอยละ 8.33 
(%QoQ) แต ลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน  
รอยละ 1.25 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 264.59 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 6.47 
(%QoQ) แต ลดลงจากไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน  
รอยละ 10.51 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก กัมพูชา บราซิล และ
ญี่ปุน 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 327.04 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 30.42 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 23.00 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำคัญของ
ส วนประกอบและอุปกรณรถจ ักรยานยนต  ได แก  
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน  

516,360 
488,908 

274,181 

501,160 489,238 

435,443 436,836 
329,926 

404,276 
448,147 

269,472 

194,643 
233,226 245,626 266,098 

1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 1Q 2565

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

295.65

222.96 219.10
248.51

264.59265.88

263.49 266.70
250.75

327.04

1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 1Q 2565

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเปนการลดลงของตลาดสงออก อยางไรก็ดี ตลาดในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ
เริ่มฟนตัวจากรัฐบาลผอนคลายมาตรการล็อกดาวน รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรปรับตัวดีข้ึน 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 

การผลิตและการจำหนาย 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 1 ป 2565 ขยายตัวรอยละ 4.64  
เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตหดตัวรอยละ 2.63 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนีผลผลิต
ท่ีหดตัว เชน สีน้ำมัน เอทานอล และ น้ำยาลางจาน เปนตน  

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 1 ป 2565 หดตัวรอยละ 1.65 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัวรอยละ 
8.59 เม ื ่อเท ียบกับไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน (%YoY)  
ดัชนีการสงสินคาที่หดตัว เชน ปุยเคมี สีน้ำมัน และน้ำยา 
ลางจาน เปนตน 

การสงออกเคมีภ ัณฑ  ไตรมาสที ่  1 ป  2565 ม ีม ูลคา 
2,749.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 0.77  เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตขยายตัวรอยละ 16.89  
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยผลิตภัณฑ
หลักท่ีสงผลใหม ูลคาการสงออกขยายตัว เชน ปุ ยเคมี 
เคมีภ ัณฑอนินทรีย และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด การสงออก
ขยายตัวในตลาดหลัก เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และเวียดนาม 

การนำเขาเคมีภัณฑ  ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 มีมูลคารวม  
5,203.31 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.87 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 20.31           
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปก อน  (%YoY) โดย
ผลิตภัณฑหลักที ่ส งผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 
ปุยเคมี เคมีภัณฑอนินทรีย และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 

คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก สงผลใหความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่
สงผลกระทบตอการสงออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และสถานการณความขัดแยงระหวาง
รัสเซียและยูเครน 

   
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 1 ป 2565 มูลคาการสงออกและการนำเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การสงออกขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัว และคาเงินบาทที ่ออนคาสงผลให
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑท่ีเกี่ยวของขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เชน ปุยเคมี เคมีภัณฑอนินทรีย และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด เปนตน 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

 
 
การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ขยายตัวรอยละ 

1.05 เม ื ่ อเท ียบก ับไตรมาสก อนหน า (%QoQ)            

แตหดตัวรอยละ 2.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  

ของปกอน (%YoY) ซึ ่งดัชนีผลผลิตที่หดตัวมากที ่สุด 

ไดแก ทอและขอตอพลาสติก  
 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ขยายตัว           

รอยละ 1.55 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 

แตหดตัวรอยละ 0.70 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%YoY) ซึ ่งด ัชนีการสงส ินคาท่ีหดตัว            

มากท่ีสุด ไดแก ทอและขอตอพลาสติก  
 

มูลคาการส งออก ไตรมาสที ่  1 ป 2565 มีมูลคา 

1,176.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.51 

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว

รอยละ 4.98 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) โดยกลุ มผลิตภัณฑที ่ม ีการสงออกขยายตัว

สูงสุด ไดแก กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) 

มูลคาการนำเข า ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 มีม ูลคา 

1,377.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.31 

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว

รอยละ 4.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) โดยกลุ มผลิตภัณฑที ่ม ีการนำเขาขยายตัว

สูงสุด ไดแก กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

มูลคาการสงออก – การนำเขา (ตัน) 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 
 คาดวาปริมาณการสงออกและปริมาณการนำเขาจะขยายตัว  เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑพลาสติก   
ในประเทศคู คาหลักยังคงขยายตัว อยางไรก็ตาม ตองคำนึงถึงปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม ทั ้งจาก
ผลกระทบจากสงครามระหวางรัสเซียและยูเครน และสถานการณราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น       
อยางตอเน่ือง 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณการสงออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน   
ของปกอน โดยขยายตัวตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส และ 
อินโดนิเซีย อยางไรก็ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหมีตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
สินคาเพิ่มขึ้น ผูประกอบการเริ่มชะลอการผลิตเพ่ือรอดูสถานการณดานราคาวัตถุดิบและสถานการณเศรษฐกิจโลก 
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อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

 

 
 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 1 ป 2565 อยูที่ระดับ 114.88 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 0.82 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย คือ  PP resin 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 1 ป 2565 อยูที่ระดับ 113.47 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.62 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Propylene สวนกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP resin และ PE 

resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 3,431.55  ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

10.39 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุ น เปนตน ซึ ่งสินคาที่สงผลใหการสงออก          

ของกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้นรอยละ 12.84 เชน PET resin และ PE resin แตลดลงในกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐานรอยละ 0.12  

เชน Propylene, Toluene เปนตน 

การนำเขาปโตรเคม ี ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีมูลคา 1,732.49 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  5.84 

โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขาเพิ่มขึ้นของ

กลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน รอยละ 21.96 เชน Vinyl Chloride และ Ethylene Glycol เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มข้ึน  

รอยละ 1.87 เชน PE resin และ Silicones เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2565 คาดวา  ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมหดตัวตามจากสถานการณเงินเฟอทั่วโลก

ที่กระทบจากความยืดเยื้อของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำใหราคาพลังงานโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาธัญพืช-อาหารปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ    

ทำใหการฟนตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศจะปรบัชะลอตัวลง ทั้งนีต้องติดตามการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ที่จะสงผลตอ

การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2565 คาดวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไตรมาสนี้มีแนวโนมหดตัว โดยทั้ง

การผลิต การสงสินคา และการสงออก จะปรับชะลอตัวลง จากการชะลอคำสั่งซื้อจากระดับราคาที่มีแนวโนมสูงข้ึนตามระดับราคาน้ำมัน สงผลตอ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีมีตนทุนเพิ่มสูงข้ึนได 

 

 

อุตสาหกรรมปโตรเคมไีตรมาสที่ 1 ป 2565  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 0.82 
และ 1.62 (%YoY) จากสถานการณการระบาดโควิดที ่ระบาดลดลงในหลายประเทศ การฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู คาเริ ่มดี ข้ึน         
ความตองการสินคาเพิ่มข้ึน สงผลใหการผลิต และการสงออกปโตรเคมีในไตรมาสนี้ปรับขยายตัวดีข้ึน  
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อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษและกระดาษ 

 
 

  ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
 

การส่งออก-นําเข้าเยื�อกระดาษ กระดาษและสิ�งพิมพ ์

 
หน่วย : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
ที�มา   : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กระทรวงพาณิชย ์

การผลิต  
      ในไตรมาสที ่ 1 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบ (%QoQ) การผลิต
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษเพิ่มขึ้นเล็กนอย (+0.63%) ในกลุม
กระดาษคราฟต (+0.20%) กระดาษลูกฟูก (+6.10%) และกลอง
กระดาษ (+2.15%) แตเมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) การผลิตกระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษลดลง (-3.23%) ลดลงในกลุ มเยื ่อกระดาษ  
(-10.19%) กระดาษคราฟต (-9.19%) กระดาษลูกฟูก (-4.70%) และ
กระดาษพิมพเข ียน (-8.22%) ในขณะที ่กล องกระดาษเพิ ่มขึ้น  
(+2.15%, +3.50%) ตามลำดับ  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวมีการผลิตเพิ่มขึ้น
จากการใชภายในประเทศเปนสวนใหญ และยังมีความตองการใช
เพิ ่มขึ้นอยางตอเนื ่องโดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน จากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการซื้อขายผานออนไลน  

การสงออก 
     เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 เม่ือ
เปรียบเทียบ (%QoQ) มีมูลคาการสงออกรวม 581.15 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (-6.37%) จากกลุมเยื่อกระดาษ (-22.93%) โดยมีประเทศจีน 
เปนประเทศคูคาหลัก กลุมผลิตภัณฑกระดาษรวมถึงหีบ กลอง ซอง    
(-0.19%) มีประเทศเวียดนามเปนประเทศคู คาหลัก ในขณะที่กลุม
สิ ่งพิมพ เพิ ่มขึ ้น (+5.84%) และเม ื ่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคา      
การสงออกรวม (+7.71%) จากกลุมเยื่อกระดาษ (+74.86%)  ซึ่งกวา
รอยละ 90.00 สงออกไปยังประเทศจีน เชนเดียวกับกลุ มสิ ่งพิมพ 
สงออกเพิ ่มขึ ้น (+4.37%) ในขณะที ่กลุ มกระดาษและผลิตภ ัณฑ
กระดาษปรับลดลง (-3.54%)  

การนำเขา  
          เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสท่ี 1 ป 2565 มีมูลคาการนำเขารวม 845.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเปรียบเทียบ (%QoQ)  
มีมูลคาการนำเขาลดลงเล็กนอย (-0.92%) ในกลุมเยื่อกระดาษ (-17.27%) ในขณะที่การนำเขากระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ และสิ่งพิมพ นำเขา
เพิ่มขึ้น (+11.20%) (+6.21%) และ (+22.29%) ตามลำดับ แตเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) นำเขาเพิ่มขึ้น (+7.36%) เนื่องจากความตองการใช
ผลิตภัณฑกระดาษในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากและเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง โดยเฉพาะเยื่อกระดาษจากกระดาษใชแลว รวมถึงผลิตภัณฑจากกระดาษอื่น ๆ  

แนวโนมในไตรมาสท่ี 2 ป 2565  
          แนวโนมในไตรมาสท่ี 2 ป 2565 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต) จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน ในสวนการสงออก    
จะขยายตัวตอเน่ืองในกลุมเยื่อกระดาษ ในขณะที่กลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ จะขยายตัวไดไมมาก  

นโยบายภาครฐัที่เกี่ยวของ 
           ในปที ่ผานมาสหภาพยุโรปมีนโยบายกับการลดและปองกันการใชบรรจุภัณฑแบบใชครั ้งเดียวทิ ้ง และจะมีผลบังคับกับประเทศ           
ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีมาตรการใหผูผลิตรับผิดชอบในการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถนำกลับมาใชซ้ำ หรือสามารถรีไซเคิลได โดยมี
ผลกระทบถึงสินคาที่นำเขาจากตางประเทศที่วางจำหนายในสหภาพยุโรป โดยจะเริ่มใชมาตรการนี้ในป 2573 เปนตนไป ผลิตภัณฑที่เขาขาย 
ไดแก แกวกระดาษ ฝาปดแกวกระดาษ ชามกระดาษ บรรจุภัณฑอาหารตางๆ ถุงกระดาษสำหรับใสอาหารจำพวกเบเกอร่ี บรรจุภัณฑพลาสติก
ชนิดออน ซึ่งในแตละประเทศก็ยังมีมาตรการการจัดการขยะพลาสติกของตัวเอง ซ่ึงประเทศไทยก็ตระหนักถึงมาตรการน้ีเชนกัน  

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 พบวา มีเพียงกลุมบรรจุภัณฑกระดาษ ประเภทกลองบรรจุ 
เทานั้นที่ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YoY) สวนผลิตภัณฑกระดาษประเภทตาง ๆ สวนใหญหดตัวตัวตามการใชงานและ   
คำสั่งซื้อ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 นี้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ หดตัวลง (3.23%) เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) และขยายตัว
เพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบ (%QOQ) 
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อุตสาหกรรมเซรามิก 
 
 
 

 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

 
 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 15 โรงงาน 
และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 38 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย 

 

              
 

 

การผลิต ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
33.85 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 16.84  
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  3.53 (%YoY) 
สำหรับเครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณการผลิต 1.89 ลานช้ิน ลดลงจากไตรมาส  ที่ 3 
ป 2564  รอยละ 8.00 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
1.15 เปนผลจากยอดคำสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดในประเทศ และตลาดคูคา
บางประเทศ เชน ญี่ปุน สปป.ลาว และกัมพูชา 
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 กระเบื ้องบุพื ้น บุผนัง มีปริมาณ   
การจำหนาย 43.17 ลานตารางเมตร เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564        
รอยละ 18.75 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  รอยละ 
2.04 (%YoY) จากภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาดในประเทศ 
เนื่องจากผูบริโภคมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัส     
โควิด-19 ในขณะที่การจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 0.87 ลานชิ้น 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 20.06 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 0.20  
การสงออก ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 การสงออกกระเบื ้องปูพื ้น บุผนัง      
มีมูลคา 35.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564 
รอยละ 42.37 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 30.59 
ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 65.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ไตรมาสที ่ 4 ป 2564 รอยละ 7.72 แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกัน       
ของปกอน รอยละ 9.47 โดยตลาดหลักในการสงออก ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน เมียนมา และออสเตรเลีย 

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 2 ของป 2565 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 2 ของป 2565 คาดวาจะมีแนวโนมหดตัวลง จากการชะลอตัว      
ของตลาดภายในประเทศ และสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้อ แตการสงออกอาจจะขยายตัวไดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศคูคาเริ่มฟนตัว ทำใหอุปสงคในตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับการนำเขาคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกัน    
แตยังมีปจจัยสำคัญทีต่องติดตามอยางใกลชิด  คือ สถานการณเงินเฟอ ราคาพลังงาน ราคาน้ำมัน และวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง   
ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอกำลังซื้อของผูบริโภคและเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจได  

 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
การประกาศใชมาตรการปรับราคาคารบอนกอนเขาพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ที่จะเริ่ม

บังคับใชในปหนาสําหรับสินคานําเขาไปสหภาพยุโรป ซึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกเปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนั้น ผูสงออกไทย   
ควรทําความเขาใจ เรงปรับตัวเพิ ่มประสิทธิภาพและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนและรักษาตลาด
โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่จะมีการบังคับใชกฎหมายในการเก็บคาธรรมเนียมคารบอนสําหรับการนําเขาสินคา 

 

 

ปริมาณการผลิตและการจำหนายในประเทศ กระเบ้ือง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 ลดลงจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สวนการสงออก
ขยายตัวตามความตองการของตลาดหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และพมา  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 1 ป 2565    
มีจำนวน 11.13 ลานตัน เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564  
ร อยละ 11.58 (%QoQ) แต ลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน          
ของปกอน รอยละ 4.57 (%YoY)   

 การจำหนายปูนซ ี เมนตในประเทศ (ไม รวมปูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่  1 ป   2565 ม ีจำนวน 10.44 ลานตัน เพิ ่มข ึ ้นจาก        
ไตรมาสที่ 4 ป 2564 รอยละ 12.16 แตลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของ ปกอน รอยละ 3.09 (%YoY) เนื ่องจากความ
ตองการในประเทศชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  และราคาสินคาที่สูงขึ้น    
ตามราคาพลังงาน 

 การสงออก - นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 1 
ป 2565   มีมูลคาจากการสงออก 54.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 42.48 (%QoQ)  เมื ่อเทียบกับไตรมาสที่ 4  
ป   2564   แต  เม ื ่ อท ียบก ับไตรมาสเด ียวก ันก ับป ก อน          
กลับมีมูลคาสงออกลดลง รอยละ 37.71   โดยลดลงจากตลาด
ศรีลังกา  เมียนมา  กัมพูชา และฟลิปปนส รอยละ 50.0  
46.96  31.29  และ 13.25 ตามลำดับ  เน่ืองจากตลาดสงออก
หลักยังคงไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาด
ของโรคไวร ัสโควิด-19  และความไม สงบทางการเมือง    
สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) มีมูลคา 16.09  
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2564  รอยละ 
5.70  แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 21.85  
โดยลดลงจาก  สปป.ลาว   และเนเธอรแลนด  รอยละ  24.73  
และ  17.13 ตามลำดับ  เนื่องจากความตองการของตลาด    
ในประเทศยังคงชะลอตัว  

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 2 ของป 2565   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตและการจำหนายคาดวาจะชะลอตัวตอไปอีกระยะหนึ่งจากหลายปจจัย เชน   การแพรกระจายของโรคไวรัสโควิด-19           
ยังไมหมดไป    ภาวะความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่ยังหาขอยุติไมไดทำใหราคาพลังงานโลกสูงจนกระทบตอตนทุนการผลิต    
ของสินคาตาง ๆ  จนมีผลตอกำลังซื ้อของผู บริโภค  การยางเขาสู ฤดูฝน และการฟ นตัวทางเศรษฐกิจของตลาดสงออกหลัก                
ยังมีไมมากพอ   เปนตน   

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังไดมีการหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  โดยยังคงให ธอส. ตรึงอัตราดอกเบ้ียสำหรับ
สินเชื ่อที่อยู อาศัยไวจนถึงสิ ้นป 2565  เพื ่อชวยเหลือผู มีรายไดนอยที่ตองการมีที ่อยู อาศัยเปนของตนเอง  ซึ ่งจะชวยกระตุน           
ความตองการใชปูนซีเมนตใหเพิ่มข้ึนไดสวนหนึ่ง 
 
 

 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 1 ป 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิต  การจำหนาย  การสงออก       
และการนำเขา ปรับตัวลดลงทั้งหมด เปนผลจากตลาดในประเทศและตลาดสงออก ยังคงไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19  และจากภาวะความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่ทำใหตนทุนของสินคาสูงขึ้นตามราคาพลังงานท่ีสูงขึ้น 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 

 

 

  การผลิต 
   เสนใยส่ิงทอ และผาผืน ดัชนีผลผลิตชะลอตัว รอยละ 0.11 และ 6.41 
(%YoY) เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังคงชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิต
เสนใยชะลอตัวจากกลุมเสนใยประดิษฐ (เสนใยโพลีเอสเตอร) ขณะที่
ดัชนีผลผลิตผาผืนชะลอตัวจากกลุ มผาทอ (ฝาย) สำหรับเสื ้อผา      
เครื่องแตงกาย ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 4.57 (%YoY) จากการ
สงออกเสื ้อผากีฬา ชุดออกกำลังกาย สูทหรือชุดยูนิฟอรม ขยายตัว     
ในตลาดสำคัญอยาง ญี ่ปุ น เบลเยี ่ยม เยอรมนี และจีน ทั ้งนี ้ หาก
เปรียบเทียบกับชวงไตรมาสท่ี 4 ป 2564 พบวา ดัชนีผลผลิตขยายตัวใน
กลุ มผาผืน และเสื ้อผาเครื ่องแตงกาย รอยละ 0.52 และ 10.25  
(%QoQ) ตามความตองการฉลองชวงปใหมและตรุษจีน ประกอบกับ
ได  ร ับอาน ิ สงส  จากมาตรการกระต ุ  นการบร ิ โภคในประเทศ                
และการผอนคลายมาตรการปองกันโควิดของภาครัฐ 
  การจำหนายในประเทศ  
    เสนใยส่ิงทอ  และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ชะลอตัว รอยละ 2.27 และ 10.22 
(%YoY) เนื่องจากกำลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ขณะที่กลุมผาผืนขยายตัวเล็กนอย รอยละ 1.92 เพื่อเตรียม
ความพร อมรองร ับการท องเท ี ่ยวจากนโยบายเป ดประเทศ ท ั ้ งน้ี                     
หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 4 ป 2564 พบวา กลุ มเสนใยสิ ่งทอ       
และผาผืน ขยายตัว รอยละ  1.55 และ 0.70 
 
 การสงออก-นำเขา 
     การสงออก สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหมภาพรวมฟนตัวตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน  โดยมีมูลคา 1,784.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.73 
(%YoY) หากพิจารณากลุมสินคา พบวากลุ มสิ ่งทอ มีมูลคา 1,182.41      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 17.16  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 
601.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัว  รอย 7.53  ประเทศคู คาสำคัญ       
ฟนตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหอุปสงคกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น     
ในตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ 
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4  ป 2564 (%QoQ) พบวา การสงออก    
กลุมเสนใย และเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัวตอเนื่อง  

   การนำเขา สิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวม มีมูลคา 1,373.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 8.51 (%YoY) ในกลุมดายและเสนใย และผาผืน    
ส วนหนึ ่งเพื ่อนำไปใช ในการผลิตส ินค าเพื ่อสงออกตามอุปสงค ท่ีเพิ ่มขึ ้น สำหรับเสื ้อผาสำเร ็จร ูปชะลอตัวตามกำลังซ ื ้อของผู บร ิ โภค 
ในประเทศชะลอตัว 

คาดการณแนวโนมไตรมาสที่ 2 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม จะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคจากประเทศคูคาสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน และ
ยุโรป ฟนตัวอยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ประกอบกับอุปสงคในประเทศเริ่มกลับมาจากนโยบายการเปดประเทศ แมยังคงไดรับผลกระทบ    
จากปญหาคาระวางเรือ รวมทั้งตนทุนพลังงานที่ทำใหราคาวัสดุ และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลตอความสามารถ        
ในการแขงขันของผูประกอบการ 

  

ไตรมาสที่ 1  ป 2565 ดัชนีผลผลิตกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในภาพรวมขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน โดยขยายตัวในกลุมผาผืน และ
เสื้อผาเครื่องแตงกาย ปจจัยหลักจากอุปสงคของตลาดสงออกและตลาดในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ ท้ังน้ี 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตในภาพรวมขยายตัวเล็กนอยจากเสื้อผาสำเร็จรูปในกลุมเสื้อผากีฬา ชุดออกกำลังกาย สูท         
หรือชุดยูนิฟอรม รองรับการฟนตัวในตลาดสงออกสำคัญ เชน ญี่ปุน เบลเยี่ยม เยอรมนี และจีน 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น)  

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน  2.65 
ลานชิ้น ลดลงรอยละ 13.96 และ 3.64 จากไตรมาสที่ผานมาและ
ไตรมาสเด ียวก ันของปก อนตามลำด ับ โดยม ีสาเหต ุหลัก           
จากคำสั่งซ้ือในประเทศที่ปรับลดลง 

 การจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาสที ่ 1          
ป 2565 มีจำนวน 0.29 ลานชิ้น ลดลงรอยละ 6.45 และ 12.12 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัวและอัตราเงินเฟอ  
ท ี ่อย ู  ในระดับส ูง ซ ึ ่ งส งผลใหความสามารถในการใชจ าย           
เพื่อซื้อสินคาของผูบริโภคลดลง 
การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาสที ่1 ป 2565 มีมูลคารวม 
1,147.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4.50 และ 15.45    
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื่องเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม ไมและผลิตภัณฑ
แผนไม มีมูลคา 345.29 39.55 และ 763.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
พบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและชิ้นสวนปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.67 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 10.78 และ
มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 19.07 
ทั้งนี้ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มขึ้นทุก
กลุมผลิตภัณฑ โดยมีสาเหตุจากอุปสงคความตองการของประเทศ    
คูคาสำคัญที่เพิ่มข้ึน และการขยายตัวในตลาดซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปน
ผลจากการฟนความสัมพันธและการเปดตลาดการคาในชวงที่ผานมา 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 

ไตรมาสที่ 2 ป 2565 คาดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะกลับมาขยายตวัจากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในสวนของปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะยังคงชะลอตัวจากปญหา
เศรษฐกิจในประเทศและอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากอุปสงค   
ความตองการของประเทศคูคาสำคัญที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ไดดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) สำหรับไม ไมแปรรูป และของทำดวยไม 
ประเภท 5 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก โดยปรับปรุงใหไมสงออกทุกชนิดรวมถึงไมช้ินที่ไดจากไมกฤษณาไมตองเสียอากร และ
ยกเวนไมทอนจากเดิมท่ีเก็บอากรรอยละ 40 ลดลงเหลือรอยละ 10 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2565 

2.75
2.49

2.57

3.08

2.65

0.33 0.32 0.29 0.31 0.29

 0

 1

 2

 3

 4

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

 การผลติ   การจาํหน่ายในประเทศ  

994.26 1,062.77 1,092.80 1,098.43 
1,147.85 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

 เครื�องเรือนและชิ�นสว่น  ผลิตภณัฑไ์ม ้
 ไมแ้ละผลิตภณัฑแ์ผ่นไม ้  มลูค่ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณลดลง   
จากคำสั่งซื้อในประเทศที่ปรับลดลง ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากอุปสงคความตองการ
ของประเทศคูคาสำคัญท่ีเพิ่มข้ึนและการขยายตัวในตลาดซาอุดิอาระเบีย  
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: มีการปรับปรุงกรอบขอมูลการสำรวจจากป 2564 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

การผลิตยา ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณ 11,178.67 ตัน  
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 9.65 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน จากการขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาน้ำ และ 
ยาครีม ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 25.74 2.69 และ 17.75 
ตามลำดับ ตามคำสั่งซื้อจากรานขายยาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

การจำหนายยา ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณ 9,721.76 ตัน 
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 12.50 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปกอน จากการขยายตัวของการจำหนายยาเม็ด ยาน้ำ     
ยาฉีด ยาครีม และยาผง ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 21.78 
9.41 0.64 10.75 และ 3.36 ตามลำดับ ตามความตองการใช
ยาเพ่ือรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุท่ีเพิ่มจำนวนมากข้ึน 

การส งออกยา  ไตรมาสท ี ่  1 ป   2565 มีม ูลค  า  113.14           
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น รอยละ 18.67 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเปนการขยายตัวที่ดีในตลาด
เมียนมา กัมพูชา ญี่ปุน ฮองกง และมาเลเซีย สำหรับการนำเขา
ยาม ีม ู ลค  า  465.35 ล  าน เหร ี ยญสหร ั ฐฯ เพ ิ ่ มข ึ ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 1.93 โดยเปนการนำเขายา
จากเยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฝรั่งเศส และเปอรโตริโก
เพิ่มข้ึน 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 2 ของป 2565 
 ในไตรมาสที ่ 2 ของป 2565 คาดวาปริมาณการผลิตและการจำหนายยาในประเทศ จะมีแนวโนมการขยายตัวที ่ดี            
อยางตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรคที่เพิ่มข้ึน สำหรับการสงออกคาดวา
จะมีแนวโนมการขยายตัวที่ดีเชนกัน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปจจุบัน พ.ศ. 2564     

ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป โดยกำหนดใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน หรือผูรับอนุญาตนำหรือสั่งยา
แผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร ตองจัดหาสถานที่เก็บยาและอุปกรณในการกระจายยาที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงอาคารสถานท่ีตองสะอาด แหง และรักษาอุณหภูมิใหอยูในขอบเขตที่ยอมรับได ซึ่งอาจเปนภาระคาใชจายแกผูประกอบการ 
แตจะเปนการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตผูผลิต ผูนำเขา จนถึงรานขายยา 

 
 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 1 ป 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความตองการใชยาเพื่อรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ขณะที่
ภาคการสงออกมีทิศทางการขยายตัวที่ดีในตลาดเมียนมา กัมพูชา ญี่ปุน ฮองกง และมาเลเซีย 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น)  

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน  2.65 
ลานชิ้น ลดลงรอยละ 13.96 และ 3.64 จากไตรมาสที่ผานมาและ
ไตรมาสเด ียวก ันของปก อนตามลำด ับ โดยม ีสาเหต ุหลัก           
จากคำสั่งซ้ือในประเทศที่ปรับลดลง 

 การจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาสที ่ 1          
ป 2565 มีจำนวน 0.29 ลานชิ้น ลดลงรอยละ 6.45 และ 12.12 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัวและอัตราเงินเฟอ  
ท ี ่อย ู  ในระดับส ูง ซ ึ ่ งส งผลใหความสามารถในการใชจ าย           
เพื่อซื้อสินคาของผูบริโภคลดลง 
การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาสที ่1 ป 2565 มีมูลคารวม 
1,147.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4.50 และ 15.45    
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื่องเรือนและชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม ไมและผลิตภัณฑ
แผนไม มีมูลคา 345.29 39.55 และ 763.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
พบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและชิ้นสวนปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.67 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 10.78 และ
มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 19.07 
ทั้งนี้ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มขึ้นทุก
กลุมผลิตภัณฑ โดยมีสาเหตุจากอุปสงคความตองการของประเทศ    
คูคาสำคัญที่เพิ่มข้ึน และการขยายตัวในตลาดซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปน
ผลจากการฟนความสัมพันธและการเปดตลาดการคาในชวงที่ผานมา 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 

ไตรมาสที่ 2 ป 2565 คาดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะกลับมาขยายตวัจากการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในสวนของปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะยังคงชะลอตัวจากปญหา
เศรษฐกิจในประเทศและอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากอุปสงค   
ความตองการของประเทศคูคาสำคัญที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ไดดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) สำหรับไม ไมแปรรูป และของทำดวยไม 
ประเภท 5 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก โดยปรับปรุงใหไมสงออกทุกชนิดรวมถึงไมช้ินที่ไดจากไมกฤษณาไมตองเสียอากร และ
ยกเวนไมทอนจากเดิมท่ีเก็บอากรรอยละ 40 ลดลงเหลือรอยละ 10 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2565 
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 ไมแ้ละผลิตภณัฑแ์ผ่นไม ้  มลูค่ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณลดลง   
จากคำสั่งซื้อในประเทศที่ปรับลดลง ในสวนของการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากอุปสงคความตองการ
ของประเทศคูคาสำคัญท่ีเพิ่มข้ึนและการขยายตัวในตลาดซาอุดิอาระเบีย  
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 

 
 

 
 

ปร ิมาณการผล ิตยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต         
และถุงมือยาง  

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ม ูลค าการส งออกยางแปรร ูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต       
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

 การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน 0.52 ลานตัน 18.16 ลานเสน และ 
8,685.94 ลานช้ิน ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 3.70 จาก
การชะลอตัวของการผลิตยางแผนและน้ำยางขน การผลิตยาง
รถยนตเพิ ่มข ึ ้นร อยละ 0.28 จากการขยายตัวที ่ด ีของตลาด            
ในประเทศและตางประเทศ และการผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 5.11 จากคำสั่งซื้อในประเทศที่เพิ่มข้ึน 

 การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    
ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวน 0.12 ลานตัน 11.86 ลานเสน และ 
642.07 ลานชิ ้น ตามลำดับ โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 
7.69 ตามความตองการใชของอุตสาหกรรมตอเนื ่องที ่ลดลง 
ในขณะที่การจำหนายยางรถยนตและถุงมือยาง  มีปริมาณเพิ่มข้ึน
รอยละ 0.68 และ 27.99 ตามลำดับ ตามอุปสงคความตองการ     
ในประเทศที่เพิ่มสูงข้ึน 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 1 ป 2565 มมีูลคา 1,530.33 1,828.09 และ 441.19 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตเพิ่มข้ึน
รอยละ 6.21 และ 14.69 ตามลำดับ จากการขยายตัวที่ดีของตลาด
สงออกสำคัญ ในขณะที่การสงออกถุงมือยางลดลงรอยละ 58.72 
ตามการหดตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา  

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 2 ของป 2565 

 ไตรมาสที่ 2 ป 2565 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง    
ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง ในสวนของปริมาณการผลิตยางรถยนตคาดการณวาจะขยายตัวอยางตอเนื ่องจากการผลิต       
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ทางดานปริมาณการผลิตถุงมือยางคาดการณวาจะขยายตัวจากการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศเปนหลัก 
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การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีปริมาณลดลงตามคำสั่งซื้อในประเทศที่ปรับลดลงเปนหลัก ในขณะที่
การผลิตยางรถยนตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ สวนสินคาถุงมือยาง
เพิ่มข้ึนจากตลาดในประเทศ 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิต – สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                   2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 
        * รวมถึงกระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเคร่ืองเทียมลาก   **ป 2564 เพิ่มผลิตภัณฑและปรับคาถวงน้ำหนัก  

การผลิต 
     ไตรมาส 1 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก         
มีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 45.78  การผลิตรองเทา
เพิ ่มขึ ้นร อยละ 12.50  และกระเปาเดินทางเพิ ่มข้ึน 
รอยละ 53.84  จากการจำหนายในประเทศและการ
สงออกที่เพ่ิมข้ึน 
การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 1 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน   
ในทุกผลิตภัณฑ หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและ    
หนังอัด เครื่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทา เพิ่มข้ึน
รอยละ 15.09  4.16 และ 18.69 ตามลำดับ หนังและ
ผลิตภัณฑมีมูลคาสงออก 200.29 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
มีตลาดส งออกสำค ัญท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นได แก   เว ียดนาม 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย  ญี ่ป ุ น และ ลาว เนื ่องจาก
สถานการณในหลายประเทศ การระบาดของเชื ้อไวรัส     
โควิด-19 คลีค่ลายลงและหลายประเทศไดเรงการฉีดวัคซีน
สงผลใหประชาชนมั่นใจมีการเดินทางทองเที่ยวและใชจาย
เพ่ิมข้ึน  
     การนำเขา ไตรมาส 1 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปก อน หนังด ิบและหนังฟอก        
มีมูลคาลดลงรอยละ 9.02  รองเทามีมูลคาลดลงรอยละ 
17.65 สำหรับกระเปาเพิ่มขึ้นรอยละ 20.10 นาจะเปน
ผลมาจากมาตรการเยียวยาและกระตุ นการใชจาย    
เพ่ิมกำลังซื้อที่ออกมาตรการมาอยางตอเนื่อง  

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 2 ป 2565 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 2 ป 2565 เทียบกับปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอกคาดวา       

จะลดลง รวมทั้งการผลิตกระเปาและรองเทา ยังคงมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากการสงออกและการจำหนายในประเทศ      
ที่ลดลง  หากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา ทุกผลิตภัณฑการผลิตลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตามทุกประเทศสามารถ
รับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเริ ่มผอนคลายการล็อคดาวนและเตรียมเปดประเทศเขาสูสภาวะปกติ         
แตยังคงตองติดตามสถานการณสงครามยูเครน รัสเซีย ที่ไดสงผลกระทบไปท่ัวโลก โดยเฉพาะราคาพลังงานน้ำมันและกาซ
ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นตอเน่ือง สงผลใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น กระทบกำลังซื้อของประชาชน 
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ไตรมาส 1 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก และการผลิตรองเทา   
มีการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ และทั่วโลกไดมีมาตรการที่ผอนคลาย   
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศไดเปดประเทศรับนักทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการใชจายใหเศรษฐกิจ
กลับสูสภาวะปกติ แตยังคงตองจับตาดูสถานการณสงครามยูเครน รัสเซีย หากยังยืดเย้ือจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปท่ัวโลก 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 

 

 
ที่มา : 1. ดัชนีผลผลิต , ดัชนีการสงสินคา – สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
        2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 

 

การผลิต  
การผลิตอัญมณีและเครื ่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 1          
ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 
10.12 จากการผลิตเครื ่องประดับแทและเครื ่องประดับ
เทียม โดยเพิ่มขึ้นรอยละ  8.45  และ 25.93 ผลจากการ
สงออกและจำหนายในประเทศ 
การจำหนาย  
การจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 1 ป 2565 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.68  เพิ่มขึ้นจาก
เครื่องประดับแท  เพิ่มข้ึนรอยละ 2.11 เนื่องจากสถานการณ
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีเริ่มคลี่คลายและการรับ
วัคซีนกระจายทั่วถึง อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการเยี่ยวยาฟนฟู
ตอเนื่อง ชวยใหประชาชนมีความมั่นใจและใชจายเพิ่มขึ้น  
การสงออก 

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 1 ป 2565 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีมูลคารวม 1,916 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 41.20 จากมูลคาการสงออก เพชร 
พลอย เครื่องประดับแท  และเครื่องประดับเทียม เพิ่มข้ึน
รอยละ 69.69  47.22  26.01  และ 37.45 ตามลำดับ หาก
พิจารณาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม   
มีมูลคารวม 5,504.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ  
204.78  โดยมีมูลคาการสงออกทองคำยังไมขึ้นรูปมีมูลคา 
3,588.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 699.04 จาก
การทำกำไรของราคาทองคำที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตอเนื่อง   
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ไตรมาส 1 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับ
ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการสงออกเพิ่มขึ้น (ไมรวมทอง) จากการที่ทุกประเทศไดเริ่มผอนคลายมาตรการ  
ล็อกดาวน และเปดประเทศเขาสูสถานการณปกติ และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมและเยียวยาประชาชนตอเนื่อง แตคงตอง  
จับตาสงครามรัสเซีย ยูเครน หากยืดเยื้อจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปทั่วโลก 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 2 ป 2565 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2565 คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย  เนื่องจากสถานการณ   

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการกลายพันธุ แมจะมีการกระจายตัวที่รวดเร็วแตความรุนแรงมีแนวโนมลดลงและประชาชน
ไดรับวัคซีนทั่วถึง อีกทั้งทั่วโลกเริ่มผอนคลายและเปดประเทศเพิ่มขึ้น แตหากสงครามรัสเซีย ยูเครน ยังยืดเยื้อจะสงผลตอราคาพลังงาน 
น้ำมันและกาซจะปรับราคาสูงขึ้นตอเนื่อง กระทบตอการคาขาย การขนสง อาจสงผลใหเศรษฐกิจจะซบเซาไปทั่วโลก  
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรมและปริมาณจำหนาย รวบรวมจากสำนกังาน 
         เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
         มูลคาสงออกและนำเขา รวบรวมจากกระทรวงพาณิชย โดยการจัดกลุมของ สศอ.  

ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 อยู ที ่ระดับ 127.7 ขยายตัว    
ร อยละ 3.0 (%YoY) เม ื ่อเท ียบก ับไตรมาสเด ียวก ันของป ก  อน  
โดยผลผลิตสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 10.4  
จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากผลผลิตออยเขาสูโรงงาน   
ป 64/65 มีปริมาณมากกวาปการผลิต 63/64 จากการที่เกษตรกรปลูกเพ่ิม
มากขึ้น รองลงมาคือ มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 8.1 จากสินคาสำคัญ
คือ แปงมันสำปะหลัง เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะจ ีนซ ึ ่ ง เป นตลาดส งออกหล ัก ม ีความต องการนำเขา              
แปงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนสินคาทดแทนแปงขาวโพด
ในชวงที่มีราคาสูง น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 6.6 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำมันปาลมดิบ เนื่องจากความตองการใชในประเทศเพิ่มมากขึ้นตามการ
ทยอยฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับอินโดนีเซียและ
มาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญยังคงขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต
จากสถานการณโควิด-19 สงผลใหปริมาณผลผลิตปาลมที่ออกสูตลาดโลก
ลดลง ทำใหประเทศไทยมีคำสั่งซื้อและสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากข้ึน 
ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 3.6  จากสินคาสำคัญคือ เนื ้อไกสุกปรุงรส 
เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดในและตางประเทศ ประกอบกับ
ในชวงเดียวกันของปกอนตลาดสงออกสำคัญ ไดแก ญี ่ป ุ น และอียู         
ใชมาตรการล็อdดาวนเพื ่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 สงผลให
รานอาหารตองปดบริการ ทำใหการนำเขาลดลง  
 

การจำหน  ายอาหารในประเทศ ไต รมาสท ี ่  1 ป   2565  
มีปริมาณ 61,184.46 พันตัน ปรับตัวลดลงรอยละ 8.3 (%YoY) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการบริโภค 
ในประเทศลดลง ไดแก น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปรับตัวลดลง 
รอยละ 53.0 รองลงมาคือ น้ำมันปาลมบริสุทธิ ์ ปรับตัวลดลง    
รอยละ 18.2 ปลาซารดีนกระปอง ปรับตัวลดลงรอยละ 18.1     
นมพรอมดื่ม ปรับตัวลดลงรอยละ 9.0 
กา รส  ง ออ ก  ไ ต รม าส ที่  1 ป  2565 มี ม ู ล ค  า  8,151. 19  
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.4 (%YoY) เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคาสำคัญ เชน ขาวและธัญพืช 
จาก 1) ขาว เนื ่องจากประเทศผู นำเขา เชน อิรัก จีน ญี ่ปุน         
มีความตองนำเขาอยางตอเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร
จากสถานการณความขัดแยงรัสเซียและยูเครน 2) ผลิตภัณฑ    
มันสำปะหลัง เนื่องจากจีน  ซึ่งเปนตลาดหลักไดนำเขามันเสน
เพื ่อใชอุตสาหกรรมพลังงาน และ แปงมันสำปะหลังเพื ่อใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร  รองลงมาคือ น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จาก
น้ำตาลทราย เนื่องจากปริมาณผลผลิตออยป 64/65 มากกวา    
ปที่ผานมา ประกอบกับราคาน้ำตาลยังอยูในระดับสูง ซึ่งสงผลดี
ต อการสงออกของผู ประกอบการ ปศุส ัตว  จากไกแปรรูป 
เนื ่องจากตลาดสำคัญ  ไดแก ญี ่ป ุ น และอียู ยกเลิกการใช
มาตรการล็อกดาวน 
กา รนำ เ ข  า  ไต รมาสท ี ่  1 ป   2565 มี ม ู ล ค  า  4,468.14 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.5 (%YoY) เมื ่อเทียบกับ    
ไตรมาสเด ียวก ันของป ก อน จากการนำเข าเมล ็ดพืชน ้ำมัน           
เพื ่อรองรับอุตสาหกรรมน้ำม ันพืช กากพืชน้ำม ัน เพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว  รองลงมาคือ นมและผลิตภัณฑนม เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน นมผง ครีม ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับนม ผลิตภัณฑจากแปง   เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
โดยเฉพาะบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป    
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 คาดวาดัชนี
ผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัวเล ็กน อย       
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจและ
การคาโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื ่อง รวมถึงการผอนคลาย
มาตรการของรัฐ การมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาในประเทศมากขึ้น 
และปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา ที ่ส งผลดีตอการสงออก 
อยางไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหารและพลังงาน
ยังคงอยูในระดับสูงจากสถานการณความขัดแยงรัสซีย-ยูเครน ซึ่ง
สงผลตอตนทุนภาคอุตสาหกรรมและกำลังซื้อของผูบริโภค 

 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 1 ป 2565 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการผอนคลายมาตรการของ

ภาครัฐ และความตองการสินคาบางรายการขยายตัวอยางตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยดัชนีผลผลิตสินคาอาหารท่ีขยายตัว เชน น้ำตาลทราย

ดิบ แปงมันสำปะหลัง น้ำมันปาลมดิบ เนื้อไกสุกปรุงรส สำหรับมูลคาการสงออกที่ขยายตัว เชน ขาว ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง น้ำตาลทราย และไกแปรรูป  
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ดัช นีผลผ ลิต  จาํห น่าย  ส่ งออก  และนาํ เ ข้ า  อุตสาหกรรม

อาหารไตรมาส 1  ปี  2565

สง่ออก (มลูค่า : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) นาํเขา้ (มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ)

จาํหน่าย (ปริมาณ : พนัตนั) ดชันีผลผลติ (MPI)
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย                
ไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโนมไตรมาสที่ 2/2565 

 อุตสาหกรรมรายสาขา                                                                                               

 
กว. 0-2430-6806 
 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต  

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

กร. 1 
กร. 1 

0-2430-6804 
0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมพลาสติก กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมปโตรเคมี กร. 1 0-2430-6804 

 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมเซรามิก กร .2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมยา กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กร. 2 0-2430-6805 

 อุตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2430-6805 
   
กว. : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
กร.1 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   
กร.2 : กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2   
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