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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 3/2565 
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2565  เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ขยายตัวรอยละ 8.1 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2565 ที่หดตัวรอยละ 0.8  จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่คล่ีคลาย รวมถึงผลของฐานต่ำ เนื่องจากในปกอนเปนชวง
ที่มีการระบาดคอนขางรุนแรง รวมถึงมีการติดเชื้อในสถานประกอบการคอนขางมาก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว
ในไตรมาสท่ี 3/2565 อาทิ ยานยนต เนื่องจากในปนี้ การผลิตสามารถดำเนินการไดมากขึ้นและปญหาการขาดแคลนชิป
ทยอยคลี่คลาย ในขณะท่ีปกอนการผลิตรถไดรับผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนชิป และการระบาดของเชื้อโควิด-19 
การกลั ่นปโตรเลียม จากสถานการณโควิดท่ีคลี ่คลาย ประกอบกับการฟ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลังจาก            
การเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ ทำใหมีการใชน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีในปกอนยังมีการหยุดซอม
บำรุงของโรงกลั่นบางโรง ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากความตองการในตลาดโลกยังคงขยายตัว รถจักรยานยนต 
เนื ่องจากในไตรมาสเดียวกันของปกอน มีการระบาดของโควิด-19 ในโรงงานผลิตชิ ้นสวน สงผลใหการผลิต
รถจักรยานยนตไดรับผลกระทบ เครื่องปรับอากาศ ภาวะการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความตองการสินคาที่ยังคง
ขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก รวมถึงผูผลิตสามารถพัฒนาสินคาไดตรงกับความตองการของผูบรโิภค
ทั้งในดานของการประหยัดพลังงาน รวมถึงมีความสามารถในการกรองหรือดักจับฝุนละอองและเชื้อโรคตาง ๆ         
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

แนวโนมอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสท่ี 4/2565  
 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะขยายตัวเล็กนอยเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม        
ของภาครัฐ อยางไรก็ตาม มีความเสี ่ยงจากตนทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ ่งอาจสงผลใหแนวโนมราคาเหล็ก           
ในตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมข้ึน และอาจทำใหความตองการใชเหล็กชะลอตัวลง                 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวประมาณรอยละ 3.0 เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ    
ที่ใชในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใช
สินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกได  

     รถยนต ประมาณการในไตรมาสที่ 4 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 400,000 คัน โดยแบงเปน การผลิต  
เพื่อจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 45-50 
 รถจักรยานยนต ประมาณการในไตรมาสที ่ 4  ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนตกวา 500,000 คัน        
โดยแบงเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 80-85  และการผลิตเพ่ือการสงออกประมาณรอยละ 15-20 
 เยื ่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง 
กระดาษคราฟท) จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงส      
ตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน สำหรับการสงออก คาดวาเยื่อกระดาษจะกลับมาขยายตัวไดอีกคร้ัง 
หากประเทศจีนไดมีการผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19  ซึ่งจีนเปนตลาดหลักสำหรับการสงออกเยื่อกระดาษ  
จากไทย 
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 ปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตและการจำหนายคาดวาจะขยายตัวไดอีกจากแรงขับเคลื่อนของโครงการกอสราง
ภาครัฐ  และภาคเอกชนออกมาตรการสงเสริมการตลาดเพื ่อทำยอดขายชวงปลายป  แตอยางไรก็ดี แนวโนม         
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่มีทิศทางปรับขึ้นตามการทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
ของธนาคารกลางสหรัฐ ยังเปนปจจัยลบท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของประชาชน 
 สิ่งทอและเครื ่องนุ งหม  ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื ่องนุงหม คาดวาจะขยายตัวเล็กนอย         
จากอุปสงคภายในประเทศจากการฟนตัวของภาคการทองเที่ยว ประกอบกับการขยายตัวตอเนื่องของการสงออก 
โดยเฉพาะประเทศคู คาสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี ่ปุ น จีน และสหภาพยุโรป เพื ่อรองรับคำสั ่งซื ้อที ่มากขึ้น          
เพื่อเตรียมผลิตสินคาสำหรับในชวงเทศกาลปลายป อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี ่ยงจากกำลังซื ้อของผูบริโภค                
ที่ยังเปราะบางจากปญหาคาครองชีพสูง และความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ทำใหตนทุนการผลิตปรับตัว
สูงขึ้น  

    ยาง และผลิตภัณฑยาง คาดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิต             
เพื ่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง ในสวนของปริมาณการผลิตยางรถยนต คาดการณวา            
จะขยายตัวอยางตอเนื ่องจากการผลิตเพื ่อตอบสนองความตองการของตลาดทั ้งในประเทศและตางประเทศ      
ทางดานปริมาณการผลิตถุงมือยางคาดการณวาจะชะลอตัว จากแนวโนมความตองการใชถุงมือยางในประเทศ       
และตางประเทศที่ปรับลดลง 
 อาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัว เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน         
ของปกอน เนื่องจากการเปดประเทศ ทำใหมีนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน สงผลใหอุปสงคเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 
ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว และการออนคาของเงินบาทที่อาจสงผลกระทบตอตนทุน     
การผลิตสินคา โดยวัตถุดิบที่ตองพึ่งพาการนำเขา อาทิ ปลาทูนา แปงสาล ี  
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สวนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสท่ี 3/2565 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2565 

GDP  
ขยายตัวรอยละ 4.5 (%YoY) 

 
 
      

ผล ิตภ ัณฑ มวลรวมในประเทศ หรือ  GDP 
ไตรมาส  3 ของป   2565 ขยายต ั ว ร  อยละ 4.5             
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ 
2.5  
 

 
 

 

 

 

 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวตัวรอยละ 6.3 (%YoY) 

 
 
      

GDP ภาคอ ุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ของป   2565 
ขยายตัวรอยละ 6.3 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา
ซึ่งหดตัวรอยละ 0.5  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 
ที�มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวรอยละ 8.1 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ขยายตัวรอยละ 8.2 

(%YoY) 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อยูท่ีระดับ 97.75 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา (95.79) 
ร อยละ 2.05 และเพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาสเด ียวกัน           
ของป 2564 (90.46) รอยละ 8.06  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการ
ผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมที ่ส  งผลใหด ัชน ีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กลั ่นปโตรเลียม และการผลิตชิ ้นสวนและแผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที ่ 3 ป 2565 ดัชนีการสงสินคาอยู ท่ี
ระดับ 99.79 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา (97.79) 
รอยละ 2.04 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 
2564 (92.26) รอยละ 8.16 
     อุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้น  
จากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต การผลิต
ชิ ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการผลิต
อาหารสัตวสำเร็จรูป เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที ่สงผลใหดัชนีการสงสินคา
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก การผลิต
ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
การผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   หดตัวรอยละ 2.2 

(%YoY) 

 
 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อยูที่รอยละ 62.55 

 

 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
อยู ท ี ่ระดับ 139.35 เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ผ านมา 
(134.29) รอยละ 3.77 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2564 (142.47) รอยละ 2.19  
      อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต 
การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  และการ
ผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม  เปนตน 
     สำหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูป
คงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 ไดแก 
การผลิตผลิตภัณฑยางอื ่น ๆ การผลิตยานยนต      
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 อัตราการใชกำลังการผลิต
อยูที ่ระดับรอยละ 62.55 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
(ร อยละ 61.10) และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเด ียวกัน      
ของป 2564 (รอยละ 58.51) 
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ไดแก การผลิตยานยนต
การผล ิตช ิ ้ นส วนและแผ นวงจรอ ิ เล ็กทรอน ิกส    
และการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ เปนตน 
     สำหร ับอ ุตสาหกรรมท ี ่ส  งผลให อ ัตราการใช         
กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2564 
ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กลั่นปโตรเลียม และการผลิตจักรยานยนต เปนตน 
 
 

 
 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 อยูท่ีระดับ 90.43 

 
 
      

ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2565 ดัชนีความเช ื ่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมอยู ท ี ่ระดับ 90.43 เพิ ่มขึ ้นจาก       
ไตรมาสที ่ผ านมา (85.60) สวนดัชนีความเชื ่อมั่น
คาดการณลวงหนา 3 เดือน อยู ท ี ่ ระดับ 100.00 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา (97.6)  
     ป  จจ ัยท ี ่ ส  ง ผลต  อการปร ับต ั ว เพ ิ ่ มข ึ ้ น ของ            
ความเช ื ่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมในช วงไตรมาส 3         
ป 2565 มาจากการฟ นตัวของอุปสงคในประเทศ
ภายหลังสถานการณโควิด-19 คลี่คลายและภาครัฐ
ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) 
การเป ดประเทศและการยกเล ิก Thailand Pass 
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 และการเปดประเทศ
เต็มรูปแบบ ตั ้งแตวันที่  1 ต.ค. 2565 โดยยกเลิก   
การตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโรคโควิด-19 อาทิ 
เอกสารรับรองการไดร ับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อ       
โควิด-19 สำหรับผูเดินทางเขาประเทศไทย สงผลทำใหมี
น ักท องเท ี ่ยวต างชาต ิ เด ินทางเข ามาในประเทศ         
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ภาคการผลิตมีการขยายตัว
จากความตองการสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น ทั้งใน
กลุมสินคารถยนตและสินคาอุปโภคบริโภค จากตลาด  
ในประเทศและต างประเทศที ่ ขยายตั วตอเน ื ่ อง
โดยเฉพาะคูคาสำคัญ เชน สหรัฐอเมริกา อาเซียน (9) 
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และอินเดีย เปนตน 

 

 

 

ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
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การคาตางประเทศของไทย 
 

“การคาตางประเทศในไตรมาสที่ 3 ป 2565 ขยายตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงตอเนื่อง สงผลใหอุปสงคภายในแตละประเทศฟนตัว โดยเติบโต   
ตามภาคบริการและการทองเที่ยวที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น    
ดานการนำเขาในภาพรวมขยายตัวเชนเดียวกัน โดยเฉพาะการนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สะทอนไดวา    
ภาคการผลิตไทยยังคงมีความตองการปจจัยการผลิต เพื่อรองรับกระบวนการผลิตที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น           
ในระยะขางหนา” 

 การคาระหวางประเทศของไทยไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคาทั้งสิ้น 153,091.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนมูลคาการสงออก 72,181.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน    
และมูลคาการนำเขา 80,910.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ดุลการคาไตรมาสท่ี 3 ป 2565 ขาดดุล 8,729.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
โครงสรางการสงออกสินคา  
 

 

การสงออกสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 72,181.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 6.6 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YOY) โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี ่ยนแปลง ดังนี ้  สินคา
เกษตรกรรม มีมูลคาการสงออก 6,460.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.0 (YOY) สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 
มีมูลคาการสงออก 5,750.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 21.2 (YOY) สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
56,888.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.2 (YOY) สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 3,081.8         
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.3 (YOY) 

สินคาอุตสาหกรรมที ่มีการสงออกขยายตัว อาทิ รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ (มูลคา         
การสงออก 7,075.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.8 YOY) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 2,337.3     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.4 (YOY) เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ืองจักรกล (มูลคาการสงออก 
2,232.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.5 (YOY) เครื ่องปรับอากาศและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
1,698.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 34.3 (YOY) และสินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ (มูลคาการสงออก 1,598.3 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.9 (YOY) เปนตน 
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ตลาดสงออกสินคา 
     
 ไตรมาสที่ 3 ป 2565 ไทยมีการสงออกสินคาไป
ยังตลาดคู คาหลัก รวมมีสัดสวน 5 ตลาด รอยละ 71.3 ไดแก 
อาเซ ียน สหร ัฐอเมร ิกา จ ีน ญ ี ่ ป ุ น  และสหภาพย ุ โ รป               
(27 ประเทศ) การสงออกไปยังตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 28.7 
ของการส งออกทั ้ งหมด โดยส วนใหญตลาดหลักม ีอ ัตรา          
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) รอยละ 
25.9, 17.2, 11.3, 8.5 และ 8.2 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา อาเซียน ขยายตัวเพิ่มขึ้น
สูงที่สุด รอยละ 19.2 ถัดมา คือ สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 15.9 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ขยายตัว
รอยละ 15.0 ขณะท่ีการสงออกไปจีน หดตัวรอยละ 18.1 และญี่ปุน หดตัวรอยละ 0.2 ตามลำดับ 

 
โครงสรางการนำเขาสินคา  

 
 
การนำเขาสินคาของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 80,910.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.3 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YOY) โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง มีมูลคา    
การนำเขา 17,745.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 78.8 (YOY) สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 16,584.3       
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 0.5 (YOY) สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 34,380.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.6 (YOY) สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 8,061.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว   
รอยละ 6.5 (YOY) ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 3,171.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
10.5 (YOY) และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 966.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 881.3 (YOY) ซึ่งสินคาหมวดอาวุธฯ การนำเขาหดตัวในกลุมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและสวนประกอบ     
โดยขยายตัวเฉพาะกลุมสินคาอ่ืน ๆ  
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ตลาดนำเขาสินคา 

 
 
 ไตรมาสที่ 3 ของป 2565 ตลาดนำเขาหลัก

ของไทยขยายตัวเพิ ่มข ึ ้นทุกตลาดทั ้งจีน อาเซียน ญี ่ปุน      
สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และสหรัฐอเมริกา รวม 5 ตลาดมี
สัดสวนรอยละ 61.4 และการนำเขาจากตลาดอื่น ๆ คิดเปน  
รอยละ 38.6 ของการนำเขาท้ังหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 

 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจากจีน อาเซียน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มีสัดสวน    
รอยละ 22.6, 16.6, 10.7, 6.0 และ 5.6 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา สหรัฐอเมริกา ขยายตัวสูงสุด
รอยละ 39.5 รองลงมา คือ อาเซียน ขยายตัวรอยละ 22.1 จีน ขยายตัวรอยละ 6.5 ขณะที่ญี่ปุนหดตัว   
รอยละ 5.7 และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) หดตัวรอยละ 4.8 
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เศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 3 ป 2565 
“ภาวะเศรษฐกิจในประเทศคูคาสำคัญของไทยขยายตัวขึ้นจากไตรมาสกอนหนา รวมทั้งบรรยากาศการคา

และการผลิตขยายตัวไดดี ดานอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการวางงานหลายประเทศอยูในภาวะทรงตัวและมีแนวโนมปรับตัวลงภายหลังการแพรระบาด
ทยอยคลี่คลายลง” 

 

สรุปเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3 ป 2565 
 Quarterly Growth (%YoY) 

 
GDP Inflation MPI Export Import 

Unemp. 
Rate 

Policy 
Rate 

สหรัฐฯ  1.8  8.3  3.4  23.0   14.2 At 3.6 At 3.00-3.25  
จีน  3.9  2.7  4.8a    10.0   0.6 At 5.5 At 3.65 

ญี่ปุน   1.8  2.9  4.3    -2.0   17.4 At 2.6 At -0.10 

เกาหลีใต   3.1  5.9  3.9  5.8  22.6 At 2.5 At 2.5 

สิงคโปร   4.4    7.3  0.8   19.5  24.1 At 1.9 n.a. 

ไทย    4.5   7.3  8.1   6.6  20.2 At 1.2 At 1.00 
ท่ีมา: ceicdata, https://www.nesdc.go.th, https://tradingeconomics.com 

หมายเหตุ: a = ตัวเลขประมาณการไตรมาสที่ 3 ป 2565, n.a. = ไมปรากฏขอมูล  

  

 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศคูคาสำคัญของไทยมีทิศทางเรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอนหนาทั้งจีน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต รวมถึงไทย ขณะที่สหรัฐฯ อยูในภาวะทรงตัว ผลจากการคาระหวางประเทศในภาพรวมขยายตัวในเกณฑดี 
โดยไดรับปจจัยบวกจากการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละประเทศ สงผลใหภาคการผลิตเติบโตตามไปดวย 
ทามกลางภาวะเงินเฟอที่อยูในระดับสูง สำหรับอัตราการวางงานหลายประเทศอยูในระดับทรงตัว ในขณะที่ไทย   
อัตราการวางงานปรับตัวลดลงภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ดานอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในกลุมประเทศเศรษฐกิจสวนใหญ ธนาคารกลางมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ อยูในกรอบรอยละ 3.00-3.25 เพื่อบรรเทาแรงกดดันดานเงินเฟอท่ีเพ่ิมขึ้น 
 สถานการณทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยูในระดับสูง เนื่องจากความไมแนนอนของอุปทานการผลิต 
โดยกลุมประเทศผูสงออกน้ำมันและพันธมิตร (โอเปกพลัส) ยังคงไมเพิ่มกำลังการผลิตและมีแนวโนมลดกำลังการผลิต
เพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันดิบ ในขณะที่ความตองการใชน้ำมันดิบที่มีอยางตอเนื่อง ตามเศรษฐกิจที่ฟนตัว สงผลให
ราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 3 ป 2565 เฉลี่ยอยูที่ 96.5 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับ       
ไตรมาส 3 ป 2564 เฉลี่ยอยูที่ 71.8 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล สำหรับราคาน้ำมันดิบ NYMEX เดือนกนัยายน 2565 
เฉลี่ยอยูที่ 83.9 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล 
 ประเด็นที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลก อาทิ ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจาก
การขึ้นอัตราดอกเบี้ย สงผลใหภาวะตลาดและตนทุนการกูยืมเงินเพิ่มสูงขึ้นเปนสาเหตุใหเศรษฐกิจบางประเทศอาจเขาสู
ภาวะถดถอยมากขึ้น รวมทั้งความยืดเยื้อของภูมิรัฐศาสตรระหวางรัสเซีย-ยูเครน ขอพิพาทระหวางสหรัฐฯ จีน และ
ไตหวัน อาจนำไปสู การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและมาตรการตอบโตเพิ ่มเติม ซึ ่งกระทบตอหวงโซการผลิต         
เปนวงกวาง อยางไรก็ตาม การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 การลดขอจำกัดจากการ
เดินทางรองรับการเปดประเทศ และการสงเสริมการทองเที่ยว ชวยสนับสนุนใหการบริโภคภาคเอกชนฟนตัว       
กอปรกับแรงหนุนจากอุปสงคคงคางที่เปนปจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในระยะตอไปได 
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สวนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท่ี 3/2565  
และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2565 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 

 
ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรม 

 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการบริโภคในประเทศและมูลคาการนำเขา 
 

 
 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  การผลิต ไตรมาสที ่ 3 ป 2565 ด ัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

มีคา 83.9 หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 12.7 (%YoY)   

และหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 13.9 (%QoQ) โดยเมื ่อเทียบกับ 

ไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 26.6 

ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 

39.0 รองลงมา ค ือ เหล ็กแผ นร ีดร อนชน ิดม วน และเหล็กแผน           

เคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 28.3 และ 19.1 ตามลำดับ แตการผลิต      

เหล็กทรงยาวขยายตัวเล็กนอยรอยละ 0.03 โดยผลิตภัณฑที ่การผลิต        

มีการขยายตัว คือ เหล็กเสนขอออย และเหล็กลวด ขยายตัวรอยละ 60.3 

และ 3.7 ตามลำดับ 

  การบริโภคในประเทศ ไตรมาสที ่ 3 ป 2565  

มีปริมาณ 3.9 ลานตัน หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 9.6 (%YoY) และหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 17.6 (%QoQ) 

โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การบริโภคเหล็กทรงแบน

หดตัวรอยละ 18.2 จากการบริโภคเหล็กแผนเคลือบดีบุก หดตัว

รอยละ 32.9 รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนเคลือบ

ประเภทอื่น ๆ และเหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 21.9  

17.3 และ 15.4 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม การบริโภคเหล็ก      

ทรงยาว ขยายตัวรอยละ 10.2 จากการบริโภคเหล็กเสนและเหลก็

โครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 14.7 

  การนำเขา ไตรมาสที ่ 3 ป 2565 มีม ูลคา 3.3 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รอยละ 4.9 (%YoY) และหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 10.5 

(%QoQ) โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การนำเขา

เหล็กทรงแบน หดตัวรอยละ 8.8 ผลิตภัณฑที่การนำเขาหดตัว

มากที่สุด คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด EG หดตัวรอยละ 

50.1 (ประเทศหลักที ่ไทยนำเขา คือ ญี ่ปุ น เกาหลี และจีน) 

รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบ

ประเภทอื่น ๆ  หดตัวรอยละ 43.2 และ 19.6 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม 

เหล็กทรงยาว ขยายตัวรอยละ 8.1 โดยผลิตภัณฑที ่การนำเขา

ขยายตัวมากที่สุด คือ ทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 115.6 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมา คือ เหล็กแผนบาง

ร ีดร อน ประเภท Carbon steel และเหล ็กลวด ประเภท 

Stainless steel ขยายตัวรอยละ 49.4 และ 8.5 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาสที่ 4 ป 2565 

คาดการณวาจะขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

การก อสร  าง โครงสร  า งพ ื ้นฐาน และนโยบายสน ับสนุน

อุตสาหกรรมของภาครัฐ อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงจากตนทุน

พลังงานที ่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ ่งอาจสงผลใหแนวโนมราคาเหล็ก      

ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น และอาจทำใหความตองการใชเหล็ก

ชะลอตัวลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาสที่ 3 ป 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการผลิตผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน 

เชน เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบสังกะสี เหล็กแผนเคลือบดีบุก และเหล็กแผนเคลือบโครเมียม 
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อุตสาหกรรมไฟฟา 

 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก                  
การจำหนายในประเทศ ของเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟา     
และอิเล็กทรอนิกส       

 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2565 ดัชนีผลผลิต   
อย ู ท ี ่  98.1 โดยลดลงจากไตรมาสท ี ่แล วร อยละ 8.9  
(%QoQ) แต เพ ิ ่ มข ึ ้น เม ื ่ อ เท ียบก ับไตรมาสเด ี ยวกัน             
ของปกอนรอยละ 7.5 (%YoY) โดยสินคาเครื ่องใชไฟฟา      
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา เครื่องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร   พ ัดลมตามบาน มอเตอร  ไฟฟา และ 
สายเคเบิ้ล เพิ ่มขึ้นรอยละ 62.9, 18.7, 15.9, 15.2, 11.4 
และ 2.8 ตามลำดับ ในขณะที่สินคาเครื่องใชไฟฟาที่ปรับตัว
ลดลง ไดแก กระติกน้ำรอน เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟา 
เครื่องซักผา หมอหุงขาว และตูเย็น ลดลงรอยละ 24.7, 22.3, 
18.4, 13.7, 12.7 และ 9.3 ตามลำดับ เนื ่องจากราคา
พลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
      การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 3 ป 2565 สินคาที่มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ได แก  มอเตอร  ไฟฟ า  เตาอบไมโครเวฟ พ ัดลม และ 
คอมเพรสเซอร เพิ่มขึ้นรอยละ 42.7, 35.9, 11.5 และ 9.9 
ตามลำดับ ในขณะที่ กระติกน้ำรอน หมอหุงขาว สายไฟฟา 
ตูเย็น และ เครื่องซักผา ลดลงรอยละ 28.7, 25.1, 22.8, 
13.8 และ 1.6 ตามลำดับ  
    การนำเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา  
4,518.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว รอยละ
1.2 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 
0.1 (%YoY) โดยส ินค าหล ักท ี ่ม ีการนำเข าลดลง ได แก          
หมอหุงขาว ตูเย็น คอมเพรสเซอร พัดลม และเครื่องปรับอากาศ 
ลดลงรอยละ 32.7, 25.7, 8.9, 25.4 และ 11.8 ตามลำดับ  
    การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 3 ป 2565 มีมูลคา  
การส งออก 7,709.7 ล านเหร ียญสหร ัฐฯ โดยเพ ิ ่มข้ึน 
จากไตรมาสที ่แล วร อยละ 6.9 (%QoQ) และเพ ิ ่มข้ึน       
จากไตรมาสเดียวกันของปก อนรอยละ 14.2 (%YoY)      
จากตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจีน เพิ ่มข้ึน   
ร  อ ย ล ะ  36 . 1 ,  3 2 . 8 , 15.8, แ ล ะ  9.8 ต า ม ล ำ ดั บ                      
โดยเครื่องปรับอากาศ พัดลม และ มอเตอรไฟฟา ปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 38.7, 10.7 และ 1.4 ตามลำดับ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ของป 2565 คาดวาดัชนีผลผลิตจะมีการขยายตัวประมาณ รอยละ 4.0 และคาดวามูลคา  

การสงออกจะมีการขยายตัว รอยละ 5.0 เนื ่องจากสถานการณโควิด-19 ที ่เริ ่มคลี ่คลายในตลาดสงออกหลักของไทย ซึ ่งสงผลบวก            
ตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา แตยังมีปจจัยที่สงผลลบตอการหดตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เชน ราคาพลังงาน    
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ตองจับตาซึ่งอาจสงผลลบตอการผลิตและสงออกได เชน สถานการณวิกฤต
ความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน 
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เตาไมโครเวฟ ตูเย็น กระติกน้ํารอน หมอหุงขาว
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 3 ป 2565 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวจากการเปดประเทศ 
และการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยสินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร 
พัดลมตามบาน มอเตอรไฟฟา และสายเคเบ้ิล และมีการสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจีน  
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 
ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมูลคาการสงออก  
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสถาบันไฟฟา               
และอเิล็กทรอนกิส  

      การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีดัชนี
ผลผลิตอยู ที ่ 93.8 โดยลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.2 (%QoQ) 
และลดลงเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 2.3 (%YoY) 
โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ แผงวงจร 
(PWB) โดยปรับตัวลดลงรอยละ 31.4 และ 20.4 ตามลำดับ 

ในขณะที ่สินคาอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก    
ว ง จ ร พ ิ ม พ   ( PCBA), ว ง จ ร ร ว ม  ( IC), Printer แ ล ะ
Semiconductor devices transistor โดยปรับตัวเพิ ่มข้ึน
รอยละ 28.8, 12.6, 7.9 และ 1.8 ตามลำดับ เนื ่องจาก
สถานการณ การขาดแคลนว ัตถ ุด ิบท ี ่ ใช  ในการผลิต              
ชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทำใหไม
สามารถผล ิตได  เพ ียงพอต อความต องการใช ส ินคา
อิเล ็กทรอนิกสในตลาดโลก แตอยางไรก็ตามชิ ้นส วน
อิเล็กทรอนิกสยังคงมีความจำเปนตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี  5G, Data Center และผล ิตภ ัณฑ สำหรับ
โครงสรางพื้นฐานทาง IT ทำใหยังคงมีความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกอยางตอเน่ือง 
     การนำเข าส ินคาอ ิเล ็กทรอนิกส ในไตรมาสที ่ 3  
ป 2565 มีมูลคาการนำเขา 11,923.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.2 (%QoQ) และเพิ่มข้ึน
ร อยละ 11.5 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
โดยสินคาหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก วงจรรวม (IC) 
วงจรพิมพ และเครื่องพิมพ เครื่องทำสำเนา และสวนประกอบ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.4, 19.4 และ 14.5 ตามลำดับ  

   การส งออกส ินค าอ ิ เล ็กทรอนิกส ไตรมาสที่  3  

ป 2565 มีมูลคาการสงออก 11,684.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่แลวรอยละ 8.2 (%QoQ) และเพ่ิมขึ้น

ร อยละ 14.8 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปก อน 

โดยสงออกเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพิ่มขึ้น

ร อยละ 32.5 และ 20.7 ตามลำดับ โดยสินคาหลักที ่มี 

การปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก เครื่องพิมพ เครื ่องทำสำเนา     

และสวนประกอบ และวงจรรวม (IC) เพิ่มขึ้นรอยละ 37.0 

และ 11.5 ตามลำดับ ในขณะที่ ไดโอด ทรานซิสเตอร 

อุปกรณกึ ่งตัวนํา และสวนประกอบ HDD และวงจรพิมพ 

(PCBA) ปรับตัวลดลงรอยละ 57.6, 12.2 และ 6.6 ตามลำดับ 
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไตรมาสท่ี 4 ของป 2565  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 4 ของป 2565 คาดวาดัชนีผลผลิตจะหดตัวประมาณรอยละ 3.0 เนื่องจากราคา
พลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ    
ที ่ใชในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชสินคา
อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกได ในขณะที่มูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดตอเนื่องประมาณรอยละ 5.0 เนื่องจากสถานการณ        
ขาดแคลนซิปทั่วโลก และสถานการณความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา จีน และไตหวันที่อาจสงผลตอ Supply Chain การผลิต   
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไมเพียงพอตอความตองการของตลาดโลก ทำใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีราคาสูงข้ึน 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 3 ป 2565 ปรับตัวลดลงรอยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการขาดแคลน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกส        
ในตลาดโลก โดยสินคาที่มีการผลิตปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ แผงวงจร (PWB) และมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป   
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อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 

 จากการคาดการณ  โดยสำน ักงานเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรม        
ประมาณการในไตรมาสที ่4 ป 2565 จะมีการผลิตรถยนตกวา 400,000 คัน  
โดยแบงเปน การผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือ
สงออกรอยละ 45-50 

 การผลิตรถยนต  
 ในไตรมาสที ่ 3 ป 2565 มีจำนวน 493,872 คัน 

เพิ ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 26.62 
(%QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน 
ร อยละ 34.44 (%YoY) โดยม ีส ัดส วนแบ  งเปน        
การผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 32 รถกระบะ 1 ตันและ
อนุพันธ ร อยละ 65 และรถยนตเพื ่อการพาณิชย     
อ่ืน ๆ รอยละ 3 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจำนวน 206,391 คัน 

เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2565 ร อยละ 5.24 
(%QoQ) และเพ ิ ่ มข ึ ้ นจาก ไตรมาส เด ี ยว กัน          
ของปกอน รอยละ 30.02 (%YoY)  

 การสงออกรถยนต  
 ในไตรมาสที ่ 3 ป 2565 มีจำนวน 256,800 คัน 

เพิ ่มขึ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2565 รอยละ 24.35 
(%QoQ) และเพ ิ ่ มข ึ ้ นจากไตรมาส เด ี ยวกัน          
ของปกอน รอยละ 25.89 (%YoY) โดยมีสัดสวน
แบงเป น การส งออกรถยนต น ั ่ ง ร อยละ 28  
รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 63 และรถ PPV รอยละ 9 
มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต 

 ในไตรมาสท ี ่  3 ป   2565 มีม ู ลค  า 2,496.42  
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 
ร อยละ 0.75 (%QoQ) และเพ ิ ่มข ึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 4.13 (%YoY) โดยตลาด
สงออกที่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และมาเลเซีย 

มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต  
ใน ไตรมาสที่  3 ป   2565 มี ม ู ลค  า  2,143.63            
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 
ร อยละ 6.05  (%QoQ) แต ลดลงจากไตรมาส
เด ี ยวก ั นของป ก  อน ร  อยละ  24.96 (%YoY)        
โดยตลาดนำเขาที่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณ 
ยานยนต  ไดแก ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา   

367,345

473,759 480,078

390,033

493,872

158,740

227,188 231,189
196,114 206,391

203,992

281,713
243,124

206,520
256,800

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

2,477.78 2,427.83

2,595.34
2,397.34 2,496.42

2,856.57
2,665.80

2,030.95 2,021.29
2,143.63

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

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการเพ่ิมข้ึน
ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดสงออก จากมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ดี 
ตลาดสงออกขยายตัวจากการฟนตัวของประเทศคูคา การสงออกเพิ่มขึ้นในรถยนตทุกประเภท ประกอบดวย รถยนตนั่ง รถกระบะ 1 ตัน      
และรถยนต PPV 
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 
 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ไตรมาสที ่4 ของป 2565 
 จากการคาดการณโดยสำน ักงานเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม    
ประมาณการในไตรมาสที ่ 4  ป 2565 จะมีการผลิตรถจักรยานยนต        
กวา 500,000 คัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศรอยละ    
80-85  และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 15-20 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจำนวน 540,327 คัน เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 21.36 (%QoQ) และ
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 97.07 
(%YoY)  
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจำนวน  455,947 คัน ลดลง
จากไตรมาสที ่ 2 ป 2565 รอยละ 0.55 (%QoQ) แต
เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน รอยละ 38.20 
(%YoY) 

 การสงออกรถจักรยานยนต  
 ใน ไตรมาสท ี ่  3  ป   2565  ม ี จ ำนวน  261,869 คั น         

(เปนการสงออก CBU 95,677 คัน และ CKD 166,192 
ชุด) เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที ่ 2 ป 2565 รอยละ 11.27 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 12.28 (%YoY)  

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
 ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 226.02 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 3.12 
(%QoQ) และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ร  อยละ  3.97 (%YoY) โ ดยตลาดส  ง ออกท ี ่ ส ำคัญ          
ของสวนประกอบรถจักรยานยนต ไดแก กัมพูชา ญี่ปุน 
และบราซิล  

 ม ูลค าการนำเข าของส วนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

  ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 271.77 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 7.19 
(%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  
ร อยละ 6.47 (%YoY) โดยตลาดนำเขาท ี ่สำค ัญของ
สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน
จีน และเวียดนาม  

 

 

274,181 

501,160 489,238 

445,217 

540,327

329,926 
404,276 

448,147 

458,478 

455,947

233,226 
245,626 266,098 

235,355 261,869 

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

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

219.19 248.41
264.59

217.40 226.02

255.26 250.94

327.04
292.81

271.77

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

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและ
อุปกรณรถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน  
ของปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นของทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนื่องจากมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น และอุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัวตอเนื่อง 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที ่ 4 ป 2565 คาดการณวาการสงออกเคมีภัณฑขยายตัวเพิ ่มขึ้น            
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก คาเงินบาทยังมีแนวโนมออนคา เปนปจจัยในการเพิ่มโอกาสทางการแขงขันดานราคา      
ใหกับสินคาไทย สงผลใหเคมีภัณฑท่ีเกี่ยวของมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   

   
 

การตลาดและการจำหนาย 

 

 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อยูท่ีระดับ 94.49 หดตัว
รอยละ 2.83 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)            
ดัชนีผลผลิตที ่หดตัว เชน สีน้ำมัน ปุ ยเคมี และกรดเกลือ  
เปนตน และเมื ่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัว 
รอยละ 6.08 

ดัชนีการสงสินคา  ไตรมาสที ่ 3 ป 2565 อยู ที ่ระดับ 92  
หดตัวรอยละ 5.25 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
(%YoY) ด ัชน ีการส งส ินค าท ี ่หดต ัว เช น ป ุ ยเคม ี  ส ีน ้ำมัน               
และคลอรีน และเม่ือเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัว 
รอยละ 3.83 

การสงออกเคม ีภ ัณฑ  ไตรมาสท ี ่  3 ป   2565 ม ีม ูลคา 
2,655.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.54 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) โดยผลิตภัณฑหลัก   
ที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน เคมีภัณฑอนินทรีย 
สารลดแรงตึงผิว และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัวร อยละ 5.06 การสงออก
ขยายตัวในตลาดหลัก เชน จีน  อินเดีย ญี่ปุน และเวียดนาม 

การนำเขาเคมีภัณฑ ไตรมาสที ่ 3 ป 2565 มีมูลคารวม  
6,360.67 ล านเหร ียญสหรัฐฯ ขยายตัวร อยละ 20.98         
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY)  โดยผลิตภัณฑ
หลักที่สงผลใหมูลคาการนำเขาขยายตัว เชน เคมีภัณฑอนินทรีย 
ปุยเคมี และเครื่องสำอาง และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ)  
ขยายตัวรอยละ 1.51 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไตรมาสที่ 3 ป 2565 ดัชนีผลผลิตหดตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากราคา
น้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เคมีภัณฑท่ีใชอนุพันธจากการกลั่นน้ำมันมีตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนลดลง
เนื่องจากผูประกอบการชะลอการผลิตเพื่อรอดูสถานการณราคาตนทุนการผลิตสินคา 

มูลคาการสงออกและการนำเขาเคมีภัณฑ 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารสงสินคา 
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อุตสาหกรรมพลาสติก 

   

 

 

การผลิต และการตลาด 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

 

ดัชนีผลผลิต ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อยูที่ระดับ 89.67 
หดตัวร อยละ 0.68 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน (%YoY) ดัชนีผลผลิตท่ีหดตัวมากที่สุด ไดแก 
กระสอบพลาสติก บรรจุภ ัณฑพลาสติกอื ่น ๆ ทอ      
และข อต อพลาสต ิก เป นต น แต เม ื ่ อ เท ียบกับ             
ไตรมาสกอน (%QoQ) ขยายตัวรอยละ 0.95  
 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที ่ 3 ป 2565 อยู ที ่ระดับ 
89.26 หดตัวรอยละ 1.04 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน (%YoY) ดัชนีการสงสินคาที่หดตัว ไดแก
กระสอบพลาสติก บรรจุภัณฑพลาสติกอื่น  ๆพลาสติกแผน 
เปนตน และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัว
รอยละ 1.11  
 

มูลคาการสงออก ไตรมาสที ่  3 ป  2565 มีมูลคา 
1,185.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.90 
เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปก อน (%YoY)  
ซึ ่งกลุ มผลิตภัณฑที ่มีการสงออกขยายตัวสูงสุด คือ 
ผลิตภัณฑเครื ่องใชในครัวเรือน (HS 3924) และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ) หดตัวรอยละ 2.91  
 

มูลคาการนำเขา ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มมีูลคา 1,391.22 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.48 เมื ่อเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปกอน (%YoY) ซึ่งกลุมผลิตภัณฑ 
ที่มีการนำเขาหดตัวสูงสุด คือ ผลิตภัณฑหลอดหรือทอ  
(HS 3917) และเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%QoQ)  
หดตัวรอยละ 0.79  

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ปริมาณการสงออก – การนำเขา (ตัน) 

 
 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 
 แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสท่ี 4 ป 2565 คาดวาสถานการณราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
ซึ่งน้ำมันดิบเปนวัตถุดิบตั้งตนของเม็ดพลาสติก ทำใหตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมพลาสติก       
มีตนทุนท่ีสูงเพิ่มมากข้ึน สงผลตอการผลิตเริ่มมีการชะลอตัวตามความตองการที่ลดลง 
 

 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณการสงออกขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขยายตัว
ตามความตองการของตลาดประเทศคูคาหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น เวียดนาม และออสเตรเลีย ทิศทางของราคา
น้ำมันดิบที่สูงข้ึนสงผลตอตนทุนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่เกี่ยวของ ทำใหการผลิตพลาสติกบางประเภทชะลอตัวลง 
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อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

 

 
 

 

ดัชนีผลผลิต  ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อยูที่ระดับ 105.38 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.83 โดยสินคาที่สงผลใหดัชนี

ผลผลิตลดลงในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีขั้นพ้ืนฐาน คือ Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย คือ  PP และ PE resin 

ดัชนีการสงสินคา ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อยูที่ระดับ 98.92 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 13.63 โดยสินคาที่สงผลให

ดัชนีสงสินคาลดลงในไตรมาสนี้ของกลุมปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene สวนกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP และ PE resin 

การสงออกปโตรเคมี  ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 3,022.81  ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 

19.20 โดยมีการสงออกปโตรเคมีไปยังประเทศที่สำคัญ เชน จีน เวียดนาม และญี่ปุน เปนตน ซึ่งสินคาที่สงผลใหการสงออกของ   

กลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลงรอยละ 18.88 เชน PP resin และ PE resin และลดลงในกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐานรอยละ 20.46  เชน 

Propylene, Toluene เปนตน 

การนำเขาปโตรเคม ี ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคา 1,645.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  4.70 

โดยมีการนำเขาปโตรเคมีจากประเทศที่สำคัญ เชน ญี่ปุ น จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ ่งสินคาที ่สงผลใหการนำเขาลดลง          

ของกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน รอยละ 14.85 เชน Propylene และ Ethylene Glycol เปนตน และกลุมปโตรเคมีขั้นปลายลดลง     

รอยละ 2.19 เชน PS resin และ PET resin เปนตน 

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ป 2565 คาดวา ในภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโนมหดตัวตามจากสถานการณเงินเฟอทั่วโลก

ที่ผลกระทบจากความยืดเยื้อของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำใหราคาพลังงานโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาธัญพืช-อาหารปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งจะ

ทำใหการฟนตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศจะปรับชะลอตัวลง ทั้งนี้ตองติดตามการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ  ที่จะสงผล

ตอการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  

 

 

 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ป 2565  ดัชนีผลผลิตและการสงสินคาปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 10.83 
และ 13.63 (%YoY) ตามสถานการณราคาน้ำมันท่ีปรับสูงข้ึน จากผลกระทบของความยืดเยื้อของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ที่สงผลกระทบ
ตอการคาและการขนสงทั่วโลก ประกอบกับคาเงินสหรัฐที่แข็งคาขึ้น และสถานการณเงินเฟอทั่วโลก สงผลใหการผลิตและการสงออก      
ปโตรเคมีในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง 
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อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษ  

 

  ที่มา : สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นำเขาเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

ที่มา   : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณชิย 

 
 
การผลิต  
         ในไตรมาสที ่  3 ป 2565 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (%YOY) ลดลง (-3.12%) 
และ (-4.46%) ตามลำดับ ลดลงในทุกกลุ มผลิตภัณฑ ยกเวนกลุม
กระดาษพิมพเขียนที ่การผลิตยังเติบโตตอเนื ่องทั ้งในประเทศและ
สงออก สวนกลุมเยื่อกระดาษ เมื่อเทียบกับ (%QoQ) การผลิตเพิ่มขึ้น 
(+6.90%) ต อเน ื ่องจากไตรมาสก อน หล ังจากที ่หดต ัวต ั ้ งแต            
ไตรมาสที่ 3 ของปที่ผานมา และคาดวาจะขยายตัวไดจนถึงสิ ้นป  
2565 ซึ่งมีคำส่ังซ้ือหลักจากประเทศจีน    

การสงออก 
          การสงออกเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 3 
ป 2565 มีมูลคารวม 654.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น (+11.49%) 
เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งกลุมเยื่อกระดาษ  กระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ  หนังสือและสิ่งพิมพ (+46.67%) (+1.93%)  
(+2.00%) ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) มูลคาการสงออก
เพิ่มขึ้นเล็กนอย (+0.78%) จากกลุมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ   
(+8.88%) หนังสือและสิ่งพิมพ (+9.52%) ในขณะที่กลุมเยื่อกระดาษ
ลดลง (-15.34%) โดยกวารอยละ 90.00 สงออกไปยังประเทศจีน  
ซ ึ ่ ง ย ั งม ีป ญหาการระบาดของ โคว ิ ด -19 ทำ ให  การส  งออก 
ไปจีนยังคงหดตัว  

การนำเขา  
การนำเขาเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษในไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีมูลคารวม 952.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ 

(%QoQ) และ (%YoY) รอยละ (+6.37%) และ (+7.06%) ตามลำดับ  เนื่องจากการผลิตในประเทศลดลงคอนขางมาก บางสวนยังจำเปนตองมี
การนำเขา โดยเฉพาะเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใชไดอีก และกลุมผลิตภัณฑกระดาษ  เชน บรรจุภัณฑกระดาษ 
กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษพิมพเขียน และกระดาษคราฟท เปนตน  

 

แนวโนมในไตรมาสที่ 4 ป 2565  
          แนวโนมในไตรมาสที่ 4 ป 2565 คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท) จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน และมีการ
นำเขาบางสวน สำหรับการสงออก คาดวา เยื่อกระดาษจะกลับเปนบวกไดอีกครั้ง หากจีนไดคลายล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19  ซึ่งจีนเปน   
ตลาดหลักสำหรับการสงออกเยื่อกระดาษจากไทย  

 

 
 
 
 

อุตสาหกรรมเยื ่อกระดาษ กระดาษ และสิ ่งพิมพ ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมของอุตสาหกรรม 
เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ หดตัวลง (-3.12%) เมื่อเปรียบเทียบ (%QOQ) และ (-4.46%) เมื ่อเปรียบเทียบ (%YOY) สำหรับ       
การสงออกในภาพรวม (+11.49%) เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ  (+0.78%) เมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) สวนการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
(+6.37%) เมื่อเปรียบเทียบ (%QoQ) และ (+7.06%) เมื่อเปรียบเทียบ (%YoY) 
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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 3 ป 2565 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 
33.70 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 2.54  
(%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ  13.12 (%YoY) 
จากความตองการของผูบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย สำหรับเครื่องสุขภัณฑ  
มีปริมาณการผลิต 1.76 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ที่ 2 ป 2565 รอยละ 
0.12 แตลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 4.23  
การจำหนาย ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 กระเบื ้องปูพื ้น บุผนัง มีปริมาณ   
การจำหนาย 37.75 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสที ่ 2 ป 2565        
รอยละ 4.89 (%QoQ) แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 
6.30 (%YoY) สวนการจำหนายเครื่องสุขภัณฑ มีจำนวน 0.84 ลานช้ิน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 0.48 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน รอยละ 21.35 จากมาตรการกระตุนตลาดและการเรง
สงมอบอสังหาริมทรัพยของผูประกอบการ 
การสงออก ในไตรมาสที่ 3 ป 2565 การสงออกกระเบื ้องปูพื้น บุผนัง      
มีมูลคา 27.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2565    
รอยละ 22.37 แตขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 11.97 
เปนผลจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และ  
กลุ มประเทศอาเซียน เชน กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม 
ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑมีมูลคา 51.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสที ่  1 ป  2565 ร อยละ 3.26 แตลดลงจากไตรมาสเด ียวกัน         
ของปกอน รอยละ 20.26  

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ไตรมาสที ่4 ของป 2565 
  การผลิตและการจำหนายเซรามิกภายในประเทศ ไตรมาส 4 ของป 2565 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวไดเพิ ่มข้ึน                
จากความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและตลาดคูคาหลักอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศอาเซียน สวนการ
สงออก  มีแนวโนมขยายตัวดวยเชนกันจากความตองการที่เพิ่มขึ้นหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย แตยังมี
ปจจัยสำคัญที่ตองติดตามอยางใกลชิด คือ สถานการณเงินเฟอ ราคาพลังงาน ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท คาครองชีพและตนทุน
การผลิตที่ปรับตัวสูงข้ึน อาจจะสงผลกระทบตอราคาสินคา และกำลังซื้อของผูบริโภค 
  

 

 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและการจำหนายในประเทศ กระเบื้อง ปูพ้ืน บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในไตรมาสท่ี 3 ป 2565 เพ่ิมขึ้นจากความตองการ    
ของผูบริโภคภายในประเทศ หลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย สวนการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความตองการ
ของประเทศคูคา  
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 

 
 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในไตรมาสที่ 3 ป 2565    
มีจำนวน 10.52 ลานตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 
3.16 (%QoQ) แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน     
รอยละ 5.38 (%YoY)   

 การจำหนายปูนซ ี เมนตในประเทศ (ไม รวมปูนเม ็ด)     
ไตรมาสที่  3 ป   2565 ม ี จำนวน  9.53 ล  านตัน ลดลงจาก             
ไตรมาสที่ 2 ป 2565 รอยละ 2.50  แตเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของ ปกอน ร อยละ 4.45 (%YoY )  เปนผลจาก
นโยบายการเปดประเทศทำใหเศรษฐกิจเริ่มมีการหมุนเวียน     
ดีข้ึน 

การสงออก - นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 3 
ป 2565  มมีูลคาจากการสงออก 40.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 27.03 (%QoQ)  เมื ่อเทียบกับไตรมาสที่ 2  ป 2565  
และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน มีมูลคาสงออก
ลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลง รอยละ 17.24  จากตลาดกัมพชูา  
เวียดนาม  และ สปป.ลาว รอยละ 5.79 5.39 และ 3.44 
ตามลำดับ  เน ื ่องจากตลาดสงออกยังไดร ับผลกระทบ        
ทางเศรษฐกิจที ่เกิดจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและ
ยูเครน   สวนการนำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) มีมูลคา 
16.19  ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 2 ป 2565  
รอยละ 3.32  และเพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ร อยละ 17.10  โดยการนำเขาเพ ิ ่มข ึ ้นจากประเทศจีน       
สปป.ลาว   และเนเธอรแลนด  รอยละ 153.04  16.03  และ 
15.29 ตามลำดับ   

 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ไตรมาสที่ 4 ของป 2565   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปริมาณ
การผลิตและการจำหนายคาดวาจะขยายตัวไดอีกจากแรงขับเคลื่อนโครงการกอสรางภาครัฐ  และภาคเอกชนออกมาตรการสงเสริม
การตลาดเพื่อทำยอดชวงปลายป  แตอยางไรก็ดี แนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่มีทิศทาง       
ตามการทยอยข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังเปนปจจัยลบที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของประชาชน 
   

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันทเมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2565  ใหขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย       

รอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 0.75 เปนรอยละ 1.00 ตอป  โดยใหมีผลทันที   โดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นเปนผลใหตนทุน     
ของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยสูงข้ึนซึ่งจะมีผลตอราคาขาย  และสงผลตอกำลังซื้อที่อยูอาศัยของประชาชนในระยะตอไป 
 
 

 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไตรมาสที่ 3 ป 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน การผลิต  การจำหนายปรับตัวสูงขึ้น       
โดยไดแรงขับเคล่ือนจากโครงการกอสรางสาธารณูปโภคภาครัฐเปนหลัก   การสงออกปรับตัวลดลงเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
ชะลอตัวลง  สวนการนำเขาปรับตัวเพิ่มขึ้น   
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหม  

 

 

 

  การผลิต 
   ดัชนีผลผลิตเสนใยสิ่งทอ ขยายตัวรอยละ 6.11 (YoY) จากกลุม     
การปนดายจากเสนใยประดิษฐ สวนเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัว  
รอยละ 11.30 (YoY) จากการสงออกเสื ้อผาเด็กสำเร็จรูป ในตลาด
เอเชีย และสหภาพยุโรป ขณะที่ดัชนีผลผลิตผาผืน ลดลงรอยละ 1.60 
(YoY) จากกลุมผาทอ (ฝาย) ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 2  
ป 2565 (QoQ) พบวา ดัชนีผลผลิตเสนใยสิ่งทอ ขยายตัวรอยละ 0.31 
ในกลุมการปนดายจากเสนใยประดิษฐ จากฐานที่ต่ำในปกอน ขณะท่ี 
ผาผืนและเส้ือผาเครื่องแตงกาย ลดลงรอยละ 6.08 และ 0.33 เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากความผันผวนของราคาพลังงานและ
วัตถุดิบ รวมท้ังการออนคาของเงินบาท 
  การจำหนายในประเทศ  
    เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัวรอยละ 9.29 และ 18.14 
(YoY) จากนโยบายการเปดประเทศ หลังการผอนคลายมาตรการโควิด-19 สงผล
ใหมีจำนวนนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมาตรการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ชวยหนุนใหเศรษฐกิจภายในประเทศฟ นตัว ทั ้งน้ี       
หากเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสที่ 2 ป 2565 (QoQ) พบวา เสนใยสิ่งทอ และ
เสื ้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัวรอยละ  4.95 และ 15.94 เนื ่องจากการ         
ผอนคลายขอจำกัดสำหรับการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติในการกระตุน    
การทองเท่ียวของไทย สำหรับผาผืน ลดลงรอยละ 6.69 

 การสงออก-นำเขา 
     การสงออก สิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมเติบโตตลอดทั้งหวงโซอุปทาน  โดยมีมูลคา 1,754.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.85 (YoY)           
หากพิจารณากลุมสินคา พบวา กลุมส่ิงทอ มีมูลคา 1,113.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.49  กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคา 640.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ขยายตัวรอยละ 15.25 เน่ืองจากประเทศคูคาหลักฟนตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหอุปสงคกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพ่ิมขึ้น ในตลาดสำคัญอยาง ญ่ีปุน จีน และ
อินเดีย ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2  ป 2565 (QoQ) พบวา การสงออกกลุมเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัวอยางตอเน่ือง 
   การนำเขา สิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมเติบโตตลอดทั้งหวงโซอุปทาน  โดยมีมูลคา 1,499.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 19.20 (YoY)     
ในกลุมดายและเสนใย ผาผืน และเส้ือผาสำเร็จรูป เพ่ือนำไปใชในการผลิตสินคาสงออกตามอุปสงคที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคภายในประเทศ 
 
คาดการณแนวโนมไตรมาสที่ 4 ป 2565 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม คาดวาจะขยายตัวเล็กนอยจากอุปสงคภายในประเทศจากการฟนตัวของภาคการทองเท่ียว 
ประกอบกับการขยายตัวตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทานของการสงออกสินคา โดยเฉพาะประเทศคูคาสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และ
ยุโรป  เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มากขึ้นเพื่อเตรียมผลิตสินคาสำหรับเทศกาลปลายป อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากกำลังซื้อของผูบริโภค                
ที่ยังเปราะบาง  จากปญหาคาครองชีพสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน  ทำใหตนทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเฟอ
อาจจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

 

  

 

 

 

ไตรมาสที่ 3  ป 2565 ดัชนีผลผลิตกลุมเสนใยสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากตลาดสงออก
สำคัญที่เติบโตตอเนื่อง ในตลาดเอเชีย และสหภาพยุโรป ประกอบกับการผอนคลายมาตรการควบคุมและนโยบายการเปดประเทศเต็มรูปแบบ 
ในขณะที่ดัชนีผลผลิตกลุมผาผืนลดลงหากเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจากตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากความผันผวนของราคาพลังงาน     
และวัตถุดิบ รวมทั้งการออนคาของเงินบาท 
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อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม      
ในประเทศ (ลานช้ิน)  

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม            
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา : สำนักงานปลดักระทรวงพาณชิย 

การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไม ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจำนวน  1.98 
ล านช ิ ้น ขยายตัวจากไตรมาสก อนร อยละ 17.86 แต เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 22.96   
มีสาเหตุหลักจากปริมาณคำสั่งซ้ือจากตางประเทศที่ปรับลดลง 

 การจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาสที ่ 3           
ป 2565 มีจำนวน 0.31 ลานชิ้น ขยายตัวรอยละ 10.71 และ 6.90 
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามลำดับ 
จากการที่ประชาชนเริ่มกลับมาใชชีวิตเปนปกติ สงผลใหเศรษฐกิจ
ในประเทศและกำลังซื้อของผูบริโภคเริ่มฟนตัว 
การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ไตรมาสที ่3 ป 2565 มีมูลคารวม 
1,016.39 ล านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร อยละ 6.11 และ 6.99     
จากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของปกอนตามลำดับ 
แบงเปน เครื ่องเรือนและชิ ้นสวน ผลิตภัณฑไม และไมและ
ผล ิ ตภ ัณฑ  แผ  น ไ ม  ม ี ม ู ลค  า  298.76 41.81 และ  675.82            
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนพบวา มูลคาการสงออกเครื่องเรือนและช้ินสวน
ลดลงรอยละ 2.10 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไม  ลดลงรอยละ 
1.09 และมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมลดลงรอยละ 
9.33 ทั ้งนี ้ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม      
ปร ับลดลงท ุกกล ุ มผล ิตภ ัณฑ จากอ ุปสงค ความต องการ            
ของประเทศคู ค าสำคัญที ่ลดลงและฐานตัวเลขการสงออก         
เมื่อปท่ีผานมาท่ีอยูในระดับสูง 
 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 4 ของป 2565 

ไตรมาสที่ 4 ป 2565 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดในประเทศเปนหลัก ในสวนของปริมาณการจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ คาดวาจะขยายตัว      
จากการฟนตัวของกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดการณวาจะมีมูลคาลดลง       
จากอุปสงคความตองการของประเทศคูคาที่เริ่มชะลอตัวและฐานตัวเลขการสงออกเม่ือปท่ีผานมาที่อยูในระดับสูง 
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 เครื�องเรือนและชิ�นส่วน  ผลิตภณัฑไ์ม้ 

 ไม้และผลิตภณัฑแ์ผ่นไม้  มูลค่ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องเรือนทำดวยไมไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณลดลง   
จากปริมาณคำสั ่งซื ้อจากตางประเทศที ่ลดลง ทางดานการสงออกไมและผลิตภัณฑแผนไมมีมูลคาลดลงจากอุปสงค           
ความตองการของประเทศคูคาสำคัญท่ีลดลง 
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อุตสาหกรรมยา 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: มีการปรับปรุงกรอบขอมูลการสำรวจจากป 2564 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

การผลิตยา ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณ 12,180.45 ตัน 
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 19.25 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน  
ของปกอน จากการขยายตัวของการผลิตยาทุกรายการ ไดแก 
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาครีม ยาน้ำ และยาฉีด ซึ่งมีปริมาณ
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 119.57 38.45 17.69 7.09 3.00 และ 0.47 
ตามลำดับ ตามคำสั ่งซ ื ้อจากรานขายยาและโรงพยาบาล           
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

การจำหนายยา ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีปริมาณ 10,386.12 ตัน 
เพิ ่มขึ ้น รอยละ 8.79 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน    
ของปกอน จากการขยายตัวของการจำหนายยาเม็ด ยาแคปซูล 
ยาครีม และยาน้ำ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 18.18 11.97 
8.26 และ 5.18 ตามลำดับ ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรค 
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(NCDs) ทีเ่พิ่มจำนวนมากข้ึน 

การส งออกยา  ไตรมาสท ี ่  3 ป   2565 มีม ูลค  า  108.89           
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้น รอยละ 6.72 เมื ่อเปรียบเทียบกับ    
ไตรมาสเด ียวกันของปก อน จากความตองการที ่ เพ ิ ่มข้ึน       
ของตลาดประเทศเพื่อนบาน อาทิ กัมพูชา เวียดนาม และ
มาเลเซีย สำหรับการนำเขายา มีมูลคา 461.06 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง รอยละ 20.04 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

 
แนวโนมอุตสาหกรรมยา ไตรมาสท่ี 4 ของป 2565 
 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2565 คาดวาปริมาณการผลิตและการจำหนายยาในประเทศ จะมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น        
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามความตองการใชยาเพื่อรักษาโรคที่เพิ่มขึ้น สำหรับการสงออกคาดวา จะมีแนวโนม
ชะลอตัว เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจของตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ ลาว และเมียนมา 

 
 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสที่ 3 ป 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความตองการใชยาเพื่อรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปวยโรค NCDs 
ที่มีจำนวนมากข้ึน ขณะท่ีภาคการสงออกมีทิศทางการขยายตัวท่ีดีในตลาดเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย 



 

29 
 

 

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 3 ป 2565 มีจำนวน 0.49 ลานตัน 17.44 ลานเสน และ 
6,449.39 ลานชิ ้น ตามลำดับ โดยเมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน       
ของปกอน การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 2.00 
จากการลดลงของการผลิตยางแผนและน้ำยางขน การผลิตยางรถยนต
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 2.71 จากการเพิ ่มขึ้นของการผลิตยางรถยนตนั่ง  
ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร 
และการผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 19.53 จากความตองการ
ถุงมือยางทั้งในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 

 การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง    
ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจำนวน 0.11 ลานตัน 11.08 ลานเสน และ 
588.76 ล านชิ ้น ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน      
ของปกอน การจำหนายยางแปรรูปขั้นปฐมมีปริมาณลดลงรอยละ 
8.33 ตามความต องการใช  ในอ ุตสาหกรรมต อเน ื ่องท ี ่ลดลง               
การจำหนายยางรถยนตมีปริมาณเพิ่มขึ ้นรอยละ 4.31 ตามการ
ขยายตัวของอุตสาหรรมยานยนตในประเทศ และการจำหนาย         
ถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 24.64 ตามความตองการใชที่ลดลง 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง      
ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มมีูลคา 1,344.22 1,702.32 และ 354.69 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตเพิ่มข้ึน
รอยละ 0.18 และ 3.43 ตามลำดับ จากการขยายตัวที่ดีของตลาด
สงออกสำคัญ ในขณะที่การสงออกถุงมือยางลดลงรอยละ 46.65 
จากราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงจากในชวงที่ผานมา 

 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ไตรมาสท่ี 4 ของป 2565 

 ไตรมาสที่ 4 ป 2565 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง     
ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง ในสวนของปริมาณการผลิตยางรถยนตคาดการณวาจะขยายตัวอยางตอเนื ่องจากการผลิต      
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทางดานปริมาณการผลิตถุงมือยางคาดการณวาจะชะลอตัว        
จากแนวโนมความตองการใชถุงมือยางในประเทศและตางประเทศที่ปรับลดลง 
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ไตรมาสที่ 3 ป 2565 การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐมมีปริมาณลดลงตามคำสั่งซื ้อในประเทศที ่ปรับลดลงเปนหลัก            
ในสวนของการผลิตยางรถยนตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากอุปสงคความตองการจากทั้งในประเทศและตางประเทศที่ยังคงอยูในระดับสูง 
ทางดานปริมาณการผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงจากความตองการถุงมือยางที่เริ่มชะลอตัว 
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อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 
 

 

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

การผลิต 
     ไตรมาส 3 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก มีดัชนีการผลิต
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.76  การผลิตรองเทาเพิ ่มขึ ้นรอยละ 
39.54  และกระเปาเดินทางเพิ่มข้ึนรอยละ 78.68  จากการ
จำหนายในประเทศและการสงออกที่เพิ่มข้ึน 

การสงออก-นำเขา 
     การสงออก ไตรมาส 3 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบกับ     
ไตรมาสเด ียวกันของป ก อน  ม ูลค าการส  งออกเพิ ่มขึ้น                        
ในทุกผลิตภัณฑ  หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 
เครื่องใชสำหรับเดินทาง และรองเทาและช้ินสวน เพิ่มขึ้นรอยละ 
18.96  32.92 และ 12.77 ตามลำดับ หนังและผลิตภัณฑ  
หนังฟอกและหนังอัด มีมูลคาสงออก 220.52 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีตลาดสงออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก เวียดนาม จีน 
สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และอินเดีย เนื ่องจากหลาย
ประเทศผอนคลายมาตรการโควิด-19 และการเปดประเทศ
สงผลใหประชาชนมั่นใจและใชจายเพิ่มข้ึน  
     การนำเขา ไตรมาส 3 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน หนังดิบและหนังฟอก มีมูลคาลดลง     
รอยละ 18.31 รองเทา มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 75.94 สำหรับ
กระเปาเพิ่มขึ้นรอยละ 121.01 โดยกระเปามีแหลงนำเขา  
ที่สำคัญ ไดแก อิตาลี จีน ฝรั่งเศส สเปน และเวียดนาม 
เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพิ ่มกำลังซื้อ
ของประชาชน และเริ่มมีนักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศ          
ตามมาตรการเปดประเทศของไทย  

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ไตรมาสที ่4 ป 2565 
การผลิตเครื่องหนังและรองเทา ไตรมาส 4 ป 2565 เทียบกับปกอน คาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นในทุกผลิตภัณฑ เนื่องจาก

การสงออกและการจำหนายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกอน และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา การผลิตรองเทา และการผลิต
กระเปาเดินทางเพิ่มขึ้น จากการที่หลายประเทศเริ่มเปดประเทศเขาสูสภาวะปกติ แตสถานการณความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนที่ยัง
ยืดเยื้อและเริ่มตึงเครียดไดสงผลกระทบ โดยเฉพาะราคาพลังงานมีการปรับราคาสูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหราคาสินคาอุปโภคบริโภค
ปรับราคาสูงข้ึน เกิดภาวะเงินเฟอกระทบกำลังซ้ือของประชาชนและกระทบตอการคาทั่วโลก 
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การสง่ออก รองเทา้และชิ�นส่วน การนาํเขา้ รองเทา้

การสง่ออก หนงัและผลติภัณฑห์นงัฟอกและหนังอดั การนาํเขา้ หนงัดิบและหนงัฟอก

ไตรมาส 3 ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก และการผลิตรองเทา   
มีการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกและการจำหนายในประเทศ และทั่วโลกไดมีมาตรการที่ผอนคลาย   
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศไดเปดประเทศรับนักทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการใชจายใหเศรษฐกิจ
กลับสูสภาวะปกติ แตยังคงตองจับตาดูสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน หากยังยืดเย้ือจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปท่ัวโลก 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

การผลิต การจำหนาย และการสงออก 

 

 

 

 

 

 

 

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

การผลิต  
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 3 

ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (YoY) 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.98 จากการผลิตเครื่องประดับแท
และเครื่องประดับเทียม โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 13.96 และ 20.47 
เป นผลจากการส งออกขยายตัวต อเน ื ่องและการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน สวนการผลิตเพชรลดลงรอยละ 14.75 
การจำหนาย  

การจำหนายอัญมณีและเครื ่องประดับในไตรมาส 3         
ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (YoY) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.55 จากเครื่องประดับแท และเครื่องประดับ
เทียม เพิ่มขึ้นรอยละ 16.05 และ 15.93 เนื่องจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ ้น หลังการผอนคลายมาตรการ     
โควิด-19 สงผลตอการฟ นตัวของการทองเที ่ยวที ่กลับมา       
เป นปกติ รวมทั ้งมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ     
สงเสริมใหมีความตองการสินคาเพ่ิมมากข้ึน สำหรับเพชร ลดลง
รอยละ 5.94 
การสงออก 

อัญมณีและเครื ่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 3       
ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปกอน (YoY)     
มีมูลคารวม 2,253.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 
47.61 จากมูลคาการสงออก เพชร พลอย เครื่องประดับแท 
และเครื่องประดับเทียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 72.05  101.81  37.62  
และ 15.76 ตามลำดับ หากพิจารณาการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับในภาพรวม มีมูลคารวม 3,715.39 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ ่มขึ้นรอยละ  37.46 โดยมูลคาการสงออกทองคำ    
ยังไมขึ ้นรูป มีมูลคา 1,461.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มข้ึน    
รอยละ 24.28 ตลาดสำคัญ ไดแก กัมพูชา ลาว  มาเลเซีย และ
เกาหลีใต 
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ไม่รวมทองคาํ รวมทองคาํ

ไตรมาส 3 ป 2565 เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตและจำหนายอัญมณีและเครื่องประดับ
ภาพรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากการผลิตเพื่อการสงออกและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน (ไมรวมทอง) หลังการผอนคลาย
มาตรการโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แตคงตองจับตาปญหาความขัดแยง  
ทางภูมิรัฐศาสตร ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน ภาวะเงินเฟอ และการเรงข้ึนของอัตราดอกเบี้ย อันจะสงผลกระทบ   
ตอภาคการผลิตและสถานการณภาพรวมทางเศรษฐกิจทั่วโลก 

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไตรมาส 4 ป 2565 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ไตรมาส 4 ป 2565 คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น สวนหนึ่งเปนผลจากการฟนตัว             

ของเศรษฐกิจภายในประเทศจากภาคการทองเที่ยวที่กลับมาเปนปกติ ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งการสงออก               
ที่มีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงคของประเทศคูคาที่มีอยางตอเนื่อง และไดรับอานิสงสจากการออนคาของเงินบาท ทั้งนี้ ยังคงตองติดตาม
ปญหาความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร การล็อกดาวนของจีน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน และการเรงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย       
อันจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและสถานการณภาพรวมทางเศรษฐกิจทั่วโลก  
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อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
 

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

ดัชนีผลผลิตอาหาร ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อยูที่ระดับ 97.6 ขยายตัวรอยละ 7.8 

(%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสินคาอาหาร      

ที่ขยายตัว เชน น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 45.5 จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาล

ทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และกากน้ำตาล เนื ่องจากในปนี ้โรงงาน

น้ำตาลสามารถผลิตไดตามปกติ จากในชวงปกอนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

จึงทำใหฐานในปกอนต่ำ รองลงมาคือ ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 19.5 จากสินคา

สำคัญค ือ เน ื ้อไกส ุกปรุงรส เนื ่องจากความตองการบริโภคของตลาดใน          

และตางประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ น้ำมันปาลม ขยายตัว  

รอยละ 16.7 จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมดิบ เนื่องจากผลผลิตปาลมน้ำมัน    

มีมากข้ึนจากการที่ชวงกอนหนานี้ผลปาลมดิบมีราคาจำหนายสูง เกษตรกรจึงเรง

ดูแลบำรุงตนปาลม การผลิตอาหารสัตวสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 10.0         

จากสินคาสำคัญคือ อาหารสัตวเลี ้ยงสำเร็จรูป เนื ่องจากความนิยมในการ      

เลี้ยงสัตวทั่วโลกที่ยังคงขยายตัว สงผลใหตลาดอาหารสัตวเลี ้ยงมีการเติบโต   

อยางตอเนื่อง โดยตลาดที่สำคัญ ไดแก อเมริกา ญี่ปุน ประมง ขยายตัวรอยละ 6.5 

จากสินคาสำคัญคือ ปลาแชแข็ง และปลาทูนากระปอง เนื่องจากการบริโภคของ

ตลาดทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ขยายตัวรอยละ 

9.8 จากสินคาสำคัญคือ น้ำดื่มใหกำลังงาน และเครื่องดื่มรสน้ำผลไม เนื่องจาก

ความตองการบริโภคเพิ่มมากข้ึนทั้งในและตางประเทศ 

 

การจำหน ายอาหารในประเทศ ไตรมาสท ี ่  3 ป   2565  
ม ี ปร ิ มาณ 57,016.02 พ ั นต ัน  ขยายต ั ว ร  อยละ 1.4 (%YoY) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีการบริโภค 
ในประเทศเพิ่มขึ ้น ไดแก เนื้อไกสุกปรุงรส ขยายตัวรอยละ 43.5  
รองลงมาคือ กากน้ำตาล ขยายตัวรอยละ 30.8 ปลาทูนากระปอง 
ขยายตัวรอยละ 25.2 และน้ำมันปาลมดิบ ขยายตัวรอยละ 13.3 

 
ก า รส  ง อ อ ก  ไ ต รม า ส ที่  3 ป  2565 มี ม ู ล ค  า  8,977.7  

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.4 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เด ี ยวก ันของป  ก  อน จากส ินค  าสำค ัญ เช น น ้ ำตาลทราย                      
จากตลาดสงออกสำคัญคือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา รองลงมาคือ  
ปศุสัตว จากไกสดแชเย็นแชแข็ง โดยตลาดหลัก ไดแก จีน ญี่ปุน และ
อาหารทะเลกระปอง โดยตลาดที่สำคัญ คือ อเมริกา และญ่ีปุน 

 
ก า รน ำ เ ข  า  ไต รม าส ท ี ่  3 ป   2565 มี ม ู ล ค  า  4,763.5 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.1 (%YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน จากการนำเขาปลาทูนา เพื่อรองรับความตองการ
ที ่ขยายตัวของอุตสาหกรรมทูนากระปอง รองลงมาคือผลิตภัณฑ 
จากแปง เพื ่อรองรับอุตสาหกรรมตอเนื ่อง โดยเฉพาะบะหมี่  
กึ่งสำเร็จรูป  และเมล็ดพืชน้ำมันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำมัน
ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 

 
แนวโนมอ ุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสที ่  4 ของป 2565     

คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัว    
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเปดประเทศ 
ทำใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปสงคเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว 
และการออนคาของเงินบาทที่อาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตสินคา 
ในสวนของอุตสาหกรรมอาหาร โดยวัตถุดิบที่ตองพึ่งพาการนำเขา 
เชน ปลาทูนา แปงสาลี ซึ่งสงผลใหราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึน  

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไตรมาสที่ 3 ป 2565 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการท่ีขยายตัว

จากภาคการทองเที่ยว และนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยดัชนีผลผลิตสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน  น้ำตาล เนื้อไกสุกปรุงรส น้ำมนัปาลม 

อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ปลาแชแข็งและปลาทูนากระปอง เคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดแก น้ำดื่มใหกำลังงาน เครื่องดื่มรสน้ำผลไม สำหรับมูลคา

การสงออกที่ขยายตัว เชน น้ำตาลทราย ไกสดแชเย็นแชแข็ง และอาหารทะเลกระปอง  
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รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 
 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย                
ไตรมาสที่ 3/2565 และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2565 

 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   

  

 


