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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 2/2565 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2565  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว

เล็กนอย รอยละ 0.7 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 1/2565 ท่ีขยายตัวรอยละ 1.6  ซ่ึงสวนหนึ่งไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน สงผลใหราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้น และสงผลกระทบใหตนทุนของผูผลิตและภาระคาครองชีพของผูบริโภคเพิ่มขึ้น รวมไปถึงปญหาขอจำกัด
ในหวงโซอุปทานโลกท่ียังคงไมคลี่คลาย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 2/2565 อาทิ Hard Disk Drive 
เปนผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบ จากมาตรการควบคุมโควิด-19 ท่ีเขมงวดของประเทศจีน เม็ดพลาสติก เนือ่งจากผูผลิต
มีการปรับแผนกลยุทธใหมหลังตนทุนการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการปดซอมบำรุงของผูผลิตบางราย      
เหล็กและเหล็กกลา จากความตองการที่ปรับตัวลดลง หลังราคาสินคาในหมวดวัสดุกอสรางปรับสูงขึ้น รวมถึงลูกคา
ชะลอคำสั่งซื้อเพ่ือรอดูทิศทางของราคาเหล็กในตลาดโลก สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในไตรมาสที่ 2/2565 
อาทิ การกลั่นปโตรเลียม ภาวะการผลิตเพิ่มขึ ้น เนื ่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศ      
และการเปดประเทศรับนักทองเที ่ยวตางชาติ ทำใหระดับการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงสำเร็จร ูปในประเทศเพิ ่มขึ้น     
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ที่มิใชยางลอ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจเริ ่มกลับสูภาวะปกติมากขึ้น และสถานการณโควิด-19      
เริ่มคลี่คลายในหลายประเทศ ทำใหประเทศคูคามีความตองการสินคาเพิ่มขึ้น รวมถึงปญหาเรื ่องการขนสงท่ีทยอย
คลี่คลาย สงผลใหสามารถสงสินคาไดมากขึ้น 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 3/2565  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาการผลิตจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ตนทุนวัตถุดิบมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโนมลดต่ำลง และมีการนำเขาเหล็กจาก
รัสเซียเขามาในตลาดเอเชียมากขึ้น ทำใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่องของไทยเลือกนำเขาผลิตภัณฑเหล็ก
มากกวาการซื้อจากในประเทศ                 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวประมาณรอยละ 3.0 เนื่องจากสถานการณการเงินเฟอ
ที ่สงผลใหผู ประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตที่เพิ ่มขึ ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบและชิ ้นสวน          
บางรายการ ในขณะที่มูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 6.0 เนื่องจากสถานการณขาดแคลน
ซิปทั่วโลก และสถานการณความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา จีน และไตหวัน ที่อาจสงผลตอหวงโซการผลิต         
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการของตลาดโลก สงผลใหราคาของ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสปรับตัวสูงขึ้น 
 รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกว า 420,000 คัน โดยแบงเปน  
การผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที ่ 3 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 450,000 คัน          
โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
 อุตสาหกรรมพลาสติก คาดวาการผลิตจะชะลอตัว เนื่องจากสถานการณความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ      
ในตลาดโลกอาจสงผลกระทบตอราคาตนทุนวัตถุดิบ รวมถึงผูประกอบการบางรายเริ่มใหความสนใจยกเลิกบรรจุภัณฑ
ที่ยากตอการรีไซเคิล สงผลใหการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่เก่ียวของลดลง 
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 เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื ้อขายสินคา       
ทางออนไลน สำหรับการสงออก คาดวา หากประเทศจีนมีการผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19  การสงออก     
เยื่อกระดาษจะกลับมาขยายตัวไดอีกครั้ง เน่ืองจากจีนเปนตลาดหลักสำหรับการสงออกเยื่อกระดาษของไทย 
 สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหม  คาดวาจะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคภายในประเทศ จากการฟ นตัวของ              
ภาคการทองเที ่ยว ประกอบกับการขยายตัวตอเนื ่องของการสงออกสินคา โดยเฉพาะประเทศคู ค าสำคัญ              
อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี ่ปุ น จีน และสหภาพยุโรป อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี ่ยงจากกำลังซื ้อของผู บร ิโภค               
ที่ยังเปราะบางจากปญหาคาครองชีพสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาพลังงาน ทำใหตนทุนการผลิตปรับตัว
สูงขึ้น อีกทั้งปญหาเงินเฟออาจจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
 ยา คาดวาปริมาณการผลิตและการจำหนายยาในประเทศ จะมีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรคที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในสวนของการสงออกคาดวา 
จะมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจของตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ ลาว และ
เมียนมา     
 ยาง และผลิตภัณฑยาง คาดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ทางดานปริมาณการผลิตยางรถยนต คาดการณวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง
จากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวนของปริมาณการผลิต        
ถุงมือยางคาดการณวาจะขยายตัวจากความตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคที่เพิ ่มสูงขึ ้น ซึ ่งเปนผลจากการ      
แพรระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุใหม และแนวโนมการระบาดของโรคฝดาษวานร 
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมขยายตัวจากนโยบายเปดประเทศที่ทำใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สงผลให
อุปสงคเพิ่มขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศคอย ๆ ทยอยฟนตัว อยางไรก็ตาม การออนคาของเงินบาทอาจสงผล
กระทบตอตนทุนการผลิตสินคา ในสวนของการนำเขาวัตถุดิบที่ตองใชเงินบาทตอดอลลารเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลตอตนทุน
ภาคอุตสาหกรรมและสงผลใหราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น สำหรับมูลคาการสงออกคาดวาจะหดตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีการชะลอตัวจากภาวะเงินเฟอ สงผลใหคำสั่งซื้อ
จากประเทศคูคาชะลอตัว  
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 2/2565 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2565 

GDP  
ขยายตัวรอยละ 2.5 (%YoY) 

 
 
      

ผล ิ ตภ ัณฑ  มวลรวมในประ เทศ  หรื อ  GDP 
ไตรมาส  2  ของป   2565 ขยายต ั ว ร  อยละ 2.5          
โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาที่ขยายตัว
ร อยละ 2.3 แตลดลงเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกัน     
ของปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 7.7 
 

 

 

       
 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวตัวรอยละ 0.5 (%YoY) 

 
 

     GDP ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ของป 2565 หดตัว
รอยละ 0.5 ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาซึ่งขยายตัว
รอยละ 2.0 และหดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่
ขยายตัวรอยละ 17.0 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หดตัวรอยละ 0.7 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ขยายตัวรอยละ 0.1 

(%YoY) 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูที่ระดับ 95.83 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (105.36) 
ร  อยละ  9 . 01  และลดลงจากไตรมาส เด ี ย วกั น              
ของป 2564 (96.52) รอยละ 0.72  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตน้ำตาล การ
ผลิตยานยนต และการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลใหด ัชน ีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
ไดแก การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต
พลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน และการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาขัน้มูลฐาน  เปนตน 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที ่ 2 ป 2565 ดัชนีการสงสินคาอยู ท่ี
ระดับ 97.81 ลดลงจากไตรมาสที่ผานมา (103.81) 
ร อยละ 5 . 78  แต เพิ ่ มข ึ ้ นจ าก ไตรมาส เดี ย วก ั น      
ของป 2564 (97.75) รอยละ 0.06 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลงจาก
ไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และการผลิตพลาสติก
และยางสังเคราะหขั้นตน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก การผลิต
ผลิตภ ัณฑท ี ่ ได จากการกลั ่นป โตรเล ียม การผลิต
ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ  และการผลิตน้ำตาล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   หดตัวรอยละ 0.9 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อยูท่ีรอยละ 61.08 

 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยูท่ีระดับ 134.58 ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา (138.86) 
รอยละ 3.08 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
(135.87) รอยละ 0.95  
        อุตสาหกรรมที ่ส งผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป       
คงคลังลดลงจากไตรมาสที ่ผ านมา ไดแก การผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิตยานยนต และการผลิต
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก 
การผลิตยานยนต การผลิตจักรยานยนต และการผลิต
ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที ่ระดับรอยละ 61.08 ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา 
(ร อยละ 66.53) และลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน        
ของป 2564 (รอยละ 62.65) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
ลดลงจากไตรมาสที ่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต   
การผล ิตน ้ำตาล และการผล ิตพลาสต ิกและยาง
สังเคราะหขั้นตน เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมท่ีสงผลใหอัตราการใชกำลังการ
ผลิตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก      
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิต
พลาสติกและยางสังเคราะหขั ้นตน และการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาขั้นมูลฐาน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 อยูท่ีระดับ 85.60 

 
 
      

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2565 ดัชนีความเชื ่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมมีค  า 85.60 ลดลงจากไตรมาส         
ที่ผานมา (87.97) แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 
2564 (82.43) ส วนดัชน ีความเช ื ่อม ั ่นคาดการณ
ลวงหนา 3 เดือน อยู ที ่ระดับ 96.70 เพิ ่มขึ ้นจาก   
ไตรมาสเดียวกันของป 2564 (91.80)  
     ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวลดลงของความเชื่อม่ัน
ภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2565 มาจาก
ราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลก    
ที ่ปรับตัวสูงขึ ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคง
ยืดเยื้อ ราคาสินคาโภคภัณฑและราคาวัตถุดิบตาง ๆ 
รวมทั ้งป ญหาเง ินเฟอที ่ปร ับตัวส ูงขึ ้น กระทบตอ     
กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลง อีกทั้งการปดเมืองของ
ประเทศจีน ส งผลทำใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ       
ในการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งเซมิคอนดักเตอรท่ีใชเปน
สวนประกอบสำคัญในการผลิตรถยนตและสินคา
อิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

“การคาตางประเทศในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ยังคงขยายตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
อานิสงสจากคำสั่งซื้อในประเทศคูคาหลักที่เติบโตตอเนื่อง รวมทั้งการเปดประเทศ การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว 
และภาคบริการ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มเขาสูภาวะปกติ ลวนมีสวนชวยสนับสนุนการบริโภค 
สงผลใหการคาไทยขับเคลื่อนตอไปได” 

 การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคาทั้งสิ้น 156,478.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 75,583.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมูลคาการนำเขา 80,895.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.4 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ดุลการคาไตรมาสท่ี 2 ป 2565 ขาดดุล 5,311.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
โครงสรางการสงออกสินคา  

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 75,583.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 10.8 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YOY) โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 8,441.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.4 (YOY) สินคาอุตสาหกรรม
การเกษตร มีมูลคาการสงออก 6,278.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28.0 (YOY) สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคา
การสงออก 56,970.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.3 (YOY) สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 
3,893.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 59.2 (YOY) 

ส ินคาอุตสาหกรรมที ่ม ีการสงออกขยายตัว อาทิ เม็ดพลาสติก (ม ูลคาการสงออก 2,933.3           
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.7 YOY) เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 2,615.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว  
รอยละ 3.7 YOY) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 2,344.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.4 YOY) 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล (มูลคาการสงออก 2,228.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.8 
YOY) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (มูลคาการสงออก 1,985.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 21.7 YOY)   
เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
     
 ไตรมาสที่ 2 ป 2565 ไทยมีการสงออกสินคาไป
ยังตลาดคูคาหลัก รวมมีสัดสวน 5 ตลาด รอยละ 70.6 ไดแก 
อาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ น และสหภาพยุโรป (27 
ประเทศ) การสงออกไปยังตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 29.4 
ของการสงออกทั ้งหมด โดยสวนใหญตลาดหลักมีอัตรา     
การขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งอาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) และญ่ีปุน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ไ ทย ม ี ส ั ด ส  ว น ม ู ล ค  า ก า ร ส  ง อ อก ไ ปอ า เ ซ ี ย น 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 
รอยละ 25.7, 16.0, 13.4, 8.2 และ 7.4 ตามลำดับ 
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน พบวา อาเซียน ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด รอยละ 19.1 ถัดมา คือ สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 
17.8 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 5.7 และ
ญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 1.6 ขณะที่จีน หดตัวรอยละ 1.85 

โครงสรางการนำเขาสินคา  
 

การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 80,895.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.4 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YOY) โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง มีมูลคา    
การนำเขา 17,872.8  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 95.7 (YOY) สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 17,223.5      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.1 (YOY) สินคาวัตถุดิบและกึ ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 33,890.5           
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.2 (YOY) สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 8,059.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 8.0 (YOY) ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 2,914.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
รอยละ 21.4 (YOY) และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอ่ืน ๆ มีมูลคาการนำเขา 934.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 525.0 (YOY) ซึ ่งสินคาหมวดอาวุธฯ การนำเขาหดตัวในกลุ มอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและ
สวนประกอบ โดยขยายตัวเฉพาะกลุมสินคาอื่น ๆ  
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ตลาดนำเขาสินคา 
 

ไตรมาสที่ 2 ของป 2565 ตลาดนำเขาหลักของไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดทั้งจีน อาเซียน ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
(27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา รวม 5 ตลาดมีสัดส วน    
รอยละ 62.8 และการนำเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 
37.2 ของการนำเขาท้ังหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจาก จีน อาเซียน ญี่ปุน รอยละ 
22.7, 17.6 และ 10.8 ตามลำด ับ ขณะที ่สหภาพยุโรป     
(27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนเทากันรอยละ 5.8  
 อ ัตราการขยายตัวของการนำเข า เม ื ่ อ เท ียบก ับ         
ชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวในตลาดหลักทุกตลาด    
โดยตลาดอาเซียนขยายตัวรอยละ 23.4 รองลงมา คือ 
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 32.1 จีน ขยายตัวรอยละ 
10.1 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัวรอยละ 2.3 
และญี่ปุน ขยายตัวรอยละ 1.3 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 2 ป 2565 
 

“เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนา โดยการคาและการผลิตบางอุตสาหกรรม        
ไดรับผลกระทบจาก Supply shortage และสถานการณเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
สงผลใหมกีารขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อลดการเรงตัวของเงินเฟอ 

 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 2 ป 2565 
 Quarterly Growth (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rateb 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  1.6  8.6  5.4a  22.9  20.7 At 3.6 At 1.50-1.75 
จีน  0.4  2.2  5.0a    12.8   2.4 At 5.5 At 3.70 

ญี่ปุน   1.1  2.4  0.6a    2.3   18.8 At 2.6 At -0.10 

เกาหลีใต  2.9  5.4  4.7a  13.0  23.1 At 2.9 At 1.75 

สิงคโปร  4.4    5.9  7.1a  20.9  27.3 At 2.1 n.a. 

ไทย   2.5   6.5  0.7  10.8  23.4 At 1.4 At 0.50 

ที่มา: Ceicdata, Global Trade Atlas, https://www.nesdc.go.th, https://tradingeconomics.com 
หมายเหตุ: a = ตัวเลขไตรมาสที่ 1 ป 2565, b = ตัวเลขประมาณการณไตรมาสที่ 2 ป 2565, n.a. = ไมปรากฏขอมูล  

  

 ภาวะเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลง เนื่องจากระดับราคาพลังงานและเงินเฟอเรงตัวสูงขึ้น สงผลใหตนทุน  
การผลิตและคาครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามไปดวย ภาคการคาและการผลิตหลายอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบ      
จากการขาดแคลนวัตถุดิบที่เปนองคประกอบในการผลิต สำหรับอัตราการวางงานในภาพรวมปรับลดลงจากไตรมาส
กอนหนาภายหลังภาคบริการและการดำเนินวิถีชีวิตทยอยกลับเขาสูภาวะปกติ ขณะท่ีจีนการวางงานปรับตัวสูงขึ้น   
เปนผลจากการควบคุมโควิดที่เขมขน (Zero Covid) ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉพาะสหรัฐฯ ปรับเพ่ิม
เปนรอยละ 1.50-1.75 เพื่อชะลอการเรงตัวของเงินเฟอ 
 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากขอกังวลตอสถานการณความไมสงบ        
ระหวางรัสเซียและยูเครน รวมทั้งอุปทานการผลิตน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงและกลุมประเทศ     
ผู สงออกน้ำมันอาจผลิตน้ำมันไมเพียงพอกับอุปสงคในตลาดโลก จึงเปนปจจัยใหราคาน้ำมันดิบอยูในระดับสูง        
โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 2 ป 2565 เฉลี่ยอยูที ่ 108.5 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ขยายตัวเมื ่อเทียบกับ        
ไตรมาส 2 ป 2564 เฉลี่ยอยูที่ 67.5 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ดานราคาน้ำมันดิบ NYMEX เดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยูที่ 
100.2 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 
 ประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลก อาทิ ความไมแนนอนจากความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร
ระหวางประเทศ อาทิ รัสเซีย-ยูเครน รวมถึง สหรัฐฯ จีน และไตหวัน ซึ่งอาจซ้ำเติมปญหาคอขวดในหวงโซอุปทาน   
อีกทั้งราคาพลังงาน ภาวะเงินเฟอ และความผันผวนของภาคการเงิน อาจสงผลใหหลายประเทศเสี่ยงเขาสูภาวะ
ถดถอยเพิ ่มขึ ้น อยางไรก็ตาม บรรยากาศการคาในประเทศคูคาหลักของไทยยังคงอยูในเกณฑดี ซึ ่งเปนปจจัย          
ใหการผลิตปอนตลาดสงออกมีแนวโนมเติบโตตอไปได ตลอดจนการเปดประเทศและการผอนคลายมาตรการ   
ล็อกดาวนในหลายประเทศชวยสนับสนุนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนในระยะถัดไปได 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท่ี 2/2565  
และแนวโนมไตรมาสที่ 3/2565 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลค่าการนําเข้า 

 

 

 
 

 

 

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและสถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้               
แห่งประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสที ่ 2 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 97.7 หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.6 (%YoY) 

และหดตัวจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 0.4 (%QoQ) เนื ่องจากภาวะ

เศรษฐกิจยังไมฟนตัว สงผลตอกำลังการซื้อของผูบริโภคท่ีลดนอยลงและ

ราคาเหล็กมีแนวโนมลดลงทำใหผูใชมีทางเลือกมากขึ้นจากการซื้อเหล็ก

ตางประเทศ การผลิตในประเทศจึงลดลง โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน การผลิตเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 10.8 ผลิตภัณฑ

ท ี ่ การผล ิ ตหดต ั วมากท ี ่ ส ุ ด  ค ื อ เหล ็กแผ นเคล ื อบโครเม ี ่ ยม  

หดตัวรอยละ 28.3 รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 23.5 และ

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวร อยละ 10.1 สำหรับการผลิตเหล็ก      

ทรงยาวหดตัวรอยละ 12.4 โดยผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ 

เหล็กลวดหดตัวรอยละ 39.7 รองลงมา คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ

ชน ิ ดร ี ด เย ็ นหดต ั วร  อยละ   22.8 และ  เหล ็ กข  ออ  อย  หดตั ว 

รอยละ 15.5  

  การบร ิ โภคในประเทศ  ไตรมาสท ี ่  2 ป   2565  

มีปริมาณ  4.7  ลานตัน หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

8.5.(%YoY) แตขยายตัวจากไตรมาสที่ผานมา รอยละ 17.1.(%QoQ) 

โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภคเหล็ก 

ทรงแบน หดตัวรอยละ 13.2 จากการบริโภคเหล็กแผนเคลือบอื่น ๆ 

หดตัวรอยละ 28.4 รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัว    

รอยละ 14.4 และเหล็กแผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 9.9 อยางไรก็ตาม 

การบริโภคเหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 0.8 จากการบริโภค

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 10.0  

  การนำเขา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 3.7 พันลาน

เหร ี ยญสหร ั ฐฯ ขยายต ั วจากไตรมาส เด ี ยวก ั นของป  ก อน  

รอยละ 9.8 (%YoY) และขยายตัวจากไตรมาสที่แลวรอยละ 19.0 

(%QoQ) โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนำเขา

เหล็กทรงแบน ขยายตัวรอยละ 8.8 ผลิตภัณฑที ่การนำเขาขยายตัว   

มากที ่ส ุด คือเหล็กแผนเคลือบโครเมียม ขยายตัวรอยละ 113.8 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน 

ประเภท Carbon steel และ Stainless steel ขยายตัวรอยละ 27.6 

และ27.0 ตามลำดับ สำหรับการนำเขาเหล็กทรงยาว ขยายตัว 

รอยละ 13.0 ผลิตภัณฑที ่การนำเขาขยายตัวมาก คือ ทอเหล็ก 

ไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 73.4 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) 

รองลงมา คือ เหล็กเสน ประเภท Carbon steel ขยายตัวรอยละ 36.2  

และเหล็กลวด ประเภท Stainless steel ขยายตัวรอยละ 26.5   

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา                  
ไตรมาสท่ี 3 ของป 2565 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 3 ป 2565 

คาดการณวาการผลิตจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เนื ่องจากตนทุนวัตถุดิบมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม 

ราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโนมต่ำลง และมีเหล็กจากรัสเซียเขามา

ในตลาดเอเช ียมากข ึ ้น เพื่อเป นการหาตลาดแทนตลาดยุโรป  

ทำใหผู ประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื ่องของไทย เลือกนำเขา

ผลิตภัณฑเหล็กมากกวาการซื้อในประเทศ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 2 ป 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงแบนและทรงยาว เชน เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กลวด และเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็น 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก                  
การจำหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส       

 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2565 ดัชนีผลผลิต
อยู ท ี ่ 107.8 โดยลดลงจากไตรมาสที ่แลวรอยละ 1.4  
(%QoQ) และลดลงเม ื ่อ เท ี ยบก ับไตรมาสเด ี ยวก ัน         
ของปกอน รอยละ 4.3 (%YoY) เนื ่องจากผลกระทบ 
จากสถานการณเงินเฟอสงผลใหผูประกอบการตองแบกรบัภาระ
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก กระติกน้ำ
รอน สายเคเบิ้ล เตาอบไมโครเวฟ หมอหุงขาว เครื่องซักผา 
สายไฟฟา และ ตูเย็น ลดลงรอยละ 36.5, 35.6, 28.4, 24.9, 
23.4, 21.0 และ 6.0 ตามลำดับ ในขณะที่สินคาที่ปรับตัว
เพ ิ ่ มข ึ ้ น  ได  แก   มอ เตอร  ไฟฟ  า  หม  อแปลงไฟฟ า 
คอมเพรสเซอร และพัดลมตามบาน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.4, 
3.0, 1.5 และ 0.7 ตามลำดับ 

      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 2 ป 2565 สินคาที่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ไดแก มอเตอรไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และ คอมเพรสเซอร 
เพิ ่มขึ้นรอยละ 20.7, 8.3 และ 7.4 ตามลำดับ ในขณะที่ 
เตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ำรอน สายเคเบิ ้ล หมอหุงขาว 
เครื่องซักผา พัดลม สายไฟฟา และ ตูเย็น เพิ่มขึ้นรอยละ 
75.3, 42.0, 38.8, 33.0, 21.8, 12.5, 7.0 และ 6.0 ตามลำดับ  

   การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา  
4,492.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่แลว  
ร อยละ 0.5 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน 
ของปกอนรอยละ 0.2 (%YoY) โดยสินคาหลักที่มีการนำเขา
เพิ่มขึ้น ไดแก ตูเย็น พัดลม และเครื่องปรับอากาศ 13.1, 
8.3 และ 2.1 ตามลำดับ 

  การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 2 ป 2565 มีมูลคา  
การส งออก  7,211.4 ล  านเหร ียญสหร ัฐฯ โดยลดลง 
จากไตรมาสที่แลวรอยละ 4.9 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.0 (%YoY) โดยสงออก
ลดลงในตลาดอาเซียน จ ีน และ ยุโรป โดยพัดลม และ
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.8 และ 4.1 ตามลำดับในขณะท่ี เครื ่องซักผา สายไฟฟา 
และตูเย็น ปรับตัวลดลงรอยละ 8.2, 5.8 และ 1.0 ตามลำดบั 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะหดตัว รอยละ 5.0 และ 3.0 ตามลำดับ แมวาสถานการณ       

โควิด-19 เริ่มคลี่คลายในตลาดสงออกหลักของไทย แตยังมีปจจัยที่สงผลลบตอการหดตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เชน ผลกระทบ
จากสถานการณเงินเฟอรวมถึงราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  รวมถึงสถานการณวิกฤตความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน 
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3,698.5 
4,221.8 4,446.2 4,503.3 4,522.7 4,640.1 4,471.7 4,492.9 

6,159.3 
6,586.1 

7,137.4 6,868.3 6,748.8 
7,237.2 

7,582.3 
7,211.4 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Q3-2563 Q4-2563 Q1-2564 Q2-2564 Q3-2564 Q4-2564 Q1-2565 Q2-2565

ลา้
นเ

หร
ยีญ

สห
รฐั

ฯ

มลูคา่การนําเขา้ มลูคา่การสง่ออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ลดลงรอยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากสถานการณเงินเฟอสงผลใหผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลติเพิ่มขึ้น โดยสินคาที่มีการปรับตัวลดลง ไดแก 
กระติกน้ำรอน สายเคเบิ้ล เตาอบไมโครเวฟ และหมอหุงขาว และมีการสงออกลดลงในตลาด จีน ยุโรป และอาเซียน 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 
ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกส  

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีดัชนี
ผลผลิตอยูที่ 94.0 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 5.9 (%QoQ) และ
ลดลงเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.0 (%YoY) โดย
สินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ Semiconductor 
devices transistor โดยปรับตัวลดลงรอยละ 23.4 และ 3.7 ตามลำดับ 
ในขณะท่ีสินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก แผงวงจร (PWB),  

 
วงจรพิมพ (PCBA), วงจรรวม (IC) และ Printer โดยปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 8.1, 5.9, 4.8 และ 3.3 ตามลำดับ เนื่องจาก
สถานการณการขาดแคลนว ัตถ ุด ิบท ี ่ ใช  ในการผลิต 
ชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ ้นสวนอิเล ็กทรอนิกสทำให 
ไม สามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชส ินคา
อิเล ็กทรอนิกสในตลาดโลก แตอยางไรก็ตามชิ ้นส วน
อิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจำเปนตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี  5G, Data Center และผล ิตภ ัณฑ สำหรับ
โครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำใหยังคงมีความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกอยางตอเนื่อง 
     การนำเข าส ินคาอ ิเล ็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่ 2  
ป 2565 มีมูลคาการนำเขา 11,651.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.9 (%QoQ) แตเพิ ่มข้ึน
ร อยละ 10.6 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
โดยสินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก วงจรพิมพ  
วงจรรวม (IC) เครื ่องพิมพ เครื ่องทำสำเนา และ ไดโอด 
ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนําและสวนประกอบ ปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 26.8, 23.1, 21.2 และ 11.0 ตามลำดับ  

    การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสที ่2  

ป 2565 มีมูลคาการสงออก 10,796.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 2.0 (%QoQ) แตเพิ่มขึ้น

ร อยละ 7.8 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปก อน 

โดยสงออกเพิ ่มข ึ ้นในตลาดสหรัฐอเมร ิกา ส ินค าหลัก 

ที ่ม ีการปรับต ัวเพิ ่มขึ ้น ได แก  ไดโอด ทรานซิสเตอร  

กลอุปกรณกึ่งตัวนํา และสวนประกอบ และวงจรรวม (IC) 

เพ ิ ่ มข ึ ้ นร อยละ 2.1 และ 0.6 ตามลำด ับ ในขณะที่   

ตัวเก็บประจุไฟฟา วงจรพิมพ (PCBA) และHDD ปรับตัว

ลดลงรอยละ 9.9, 8.4 และ 1.9 ตามลำดับ  
 
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสท่ี 3 ของป 2565  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 3 ของป 2565 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวประมาณรอยละ 3.0 เนื่องจากสถานการณ
การเงินเฟอที ่สงผลใหผู ประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตที ่เพิ ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบที ่ใชในการผลิต              
ชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกได 
ในขณะที่มูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 6.0 เนื่องจากสถานการณขาดแคลนซิปทั่วโลก และสถานการณ
ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา จีน และไตหวัน ที่อาจสงผลตอ Supply Chain การผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไมเพียงพอ
ตอความตองการของตลาดโลก ทำใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีราคาสูงข้ึน 
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มลูคา่การนําเขา้ มลูค่าการสง่ออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ปรับตัวลดลงรอยละ 5.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก   
การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใช
สินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก โดยสินคาที่มีการผลิตปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ Semiconductor devices transistor  
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที ่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 

 จากการคาดการณโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการ
ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 420,000 คัน โดยแบงเปน  
การผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 
45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที ่ 2 ป 2565 ม ีจำนวน 390,033 คัน 

ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ร อยละ 18.76 
(%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
รอยละ 2.97 (%YoY) โดยมีสัดสวนแบงเปน การผลิต
รถยนตนั่ง รอยละ 31 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ 
ร อยละ 67 และรถยนต เพ ื ่อการพาณิชย อ ื ่น ๆ  
รอยละ 2 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที่  2 ป 2565 ม ีจำนวน 196,114 คัน 

ลดลงจากไตรมาสที ่  1 ป 2565 ร อยละ 15.17 
(%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 9.53 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที ่ 2 ป  2565 มีจำนวน 206,520 คัน 

ลดลงจากไตรมาสที ่  1 ป   2565 ร อยละ 15.06 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ร  อยละ  4.11 (%YoY) โดยม ีส ัดส วนแบ งเป น  
การสงออกรถยนตนั่ง รอยละ 25 รถกระบะ 1 ตัน 
รอยละ 67 และรถ PPV รอยละ 8 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มมีูลคา 2,397.35 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 7.63 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 6.21 (%YoY) โดยตลาดสงออกที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และแอฟริกาใต 
มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต  
ในไตรมาสที ่2 ป 2565 มมีูลคา 2,021.28 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 0.48 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 30.26 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก ญี่ปุน จีน 
และสหรัฐอเมริกา 

378,768 367,345

473,759 480,078

390,033

179,054 158,740

227,188 231,189
196,114

215,381 
203,992

281,713
243,124

206,520

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

2,556.20 
2,481.07

2,420.54

2,595.34
2,397.35 

2,898.30 2,856.42
2,665.20

2,030.95 2,021.28 

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

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการเพ่ิมข้ึน
ของตลาดในประเทศจากมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น แตยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
ราคาน้ำมันที่เพ่ิมขึ้นมากและคาเงินบาทที่ออนคามากทำใหตนทุนสินคาหลายอยางเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ดี ตลาดสงออกชะลอตัวโดยเปนการลดลง
ของการสงออกรถยนตนั่ง และรถยนต PPV ทีย่ังคงมีปญหาการขาดแคลนชิ้นสวน 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 

 
 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่3 ของป 2565 
 จากการคาดการณโดยสำน ักงานเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม   
ประมาณการในไตรมาสที่ 3 ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 
450,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  
และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีจำนวน 445,217 คัน ลดลง

จากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 9.00 (%QoQ) และ
ลดลงจากไตรมาสเด ียวกันกับปก อน ร อยละ 8.94 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีจำนวน  458,478 คัน เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 2.31 (%QoQ) และ
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 4.95 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ใน ไตรมาสท ี ่  2  ป   2565  ม ี จำนวน 235,355 คั น  

(เปนการสงออก CBU 80,441 คัน และ CKD 154,914
ชุด) ลดลงจากไตรมาสที ่  1 ป  2565 ร อยละ 11.55 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
รอยละ 20.92 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 217.40 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 17.84 
(%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ร อยละ 2.49 (%YoY) โดยตลาดสงออกที ่สำคัญของ
สวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก กัมพูชา บราซิล และ
เวียดนาม 

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 292.80 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 10.47 
(%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ร อยละ 11.12 (%YoY) โดยตลาดนำเขาที ่สำคัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา  และจีน  

 

 

488,908 

274,181 

501,160 489,238 

445,217 436,836 
329,926 

404,276 
448,147 

458,478 

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

235,355 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

222.96 219.10
248.51 264.59

217.40

263.49 266.70 250.75

327.04
292.80

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีปริมาณการผลิตชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน อยางไรก็ดี ตลาดสงออกและตลาดในประเทศมีการขยายตัว เนื่องจากมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น และอุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัวตอเนื่อง 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 
ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 2 ป 2565 ขยายตัวรอยละ 10.18 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 
4.02 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ดัชนี
ผลผลิตที่ขยายตัว เชน เอทานอล น้ำยาทำความสะอาด และ
น้ำยาลางจาน เปนตน 
ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที่ 2 ป 2565 ขยายตัวรอยละ 
10.66 เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) แตหดตัว           
รอยละ 7.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) 
ดัชนีการสงสินคาที่หดตัว เชน สีน้ำมัน ปุยเคมี และผงซักฟอก 
เปนตน 
การสงออกเคมีภ ัณฑ  ไตรมาสที ่  2 ป  2565 ม ีม ูลคา 
2,797 .07 ล  าน เหร ียญสหร ั ฐ  ขยายต ั วร อยละ 9.73  
เม ื ่ อ เท ี ยบก ับ ไตรมาส เด ี ย วก ั นของป ก  อน  (%YoY)              
โดยผลิตภัณฑหลักท่ีสงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 
เคมีภัณฑอนินทรีย เครื ่องสำอาง และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด  
การสงออกขยายตัวในตลาดหลัก เชน จีน ญี่ปุน เวียดนาม
และอินเดีย แตเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) การ
สงออกหดตัวรอยละ 0.06  
การนำเขาเคมีภัณฑ ไตรมาสที ่ 2 ป 2565 มีมูลคารวม  
6,266.10 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 17.60 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัวรอยละ 16.02           
เม ื ่ อ เท ี ยบก ั บ ไตรมาส เด ี ยวก ันของป  ก  อน  (%YoY)  
โดยผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหมูลคาการนำเขาขยายตัว เชน 
ปุยเคมี เคมีภัณฑอนินทรีย และเคมภีัณฑอินทรีย เปนตน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสท่ี 3 ป 2565 คาดวาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑมีแนวโนมขยายตัว
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการฟนตัวของการบริโภคในประเทศ และสถานการณการแพรระบาด      
ของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มผอนคลายมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงออกของอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ เชน สงครามระหวางรัฐเซียและยูเครน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เปนตน   

   
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 2 ป 2565 มูลคาการสงออกและการนำเขาขยายตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการผอนคลายมาตรการโควิด-19 สงผลใหอุตสาหกรรมเคมีภัณฑบางประเภทขยายตัว เชน 
เคมีภัณฑอนินทรีย เคร่ืองสำอาง และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด เปนตน 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 2 ป 2565 หดตัวรอยละ 5.41 

เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตัว 

รอยละ 5.04 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) ซ ึ ่ งด ัชน ีผลผล ิตที่หดต ัวมากที ่ส ุด ได แก  

กระสอบพลาสต ิก ท อและข อต อพลาสต ิก และ 

บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ เปนตน 
 

ด ัชน ีการส งส ินคา ไตรมาสที ่  2 ป  2565 หดตัว           

รอยละ 6.73 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  (%QoQ) 

และหดตัวรอยละ 1.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%YoY) ซึ ่งด ัชนีการสงส ินคาท่ีหดตัว     

มากที ่ส ุด ได แก กระสอบพลาสติก ทอและขอตอ

พลาสติก และบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ เปนตน 
 

มูลคาการส งออก ไตรมาสที ่  2 ป 2565 มีมูลคา 

1,221.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.81  

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตัว

รอยละ 9.79 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

(%YoY) ซึ่งกลุมผลิตภัณฑท่ีมีการสงออกขยายตัวสูงสุด 

คือ กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ  

มูลคาการนำเขา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 หดตัวรอยละ 

0.05 เมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และ 

หดตัวร อยละ 1.86 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    

ของปกอน (%YoY)  

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนำเขา (ตัน) 
 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 คาดวาการผลิตจะชะลอตัว เนื่องจากสถานการณความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ
ในตลาดโลกอาจสงผลกระทบตอราคาตนทุนวัตถุดิบ รวมถึงผู ประกอบการบางรายเริ ่มใหความสนใจยกเลิก       
บรรจุภัณฑที่ยากตอการรีไซเคิล สงผลใหการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกท่ีเกี่ยวของลดลงตามความตองการของผูบรโิภค 
 

 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 2 ป 2565 การผลิตหดตัวลดลง เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทำให
ตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย สินคาตาง ๆ เริ่มมีการปรับราคาเพ่ิมขึ้น ซ่ึงคาดวาราคาสินคาจะทยอยแพงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลกระทบตอผลิตภัณฑพลาสติกท่ีเก่ียวของ 
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อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

 

 
 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 2 ป 2565 อยูที่ระดับ 103.76 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 11.48 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตลดลงในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย คือ  EPS และ PE resin 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 อยูที่ระดับ 102.52 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.16 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาลดลงในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS และ PE resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 3,464.71  ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

14.54 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน, เวียดนาม และญี่ปุ น เปนตน ซึ ่งสินคาที่สงผลใหการสงออก          

ของกลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลงรอยละ 1.52 เชน PP resin และ PS resin และลดลงในกลุมปโตรเคมขีั้นพื้นฐานรอยละ 7.18  เชน 

Propylene, Toluene เปนตน 

การนำเขาปโตรเคม ี ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคา 1,823.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  3.79 

โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุน, จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการนำเขาเพิ ่มข้ึน        

ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 21.96 เชน Propylene และ Ethylene Glycol เปนตน แตกลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลงรอยละ 

3.48 เชน PS resin และ PET resin เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2565 คาดวาในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมหดตัวตามจากสถานการณเงินเฟอทั่วโลก  

ที่เปนผลกระทบจากความยืดเยื้อของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำใหราคาพลังงานโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาธัญพืช-อาหารปรับตัวสูงข้ึน   

ซึ่งจะทำใหการฟนตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศจะปรับชะลอตัวลง ทั้งนี้ตองติดตามการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ           

ทีจ่ะสงผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  

 

 

 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ป 2565  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 11.48 
และ 9.46 จากสถานการณราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นซึ่งมาจากผลกระทบของความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่สงผลกระทบตอการคา
และการขนสงทั่วโลก ประกอบกับคาเงินสหรัฐที่แข็งคาขึ้น และสถานการณเงินเฟอทั่วโลก สงผลใหการผลิต และการสงออกปโตรเคมี         
ในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง 
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อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

 

  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นำเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ

 
ที่มา   : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

 
การผลิต  
      ในไตรมาสที ่  2 ป 2565 การผลิตกระดาษและผลิตภ ัณฑ
กระดาษ ชะลอตัวเล็กนอย (-0.64%) ในกลุมกลองกระดาษ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑกลุมเดียวที่มีการผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 
ลดลง (-4.10%) ในทุกกลุ มสินคา ทั ้งกลุ มเยื ่อกระดาษ กระดาษ
คราฟต กระดาษลูกฟูก กระดาษพิมพเขียน และกลองกระดาษ 
ยกเวนกระดาษแข็งสำหรับผลิตกลองบรรจุภัณฑที ่ยังมีการผลิต
เพ่ิมขึ้น และยังขยายตัวไดตอเน่ือง   

การสงออก 
      เยื ่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 2 ป 2565  
ม ีม ูลคาการสงออกรวม 586.69 ลานเหร ียญสหร ัฐฯ เพ ิ ่มขึ้น 
(+0.95%) เม ื ่อเปร ียบเท ียบ (%QoQ) จากกล ุ มกระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ (+2.73%) หนังสือและสิ ่งพิมพ (+7.62%) 
ตามลำดับ ในขณะที ่กลุ มเย ื ่อกระดาษหดตัวลง (-5.58%) ซึ ่งมี
ประเทศจีนเปนประเทศคูคาหลักและล็อกดาวนจากโรคระบาด 
โควิด-19 อีกระลอก แตเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการสงออก
ลดลง (-5.17%) จากกลุ มเยื่อกระดาษ (-24.21%) ซึ ่งกวารอยละ 
90.00 สงออกไปยังประเทศจีน แตกลุ มกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ และกลุ มหนังสือและสิ ่งพิมพ ย ังขยายตัวไดเพิ ่มขึ้น  
(+1.53%) และ (+9.01%) ตามลำดับ   

 
การนำเขา  
          เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคาการนำเขารวม 894.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ 
(%QoQ) และ (%YoY) เพิ่มขึ้นรอยละ (+5.83%) และ (+1.65%) ตามลำดับ  เนื่องจากการผลิตในประเทศลดลงคอนขางมาก บางสวนยังจำเปน    
ตองมีการนำเขา โดยเฉพาะกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใชไดอีก และกลุมผลิตภัณฑกระดาษ  เชน บรรจุภัณฑกระดาษ และกระดาษ
ชำระ เปนตน ยกเวนกลุมหนังสือและสิ่งพิมพ นำเขาลดลง (-9.82%) และ (-23.58%) ตามลำดับ  

 

แนวโนมในไตรมาสท่ี 3 ป 2565  
          แนวโนมในไตรมาสท่ี 3 ป 2565 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง กระดาษคราฟต) จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน และมีการนำเขา
บางสวน สำหรับการสงออก คาดวา เยื่อกระดาษจะกลับเปนบวกไดอีกครั้งหากจีนไดคลายล็อกจากโรคระบาดโควิด-19  ซึ่งมีจีนเปนตลาดหลัก
สำหรับการสงออกเยื่อกระดาษจากไทย  

 

 
 
 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 การผลิต ดัชนีผลิตอุตสาหกรรมรวมของอุตสาหกรรม      
เยื ่อกระดาษ กระดาษ และสิ ่งพิมพ หดตัวลง (-0.64%) เมื ่อเปรียบเทียบ (%QOQ) และ (-4.10%) เมื ่อเปรียบเทียบ (%YOY) สำหรับ       
การสงออกกลุมบรรจุภัณฑกระดาษ ประเภทกลองบรรจุ กระดาษพิมพเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ 
(%YoY) สวนกลุมเยื่อกระดาษ ชะลอตัวคำสั่งซ้ือตามเศรษฐกิจประเทศคูคา 
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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 2 ป 2565 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
34.57 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2565 รอยละ 2.13  
(%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  6.29 (%YoY) 
สำหร ับเคร ื ่องส ุขภ ัณฑ ม ีปร ิมาณการผลิต 1.76 ล านชิ ้น ลดลงจาก                   
ไตรมาสที ่ 1 ป 2565 ร อยละ 8.64 และลดลงจากไตรมาสเดียวกัน        
ของปกอน รอยละ 12.23 เปนผลจากยอดคำสั่งซื ้อที ่ลดลงของตลาด      
ในประเทศ และตลาดคู คาบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา จีน และ
ฟลิปปนส  
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 กระเบื ้องบุพื ้น บุผนัง มีปริมาณ   
การจำหนาย 39.69 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2565        
รอยละ 8.06 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
6.53 (%YoY) สวนการจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 0.84 ลานช้ิน 
ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2565 รอยละ 4.24 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 1.52 จากภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของ
ตลาดในประเทศ เนื ่องจากคาครองชีพและอัตราเงินเฟอปรับตัวสูงข้ึน 
รวมทั้งความกังวลตอการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม 
การสงออก ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 การสงออกกระเบื ้องปูพื ้น บุผนัง      
มีมูลคา 35.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565    
รอยละ 0.05 แตขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 49.53 
เปนผลจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศอาเซียน 
เชน กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ   
มีมูลคา 49.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที ่ 1 ป 2565     
รอยละ 23.78 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 21.95 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาส 3 ของป 2565 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 3 ของป 2565 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ่มข้ึนจากการฟนตัว
ของตลาดภายในประเทศและประเทศคูคา สวนการสงออกมีแนวโนมจะขยายตัวตอเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19        
ในหลายประเทศคลี่คลายลง ทำใหอุปสงคของประเทศคูคาเพิ่มขึ้น แตยังมีปจจัยสำคัญท่ีตองติดตามอยางใกลชิด คือ สถานการณเงินเฟอ 
ราคาพลังงาน ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท คาครองชีพและตนทุนวัตถุดินที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอราคาสินคา  
และกำลังซื้อของผูบริโภคซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจได  
  

 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิก  
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกาศใชขอกำหนดเฉพาะในการรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร เพื่อใหวิธีการ รูปแบบและขอกำหนดที่ใชเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินการใหใบรับรอง      
มีความชัดเจน เปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการ    
ตรวจประเมินผู ยื ่นคำขอหรือผูไดรับการรับรอง และใชในการประเมินผลิตภัณฑทั ้งกอนและหลังไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ          
โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

ปริมาณการผลิตและการจำหนายในประเทศ กระเบ้ือง ปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 ลดลงจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากคาครองชีพและอัตราเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น สวนการสงออกขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากความตองการของประเทศคูคา  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที ่2 ป 2565 
 มีจำนวน 10.82 ลานตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ป 2565  รอยละ 

4.41 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเด ียวกันของปก อน   
รอยละ 7.65 (%YoY)   

 การจำหนายปูนซ ี เมนตในประเทศ (ไม รวมปูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่  2 ป   2565 ม ี จำนวน  9.68 ล  านตัน ลดลงจาก             
ไตรมาส  ที่ 1 ป 2565 รอยละ 8.99 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของ ปกอน รอยละ 8.25 (%YoY) เนื ่องจากความ
ตองการในประเทศไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ  ราคาสินคา    
ที ่ส ูงขึ ้นตามราคาพลังงาน ซึ ่งเปนผลกระทบจากความขัดแยง
ระหวางรัสเซียและยูเครน 

 การสงออก - นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 2 
ป 2565   มีมูลคาจากการสงออก 55.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 1.41 (%QoQ)  เม ื ่อเท ียบกับไตรมาสที่  1  
ป 2565  แตเมื ่อทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอนกลับมี 
มูลคาสงออกลดลง รอยละ 26.56   โดยลดลงจากตลาด      
บังคลาเทศ  เมียนมา  กัมพูชา  และฟลิปปนส เนื ่องจาก
ตลาดสงออกหลัก แมจะเริ่มฟนตัวจากการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19  แตเศรษฐกิจในตลาดสงออกกลับไดรับ
ผลกระทบจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนทำให  
ไมสามารถฟนตัวไดเร็วเทาที่ควร  สวนการนำเขาปูนซีเมนต 
(ไมรวมปูนเม็ด) มีมูลคา 15.67  ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากไตรมาสท ี ่  1 ป 2565 ร อยละ 2.61 และลดลงจาก       
ไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 0.96 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 3 ของป 2565   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตและการจำหนายคาดวาจะยังชะลอตัวตอเนื่อง  ซึ่งแมจะไดปจจัยหนุนจากภาครัฐ  เชน   มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ    
โครงการกอสรางขนาดใหญที่ยังดำเนินงานตอ  ความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคที่ยังมีกำลังซื้อในระดับราคากลาง  แตภาวะ
เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19   ความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน   และการเขาสู     
ฤดูฝนหรือภาวะน้ำทวมซึ่งมักจะเริ่มเกิดในไตรมาสนี้ทุกป 
   

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

กระทรวงมหาดไทยมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ขยายกำหนดเวลาเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ประจำป พ.ศ. 2565  ตอไปอีก 3 เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนเมษายน 2565 มาเปนสิ้นสุดภายในเดือน
กรกฎาคม 2565  เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาภาระการเตรียมจายภาษีของผูจายภาษ ีจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19   
 
 

 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 2 ป 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิต  การจำหนาย  การสงออก       
และนำเขา ปรับตัวลดลงทั้งหมด เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจากภาวะเงินเฟอ  ราคาพลังงานและตนทุน
สินคาสูงขึ้น จากความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  

 

 

 

  การผลิต 
   เสื้อผาเครื่องแตงกาย ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 0.68 (%YoY)                    
จากการสงออกเสื ้อผากีฬา ชุดออกกำลังกาย สูทหรือชุดยูนิฟอรม 
ขยายต ั วในตลาดสำค ัญอย  าง สหร ั ฐอเมร ิกา  ฮ องกง และ             
สหราชอาณาจักร สำหรับเสนใยส่ิงทอ และผาผืน ดัชนีผลผลิตชะลอตัว 
รอยละ 0.33 และ 7.54 (%YoY) เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังคง
ชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตเสนใยส่ิงทอชะลอตัวจากกลุมเสนใยประดิษฐ 
(เสนใยโพลีเอสเตอร) ขณะท่ีดัชนีผลผลิตผาผืนชะลอตัวจากกลุมผาทอ 
(ฝาย) ท้ังน้ี หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสท่ี 1  ป 2565 พบวา ดัชนี
ผลผลิตเส นใยสิ ่งทอกลุ มเส นใยประดิษฐ ขยายตัวรอยละ 3.69  
(%QoQ) ในขณะที่ผาผืนและเสื้อผาเครื่องแตงกายชะลอตัวรอยละ 
18.02 และ 9.93 จากกำลังซื ้อในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบ      
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น แมตลาดสงออกฟนตัว 
  การจำหนายในประเทศ  
    เสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ชะลอตัว รอยละ 2.97 0.33 
และ 9.65 (%YoY) เนื ่องจากกำลังซื ้อของผู บริโภคในประเทศชะลอตัว            
จากผลกระทบคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ ้นจากราคาพลังงานและอาหาร          
ที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหเกิดการระมัดระวังการจับจายใชสอยกลุมสินคา
ฟุมเฟอย ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 ป 2565 พบวา กลุม
เส้ือผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว รอยละ  6.70 เน่ืองจากการผอนคลายขอจำกัด
สำหรับการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติในการกระตุนการทองเที่ยวของไทย 
 การสงออก-นำเขา 
     การสงออก สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหมภาพรวมเติบโตตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน  โดยมีมูลคา 1,768.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.04 
(%YoY)  หากพิจารณากลุ มสินคา พบวากลุ มสิ ่งทอ มีมูลคา 1,166.48     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 13.34  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 
601.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัว  รอยละ 6.83  ประเทศคูคาสำคัญ   
ฟนตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหอุปสงคกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้น     
ในตลาดสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา อินเดีย เมียนมา และกัมพูชา ทั้งนี้ หาก
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1  ป 2565 (%QoQ) พบวา การสงออกกลุม     
เสนใยสิ่งทอ และเส้ือผาสำเร็จรูปขยายตัวตอเน่ือง  
   การนำเขา สิ่งทอและเครื่องนุ งหมภาพรวมเติบโตตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน  โดย มีมูลคา 1,432.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว รอยละ 
13.42 (%YoY)   ในกลุ มดายและเสนใย ผาผืน และเสื ้อผาสำเร็จรูป   
สวนหนึ่งเพ่ือนำไปใชในการผลิตสินคาเพ่ือสงออกตามอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

คาดการณแนวโนมไตรมาสท่ี 3 ป 2565 
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม คาดวาจะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคภายในประเทศจากการฟนตัวของภาคการทองเท่ียว 

ประกอบกับการขยายตัวตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทานของการสงออกสินคา โดยเฉพาะประเทศคูคาสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และ
สหภาพยุโรป อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากกำลังซื้อของผูบริโภคที่ยังเปราะบางจากปญหาคาครองชีพสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และพลังงาน ทำใหตนทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเฟอ ซ่ึงอาจจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

ไตรมาสที่ 2  ป 2565 ดัชนีผลผลิตกลุมเครื่องนุงหม ขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากตลาดสงออกสำคัญที่เติบโตตอเนื่อง 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ฮองกง และสหราชอาณาจักร ประกอบกับการผอนคลายมาตรการควบคุมและนโยบายการเปดประเทศเต็มรูปแบบ 
ในขณะที่ดัชนีผลผลิตกลุมสิ่งทอและเส้ือผาเครื่องแตงกายชะลอตัวหากเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจากภาวะเงินเฟอสงผลตอคาครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึ้น ประชาชนจึงระมัดระวังการใชจาย 
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 อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมใน
ประเทศ (ลานชิ้น) 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีจำนวน  1.68 
ลานชิ้น ลดลงรอยละ 36.60 และ 32.53 จากไตรมาสที่ผานมาและ
ไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ เปนผลจากปริมาณคำสั่งซื้อ
ในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 

 การจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาสที ่ 2           
ป 2565 มีจำนวน 0.28 ลานชิ้น ลดลงรอยละ 3.45 และ 12.50 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัว อัตราเงินเฟอและ
คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหความสามารถในการใชจาย
ของผูบริโภคลดลง 
การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีมูลคารวม 
1,082.48 ล านเหรียญสหร ัฐฯ ลดลงร อยละ 5.69 จากไตรมาส          
ที ่ผ านมา แตหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
พบวา สงออกเพิ่มขึ ้นรอยละ 1.85 แบงเปน เครื่องเรือนและ
ชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและผลิตภัณฑแผนไม มีมูลคา 
310.42 40.88 และ 731.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ  โดย
หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา มูลคาการ
สงออกเครื่องเรือนและชิ้นสวนลดลงรอยละ 2.32 ในขณะทีมู่ลคา
การสงออกผลิตภัณฑไมเพิ ่มขึ ้นรอยละ 7.78 และมูลคาการ
สงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมเพิ ่มขึ ้นรอยละ 3.41 ทั้งนี ้ใน
ภาพรวมมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม  ปรับเพิ ่มขึ้น
ตอเนื่อง 8 ไตรมาส 
 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 

ไตรมาสที่ 3 ป 2565 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดตางประเทศที่นาจะกลับมาฟนตัวจากคาระวางเรือขนสงสินคาที่เริ่มปรับลดลง ในสวนของปริมาณการจำหนาย
เคร่ืองเรือนทำดวยไมในประเทศคาดการณไดวาจะยังคงชะลอตัวจากปญหาเศรษฐกิจ ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑไม คาดการณ
ไดวาจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากอุปสงคความตองการของประเทศคูคาสำคัญที่ยังคงอยูในระดับสูง 
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 เครื�องเรือนและชิ�นสว่น  ผลิตภณัฑไ์ม ้
 ไมแ้ละผลิตภณัฑแ์ผ่นไม ้  มลูค่ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีปริมาณลดลงจาก
ปริมาณคำสั่งซื้อในประเทศและตางประเทศที่ลดลง ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมในภาพรวมมีมูลคาเพิ่มข้ึน 
จากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาการสงออกสินคาในกลุมผลิตภัณฑไม และไมและผลิตภัณฑแผนไม  
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: มีการปรับปรุงกรอบขอมูลการสำรวจจากป 2564 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

การผลิตยา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีปริมาณ 11,744.65 ตัน  
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 17.78 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปก อน จากการขยายตัวของการผลิตยาเม ็ด ยาน้ำ           
ยาแคปซูล และยาครีม ซึ ่งมีปริมาณเพิ่มขึ ้น รอยละ 41.87 
10.78 11.24 และ 17.21 ตามลำดับ ตามคำสั ่งซื ้อจากราน  
ขายยาท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน  

การจำหนายยา ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีปริมาณ 10,166.86 ตัน 
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 13.56 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปกอน จากการขยายตัวของการจำหนายยาเม็ด ยาน้ำ     
ยาแคปซูล ยาครีม และยาผง ซึ ่งมีปริมาณเพิ่มขึ ้น รอยละ 
30.52 6.98 2.52 12.62 และ 16.79 ตามลำดับ ตามความ
ตองการใชยาเพื่อรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและกลุม
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ทีเ่พ่ิมจำนวนมากขึ้น 

การส งออกยา  ไตรมาสท ี ่  2 ป   2565 มีม ูลค า 107.26          
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเปนการขยายตัวที่ดีในตลาด
เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย สำหรับการนำเขายามีมูลคา 
458.06 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอย รอยละ 0.65 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 3 ของป 2565 
 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2565 คาดวาปริมาณการผลิตและการจำหนายยาในประเทศ จะมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น        
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรคที่เพิ่มขึ้น สำหรับการสงออกคาดวา จะมีแนวโนม
ชะลอตัว เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจของตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ ลาว และเมียนมา 

 
 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 2 ป 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความตองการใชยาเพื่อรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปวยโรค NCDs 
ที่มีจำนวนมากข้ึน ขณะท่ีภาคการสงออกมีทิศทางการขยายตัวท่ีดีในตลาดเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย 
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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 2 ป 2565 มีจำนวน 0.43 ลานตัน 18.01 ลานเสน และ 
8,096.93 ลานชิ ้น ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน   
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.88 จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางแทง การผลิตยางรถยนต
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.86 จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตยางรถยนตนั่ง 
ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร
และการผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 6.93 จากการผลิต
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก 

 การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    
ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มีจำนวน 0.11 ลานตัน 11.16 ลานเสน และ 
572.74 ลานชิ ้น ตามลำดับ โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐมอยูในภาวะทรงตัว 
ในขณะที่การจำหนายยางรถยนตและถุงมือยางมีปริมาณลดลง  
รอยละ 0.09 และ 18.36 ตามลำดับ ตามอุปสงคความตองการ
ในประเทศที่ปรับลดลง 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 2 ป 2565 มมีูลคา 1,326.64 1,837.00 และ 427.11 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตเพิ่มข้ึน
รอยละ 3.05 และ 15.02 ตามลำดับ จากการขยายตัวที่ดีของตลาด
สงออกสำคัญ ในขณะที่การสงออกถุงมือยางลดลงรอยละ 50.80 
จากราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงจากชวงที่ผานมา 

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 3 ของป 2565 

 ไตรมาสที่ 3 ป 2565 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐมจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง ทางดานปริมาณการผลิตยางรถยนตคาดการณวาจะขยายตัวอยางตอเนื ่องจากการผลิตเพื่อตอบสนอง       
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวนของปริมาณการผลิตถุงมอืยางคาดการณวาจะขยายตัวจากความตองการใช    
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคที่เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปนผลจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุใหม และแนวโนมการระบาดของโรคฝดาษ
วานร 
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การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง ไตรมาสที ่ 2 ป 2565 มีปริมาณเพิ ่มขึ ้นจากการผลิต             
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในสวนของการจำหนายในประเทศยางแปรรูปขั้นปฐมอยูในภาวะ  
ทรงตัว ขณะที่ยางรถยนตและถุงมือยางมีปริมาณลดลงตามอุปสงคความตองการในประเทศที่ลดลง 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

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

การผลิต 
     ไตรมาส 2 ป 2565 เม ื ่อเปรียบเท ียบก ับไตรมาส
เดียวกันของปกอน  การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีดัชนี
การผลิตเพิ่มขึ ้นรอยละ 14.58  การผลิตรองเทาเพิ่มข้ึน
รอยละ 43.77  และกระเปาเดินทางเพิ่มขึ้นรอยละ 12.62  
จากการจำหนายในประเทศและการสงออกท่ีเพ่ิมขึ้น 
การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 2 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบกับ   
ไตรมาสเดียวกันของปกอน มูลคาการสงออกเพิ ่มข้ึน      
ในทุกผลิตภัณฑ หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 
เครื ่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทา เพิ ่มขึ ้นรอยละ 
16.59  73.34 และ 9.47 ตามลำดับ หนังและผลิตภัณฑ 
มีมูลคาสงออก 203.99 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาด
สงออกสำคัญที่เพิ่มขึ้นไดแก เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา 
อินโดนีเซีย และฮองกง เนื่องจากหลายประเทศผอนคลาย
มาตรการโควิด-19 สงผลใหประชาชนมั ่นใจและใชจ าย
เพ่ิมขึ้น  
     การนำเขา ไตรมาส 2 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบกับ   
ไตรมาสเดียวกันของปกอน หนังดิบและหนังฟอกมีมูลคา
ลดลงรอยละ 35.82  รองเทามีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.45 
สำหรับกระเปาเพิ่มขึ้นรอยละ 59.18 โดยมีแหลงนำเขา   
ที ่สำคัญไดแก อิตาลี ฝรั่งเศส จีน สเปน และเกาหลีใต 
เปนผลมาจากมาตรการเยียวยาและกระตุนการใชจาย
เพิ ่มกำลังซื ้อของประชาชน และเริ ่มมีนักทองเที ่ยว       
เดินทางเขาประเทศตามมาตรการเปดประเทศของไทย  

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 3 ป 2565 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 3 ป 2565 เทียบกับปกอนการฟอกและตกแตงหนังฟอก  การผลิต

กระเปาและรองเทามีแนวโนมที่ดีขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการสงออกและการจำหนายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น  หากเปรียบเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา ทุกผลิตภัณฑการผลิตเพิ่มขึ้น จากการผอนคลายมาตรการโควิด-19 และหลายประเทศเริ่ม/เตรียมเปด
ประเทศเขาสูสภาวะปกติ แตสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อไดสงผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะราคาพลังงาน
น้ำมันและกาซมีการปรับราคาสูงขึ ้นตอเนื ่อง สงผลใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ ้น กระทบกำลังซื้อ            
ของประชาชนเกิดภาวะเงินเฟอสูงขึ้นกระทบตอการคาท่ัวโลก 
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ไตรมาส 2 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนงัฟอก และการผลิตรองเทา   
มีการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ และทั่วโลกไดมีมาตรการที่ผอนคลาย   
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศไดเปดประเทศรับนักทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการใชจายใหเศรษฐกิจ
กลับสูสภาวะปกติ แตยังคงตองจับตาดูสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน หากยังยืดเย้ือจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปท่ัวโลก 



 

31 
 

 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 

 

 

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

การผลิต  
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 2 ป 2565 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 3.42 จาก
การผลิตเคร่ืองประดับแทและเคร่ืองประดับเทียม โดยเพ่ิมข้ึน
รอยละ 17.78 และ 13.21 ผลจากการสงออกและจำหนาย
ในประเทศ สวนการผลิตเพชรลดลงรอยละ 5.56 
การจำหนาย  
การจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาส 2 ป 2565 
เมื ่อเปรียบเทียบ (%YOY) เพิ ่มขึ ้นรอยละ 3.42 จากเพชร 
เครื ่องประดับแท และเครื่องประดับเทียม เพิ่มขึ้นรอยละ 
8.11  3.27  และ 4.16 เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั่วโลกที่เริ ่มคลี่คลาย การระบาด     
ลดความรุนแรง เริ่มมีนักทองเที่ยว รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการ
เยี ่ยวยาฟนฟูตอเนื ่อง ชวยใหประชาชนมีความมั่นใจและ     
ใชจายเพิ่มขึ้น  
การสงออก 

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 2 ป 2565 
เมื่อเปรียบเทียบ (%YOY) มีมูลคารวม 1,968.40 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 40.67 จากมูลคาการสงออก เพชร 
พลอย เครื่องประดับแท  และเครื่องประดับเทียม เพิ่มข้ึน
ร  อ ย ล ะ  42.24 93.91 34.30  แ ล ะ  29.94 ต ามลำดั บ          
หากพิจารณาการส งออกอัญมณีและเคร ื ่องประด ับใน
ภาพรวม มีมูลคารวม 3,241.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
รอยละ  20.50  โดยมูลคาการสงออกทองคำยังไมขึ ้นรูป       
มีมูลคา 1,273.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.37   
ตลาดสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา  ฮองกง  ฝรั่งเศส และ
สิงคโปร 
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ไม่รวมทองคาํ รวมทองคาํ

ไตรมาสที ่2 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับ
ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการสงออกเพิ่มขึ้น (ไมรวมทอง) จากการที่ทุกประเทศไดเริ่มผอนคลายมาตรการ  
ล็อกดาวน และเปดประเทศเขาสูสถานการณปกติ และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมและเยียวยาประชาชนตอเนื่อง แตคงตอง  
จับตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน หากยืดเยื้อจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปทั่วโลก 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 3 ป 2565 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 3 ป 2565 คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย  ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก    

ที่เริ่มฟนตัว และสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน มีมาตรการที่ผอนปรนใหมีการสงสินคาไดบางแลว อีกทั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 สายพันธุใหมที่แพรกระจายตัวรวดเร็วแตความรุนแรงลดลง ทั้งนี้ยังคงตองดูผลกระทบจากราคาพลังงาน น้ำมันและกาซ        
ที่ปรับราคาสูงขึ้น และภาวะเงินเฟอในหลายประเทศท่ัวโลก  
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต จำหนาย สงออก และนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 2 ป 2565 อยูที่ระดับ 96.0 หดตัวเล็กนอย
ร อยละ 0.6 (%YoY) เม ื ่ อเท ียบก ับไตรมาสเด ี ยวก ันของป ก  อน  
โดยผลผลิตสินคาอาหารที่หดตัว เชน น้ำมันปาลม หดตัวรอยละ 15.4 
จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 18.4 เนื่องจาก
ความตองการใชในอุตสาหกรรมชะลอตัว จากการท่ีราคาวัตถุดิบยังคงอยู
ในระดับสูง น้ำมันปาลมดิบ หดตัวรอยละ 12.8 เนื่องจากความตองการใช
ในประเทศทั ้งการบริโภคและนำไปผลิตไบโอดีเซลลดลงเมื ่อเทียบกับ        
ชวงเดียวกันของปกอน นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากผลผลิตปาลมน้ำมัน
ลดลง เนื่องจากฝนตกหนักสงผลใหน้ำทวมในพื้นที่สวนปาลม รองลงมาคือ 
ประมง หดตัวรอยละ 3.8 จากสินคาสำคัญคือ กุงแชแข็ง หดตัวรอยละ 
14.9 เนื่องจากการบริโภคของตลาดทั ้งในและตางประเทศชะลอตัว     
การผลิตผลิตภัณฑนม หดตัวร อยละ 5.8 จากสินคาสำคัญคือ นม      
พรอมดื่ม หดตัวรอยละ 8.9 การผลิตอาหารสัตวสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 
2.8 จากสินคาสำคัญคือ อาหารสุกรสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 16.4 อาหาร
สัตวเลี้ยงสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 2.0 เนื่องจากวัตถุดิบ เชน ขาวโพด  
เลี้ยงสัตว ยังคงมีราคาสูง และมีปริมาณไมเพียงพอตอการผลิต สงผลให
ผูผลิตอาหารสัตวชะลอการผลิต สุราขาว หดตัวรอยละ 10.2 เนื่องจาก
การปรับลดการผลิตจากการจำหนายสินคาไดลดลง เครื ่องดื ่มที่ไมมี
แอลกอฮอล หดตัวรอยละ 6.7 จากสินคาสำคัญคือ น้ำดื่มใหกำลังงาน   
หดตัวรอยละ 19.6 และเครื ่องดื ่มรสน้ำผลไม หดตัวรอยละ 18.2 
เนื่องจากผูบริโภคลดคาใชจายที่ไมจำเปนตามภาวะเงินเฟอ 
 

การจำหน  ายอาหารในประเทศ ไตรมาสท ี ่  2 ป   2565  
ม ีปริมาณ 58,181.82 พันตัน ขยายตัวรอยละ 8.5 (%YoY) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการบริโภค 
ในประเทศเพ่ิมขึ้น ไดแก สับปะรดกระปอง ขยายตัวรอยละ 72.4 
รองลงมาคือ ผลไมกระปองอื่น ๆ ขยายตัวรอยละ 60.4 อาหาร
ชุดสำเร็จรูปพรอมปรุง ขยายตัวรอยละ 48.3 และเครื่องปรุงรส 
ประจำโตะอาหาร ขยายตัวรอยละ 21.9 
กา รส  ง ออ ก  ไ ต รม าส ที่  2 ป  2565 มี ม ู ล ค  า  11,380. 1  
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 25.1 (%YoY) เมื่อเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคาสำคัญ เชน น้ำตาลทราย   
จากตลาดสงออกสำคัญคือ อินโดนีเซ ีย ฟล ิปปนส ก ัมพูชา 
รองลงมาคือ ขาวและธัญพืช จาก 1) ขาว เนื่องจากราคาขาวของ
ไทยปรับอยู ในระดับที ่สามารถแขงขันได และ 2) ผลิตภัณฑ       
มันสำปะหลัง เนื ่องจากจีนซึ ่งเปนตลาดหลักไดนำเขามันเสน      
ในการใชผลิตเอทานอล และแปงมันสำปะหลังใชในอุตสาหกรรม
อาหาร เพ ื ่อทดแทนในช วงท ี ่แป งข าวโพดยังม ีราคาสูงขึ้น         
อยางตอเนื่อง และผัก ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง กระปองและ   
แปรรูป โดยตลาดที่สำคัญคือ จีน 
กา รนำ เ ข  า  ไต รมาสท ี ่  2 ป   2565 มี ม ู ล ค  า  4,905.89 
ล านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร อยละ 8.6 (%YoY) เม ื ่อเท ียบกับ      
ไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการนำเขาพืชและผลิตภัณฑ      
จากพืช สินคาสำคัญคือ ธัญพืช เนื่องจากการขาดแคลนผลผลิต  
จากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจึงสงผลให
ราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น รองลงมาคือเมล็ดพืชน้ำมัน เนื่องจาก
ความตองการบริโภคน้ำมันในประเทศลดลงจากการที ่วัตถุดิบ       
มีราคาสูง  

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 
คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมขยายตัวจากนโยบายเปดประเทศ
ที่ทำใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปสงคเพิ่มขึ้น รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศคอย ๆ ทยอยฟ นตัว อยางไรก ็ตาม         
การออนคาของเงินบาทอาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต
สินคา ในสวนของการนำเขาวัตถุดิบที่ตองใชเงินบาทตอดอลลาร
เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลตอตนทุนภาคอุตสาหกรรมและสงผลใหราคา
สินคาปรับตัวสูงขึ้น สำหรับมูลคาการสงออกคาดวาจะหดตวัลง
เล็กนอยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื ่องจาก
เศรษฐกิจและการคาโลกมีการชะลอตัวจากภาวะเงินเฟอ สงผลให
คำสั่งซ้ือจากประเทศคูคาชะลอตัว 

 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 2 ป 2565 หดตัวเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากตนทุนการผลิตทีป่รับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ท้ังจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน และคาขนสง โดยดัชนีผลผลิตสินคาอาหารที่หดตัว เชน  น้ำมันปาลม กุงแชแข็ง นมพรอมดื่ม อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป เครือ่งด่ืมที่มี

แอลกอฮอล และเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล สำหรับมูลคาการสงออกที่ขยายตัว เชน น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑขาว และมันสำปะหลัง ผักผลไมสด แชเย็น แชแข็ง  
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย                
ไตรมาสที่ 2/2565 และแนวโนมไตรมาสที่ 3/2565 

 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   

  

 


