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บทสรุปผูบริหาร 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2565 และแนวโนม ป 2566 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะขยายตัว   
รอยละ 1.0 ชะลอตัวจากป 2564 ที่ MPI ขยายตัวรอยละ 5.85 ซึ่งสวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ      
ความขัดแยงระหวางร ัสเซียและยูเครนสงผลกระทบตอเนื ่องผ านราคาสินคาที ่ เพิ ่มส ูงขึ ้น การชะลอตัว                
ของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของตลาดการเงินโลก และการหยุดชะงักของหวงโซการผลิตโลก อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจในประเทศทยอยฟ นตัวหลังจากการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งน้ี อุตสาหกรรมสำคัญ         
ที่ขยายตัวในป 2565 อาทิ รถยนต จากการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ เนื่องจากปญหาการขาดแคลนชิป        
เริ่มคล่ีคลาย สามารถผลิตและสงมอบรถยนตไดตามปกติ รวมถึงการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สงผลใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเขาสูภาวะปกติ การกลั่นปโตรเลียม เปนผลจาก
สถานการณการทองเที่ยวทั้งในประเทศและจากตางประเทศฟนตัวขึ้นมาก หลังจากการเปดประเทศเต็มรูปแบบ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จากความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกท่ียังขยายตัว การผลิตน้ำตาล เนื่องจาก
ในปนี้โรงงานตาง ๆ ไดกลับมาผลิตไดตามปกติ หลังสถานการณโควิด-19 คลี่คลาย ในขณะที่ปกอนโรงงานไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดคอนขางมาก เภสัชภัณฑ ตามคำสั ่งซื ้อที่เพิ ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลตาง ๆ  ที่ตองสำรองยาเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาบางชนิด และเพื่อรองรับความตองการของ
ผูปวยท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอเรื้อรัง 

 
แนวโนม ป 2566 

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2566 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 
2.5 – 3.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) อุปสงคในประเทศขยายตัว เนื่องจากมีการเปดประเทศสงผลใหมีการจางงาน
นอกภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำใหการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น (2) การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว 
จากการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติและมาตรการควบคุมการเดินทางระหวางประเทศที่ผอนคลายลง
ใกลเคียงกับชวงปกติ (3) แนวโนมการขยายตัวในเกณฑดีของภาคการเกษตร ตามแนวโนมการขยายตัวของผลผลิต
การเกษตร โดยมีปจจัยสนับสนุนสำคัญจากปริมาณน้ำที่เพียงพอตอการเพาะปลูก สงผลตอเนื่องใหกำลังซื้อจาก   
ภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น 

 เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวา การผลิตจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยประมาณรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปกอน 
สำหรับการบริโภคเหล็กป 2566 คาดวามีปริมาณ 17.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางของภาครัฐ ซึ่งคาดวา        
จะสงผลใหปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่นาติดตาม 
เชน สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก และการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปนผูผลิต ผูบริโภค 
และผูสงออกเหล็กรายใหญของโลก เน่ืองจากสงผลตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย    
 เครื่องใชไฟฟา คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0 - 10.0 เมื่อเทียบกับ      
ปกอน จากเศรษฐกิจโลกและตลาดสงออกหลักของประเทศไทยฟนตัวจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส      
โควิด-19 และการพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่ใหความสำคัญ    
ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม อีกทั้งความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน นาจะเอื้อโอกาสใหไทยสามารถ
สงออกเครื่องใชไฟฟาบางประเภท เชน เครื ่องปรับอากาศ และตูเย็น ไปยังตลาดสหรัฐฯ ไดเพิ่มขึ ้น สงผลให           
มีแนวโนมความตองการใชสินคาเครื่องใชไฟฟาและปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน
ตอเนื่อง 



 
 

 อิเล็กทรอนิกส คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0 - 10.0  
เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟนตัวจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปรับตัว
ของผูผลิตสินคากลุมเซมิคอนดักเตอรจากสถานการณการขาดแคลนชิป สงผลใหมีความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกส
อยางตอเนื ่อง รวมถึงการเพิ ่มขึ ้นของการทำงานและการศึกษาระยะไกล ทำใหเกิดความตองการใชสินคา
อิเล็กทรอนิกสท้ังในและตางประเทศเพิ่มข้ึน 
 รถยนต คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,800,000 คัน เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.86 
โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 
45-50         
 รถจักรยานยนต คาดวา การผลิตจะขยายตัว คิดเปนปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตประมาณ 2,000,000 
คัน ท้ังนี้ จากปริมาณการผลิตท่ีคาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 
และการผลิตเพื่อการสงออก รอยละ 10-15 
 เยื ่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ คาดวาผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง 
กระดาษคราฟท กระดาษลูกฟูก)  จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษ  
จะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคาทางออนไลน สำหรับการสงออก คาดวาเยื่อกระดาษจะกลับมา
ขยายตัวไดอีกครั้ง หากประเทศจีนไดผอนคลายมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19  ซึ่งประเทศจีนเปนคูคาหลัก สำหรับ
กลุมสิ่งพิมพ คาดวาจะขยายตัวได โดยเปนกลุมหนังสือที่พิมพเปนเลม โบรชัวร แผนปลิวและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ 

↔   สิ่งทอและเครื่องนุงหม การผลิต มีแนวโนมชะลอลงตามอุปสงคของตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคู คา     
สวนการสงออกและจำหนายในประเทศคาดวาจะขยายตัวเล ็กนอยจากการฟ นตัวของภาคการทองเที ่ยว             
การผอนคลายมาตรการควบคุมเดินทางระหวางประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ สงผลให
การบริโภคภายในประเทศรวมทั้งการสงออกสินคาเสื้อผาสำเร็จรูปยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้อาจจะมี
ปจจัยเสี่ยง เชน ปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเปนปจจัยกดดัน  
ที่ทำใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว รวมทั้งการปรับขึ้นคาไฟฟาและคาจางแรงงาน ซึ่งกระทบตอตนทุน    
การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมเชนกัน 
   ยา คาดวาจะหดตัวรอยละ 4.00-6.00 เนื่องจากฐานตัวเลขของป 2565 ที่คอนขางสูง แตอุตสาหกรรมยังจะ
อยูในเกณฑเฉลี่ยที่ดี ตามทิศทางความตองการใชยาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่การสงออกคาดวาจะมี
แนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

↔   ยาง และผลิตภัณฑยาง คาดการณวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐมและยางรถยนตจะขยายตัว            
อยางตอเนื่อง  จากการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงคความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ในขณะที่
ปริมาณการผลิตถุงมือยางคาดการณวาจะยังคงชะลอตัวจากแนวโนมความตองการใชถุงมือยางในประเทศและ
ตางประเทศที่ปรับลดลง 
 อาหาร ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในป 2566 จะขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการที่ประเทศไทยเปดรับ
นักทองเที่ยวและการผอนคลายมาตรการตาง ๆ ในประเทศ ในสวนของกลุมที่คาดวาจะขยายตัวไดดีในป 2566 
ไดแก กลุมผลไมแชเย็น แชแข็ง ที่จีนยังคงมีความนิยมในการบริโภค และไทยไดรับการยกเวนการเก็บภาษีนำเขา   
ในสินคาดังกลาว กลุมสินคามันสำปะหลัง เชน แปงมันสำปะหลัง เพื่อทดแทนแปงขาวโพดที่ยังคงราคาสูง ไกสด    
แชเย็นแชแข็งที่มีทิศทางดีขึ้นอยางตอเนื่องจากการขยายตลาดใหม และกลุมน้ำตาลที่ทิศทางราคาสูงขึ้น รวมถึง
ตลาดอาหารแปรรูปและอาหารสัตว ที่มีโอกาสเติบโตจากการที่ไทยกำลังขยายตลาดใหมไปยังกลุมประเทศอาหรับ 
อยางไรก็ตาม แมภาพรวมจะมีการขยายตัวแตยังตองเฝาระวังภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะประเทศคูคา
หลักของไทย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสินคาเกษตรบางชนิดที่เติบโตไดดีในปที่ผานมา รวมถึงตนทุนดานวัตถุดิบและ
พลังงานท่ียังคงผันผวนอยู จึงอาจทำใหปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี มีราคาสูงขึ้น 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2565  
และแนวโนม ป 2566 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2565 และแนวโนม ป 2566 

GDP  
สามไตรมาสแรก ขยายตัวรอยละ 3.1 (%YoY) 

 
   
 
        ผล ิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
สามไตรมาสแรกของป 2565 ขยายตัวรอยละ 3.1   
เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของป 2564 ที่ขยายตัว

รอยละ 1.5 
ปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอ GDP 

 
 
 
 

 

 

 

 

      ในสามไตรมาสแรกของป   2565 การผลิ ต         
ภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2.7 ภาคบริการขยายตัว   
รอยละ 4.2 การใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวรอยละ 6.5 การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 1.6 
การผล ิตภาคอ ุตสาหกรรมขยายต ัวร อยละ 2.5         
การสงออกสินคาและบริการขยายตัวรอยละ 10.0 
 

GDP ภาคอุตสาหกรรม 
สามไตรมาสแรก ขยายตัวรอยละ 2.6 (%YoY) 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

GDP ภาคอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของป 2565 
ขยายต ัวร อยละ 2.5 จากช วงเด ียวก ันของป ก อน           
ท่ีขยายตัวรอยละ 5.3 โดยขยายตัวจากการผลิตยานยนต
เปนสำคัญ จากคำสั่งซื้อจากประเทศคูคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
และสถานการณการขาดแคลนชิ้นสวนยานยนต เชน ชิป
และเซมิคอนดักเตอรคลี่คลายลง        

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2566 คาดวาจะขยายตัว
ในชวงร อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก      
(1) การฟนตัวของภาคทองเที่ยว (2) การขยายตัวของ
การลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ (3) การขยายตัว
อยางตอเนื ่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ     
(4) การขยายตัวในเกณฑดีของภาคเกษตร 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การผลิตภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2.7 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.5 

ท่ีมา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรก
ของป 2565 ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 
จากการคลี่คลายของการแพรระบาดโรคโควิด-19 
และการเปดประเทศรับนักทองเที ่ยวตางชาติ 
กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการผลิตกลับมาดำเนินการ
ไดเต็มที่รองรับคำสั่งซื้อจากประเทศคูคาที่เพิ่มข้ึน  

การใชจายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัวรอยละ 6.5 

การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 1.6 

การสงออกสินคาและบรกิาร 
ขยายตัวรอยละ 10.0 

ภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.2  



 
 

ดัชนีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. 2565 ขยายตัวรอยละ 2.17 

 (%YoY) 

 

ดัชนีการสงสินคา 
ม.ค. – ต.ค. 2565 ขยายตัวรอยละ 3.36 

(%YoY) 

 

 
     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ระดับ 99.06 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2564 (96.96) รอยละ 
2.17  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของป 2564 อาทิ การผลิต   
ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
และการผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส       
เปนตน 
     สำหร ับแนวโนมป 2566 คาดว า ด ัชน ีผลผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นกวาป 2565 และอาจจะ
ก ล ั บ ไ ป เ ท ี ย บ เ ท  า ก ั บ ป   2 5 6 1  เ น ื ่ อ ง จ า ก
สถานการณการแพร ร ะบาดของ โรคโควิ ด -19     
ไดคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสูภาวะ
ป ก ต ิ  ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร ผ ล ิ ต ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ด  เ ต ็ ม
ประสิทธิภาพจากการบริโภคในประเทศที่เติบโตดี 
โดยเฉพาะสินคาเกษตรและอาหาร 
 
 
 
 

 
     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2565 ดัชนีการสงสินคาอยู ท ี ่ระดับ 100.17 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2564 (96.92) รอยละ 
3.36  
     อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นจาก
ช วงเด ียวกันของป  2564 อาทิ การผล ิตยานยนต       
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และการ
ผลิตน้ำตาล เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป 2566 คาดวา ดัชนีการสงสินคา
จะสอดคลองกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   



 
 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
   ม.ค.–ต.ค. 2565 หดตัวรอยละ 1.02 (%YoY) 

 

 
 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต 
อัตราการใชกำลังการผลิต อยูที่รอยละ 63.06 

 

 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2565 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลังอยูที่ระดับ 
137.46 หดตัวจากชวงเดียวกันของป 2564 (138.88) 
รอยละ 1.02  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2564 อาทิ การผลิต  
ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ และการผลิต
จักรยานยนต เปนตน 
     สำหร ับแนวโน มป   2566 คาดว า ด ัชน ีส ินคา
สำเร็จรูปคงคลังนาจะลดลงจากป 2565 เปนการผลิต
เพื ่อสงมอบใหลูกคาตามคำสั่งซื ้อทั ้งจากการบริโภค     
ในประเทศและการสงออกไปตางประเทศ ทำใหสินคา
สำเร็จรูปคงคลังมีปริมาณไมสูงเทาปกอน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

     ในชวง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) 
ของป 2565 อัตราการใชกำลังการผลิตอยู ที ่ระดับ  
รอยละ 63.06 เพิ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของป 2564 
(รอยละ 62.56)  
     อุตสาหกรรมที่สงผลใหอัตราการใชกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2564 อาทิ การผลิต
ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
และการผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค เปนตน 
     สำหรับแนวโนมป 2566 คาดวา อัตราการใชกำลัง
การผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการผลิตและบริการกลับมา
ดำเนินการผลิตไดปกต ิ  

 
 
 
 
 

 
 
      

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ท่ีมา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   



 
 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ม.ค. – ต.ค. อยูที่ระดับ 88.51  

 
 
     ในช  ว ง เด ือน ม .ค .  –  ต .ค .  (10  เด ื อนแรก)             
ของป 2565 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีคา 88.51 เพิ ่มขึ ้นจาก          
ชวงเดียวกันของป 2564 (82.00) และดัชนีความเชื่อม่ัน
คาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 98.20 เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของป 2564 (92.07) 
     สำหรับแนวโนมในป 2566 คาดวา ดัชนีความ
เชื ่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ ้น เนื ่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย
และร ัฐบาลประกาศให  เป นโรคประจำถิ ่น ม ีการ         
เปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ ่มมากขึ้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเขาสู ภาวะปกติ อุปสงค      
ในประเทศฟ นตัวเพิ ่มมากขึ ้น อีกทั ้งผู ประกอบการ        
มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น สงผลดีตอภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวดีตอเน่ือง  

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   



 
 

การคาตางประเทศของไทย 
 

“การคาระหวางประเทศ ป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 
(ม.ค.-ต.ค.) โดยฟนตัวตอเนื่องภายหลังสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ประกอบกับการผอนคลาย
มาตรการควบคุมการแพรระบาดในหลายประเทศท่ัวโลก สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศคูคาหลักของไทย
กลับมาดำเนินการไดตามปกติ รวมทั้งปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรบรรเทาลง ตนทุนคาระวางเรือขนสงสินคา
เริ่มเขาสูสมดุล และคาเงินบาทที่ออนคาชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานราคาใหกับสินคาไทย ซึ่งลวนเปน
ปจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนใหอุปสงคการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวขึ้น สงผลใหการคาระหวางประเทศ      
ของไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามไปดวย” 

โดยการคาตางประเทศของไทย ป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคาทั้งสิ้น 501,858.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ   
คิดเปนมูลคาการสงออก 243,138.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมูลคาการนำเขา 258,719.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 18.3 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกัน        
ของปกอน โดยดุลการคา ป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ขาดดุล 15,581.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 
โครงสรางการสงออกสินคา 

 

 การสงออกสินคาของไทย ป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคา 243,138.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว     
รอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  สินคาเกษตรกรรม     
มีมูลคาการสงออก 22,697.8  ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.3  สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลคา    
การสงออก 19,438.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร อยละ 22.6 สินคาอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออก 
190,672.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.8 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 10,330.2      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.4 โดยภาพรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกหมวดสินคา 

สินคาอุตสาหกรรมที่มีการสงออกขยายตัวเพิ ่มขึ ้น ไดแก เคมีภัณฑ (มูลคาการสงออก 8,253.0       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.3) แผงวงจรไฟฟา (มูลคาการสงออก 7,756.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 11.4) เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล (มูลคาการสงออก 7,389.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 9.7) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 5,981.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 11.0) และเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (มูลคาการสงออก 5,946.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
5.0) เปนตน 

 



 
 

ตลาดสงออกสินคา 
     
 ป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) การสงออกสินคาไปตลาดคู คา
หลักของไทยสวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ ้น เชน อาเซียน (9 ประเทศ) 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ดานการสงออก
สินคาไทยไปจีนเปนประเทศเดียวที่หดตัวลง สวนหนึ่งเปนผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมโควิดเปนศูนยของจีน ทั ้งนี ้ ภาพรวมสัดสวน     
การสงออก 5 ตลาด คิดเปนรอยละ 70.2 และการสงออกไปยัง      
ตลาดอื ่น ๆ คิดเปนร อยละ 29.8 ของการสงออกทั ้งหมด โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

 ไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกไปอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ น และสหภาพยุโรป คิดเปนรอยละ     
25.3, 16.4, 12.0, 8.6 และ 7.9 ตามลำดับ 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา การสงออกไปยัง
ประเทศคูคาหลักในภาพรวมขยายตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 16.8 อาเซียน ขยายตัว
รอยละ 16.1 สหภาพยุโรป ขยายตัวรอยละ 6.8 และญี่ปุ น ขยายตัวรอยละ 0.5 ขณะที ่การสงออก          
ไปจีนหดตัวรอยละ 6.1  

 
 
โครงสรางการนำเขาสินคา 
 

การนำเขาสินคาของไทยป 2565 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคานำเขา 258,719.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 18.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยหมวดสินคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ สินคาเชื้อเพลิง       
มีมูลคาการนำเขา 54,016.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 76.8 สินคาทุน มีมูลคาการนำเขา 56,118.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.9 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มีมูลคาการนำเขา 107,824.8          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.1 สินคาอุปโภคบริโภคมีมูลคาการนำเขา 27,362.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 7.5 ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง มีมูลคาการนำเขา 10,177.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว   
รอยละ 15.9 และสินคาหมวดอาวุธ ยุทธปจจัยและสินคาอื่น ๆ มีมูลคาการนำเขา 3,220.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 947.6 



 
 

ตลาดนำเขาสินคา 
 

 
 ป  2565 (ม.ค.-ต.ค.) การนำเขาของไทยขยายตัว        

ในตลาดจีน อาเซียน (9 ประเทศ) สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และ
สหรัฐอเมริกา ขณะที่การนำเขาจากญี่ปุ นหดตัวลงเล็กนอย โดยมี
สัดสวนการนำเขารวม 5 ประเทศ คิดเปนรอยละ 63.5 และการนำเขา
จากตลาดอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 36.5 ของการนำเขาทั้งหมด ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 ไทยมีสัดสวนการนำเขาจากจีน อาเซียน ญี่ปุน คิดเปนรอยละ 23.1, 17.3 และ 11.3 ตามลำดับ ในขณะที่

การนำเขาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนเทากันท่ีรอยละ 5.9  
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการนำเขาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาด

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 30.6 อาเซียน ขยายตัวรอยละ 18.7 จีน ขยายตัวรอยละ 9.8 และสหภาพ
ยุโรป ขยายตัวรอยละ 1.9 มีเพียงตลาดญี่ปุนท่ีการนำเขาหดตัวรอยละ 2.1 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เศรษฐกิจโลก ป 2565 
 
“เศรษฐกิจโลกป 2565 ยังคงขยายตัวไดแตมีทิศทางชะลอตัวลง ดานเศรษฐกิจไทยขยายตัวเรงขึ้น ขณะท่ี

บรรยากาศการคาและภาคการผลิตยังคงขยายตัวได อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการวางงานอยูในระดับสูง”  

สรุปเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ป 2565 
(%YoY) 

 
GDP 

2565F 
Inflation 
2565F 

MPI 
(JAN-OCT) 

Export 
(JAN-
OCT) 

Import 
(JAN-OCT) 

Unemp. 
RateF 

Policy 
RateF 

สหรัฐฯ  1.6  8.1      3.9   19.9   18.3 At 3.7 At 3.75-4.00 
จีน  3.2  2.2     3.3F   11.1  3.8 At 4.2 At 3.65 
ญี่ปุน  1.7  2.2     0.3F    0.4   19.4 At 2.6 At -0.10 
เกาหลีใต  2.6  5.5     3.6F   10.3   23.4 At 3.0 At 3.00 

สิงคโปร  3.0   5.5     3.4F     17.2  22.2 At 2.1 n.a. 

ไทย  3.2  6.3     2.2  9.1   18.3 At 1.0 At 1.25 

ที่มา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, www.imf.org, www.oie.go.th, www.nesdc.go.th 
หมายเหต ุ: F เปนตัวเลขประมาณการ 

 

 ป 2565 IMF ประมาณการวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.2 และในป 2566 จะขยายตัวรอยละ 2.7 
โดยภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกสงสัญญาณถดถอย เนื่องจากเผชิญกับความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ขอขัดแยง    
ทางภูมิรัฐศาสตรที่ยืดเยื้อ วิกฤตพลังงานและคาครองชีพท่ีมีระดับสูงจากภาวะเงินเฟอ อีกท้ัง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่อยูในระดับสูง ซึ่งชวงปลายป 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ สงสัญญาณวาจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 
3.75-4.00 และจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจจากนโยบายทางการเงินที่เขมงวด 
ขณะเดียวกันการคาระหวางประเทศและภาคการผลิตในหลายประเทศยังคงขยายตัวไดดี  
 ดานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น สะทอนจากราคาน้ำมันดิบดูไบ ชวง 10 เดือนแรก 
(ม.ค.-ต.ค.) ของป 2565 อยูที่ 99.2 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2564 ซึ่งชวง 10 เดือน
แรกของป 2564 อยูที่ 67.9 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล โดยกลุมประเทศผูผลิตน้ำมันและพันธมิตรดำเนินนโยบาย
ปรับลดกำลังการผลิตลง สงผลใหอุปทานการผลิตตึงตัวตรงขามกับอุปสงคการบริโภคน้ำมันที ่โตตอเนื ่อง            
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟนตัว กอปรจีนมีแนวโนมผอนคลายมาตรการล็อกดาวนลง จึงสงผลใหระยะตอไป 
ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกมีประเด็นที่ตองติดตามทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัว สถานการณ
การคาในตลาดโลกที่อาจยกระดับมาตรการกีดกันทางการคาระหวางประเทศมหาอำนาจ ราคาพลังงานและอัตรา
ดอกเบี้ยที่อยูในระดับสูง และอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน รวมถึงภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็กมีขอจำกัด    
ในการฟ นตัว สงผลใหรายไดและกำลังซื ้อของผู บริโภคซบเซาลงตามไปดวย อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอ                 
มีแนวโนมชะลอตัวลงในระยะขางหนา ตลอดจนการฟนตัวของภาคบริการและการทองเที่ยวภายหลังการเปด
ประเทศทั่วโลกเปนปจจัยสนับสนุนใหการอุปโภคบริโภคเติบโตตอไปได ซึ่งเปนแรงสงสำคัญที่ผลักดันใหการสงออก
และการผลิตขยายตัวได ทั ้งนี้ ภาคธุรกิจอาจตองบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับภาวการณดังกลาว 
โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรดานวัตถุดิบและแรงงานที่มีอยูจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2565  
และแนวโนมป 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

 
 

 
ดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
     * คาดการณป 2565 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจำหนายและมูลคาการนำเขา 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกลา 
แหงประเทศไทย 

* คาดการณป 2565 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
สถาบันเหล็กและเหลก็กลาแหงประเทศไทย 

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ป 2565* คาดวาลดลง  

เมื่อเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ 92.2 ลดลง

รอยละ 9.7 (%YoY) ซึ่งลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและ

เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุ มเหล็กทรงยาวที ่ลดลง เชน 

เหล็กเสนกลม เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กลวด และ

ลวดเหล็ก จากการชะลอตัวของการกอสรางของภาคเอกชน สำหรับ

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีดเย็น และ

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ซึ ่งลดลงจากการผลิตของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

  การบริโภคในประเทศ ป 2565* คาดวามปีริมาณ 

16.8 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.9 (%YoY) ลดลงทั้งผลิตภัณฑ       

ในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวทุกประเภทมีการบริโภคลดลง โดยเฉพาะเหล็กลวด       

ซึ่งนำมาผลิตเปน ตะปู ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเชื่อม ลวดเสริม

ยางรถยนต สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนมีการบริโภค

ลดลงทุกประเภทเชนกัน โดยเฉพาะเหล็กแผนเคล ือบดีบุก     

เหล็กแผนเคลือบประเภทอ่ืน ๆ และเหล็กแผนบางรีดรอน ซึ่งใชใน

อุตสาหกรรมตอเนื ่อง เชน อุตสาหกรรมกอสร าง ยานยนต 

เครื่องใชไฟฟา 

  การนำเข  า  ป   2565* คาดว าม ีม ูลค  า  12.8        

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.2 (%YoY) โดยลดลง     

ท ั ้ งผล ิตภ ัณฑ  ในกล ุ  ม เหล ็กทรงยาวและเหล ็กทรงแบน              

โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่มีมูลคานำเขาลดลง เชน 

เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางร ูปพรรณที่ใชในอุตสาหกรรม

ตอเนื ่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง และเหล็กลวด สำหรับ

ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน   ที ่มีมูลคานำเขาลดลง เชน   

เหล็กแผนเคลือบดีบุก เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม และเหล็กแผน

บางรีดรอน ซึ่งใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาป 2566 
แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในป 2566 คาดการณวา 

การผล ิตจะปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นเล ็กนอยประมาณร อยละ 0.5  

เมื ่อเทียบกับปกอน สำหรับการบริโภคเหล็กป 2566 คาดวา 

มีปริมาณ 17.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 โดยมีปจจัยสนับสนุน

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื ่อง เชน อุตสาหกรรม

กอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางของภาครัฐ ซึ่งคาดวา        

จะสงผลใหปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑเหล็ก      

ในประเทศเพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี ้  ม ีประเด็นสำคัญที ่นาติดตาม เชน 

สถานการณเศรษฐกิจและการคาโลก และการดำเนินนโยบาย

อุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปนผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก

เหล็กรายใหญของโลก เน ื ่องจากสงผลตอปริมาณการผลิต

ผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2565* ลดลงเมื่อเทียบกับป 2564 โดยลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก  
ทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กเสนกลม เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดรอน เหล็กลวด 
และลวดเหล็ก และผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนทีล่ดลง เชน เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 



 
 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 

 
 
 

 
 

แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาของป 2566 
 คาดวา จะมีการผลิตและการสงออกที่เพิ ่มขึ ้นประมาณรอยละ 5.0-10.0 เมื ่อเทียบกับปกอน จากเศรษฐกิจโลกและ           
ตลาดสงออกหลักของประเทศไทยฟนตัวจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงเทคโนโลยี
สมัยใหม โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่ใหความสำคัญดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม อีกทั้งความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน นาจะ
เอื้อโอกาสใหไทยสามารถสงออกเครื่องใชไฟฟาบางประเภท เชน เครื่องปรับอากาศ และตูเย็น ไปยังตลาดสหรัฐฯ ไดเพิ่มขึ้น สงผลให          
มีแนวโนมความตองการใชสินคาเครื่องใชไฟฟาและปริมาณคำสั่งซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนตอเนื่องในป 2566 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก เคร่ืองใชไฟฟา 

 
 

 
 

 
ที่มา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

        การผล ิตเคร ื ่องใช  ไฟฟ า ป   2565* ขยายตัว      
เม่ือเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลติอยูท่ี 103.8 ขยายตัว
เล็กนอยรอยละ 0.2 (%YoY) ทั้งนี้ เครื่องใชไฟฟาที่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้น ไดแก มอเตอรไฟฟา คอมเพรสเซอร สายไฟฟา  
พัดลม และเครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.1, 10.8, 
10.2, 7.2 และ 5.3 ตามลำดับ เนื ่องจากมีคำสั ่งซื้อ       
จากตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินคาที่มีการปรับตัว
ลดลง ไดแก เตาอบไมโครเวฟ เครื่องซักผา กระติกน้ำรอน 
หมอหุงขาว และ ตูเย็น ลดลงรอยละ 18.6, 15.5, 14.5, 
13.5 และ 4.7 ตามลำด ับ เน ื ่องจากการจำหน าย             
ในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 

         การจำหน ายในประเทศ  ในป  2565* ส ินคา         
ที ่จำหนายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ 
ปกอน ไดแก เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร และตูเย็น 
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7, 6.4 และ 0.2 ตามลำดับ ในขณะท่ี 
เตาอบไมโครเวฟ เครื่องซักผา หมอหุงขาว กระติกน้ำรอน 
และพัดลม หดตัวรอยละ 105.4, 87.0, 27.3, 9.7 และ 2.1 
ตามลำดับ  

        การนำเขาเครื ่องใชไฟฟา ในป 2565* มีมูลคา 
17,980.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอน รอยละ 
1.6 (%YoY) จากการนำเขาส ินค าเคร ื ่องปรับอากาศ 
หมอหุงขาว ตูเย็น คอมเพรสเซอร และเครื่องซักผา 

        การสงออกเครื่องใชไฟฟา ในป 2565* มีมูลคา 
29,701.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ 
5.9 (%YoY) จากการสงออกเครื่องทำน้ำรอน หมอแปลง
ไฟฟา มอเตอรไฟฟา และ เครื่องปรับอากาศ  
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในป 2565* เมื่อเปรียบเทียบกับป 2564 ขยายตัวเล็กนอยรอยละ 0.2 จากสินคามอเตอรไฟฟา 
คอมเพรสเซอร สายไฟฟา พัดลม และเครื่องปรับอากาศ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวจากสถานการณ     
การระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหมีความตองการสินคาเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ ้น และมีการสงออกเครื่องทำน้ำรอน         
หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา และ เคร่ืองปรับอากาศเพิ่มขึ้น 



 
 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต มูลคาการนำเขา และมลูคาการสงออก  อิเล็กทรอนกิส 

 

 
ท่ีมา : ขอมูลการผลิต : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          ขอมูลการนำเขา-สงออก : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

           การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2565* มีดัชนีผลผลิต
อยูที่ระดับ 95.2 หดตัวจากปกอน รอยละ 3.8 (%YoY) โดยสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่มีการปรับตัวลดลง ไดแก PCBA,  Semiconductor 
devices transistors, Printer และ IC ลดลงรอยละ 24.9, 21.0, 
5.1 และ 3.6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและราคาตนทุนที่สูงขึ้น 
 

           การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2565*  
มีมูลคา 44,458.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจาก      
ป ก อนร อยละ 5.4 (%YoY) จากการสงออกส ินคา
เคร ื ่องพ ิมพ  เคร ื ่องทำสำเนา และส วนประกอบ      
เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส และวงจรรวม 

        การนำเขาสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป 2565*     
มีมูลคา 47,033.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอน
รอยละ 7.1 (%YoY)  จากการนำเขาสินคา วงจรรวม 
วงจรพิมพ และ ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนํา 
และสวนประกอบ 

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2566   
 “สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป 2566 
คาดว  า  จ ะม ี ก า รผ ล ิ ต และ กา รส  ง อ อกส ิ น ค า
อิเล ็กทรอนิกสเพิ ่มขึ ้นประมาณรอยละ 5.0 -10.0  
เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟนตัวจาก
สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการ
ปร ับต ัวของผ ู ผล ิตส ินค ากล ุ  มเซม ิคอนด ัก เตอร           
จากสถานการณการขาดแคลนชิป สงผลใหมีความ
ตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
เพิ่มขึ ้นของการทำงานและการศึกษาระยะไกล ทำให
เก ิดความต องการใช ส ินค าเคร ื ่ อง ใช  ไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกสทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น” 
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มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในป 2565* หดตัวรอยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2564 โดยปรับตัวลดลงในสินคา 
PCBA,  Semiconductor devices transistors, Printer และ IC เปนผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและราคาตนทุน   
ที่สูงข้ึน และมีการสงออกสินคาเครื่องพิมพ เครื่องทำสำเนา และสวนประกอบ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส และวงจรรวมเพิ่มข้ึน 



 
 

อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนต 

 

 

 

ที่มา : - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุมอุตสาหกรรม 

ยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

        - *คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

       - * คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตรถยนต  
ป   2565 คาดว า ม ีปร ิมาณการผล ิตรถยนต   จำนวน 
1,750,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตจำนวน 1,685,705 คัน เพิ ่มขึ ้นรอยละ 
3.81 โดยแบงเปนการผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 30 รถกระบะ 
1 ตันและอนุพันธ รอยละ 67 และรถยนตเพื่อการพาณิชย
อ่ืน ๆ  รอยละ 3 
การจำหนายรถยนตในประเทศ  

 ป 2565 คาดวา มีปริมาณการจำหนายรถยนตในประเทศ
จำนวน 850,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
ซึ ่งมีปริมาณการจำหนาย จำนวน 743,786 คัน เพิ ่มข้ึน            
ร อยละ 14.28 โดยแบ งเป นการจำหนายรถยนต นั่ง               
รอยละ 31 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 49 รถ PPV และ SUV   
รอยละ 15 และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 5 

 การสงออกรถยนต  
 ป 2565 คาดวา มีปริมาณการสงออกรถยนต (CBU) จำนวน 

900,000 คัน เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซี ่งมี
ปริมาณการสงออก จำนวน 959,194 คัน ลดลงรอยละ 6.17 

 มูลคาการสงออกของสวนประกอบและอุปกรณรถยนต 
ป 2565 คาดวา มูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณ

รถยนต 10,295.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื ่อเทียบกับ                  

ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีมูลคา 10,168.62 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 1.25 ตลาดสงออกที่สำคัญของ

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต ไดแก สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน และมาเลเซีย 

 มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและอุปกรณยานยนต  
ป 2565 คาดวา มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและ
อุปกรณยานยนต 8,775.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบ
กับชวงเด ียวกันของปก อน ซ ี ่งม ีม ูลคา 11,333.78                      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 22.57 ตลาดนำเขา                 
ที ่สำคัญของสวนประกอบและอุปกรณยานยนต ไดแก 
ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถยนต ป 2566 

 สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นจาก       
ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.86 โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 50-55 และการผลิตเพื่อการสงออกประมาณ
รอยละ 45-50   

1,988,823 
2,167,694 2,013,710

1,427,074

1,685,705 1,750,000

871,650 1,041,739 1,007,552
792,146 743,786

850,000

1,139,696 1,140,640 1,054,103
735,842 959,194 900,000

2560 2561 2562 2563 2564 2565*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถยนต (คัน)

การผลติ การจาํหน่าย การส่งออก

9,032.26 9,980.34 9,517.60
7,830.98 

10,168.62 

10,295.95 
11,402.56 11,984.60 11,507.43

9,011.62 

11,333.78 

8,775.45 

2560 2561 2562 2563 2564 2565*

มูลคาการสงออกและนําเขาสวนประกอบและอุปกรณ
รถยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2565 คาดวา ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเพิ่มข้ึน          

จากตลาดในประเทศ เนื่องจากปญหาการขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลาย สามารถผลิตและสงมอบรถยนตไดตามปกติ และการ    

ผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเขาสูภาวะปกต ิ



 
 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและช้ินสวนรถจักรยานยนต 

 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ป 2566 

 สำหรับการประมาณการจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดวา การผลิตจะขยายตัว คิดเปนปริมาณ 
การผลิตรถจักรยานยนตประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณไวขางตนจะเปนการผลิตเพื ่อจำหนาย 
ในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 และการผลิตเพ่ือการสงออก รอยละ 10-15 

 

ที ่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมกลุ มอ ุตสาหกรรมยานยนต  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

*คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

* คาดการณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตรถจักรยานยนต  
ป  2565 คาดว า ปร ิมาณการผล ิตรถจ ักรยานยนต           
ของประเทศไทยมีจำนวน 1,980,000 คัน เมื ่อเทียบกับ 
ช วง เด ียวก ันของป ก  อน ซ ึ ่ งม ี การผล ิตจำนวน  
1,780,654 คัน เพิ่มข้ึนรอยละ 11.20 
การจำหนายรถจักรยานยนตในประเทศ 

ป 2565 คาดวา ปริมาณการจำหนายรถจักรยานยนต 
ของประเทศไทย มีจำนวน 1,730,000 คัน เมื่อเทียบกับ 
ช วงเด ียวก ันของปก อน ซ ึ ่งม ีการจำหน ายจำนวน  
1,606,481 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.69 
การสงออกรถจักรยานยนต (CBU&CKD)  

ป 2565 คาดวา ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต (CBU 
& CKD) ของประเทศไทย ม ีจำนวน 1,015,000 คัน  
(เปนการสงออก CBU จำนวน 404,000 คัน และ CKD 
จำนวน 611,000 ชุด) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ซึ ่งมีการสงออกจำนวน  965,967 คัน (เปนการสงออก 
CBU จำนวน 437,147 คัน และ CKD จำนวน 528,820 ชุด) 
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.08 

มูลคาการสงออกของสวนประกอบรถจักรยานยนต  
ป   2565 ม ู ลค  าการส  งออกของส  วนประกอบ
รถจักรยานยนต 952.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ซี่งมีมูลคา 973.38 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.10 ตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก 
จีน เบลเยี่ยม และสหราชอาณาจักร 

 มูลคาการนำเข าของสวนประกอบและอุปกรณ
รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

 ป 2565 คาดวา มูลคาการนำเขาของสวนประกอบและ
อุปกรณรถจักรยานยนตและรถจักรยาน 1,122.24              
ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน             
ซี่งมีมูลคา 1,035.49 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 
8.38 ตลาดนำเขาที่สำคัญไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
และจีน  

2,055,193 2,120,000 
1,948,480 

1,615,319 
1,780,654 

1,980,000 

1,810,771 1,870,000 
1,718,587 

1,516,096 1,606,481 
1,730,000 

849,081 886,275 948,839 
727,152 

965,967 1,015,000 

2560 2561 2562 2563 2564 2565*

การผลิต จําหนาย และสงออก รถจักรยานยนต (คัน)

การผลิต การจําหนาย การสงออก

734.12 765.48 835.22
711.57

973.38 952.94

545.42 578.93 659.95 671.39

1,035.49 1,122.24

2560 2561 2562 2563 2564 2565*

มูลคาการสงออกและนําเขา สวนประกอบและ
อุปกรณรถจักรยานยนต (ลานเหรียญสหรัฐ) 

มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตป 2565 คาดวา การผลิตรถจักรยานยนตขยายตัวตอเนื่อง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากความตองการของตลาดในประเทศและตลาดสงออกที่เพิ่มข้ึน โดยตลาดในประเทศใดรับอานิสงสจากธุรกิจ

ขนสง 



 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

 
 
 
 

การผลิตและการจำหนาย  

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    ป 2566*  เปนตัวเลขคาดการณ 

ดัชนีผลผลิต ป 2565 อยู ที ่ระดับ 94.51 คาดวาหดตัว 

รอยละ 1.89 เมื ่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑที ่สงผล 

ใหดัชนีผลผลิตหดตัว เชน สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 25.66 

น้ำยาปรับผานุ ม หดตัวรอยละ 7.93 และยาสระผม  

หดตัวรอยละ 6.79 

ดัชนีการสงสินคา ป 2565 อยูที ่ระดับ 95.88 คาดวา   

หดตัวร อยละ 1.87 เมื ่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑ 

ที่สงผลใหดัชนีการสงสินคาหดตัวมากที่สุด ไดแก ปุยเคมี 

หดตัวรอยละ 31.28 สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 24.79 น้ำยา

ปรับผานุม หดตัวรอยละ 8.66 

การสงออกผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ป 2565 คาดวามีมูลคา 

9,908 ล านเหร ียญสหรัฐฯ ขยายต ัวร อยละ  17.64      

เมื ่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑที ่มีมูลคาการสงออก

ขยายตัว เชน ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 58.13 เคมีภัณฑ

อินทรีย ขยายตัวรอยละ 56.48 และเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 36.40 

การนำเข าผล ิตภ ัณฑเคม ีภ ัณฑ   ป 2565 คาดวา 

ม ีม ูลค  า 17,068.53 ล านเหร ียญสหร ัฐฯ ขยายตัว 

ร  อยละ  3.81 เ ม ื ่ อ เท ี ยบก ับป   2564 ผล ิตภ ัณฑ  

ที ่มีมูลคาการนำเขาขยายตัวมากที ่สุด ไดแก ปุ ยเคมี 

ขยายตัวรอยละ 58.13 เคมีภ ัณฑอ ินทรีย  ขยายตัว 

ร อยละ 56.48 และเคม ีภ ัณฑ  เบ ็ดเตล ็ด ขยายตัว 

รอยละ 36.40 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย                 

โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  ป 2566*  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2566 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  ป 2566 จากสถานการณราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหการสงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่อง

กับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ มีตนทุนวัตถุดิบที ่ใชในการผลิตสินคาเพิ ่มมากขึ้น ผู ประกอบการชะลอการผลิต          

เพื่อดูแนวโนมตนทุนการผลิต ในสวนของการสงออกและนำเขายังขยายตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2565 ผูประกอบการบางรายชะลอการผลิตเพื่อดูราคาตนทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคาน้ำมันดิบท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดยการผลิตสินคาบางประเภทมีการผลิตตามสถานการณความตองการ
ของผูบริโภคเทานั้น อยางไรก็ตามการสงออกและการนำเขาในกลุมผลิตภัณฑเคมีภัณฑขยายตัวอยางตอเน่ืองจาก
ความตองการของตลาดหลัก เมื่อเทียบจากชวงเดียวกันของปกอน  



 
 

อุตสาหกรรมพลาสติก 

การผลิตและการจำหนาย  

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา 

 

ดัชนีผลผลิต ป 2565 อยู ที ่ระดับ 92.75 คาดวาจะหดตัว 
รอยละ 0.19 เมื่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑที่สงผลใหดัชนี
ผลผลิตหดตัว เชน ทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 1.58 
แผนพลาสติก หดตัวรอยละ 4.16 และถุงพลาสติก หดตัว  
รอยละ 0.27  

ดัชนีการสงสินคา ป 2565 อยูท่ีระดับ 93.13 คาดวาจะหดตัว
รอยละ 0.10 เมื่อเทียบกับป 2564 โดยผลิตภัณฑที่สงผลให
ดัชนีการสงสินคาหดตัวมากที่สุด คือ ทอและขอตอพลาสติก 
หดตัวรอยละ 1.85 พลาสติกแผน หดตัว  รอยละ 1.77 และ
ถุงพลาสติก หดตัวรอยละ 0.30 

การส  งออกผล ิตภ ัณฑ พลาสต ิก ป   2565 คาดว าจะ 
มีมูลคา 4,712.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.0  
เมื่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกขยายตัว
เช น เคร ื ่องส ุขภ ัณฑ (HS 3922) ขยายต ัวร อยละ 63.0 
ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 
13.57 และผลิตภัณฑของที่ใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 
3923) ขยายตัวรอยละ 8.97  

การนำเขาผลิตภัณฑพลาสติก ป 2565 คาดวาจะมีมูลคา 
5,415.43 ล  านเหร ี ยญสหร ั ฐฯ  ขยายต ั วร  อยละ  0.51 
เมื่อเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนำเขาขยายตัว 
เชน ผลิตภัณฑเครื ่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัว    
รอยละ 15.70 ผลิตภัณฑใยยาวเดี ่ยว (HS 3916) ขยายตัว 
ร อยละ 15.29 และเคร ื ่องส ุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัว     
รอยละ 12.29   

 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2565* และ ป 2565* เปนตัวเลขคาดการณ 

มูลคาการสงออก – มูลคาการนำเขา  (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร   ป 2565* และ ป 2565*  เปนตัวเลขคาดการณ 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2566 

อุตสาหกรรมพลาสติก ป 2566 ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกหดตัวจากผลิตภัณฑพลาสติกบางประเภท     

จากกระแสรักษโลกและมาตรการ ลด ละ เลิกใชพลาสติกบางชนิด ทำใหผูประกอบการตองปรับตัวหันไปผลิตสินคาอื่นหรือใช

วัตถุดิบท่ีเปนชีวภาพทดแทนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการทองเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

มีแนวโนมดีขึ้น การนำเขาและการสงออกคาดวาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากตลาดหลกัดีข้ึน  

 

อุตสาหกรรมพลาสติกภาพรวมป 2565 ราคาน้ำมันและกาซปรับตัวสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
สินคาเพิ ่มมากขึ ้น เม็ดพลาสติกถือเปนวัตถุดิบหลักที ่ใช ในกระบวนการผลิต ทำใหราคาปรับตัวเพิ ่มขึ้น 
ผูประกอบการบางรายเร่ิมมีการปรับราคาขายใหเหมาะสมกับตนทุนท่ีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและบางสวนมีการชะลอการ
ผลิตเพ่ือรอดูสถานการณดานราคา การสงออกและการนำเขาในกลุมผลิตภัณฑพลาสติกขยายตัว 



 
 

อุตสาหกรรมปโตรเคม ี
 
 
 
 
 

การผลิตและการจำหนาย 
 

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการสงสนิคา ด ัชน ีผลผล ิต ป   2565 คาดว าจะหดต ัวร อยละ 5.22  

เม ื ่อเท ียบกับป 2564 ผล ิตภัณฑปโตรเคมีข ั ้นต นและ 

ขั ้นปลายที ่ส งผลใหด ัชนีผลผลิตหดตัว คือ Propylene  

หดตัวรอยละ 9.83 และ Polyethylene หดตัวรอยละ 7.04 

ดัชน ีการส งส ินค า ป  2565 คาดวาจะหดตัวร อยละ 8.62  

เมื ่อเทียบกับป 2564 ซึ ่งเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑ 

ปโตรเคมีขั ้นตนและขั้นปลายที่สงผลใหดัชนีการสงสินคา    

หดตัวมากที่สุด คือ Ethylene และ Polyethylene หดตัว

รอยละ 10.99 และ 6.94 

การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2565 คาดวาจะมีมูลคา 

13,639.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.18 เมื่อเทียบ

กับป 2564 ผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนและขั้นปลายที่มีมูลคา

การสงออกหดตัว เชน Ethylene หดตัวรอยละ 3.14 และ 

PP resin หดตัวรอยละ 14.59 

การนำเขาผลิตภัณฑปโตรเคมี ป 2565 คาดวาจะมีมูลคา 

7 ,165 .68 ล  าน เหร ี ยญสหร ั ฐฯ หดต ั ว ร  อยละ  0 .1  

เม่ือเทียบกับป 2564 ผลิตภัณฑปโตรเคมข้ัีนตนและข้ันปลาย

ที่มีมูลคาการนำเขาหดตัว คือ Propylene หดตัวรอยละ 

12.74 และ PP resin หดตัวรอยละ 0.43 

 
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม    ปี ����* และ ����*  เป็นตวัเลขคาดการณ ์

มูลค่าการส่งออก – มูลค่าการนําเข้า  (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที�มา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ โดย

ความรว่มมือจากกรมศลุกากร   ปี ����* และ ����*  เป็นตวัเลขคาดการณ ์

แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2566 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2566 ดัชนีผลผลิตคาดวาจะหดตัวรอยละ 2 – 5 การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีคาดวาจะหดตวัรอยละ 

5 - 10  เมื ่อเทียบกับป 2565 แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2566 คาดวาจะหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจที ่เริ ่มชะลอตัวลง        

จากผลของเงินเฟอ อันเปนผลมาจากการปรับราคาน้ำมันและอาหารเพ่ิมขึ้นของตลาดโลก ประกอบกับการลงทุนท่ีคาดวาชะลอตัวลง

จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย  แมวาทิศทางคาเงินบาทยังคงออนคาเมื่อเทียบกับปกอน ๆ แตจากการที่ตลาดซบเซา และกระแส        

รักษสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น ทำใหความตองการในผลิตภัณฑปโตรเคมีมีแนวโนมชะลอตัวลง ซึ่งสงผลตอการผลิตและการสงออก     

ตามไปดวย 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีภาพรวมป 2565 คาดวาดัชนผีลผลิตจะหดตัวรอยละ 5.22 เม่ือเทียบกับป 2564 โดยคาดวา
การสงออกจะหดตัวรอยละ 3.18 และการนำเขาจะหดตัวรอยละ 0.1 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวจากความขัดแยง
ของรัสเซียและยูเครนที่สงผลตอระดับราคาน้ำมันและภาวะเงินเฟอที ่เกิดจากราคาสินคาปรับตัวตามตนทุนการผลิต    
ประกอบกับแนวโนมเงินเฟอที่เกิดขึ้นตอเนื่อง กดดันใหมีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ยิ่งกดดัน
ทำใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุนและการบริโภค 



 
 

อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 

  
 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม-ดัชนีการสงสินคา 
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

 

  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  
 

การสงออก-นำเขาเย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ 

 
ที่มา   : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

                 มูลคาการนำเขา-สงออก คาดการณโดย สศอ. 

 
การผลิต  
         ในป 2565 การผลิต และการจำหนายสินคากระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน (%YOY) 
ลดลง (-4.19%) และ (-3.59%) ตามลำดับ ลดลงในทุกกลุม
ผลิตภัณฑ ยกเวนกลุมกระดาษพิมพเขียนที่การผลิตยังเติบโต
ตอเนื่องทั้งในประเทศและสงออก โดยเฉพาะกลุมเยื่อกระดาษ 
ลดลง (-8.27%) ซึ ่งกวารอยละ 90 เปนคำสั ่งซื ้อหลักจาก
ประเทศจีน ซึ่งยังมีปญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

การสงออก 
          การส  งออกเย ื ่ อกระดาษและผล ิตภ ัณฑ กระดาษ            
ในป 2565 มีมูลคารวม 2,421.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัว
เล ็กน อย (-0.35%) เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับป ก  อน (%YOY) 
โดยเฉพาะกลุมเยื่อกระดาษ หดตัวรอยละ (-4.47%) ในขณะที่
กลุ มกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ หนังสือและสิ ่งพิมพ 
ขยายตัว (+1.32%) และ (+6.28%) ตามลำดับ ตามความตองการ
และคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดคูคาในกลุมประเทศอาเซียน 
การนำเขา  
          การนำเข  าเย ื ่ อกระดาษและผล ิตภ ัณฑ กระดาษ           
ในป 2565 มีมูลคารวม 3,547.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มข้ึน 
รอยละ (+5.63%) เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน (%YoY) เนื่องจาก
การผลิตในประเทศลดลงคอนขางมาก บางสวนยังจำเปนตองมี
การนำเขา โดยเฉพาะเยื ่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง     
ทีน่ำกลับคืนมาใชไดอีก และกลุมผลิตภัณฑกระดาษ  เชน บรรจุภัณฑ
กระดาษ กระดาษหนังส ือพิมพ กระดาษพิมพเข ียน และ    
กระดาษคราฟท เปนตน  

 
แนวโนมป 2566  
          แนวโนมในป 2566 คาดวาผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิตกลองบรรจุภัณฑ (กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท กระดาษลูกฟูก)         
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑกระดาษจะไดอานิสงสตามการใชงานสำหรับซื้อขายสินคา       
ทางออนไลน และมีการนำเขาบางสวน สำหรับการสงออก คาดวาเยื ่อกระดาษจะกลับเปนบวกไดอีกครั ้ง หากจีนไดผอนคลาย           
มาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19  ซึ่งประเทศจีนเปนคูคาหลัก สำหรับกลุมสิ่งพิมพ คาดวาจะขยายตัวได โดยเปนกลุมหนังสือที่พิมพ     
เปนเลม โบรชัวร แผนปลิวและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ 
 

   

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ในป 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมของอุตสาหกรรม       
เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ หดตัวลง สอดคลองกับดัชนีการสงสินคา เนื่องจากคำสั่งซื้อลดลงจากประเทศคูคาหลัก  



 
 

อุตสาหกรรมเซรามิก 

 
 
 
 
 

 

การผลิต จำหนาย และสงออกเซรามิก 

 

 

 
 

 
ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตัวเลขคาดการณ) 
หมายเหตุ : จากการสำรวจโรงงานกระเบื้อง บุผนัง จำนวน 13 โรงงาน                 
และ เครื่องสุขภัณฑ จำนวน 34 โรงงาน 

2. มูลคาการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวง
พาณิชย และคาดการณโดย สศอ. 

 

การผลิต ป 2565 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการผลิต 131.71 
ล  านตารางเมตร ขยายต ัวจากป ก อน ร อยละ 0.74 (%YoY)            
เพื่อรองรับความตองการของตลาดสงออก สวนเครื ่องสุขภัณฑ         
มีปริมาณการผลิต 7.21 ลานชิ้น หดตัวจากปกอน รอยละ 7.74 
(%YoY) จากยอดคำสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดคูคากลุมประเทศยุโรป 

การจำหนาย ป 2565 กระเบื ้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณการ 
จำหนาย 157.15 ลานตารางเมตร หดตัวจากปกอน รอยละ  0.78 
(%YoY) เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน 
ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคลดลง สวนเครื่องสุขภัณฑ มีปริมาณ
การผลิต 3.39 ลานชิ้น ขยายตัวจากปกอน รอยละ 8.06 (%YoY) 
จากความตองการที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นอย างมากของผ ู ประกอบการ           
กลุมอสังหาริมทรัพย และมาตรการกระตุนตลาดของภาคเอกชน 

การสงออก ป 2565 กระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีมูลคาการสงออก 
123.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอน รอยละ 21.62 
(%YoY) ตามความตองการและคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดคูคา  
ในกลุมประเทศ CLMV สวนเครื ่องสุขภัณฑ มีมูลคา 223.52 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวจากปกอน รอยละ 13.55 (%YoY)    
 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก ป 2566 
  ปริมาณการผลิตและการจำหนายเซรามิก ป 2566 คาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผลิตเครื่องสุขภัณฑและ
จำหนายกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ตามความตองการของผูบริโภคและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล แตยังมีปจจัยที่สำคัญอาจจะ
สงผลกระทบตอการขยายตัว ไดแก ตนทุนวัตถุดิบและการขนสง ราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศ และคาครองชีพของผูบริโภค  
ที่สูงขึ้น สวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑเซรามิก คาดวาจะมีแนวโนมชะลอตัวตามความตองการที่ลดลงของตลาดคูคา จากภาวะ
เศรษฐกิจโลก  และสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังเกิดขึ้นในหลายประเทศ ทั้งนี้ หากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 
การสงออกอาจจะกลับมาฟนตัวไดในชวง 6 เดือนหลังของป 2566 โดยตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกยังคงเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศ CLMV 

 

 

 

ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร)

ปริมาณการจําหน่าย (ล้านตารางเมตร)

การผลิตและการสงออกกระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนัง ป 2565 ขยายตัวจากปกอน ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นจาก
ตลาดคู คา สวนการจำหนายเพิ ่มขึ ้นในกลุ มเครื ่องสุขภัณฑ จากความตองการที่เพิ ่มขึ ้นของผู ประกอบการ           
กลุมอสังหาริมทรัพย  

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)



 
 

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2557 2558 2559 2560

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนาย 
มูลคาสงออกและนำเขาปูนซีเมนต 

 

 
 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

              (ตัวเลขคาดการณ) 

2. มูลคาการสงออก-นำเขา  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย   และคาดการณโดย สศอ. 

 การผลิตปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2565 มีปริมาณ      
การผลิต 42.96 ลานตัน ลดลงจากปกอน รอยละ 0.86 (%YoY)  

  
 การจำหนายปูนซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2565  

มีปริมาณ 38.93 ลานตัน  ลดลงจากปกอน รอยละ 2.08 
(%YoY)  เนื ่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ  ราคา
พลังงานสูงขึ้น  ซึ่งเปนผลจากความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน   
และผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที ่ยังคง     
มีอยู 

  
 การสงออก-นำเขาปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในป 2565   

การสงออกมีมูลคา 202.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปกอน 
รอยละ 19.16 (%YoY)  โดยลดลงจากตลาดบังกลาเทศ  และ
เม ียนมา  เน ื ่ องจากตลาดส งออกหล ักได ร ับผลกระทบ             
ทางเศรษฐกิจจากความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน และยังคงไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  เชนเดียวกับไทย 
      สวนการนำเขามีมูลคา 65.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ปกอน รอยละ 0.41(%YoY) โดยลดลงจาก สปป.ลาว  และ
ไตหวัน 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ป 2566 
 ในป 2566 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) คาดวาจะชะลอตัวลง  เนื่องจากแมวาจะไดปจจัยบวกจากภาครัฐที่เรง
ขยายการสรางโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญอยางตอเนื่อง  แตอุตสาหกรรมปูนซีเมนตยังมีความเสี่ยงจากปจจัยลบหลายประการ   
ทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศที่สงผลกระทบตอภาคอสังหาริมทรัพย  โดยนอกจากมาตรการ  LTV  กำลังจะสิ้นสุดลงภายใน
สิ้นป 2565 แลว  ยังมีปจจัยสำคัญที่มีผลตอภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอเนื่องไปจนถึงป 2566 คือ สถานการณความขัดแยงระหวาง   
รัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ  หากสถานการณดังกลาวมีความรุนแรงมากขึ้นจะสงผลใหการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากราคา
พลังงาน  ภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   จนกระทบตอตนทุนของผูประกอบการและกำลังซื้อของผูบริโภคมากขึ้น  รวมถึง
แนวโนมของโรคไวรัสโควิดอาจกลับมาแพรระบาดมากอีกครั้งหนึ่งจะมีผลใหการเติบโตทางดานเศรษฐกิจในปหนายิ่งชะลอตัวลง  
 
 
 

 

 

 

 

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)

ปริมาณการจําหน่ายภายในประเทศ (ล้านตัน)

ปริมาณอุตสาหกรรการผลิต....ในไตรมาสที่ 3 ป 2560......เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559เปนผลจาก. 
 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ป 2565  เมื่อเทียบกับปกอน  ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหนาย  และ
มูลคาการสงออกปรับตัวลดลงจากปกอนโดยไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ  ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผล
จากความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน   สวนการนำเขามีมูลคาลดลงจากปกอน   



 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

 

 
 
 
 
 

 
ท่ีมา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย 

/ ป 2565-2566 เปนตัวเลขคาดการณ 

การผลิต 
  ผลิตภัณฑผาผืน ในป 2565 คาดวาจะเพ่ิมข้ึน รอยละ 3.73 

(YoY) จากกลุ มผ าทอ (ใยส ังเคราะห) เน ื ่องจากฐานที ่ต่ำ 
ในปกอนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 
ประกอบกับจากการฟนตัวของภาคการทองเที่ยว และไดรับ
แรงสงจากตลาดคูคาสำคัญทีฟ่นตัว  

ในขณะที่กลุมเสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป ลดลงรอยละ 
1.44  และ 0.20 (YoY) จากการบริโภคในประเทศที่ลดลงและ
คำสั่งซื้อจากประเทศคูคาและตลาดสำคัญทีช่ะลอตัว 
การจำหนายในประเทศ 

กลุมเสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป ป 2565 คาดวา
จะเพ ิ ่มข ึ ้น ร อยละ 0.63 และ 0.11 (YoY) เน ื ่องจาก          
ความตองการวัตถุดิบเพื่อการสงออกที่กลับมาขยายตัว และ
สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคการทองเที่ยว 
ที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่กลุมผาผืน หดตัวรอยละ 
3.99 เน ื ่องจากกำลังซ ื ้อของผ ู บร ิ โภคในประเทศชะลอตัว  
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวหลักอยางจีนที่ยังไมกลับมา 
การสงออก 

 การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมภาพรวมป 2565
ขยายตัวตลอดทั้งหวงโซอุปทาน คาดวาจะมีมูลคา 6,994.14 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.17 (YoY) หากพิจารณา
รายสินคา คาดวาเสนใยสิ่งทอ มีมูลคา 1,782.80 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.57 เสื้อผาสำเร็จรูป มีมูลคา 2,158.67 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.01 เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดโควิด-19 ที่คลี ่คลายในประเทศคูคาสำคัญ  
ทำใหการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติมากข้ึน 
การสงออกจึงเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องในตลาดสำคัญอยาง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เบลเยียม จีน และอิตาล ี 

คาดการณแนวโนม ป 2566 
การผล ิต มีแนวโน มชะลอลงตามอ ุปสงคของ

ตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคูคา การสงออก และจำหนาย
ในประเทศ คาดวาจะขยายตัวเล็กนอย จากการฟนตัวของ  
ภาคการท องเท ี ่ ยว การผ อนคลายมาตรการเด ินทาง        
ระหวางประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ สงผลใหการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
การสงออกสินคาเสื้อผาสำเร็จรูปยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง 
แตทั ้งนี้อาจจะมีปจจัยเสี่ยง เชน ปญหาเงินเฟอที ่เกิดข้ึน       
ในหลายประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเปน
ปจจัยกดดันท่ีทำใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว รวมท้ัง
การปรับขึ้นคาไฟฟาและคาจางแรงงาน ซึ่งกระทบตอตนทุน
การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชนกัน 
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ปริมาณการผลิตเสนใยสิ่งทอ และ เสื้อผาสําเร็จรูป
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ลานเหรียญฯ มูลคาการสงออกเสนใยสิ่งทอ และ เสื้อผาสําเร็จรูป

เสนใยสิ่งทอ (MUSD) เสื้อผาสําเร็จรูป (MUSD) 

สถานการณป 2565 คาดวาภาคการผลิตจะมีการขยายตัวในกลุมผาผืน จากผาทอ (ใยสังเคราะห) ดานการ
จำหนายในประเทศจะขยายตัวจากกลุมเสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป เนื่องจากความตองการวัตถุดิบเพื่อการ
สงออกที่กลับมาขยายตัว และการผอนคลายมาตรการโควิด-19 ในหลายประเทศ สงผลใหการสงออกขยายตัว  
อยางตอเนื่องในตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน 
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อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

 
 
 
 
 

 

ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไม         
ในประเทศ (ลานช้ิน) 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  หมายเหต ุ: *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไม 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย  หมายเหตุ : *คาคาดการณ 

การผลิตเคร่ืองเรือนทำดวยไม ป 2565 คาดวาจะมีปริมาณ 8.31 
ลานชิ้น ลดลงรอยละ 23.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน   เปนผล
จากฐานตัวเลขการผลิตเมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับสูงและการ
ชะลอตัวของตลาดในประเทศเปนหลัก  
การจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ป 2565  คาดวา  
จะมีปริมาณ 1.22 ลานชิ ้น ลดลงรอยละ 2.40 เมื ่อเปรียบเทียบกับ       
ปกอน สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที ่ชะลอตัว อัตรา     
เงินเฟอและคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหความสามารถในการ
ใชจายของผูบริโภคลดลง 
 การสงออกไมและผลิตภัณฑไม ป 2565 คาดวาจะมีมูลคารวม 
4,392.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.39  เมื่อเปรียบเทียบ   
กับปกอน แบงเปน ไมและผลิตภัณฑแผนไมคาดวาจะมีมูลคา   
การสงออก 2,935.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.17 
เครื ่องเรือนและชิ้นสวนคาดวาจะมีมูลคาการสงออก 1,293.31     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.74 และผลิตภัณฑไมคาดวา       
จะมีมูลคาการสงออก 163.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
2.80 ในภาพรวมมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมปรับเพิ่มข้ึน
ทุกกลุ มผลิตภัณฑจากอุปสงคความตองการของประเทศคูคา
สำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวในตลาด
ซาอุดิอาระเบีย ซึ ่งเปนผลจากการฟ นความสัมพันธและการ      
เปดตลาดการคาระหวางท้ังสองประเทศในชวงท่ีผานมา 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน ป 2566 

การผลิตและจำหนายเครื่องเรือนทำดวยไมในประเทศ ป 2566 คาดการณไดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
อุปสงคความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ สำหรับมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดการณวา  จะมีแนวโนม
เพิ ่มขึ ้นจากมูลคาการสงออกเครื ่องเรือนไมไปตลาดสหรัฐอเมริกาและมูลคาการสงออกไมแปรรูปไปตลาดจีนที่มีแนวโนมเพิ ่มขึ้น          
อยางตอเนื่อง ในสวนของมูลคาการนำเขาไมและผลิตภัณฑแผนไม คาดการณวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากความตองการวัตถุดิบเพื่อใช       
ในกระบวนการผลิตสินคาที่เพ่ิมสูงข้ึน 
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ไมแ้ละผลติภัณฑแ์ผน่ไม ้ อตัราการขยายตวั (YOY)

เมื ่อเปรียบเทียบกับปกอนคาดวา ป 2565 ปริมาณการผลิตและจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในประเทศ           
มีแนวโนมลดลงรอยละ 23.69 และ 2.40 ตามลำดับ เปนผลจากภาวะคาครองชีพและอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลให
ความสามารถในการใชจายของผูบริโภคลดลง ในสวนของมูลคาการสงออกไมและผลิตภัณฑไมคาดวาจะมีมูลคาเพิ ่มขึ้น        
รอยละ 3.39 จากอุปสงคความตองการของประเทศคูคาสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ที่เพิ่มขึ้น 



 
 

อุตสาหกรรมยา 

 
 
 

 
ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ (ตัน) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หมายเหต:ุ *ประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ: *ประมาณการโดยสำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิตยา ในป   2565 ประมาณการได ว ามีปร ิมาณ  
48,091.73 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.99 จากปกอนโดยเปนการ
ขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาน้ำ และยาครีม ตามคำสั่งซื้อ   
ที่เพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลตาง ๆ    
ที่ตองกักตุนยาเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนยาบางชนิด 
และเพื่อรองรับความตองการของผูปวยทั้งโรคติดตอและโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)   
การจำหนายยา ในป 2565 ประมาณการไดวามีปริมาณ  
41,018.55 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.77 จากปกอนตามความ
ตองการใชในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ ้นจากจำนวนผูสูงอายุ
และผูปวยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
การสงออกยา ในป 2565 ประมาณการไดว ามีมูลคา 
441.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.70 จากปกอน 
โดยเปนการเติบโตในตลาดอาเซียน อาทิ เมียนมา กัมพูชา 
เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย สำหรับ
การนำ เข  ายาประมาณการได ว  าม ีม ูลค า  1,830.14           
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงรอยละ 2.88 จากปกอน     
โดยเปนการนำเขายาจากตลาดหลักลดลง อาทิ อินเดีย 
ญี่ปุน อิตาลี สวิตเซอรแลนด สหราชอาณาจักร สเปน และ
จีน  

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ป 2566 
 การผลิตและการจำหนายยาในประเทศ ป 2566 คาดวาจะหดตัวรอยละ 4.00-6.00 เนื่องจากฐานตัวเลข   
ของป 2565 ที ่คอนขางสูง แตยังจะอยู ในเกณฑเฉลี ่ยที่ดี ตามทิศทางความตองการใชยาที่มีแนวโนมเพิ ่มขึ้น          
อยางตอเนื่อง ขณะที่การสงออกคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา 
รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณ วงเงินรวม 5,280.22 ลานบาท แกสถาบันการศึกษาวิจัยและภาคเอกชน

ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหนาตามลำดับ และคาดวาบางราย    
จะสามารถขึ้นทะเบียนไดภายใน ป 2566   
 
 
 

ปริมาณการผลิตและจำหนายยาในประเทศ ป 2565 ประมาณการไดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 13.99 และ 11.77 ตามลำดับ ตามความตองการใชที ่สูงขึ ้นจากจำนวนผูสูงอายุและผูปวยที่เพิ ่มขึ้น     
อยางตอเน่ือง สำหรับการสงออกยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียนหลัก 



 
 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 
 
 
 

 
ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต      
และถุงมือยาง (ลานตัน/ลานเสน/พันลานชิ้น)  

 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายเหต:ุ *คาคาดการณ 

มูลคาการสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม ยางรถยนต     
และถุงมือยาง (ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย หมายเหตุ: *คาคาดการณ 

 การผลิตยางแปรรูปข ั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงม ือยาง     
ป 2565 คาดวาจะมีปริมาณ 1.98 ลานตัน 72.18 ลานเสน และ 
27,986.75 ล านชิ ้น ตามลำดับ โดยเม ื ่อเปร ียบเทียบกับปกอน         
การผลิตยางแปรรูปขั ้นปฐมมีปริมาณเพิ่มขึ ้นรอยละ 0.51 จากการ
เพิ่มขึ้นของการผลิตยางแทงเปนหลัก การผลิตยางรถยนตมีปริมาณ
เพิ ่มขึ ้นรอยละ 3.42 จากการเพิ ่มขึ ้นของการผลิตยางรถยนตนั่ง        
ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร 
ขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงรอยละ 13.55 จากความ
ตองการถุงมือยางทั้งในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 

 การจำหนายยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง         
ป 2565 คาดวาจะมีปริมาณ 0.46 ลานตัน 45.52 ลานเสน และ 
2,347.51 ล านช ิ ้น ตามลำดับ โดยเม ื ่อเปร ียบเทียบก ับปก อน    
การจำหนายยางแปรร ูปข ั ้นปฐมม ีปร ิมาณลดลงร อยละ 4.17  
จากความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนื ่องที ่ลดลง การจำหนาย     
ยางรถยนตมีปริมาณเพิ ่มข ึ ้นรอยละ 1.95 ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และการจำหนายถุงมือยาง              
มีปริมาณลดลงรอยละ 5.61 จากความตองการใชที่ลดลง 

 การสงออกยางแปรรูปขั ้นปฐม ยางรถยนต และถุงมือยาง       
ป   2565 คาดว  าจะมีม ู ลค  า 5,624.94 7,330.34 และ 1,736.00           
ล านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยเมื ่อเปรียบเทียบกับปก อน           
การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตมีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.63 และ 12.02 ตามลำดับ จากการขยายตัวที ่ดีของตลาดสงออก
สำคัญ ในขณะที่การสงออกถุงมือยางมีมูลคาลดลงรอยละ 44.48      
จากความตองการและราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงจากปท่ีผานมา 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ป 2566 
 ป 2566 คาดการณไดวา ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมและยางรถยนตจะขยายตัวอยางตอเนื่อง      
จากการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงคความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ในขณะที่ปริมาณการผลิต
ถุงมือยางคาดการณวาจะยังคงชะลอตัวจากแนวโนมความตองการใชถุงมือยางในประเทศและตางประเทศที่ปรับลดลง 
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ถุงมือยาง อัตราการขยายตวั

เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนคาดวา ป 2565 ปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นปฐมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.51     
จากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก ในสวนของปริมาณการผลิตยางรถยนต
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.42 จากการขยายตัวท่ีดีของตลาดในประเทศและตางประเทศ ขณะท่ีปริมาณการผลิตถุงมือยาง
ลดลง รอยละ 13.55 จากความตองการใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคที่ลดลง 



 
 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 
 
 
 

การผลิต การสงออก การนำเขา  
(ลานเหรยีญสหรัฐฯ)   

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

การผลิต 
      ป 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การฟอกและตกแตง
หนังฟอก คาดวาดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นรอยละ 11.61 การผลิต
ผลิตภัณฑกระเปาเดินทาง เพิ่มขึ้นรอยละ 34.20  การผลิตรองเทา
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.81 จากความตองการที่เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุนการใชจาย 
และตางประเทศผอนคลายมาตรการโควิด-19  
การสงออก-นำเขา 
      การสงออก ป 2565 คาดวาจะมีมูลคารวมราว 2,018.82 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 23.89 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน เปนผลจากมูลคาการสงออกหนังและผลิตภัณฑ       
หนังฟอกและหนังอัด เคร่ืองใชสำหรับเดินทาง และรองเทาและ
ชิ ้นสวน เพิ ่มขึ ้นรอยละ 15.99  58.07 และ 13.95 ตามลำดับ 
เนื ่องจากมีการผอนคลายมาตรการโควิด-19 หลายประเทศ   
เริ่มเปดประเทศ ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาพลังงานและระบบ
การขนสงทั่วโลก จากสถานการณความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน 
รวมทั้งภาวะเงินเฟอท่ัวโลก อาจสงผลกระทบตอราคาสินคา 
      การนำเขา ป 2565  คาดวาจะมีมูลคารวมราว 2,126.18 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึนรอยละ 12.59 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน เปนผลจากการนำเขากระเปาและรองเทา เพิ ่มขึ้น    
รอยละ 51.39 และ 22.31 ตามลำดับ เนื่องจากเริ่มมีการเดินทาง
ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และมาตรการกระตุน
การใชจายของภาครัฐสงผลใหประชาชนจับจายใชสอยเพิ่มข้ึน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง ป 2566 

 การผลิตผลิตภัณฑรองเทาและเครื่องหนัง ป 2566 คาดวาการผลิตหนังฟอกและตกแตงหนังฟอก และการผลิตรองเทา จะลดลง
เล็กนอย สวนการผลิตกระเปาเดินทางเพิ่มขึ้นเล็กนอย สำหรับการจำหนายในประเทศคาดวานาจะดีขึ้นในทุกผลิตภัณฑ การสงออก    
คาดวาจะเริ่มฟนตัวเนื ่องจากมีหลายประเทศผอนคลายมาตรการโควิด-19 และเริ ่มเปดประเทศ อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการกระตุน          
การใชจาย รวมถึงการกระตุนการทองเที่ยวจากชาวตางชาติ  อยางไรก็ตาม ยังตองจับตากับความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรท่ียืดเยื้อ สงผล
ตอราคาพลังงานที่ผันผวน และภาวะเงินเฟอกระทบตอเศรษฐกิจโลก  
 
 

ป 2565 อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง การผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิต
กระเปา และรองเทา คาดวาจะมีการผลิตเพิ่มข้ึน ตามความตองการที่เพ่ิมข้ึนจากการจำหนายในประเทศและการสงออก       
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
 

การผลิต และการสงออก  

 
 

 
ที่มา : 1. ดัชนผีลผลิต , ดัชนกีารสงสินคา – สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
         2. มูลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณิชย 
          * คาดการณโดยสำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

การผลิต   
  การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ป 2565 คาดวา
จะเพิ ่มขึ้นรอยละ 6.40 โดยการผลิตเครื่องประดับแท และ
เครื ่องประดับเทียม คาดวาจะเพิ่มขึ ้นรอยละ 5.54  และ 14.46     
จากการผลิตเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ และการบริโภค
ภายในประเทศที่เพิ ่มขึ ้น หลังการผอนคลายมาตรการการควบคุม      
การแพรระบาดของโคว ิด-19 ในหลายประเทศ ทำใหมีจำนวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สงผลใหกิจกรรมในการบริโภคปรับตัวดีข้ึน 
สวนการผลิตเพชรเจียระไน ลดลงรอยละ 8.93 
การสงออก-นำเขา 

  การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคำ) ป 2565 
คาดวาจะมีมูลคารวม 8,358.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
35.67 จากการสงออกเพชร พลอย เครื ่องประดับแท และ
เคร่ืองประดับเทียม เพ่ิมข้ึนรอยละ 46.14  77.01  25.27 และ 27.43 
ตามลำดับ โดยมีตลาดสำคัญ ไดแก สวิตเซอรแลนด สิงคโปร 
และสหรัฐอเมริกา หากพิจารณาการสงออกในภาพรวมคาดวาจะมี
มูลคารวม 16,487.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 64.13      
จากมูลคาการสงออกทองคำยังไมข้ึนรูป ท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 109.28 

  การนำเขาอัญมณีและเครื ่องประดับ (ไม รวมทองคำ)          
ป 2565 คาดวาจะมีมูลคารวม 6,777.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ ิ ่ มข ึ ้ นร  อยละ 58.79  จากการนำ เข  า เพชร พลอย 
เครื ่องประดับแท และเครื ่องประดับเทียม เพิ ่มขึ ้นรอยละ  
85.57  113.75   62.30 และ 72.51 ตามลำดับ ในตลาดสำคัญ 
ไดแก สวิตเซอรแลนด ฮองกง และอินเดีย สำหรับการนำเขา   
ในภาพรวม มีมูลคา 20,910.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน  
รอยละ 58.79  

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ป 2566 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ป 2566 คาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย จากการสงออกไปยังตลาด

ตางประเทศ และการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังการผอนคลายมาตรการการควบคุมการแพรระบาดโควิด-19      
ในหลายประเทศ ทำใหมีจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สงผลใหกิจกรรมในการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การสงออกอัญมณี
และเครื ่องประดับ (ไมรวมทองคำ) คาดวาจะมีมูลคาปรับตัวดีขึ ้นตามคำสั ่งซื ้อประเทศคู คาหลัก และการออนคา           
ของเงินบาท อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เขมงวดของประเทศคูคาหลัก ความขัดแยง        
ทางภูมิรัฐศาสตรโลกในภูมิภาคตาง ๆ อาจสงผลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสถานการณการแพรระบาด   
ของโควิด-19 ท่ียังมีผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง 
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มูลค่าส่งออก-นาํเข้า

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรฐั)

สง่ออกรวมทองคาํ สง่ออกไม่รวมทองคาํ

นาํเขา้ไม่รวมทอง นาํเขา้รวมทอง

ป 2565 การผลิตอัญมณีและเครื ่องประดับในภาพรวมปรับตัวเพิ ่มขึ ้น จากการผลิตเครื ่องประดับแท และ
เครื่องประดับเทียม เนื่องจากการสงออกและการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังการผอนคลายมาตรการการควบคุม
การแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศ สงผลใหกิจกรรมในการบริโภคปรับตัวดีขึ้น สำหรับการสงออก (ไมรวม
ทองคำ) ขยายตัวตอเน่ือง ในตลาดหลักอยางสวิตเซอรแลนด สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา 



 
 

อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

 

ดัชนีการผลิต ปรมิาณการจำหนาย มลูคาการสงออก  
และมูลคาการนำเขาอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : 1)  ดัชนีอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
          2)  มูลคาการนำเขา-สงออกจากกระทรวงพาณิชย จัดกลุมโดย 
               สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ดัชนีการผลิตอาหาร ป 2565 อยูที่ระดับ 108.7 ขยายตัวรอยละ 3.8 
(%YoY) จากการผอนคลายมาตรการการควบคุมการแพรระบาดโควิด-19 สงผล
ใหเศรษฐกิจทยอยฟ นตัว การเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบทำใหมีจำนวน
นักทองเที่ยวมากขึ้น ความตองการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมถึงคำสั่งซื้อจากทั้งในและ
ตางประเทศเพิ ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยสินคาอาหารที ่การผลิต
ขยายตัวไดดี ไดแก ไกแชเย็นแชแข็ง น้ำมันปาลม แปงมันสำปะหลัง น้ำตาล   

 
  การจำหนายอาหารในประเทศ ป 2565 มีปริมาณ 239.2 ลานตัน      
หดตัวรอยละ 1.4 (%YoY) จากสินคาสำคัญ ดังนี้ 1) กุงแชแข็ง เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำใหความตองการของตลาดในประเทศลดลง 
2) สุราขาว เนื่องจากผูบริโภคลดคาใชจายที่ไมจำเปนตามภาวะเงินเฟอ 
และ 3) นมพรอมด่ืม เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดนอยลง 

 การสงออก ป 2565 มีมูลคา 36,489.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 13.8 (%YoY) จากการสงออกสินคาสำคัญ ดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ 
มันสำปะหลัง เนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับ 1 มีความตองการใช     
ในอุตสาหกรรมเอทานอลและอาหาร 2) ไกสดแชเย็น แชแข็ง เนื่องจาก 
มีการปลดล็อคการนำเข าไก จากประเทศจีน รวมถ ึงการที ่ไทยหาตลาด 
สงออกใหม 3) อาหารสัตวเลี้ยง เนื่องจากแนวโนมการเลี้ยงสัตวที่เติบโตขึ้น
ทั ่วโลก และ 4) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว เนื ่องจากการผอนคลาย
มาตรการโควิด-19 สงผลใหประเทศไทยมีคำสั่งซื้อและสงออกน้ำมันปาลมดิบ  
ไดมากขึ้น ประกอบกับปนี้มีผลผลิตปาลมออกสูตลาดในปริมาณมาก 
  การนำเขา ป 2565 มีมูลคา 18,607.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว   
รอยละ 2.2 (%YoY) ดังนี้ 1) ไขมันและน้ำมันพืช จากความตองการบริโภค
ที่มากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2) กากพืชน้ำมัน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว 3) ประมง เชน ปลาทูนาสด แชเย็น 
แชแข็ง ตามความตองการสำรองทูนากระปองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
และ 4) ผลิตภัณฑจากแปง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑขนมอบ  

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร ป 2566 
คาดการณวา ภาพรวมของดัชนีผลผลิตอาหารในป 2566 จะขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการที่ประเทศไทยเปดรับนักทองเที่ยว

และการผอนคลายมาตรการตาง ๆ ในประเทศ ในสวนของกลุมท่ีคาดวาจะขยายตัวไดดีในป 2566 ไดแก กลุมผลไมแชเย็น แชแข็ง ที่จีน
ยังคงมีความนิยมในการบริโภค และไทยไดรับการยกเวนการเก็บภาษีนำเขาในสินคาดังกลาว กลุมสินคามันสำปะหลัง เชน แปงมัน
สำปะหลัง เพ่ือทดแทนแปงขาวโพดที่ยังคงราคาสูง ไกสดแชเย็นแชแข็งท่ีมีทิศทางดีข้ึนอยางตอเนื่องจากการขยายตลาดใหม และน้ำตาล
ที่ทิศทางราคาสูงขึ้น รวมถึงตลาดอาหารแปรรูปและอาหารสัตว ที่มีโอกาสเติบโตจากการที่ไทยกำลังขยายตลาดใหมไปยังกลุมประเทศ
อาหรับ อยางไรก็ตาม แมภาพรวมจะมีการขยายตัวแตยังตองเฝาระวังภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทย 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสินคาเกษตรบางชนิดที่เติบโตไดดีในปที่ผานมา รวมถึงตนทุนดานวัตถุดิบและพลังงานที่ยังคงผันผวนอยู จึงอาจ
ทำใหปจจยัการผลิต เชน ปุยเคม ีมีราคาสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการผลิตและการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารป 2565 ในภาพรวม ขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน จากการทยอย
ฟ นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังการผอนคลายมาตรการการควบคุมการแพรระบาดโควิด-19 และความตองการสินคาของ      
ประเทศตาง ๆ เพ่ือความมั่นคงทางดานอาหารจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน  

0

50

100

150

200

250

300

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2562 2563 2564 F 2565 F 2566มูล
ค่า

ส่ง
ออ

ก/
นาํ

เข
้า 

(ล้
าน

เห
รีย

ญ
สห

รัฐ
ฯ)

ดั ช นีการผลิต  ปริมาณจาํหน่าย มูลค่าส่ งออก และ

มูล ค่านํา เข้ า  อุตสาหกรรมอาหารปี  2565

มลูค่าการนาํเขา้ (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) มลูค่าการสง่ออก (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ)

MPI การจาํหน่ายในประเทศ  (ลา้นตนั)

ดัชนีการผลิต (M
P
I)/

ปริมาณ
จาํหน่าย (ล้านตัน) 



 
 

 
รายชื่อผูรับผิดชอบการจัดทำ 

หัวขอ กองประสานงาน โทรศัพท 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2565      
และแนวโนมป 2566 

 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   

 
 
 

 


