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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2563 2564 2564 2565 
%YoY Year Year เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.   ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

MPI -9.5 5.9 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 0.6 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว
รอยละ 0.6 จากชวงเดียวกันของปกอน จากสถานการณโควิด-19 ในหลายประเทศมีแนวโนมคลี่คลาย ทำใหมีการ
ผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ท้ังในประเทศและหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงการเปดประเทศ สงผลใหกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว 

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนมกราคม 2565  การผลิตขยายตัว 
รอยละ 2.0 เดือนกุมภาพันธ ขยายตัวรอยละ 2.5 และเดือนมีนาคม ขยายตัวรอยละ 0.4 

 สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลาวคือ ในเดือนมกราคม ขยายตัวรอยละ 2.1 เดือนกุมภาพันธ 
2565 หดตัวรอยละ 2.6 และเดือนมีนาคม ขยายตัวรอยละ 8.1 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนเมษายน 2565 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 ยานยนต ขยายตัวรอยละ 12.82 ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ และตลาดสงออก สวนหน่ึงเปนผล

จากราคาสินคาเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงคำสั่งซื้อจากประเทศคูคาท่ีเพ่ิมขึ้น 
 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 12.53 จากเศรษฐกิจทยอยฟนตัวดีขึ้นหลังมีการ      

ผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด ทำใหการขนสงเดินทางในประเทศเพ่ิมข้ึน 
 ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใชยางลอ ขยายตัวรอยละ 23.41 ขยายตัวจากยางแทงเปนหลัก เนื่องจาก

ในปกอนมีแรงงานติดเชื้อทำใหมีการผลิตไดนอยกวาปกติ นอกจากน้ัน ในปนี้เศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักปรับตัว
ดีขึ้นทำใหมีคำสั่งซื้อกลับเขามาอยางตอเนื่อง 

 เครื่องประดับแท ขยายตัวรอยละ 35.95 จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การเปดเมืองของหลายประเทศ 
การผอนคลายมาตรการตาง ๆ สงผลใหมีนักทองเท่ียวเดินทางและจับจายใชสอยในกลุมสินคาฟุมเฟอยเพ่ิมมากขึ้น 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 6.22 ตามความตองการในตลาดโลกท่ียังขยายตัวตอเน่ือง 

 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI -16.6 9.7 -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -16.5 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนเมษายน 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดอืนเมษายน 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนเมษายน 2565 มีมูลคา 1,328.4          
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ 
เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ และสวนประกอบเปนตน อยางไรก็ตาม การนำเขาฐานหุน แบบหลอ เครื่องจักร   
ใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ ยังคงขยายตัวได  

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนเมษายน 2565 มีมูลคา 9,680.0          
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซ่ึงขยายตัวจากอุปกรณ สวนประกอบ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทแผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณกึ่งตัวนำ ปุย รวมทั้ง สินแร
โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ประเภททองแดงและผลิตภัณฑ อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 162 โรงงาน ลดลง        
จากเดือนมีนาคม 2565 รอยละ 21.4 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 30.2 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2565 มีมูลคารวม 
27,477 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดอืนมีนาคม 2565 รอยละ 146.2 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน    
ของปกอนรอยละ 134.6 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกจิการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2565 คือ อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 27 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอกกรวด ทราย หรือดนิจำนวน 20 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนเมษายน 2565 คือ อุตสาหกรรมการสราง ประกอบ ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต จำนวนเงินทุน 17,174 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำพลาสติกเปนเม็ด 
แทง ทอ หลอด แผน ชั้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ จำนวนเงินทุน 1,307 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย ลดลงจากเดือนมีนาคม 
2565 รอยละ 17.2 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดอืนเดียวกนัของปกอนรอยละ 23.1 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนเมษายน 2565 มีมูลคารวม 1,601 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 
2565 รอยละ 31.4 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดยีวกันของปกอนรอยละ 69.9 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนเมษายน 2565 คอื อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดนิ จำนวน 5 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนเมษายน 2565 คือ อุตสาหกรรม       
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา มูลคาเงินลงทุน 784 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการอัดเศษโลหะ มูลคา       
เงนิลงทุน 180  ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดอืนเมษายน 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เดือนเมษายน 
2565 หดตัว (%YoY) รอยละ 4.3 เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกัน        
ของปกอน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง     
รัสเซีย-ยูเครน สงผลใหราคาวัตถุดิบและพลังงานในการขนสง        
ยังอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนี
ผลผลิตหดตัว มีดังนี้ 1) น้ำมันปาลม หดตัวรอยละ 16.1 จาก
สินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 20.5 เนื่องจาก
ผูผลิตน้ำมันปาลมบรรจุขวดชะลอการผลิต จากการที่วัตถุดิบ
ปาลมมีราคาสูงและผูผลิตไมสามารถปรับราคาขายน้ำมันปาลม
ขวดใหเปนไปตามตนทุนที่แทจริงได และน้ำมันปาลมดิบ หดตัว
รอยละ 12.5 เนื่องจากการ  ลดปริมาณน้ำมันปาลมดิบในสวนผสม
ของน้ำมันไบโอดีเซลเปน B5 และการชะลอตัวในการผลิตน้ำมัน
ปาลมขวด 2) น้ำตาล หดตัว รอยละ 9.5 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทรายขาว หดตัวรอยละ 41.7 และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
หดตัวรอยละ 15.6 เนื่องจากในชวงเดียวกันของปที่ ผานมา 
โรงงานปดหีบเมื่อวันที่  31 มี .ค. 64 สงผลให เดือน เม.ย. 64 
โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เปนหลัก 
ทำใหปริมาณการผลิตสินคาดังกลาวมีฐานสูง 3) ประมง หดตัว  
รอยละ 4.1 จากสินคาสำคัญ ไดแก กุงแชแข็ง หดตัวรอยละ 10.8 
เนื่องจากการบริโภคของตลาดในประเทศชะลอตัว และปลาทูนา
กระปอง หดตัวรอยละ 2.2 เนื่องจากราคาวัตถุดิบปลาทูนาและ
บรรจุภัณฑกระปองยังคงอยูในระดับสูง  ซึ่งเปนผลมาจากตนทุน
ดานพลังงานในการขนสงวัตถุดิบ 4) ปศุสัตว หดตัวรอยละ 1.7 
จากสินคาสำคัญคือ เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น หดตัวรอยละ 4.2 
เนื่องจากราคาเนื้อไกปรับตัวสูงข้ึนตามตนทุนอาหารสัตว สงผลให
การบริโภคของตลาดในประเทศชะลอตัว 

อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนีสินคาอาหารบางรายการขยายตัว เชน  
มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 12.3 จากสินคาสำคัญคือ แปง    
มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 13.5 เนื่องจากความตองการบริโภค
ของตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาด
สงออกหลัก มีความตองการนำเขาแปงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง 
เพ่ือ ใช เป นสิ นค าทดแทนแป งขาวโพดในช วงที่ มี ราคาสู ง      
ประกอบกับความตองการใชแปงมันสำปะหลังในอุตสาหกรรม
อาหารของจีนมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนเมษายน 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 3.4 โดย
กลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน 1) สับปะรดกระปอง ขยายตัวรอยละ 64.5  
2) ปลาทูนากระปอง ขยายตัวรอยละ 46.5 3) เคร่ืองปรุงรสประจำโตะอาหาร 
ขยายตัวรอยละ 30.9 4) แปงมันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 9.9 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนเมษายน 2565   
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 15.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
จากสินคาดังนี้ 1) ขาวและธัญพืช จากสินคาสำคัญคือ ขาว เนื่องจากประเทศ
ผูนำเขาสำคัญเชน อิรัก จีน ญี่ปุน มีความตองการนำเขาขาวอยางตอเนื่อง 
เพ่ือความมั่นคงทางดานอาหารจากสถานการณความขัดแยงรัสเซียและ
ยูเครน ประกอบกับการออนคาของเงินบาท ที่สงผลใหขาวไทยสามารถ
แขงขันดานราคากับคูแขง เชน เวียดนาม ได และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
เนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาดหลัก ไดนำเขามันเสนเพื่อใชในการผลิตเอทานอล 
อาหารสัตว และแปงมันสำปะหลังเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2) ไขมัน  
และน้ำมันจากพืชและสัตว จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลม เนื่องจากราคา
น้ำปาลมดิบในตลาดโลกอยูในระดับสูง ทำใหผูผลิตสงออกน้ำมันปาลมดิบ
อยางตอเนื่อง และ 3) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทราย ในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา 

 
คาดการณ แนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร            

เดือนพฤษภาคม 2565 ในภาพรวมมีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับ        
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการผอนคลายมาตรการของรัฐ รวมถึงนโยบาย    
เปดประเทศ ทำใหมีนักทองเที่ยวเขามาชวยกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 
อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบสินคาอาหาร ซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังมีทาทียืดเยื้อสงผลตอ  
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง   
ตามทิศทางเศรษฐกิจและการคาโลก         
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมไฟฟา

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใช ไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 98.6 
ปรับตัวลดลงรอยละ 9.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคา      
ที่ปรับตัวลดลง ไดแก สายเคเบิ้ล เตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ำรอน เครื่องซักผา 
สายไฟฟา หมอหุงขาวเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น และคอมเพรสเซอร โดยลดลง
รอยละ 24.8, 24.1, 22.0, 22.0, 20.2, 18.6, 14.6, 3.0 และ 1.1 ตามลำดับ 
เน่ืองจากความตองการสินคาในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 
ในขณะท่ีสินคาที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก มอเตอรไฟฟา พัดลมตามบาน และ
หมอแปลงไฟฟา โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 21.3, 16.8 และ 3.6 ตามลำดับ เนื่องจาก
มีการจำหนายในประเทศและคำสั่งซ้ือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 2,264.0 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดย
สินคาที่มีคำส่ังซื้อลดลง ไดแก เครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา มีมูลคา 
133.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 17.1 ในตลาด จีน และอาเซียน    
เครื่องซักผามีมูลคา 96.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 15.3 ในตลาด
อาเซียน และญี่ปุนมอเตอรไฟฟา มีมูลคา 10.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 
10.1 ในตลาดอาเซียน และญ่ีปุน ตูเย็น ตูแชแข็ง และสวนประกอบ มีมูลคา 
188.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.9 ในตลาดอาเซียน และญ่ีปุน 
ในขณะท่ีสินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 121.4    
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 46.5 ในตลาดอาเซียน พัดลม มีมูลคา 41.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และอาเซียน 
สายไฟฟา สายเคเบิ้ล มีมูลคา 81.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8     
ในตลาดเวียดนาม จีน และสหรัฐอเมริกา และหมอแปลงไฟฟามีมูลคา 207.9 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ในตลาดสหรัฐอเมริกา และจีน 

 
 “คาดการณการผลิตเดือนพฤษภาคม 2565 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา    
คาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 1.0-3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศ อยางไรก็ตามยังตองติดตามสถานการณเงินเฟอ
อยางใกลชิด” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

20

40

60

80

100

120

Ap
r-6

4

M
ay

-6
4

Ju
n-

64

Ju
l-6

4

Au
g-

64

Se
p-

64

Oc
t-6

4

No
v-

64

De
c-6

4

Ja
n-

65

Fe
b-

65

M
ar

-6
5

Ap
r-6

5

ลา
นเ

หรี
ยญ

สห
รัฐ

ฯ

ดัช
นีผ

ลผ
ลิต

ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 93.3
ปรับตัวลดลงเล็กนอยรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดย
สิ น ค า ท่ี ป รั บ ตั ว ล ด ล ง  ได แ ก  Printer, Semiconductor devices 
Transistors, PWB และ HDD โดยลดลงรอยละ 33.5, 7.8, 4.0 และ 3.9 
ตามลำดับเนื่องจากมีการจำหนายในประเทศลดลงและคำสั่งซื้อจาก
ตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก PCBA และ IC 
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 และ 1.6 ตามลำดับ เน่ืองจากความตองการสินคา
ของตลาดในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคา 2,870.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน        
โดยสินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก HDD มีมูลคา 358.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 35.7 ในตลาดยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เครื่องพิมพ เครื่องทำ
สำเนา และสวนประกอบ มีมูลคา 182.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 21.2  
ในตลาดอาเซียน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และ
ไดโอด มีมูลคา 180.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 10.4 ในตลาดอาเซียน 
ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา และวงจรพิมพมีมูลคา 116.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 7.0 ในตลาดอาเซียน และจีน ในขณะท่ีสินคาท่ีมีคำส่ังซ้ือเพิ่มขึ้น ไดแก 
แผงวงจรรวม มีมูลคา 721.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 16.0  ในตลาด
สหรฐัอเมริกา อาเซียน และยุโรป 

 
“คาดการณการผลิตเดือนพฤษภาคม 2565 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะปรับตัวลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 1.0-3.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใช
ในการผลิต ทำใหไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชสินคา
อเิล็กทรอนิกสในตลาดโลกได” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปริมาณการจาํหนา่ย ปริมาณการส่งออก

ปริมาณการผลิต

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนเมษายน ป 2565 มีจำนวน 

117,786 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป  2565 รอยละ 31.79 

(%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 12.87 

(%YoY) จากการป รับ เพ่ิมขึ้นของรถยนตนั่ ง รถยนตกระบะ                

1 ตัน และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                 

 การจำหน ายรถยนต ในประเทศ  ใน เดือนเมษายน            

ป 2565 มีจำนวน 63,427 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565 รอยละ 

27.30 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.11 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน และรถยนตเพ่ือการพาณิชย เนื่องจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือเยียวยาผู ได รับผลกระทบจากโควิด-19       

การประกันรายไดเกษตรกร มีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

และการผอนคลายขอจำกัดใหนักทองเที่ยวเขาประเทศไดสะดวก     

มากขึ้น 

การส งอ อก รถยน ต  ใน เดื อน เม ษ ายน  ป  2 56 5             

มีจำนวน 55,696 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565 รอยละ 

40.65 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

5.33  (%YoY) โดยตลาดส งออกมีการเพ่ิมขึ้ น ในตลาดเอเชี ย 

ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต       

ในเดือนพฤษภาคม ป 2565 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม                  

ป  2564 เนื่ องจาก แนวโนมการฟ นตั วของตลาดในประเทศ        

และตลาดสงออก อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามผลกระทบจาก

สถานการณการล็อกดาวนในประเทศจีน สงครามระหวางรัสเซีย    

กับยูเครน และการขาดชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอร” 

 

 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย ปริมาณการส่งออก 

ปริมาณการผลติ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนเมษายน ป 2565      

มีจำนวน 130,737 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565  รอยละ 

26.75 (%MoM) และลดลงเล็กนอยจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 0.53 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบสปอรต 

 การจำหน ายรถจั กรยานยนต  ใน เดื อน เมษายน                 

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 121,845 คัน ลดลงจากเดือน

มีนาคม ป 2565 รอยละ 20.84 (%MoM) และลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 8.97 (%YoY) จากการลดลงของ      

ยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี , 126-250 ซีซี, 

251-399 ซีซี และมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซี    

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนเมษายน ป 2565   

มีจำนวน 26,851 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565 รอยละ 

12.94 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

12.20 (%YoY) โดยตลาดสงออกรถจักรยานยนตสำเร็จรูปมีการ

ลดลงในประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด และไตหวัน                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนพฤษภาคม ป  2565 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือน

พฤษภาคม ป  2564 เนื่องจาก ยังคงตองติดตาม ผลกระทบจาก

สถานการณการล็อกดาวนในประเทศจีน สงครามระหวางรัสเซีย      

กับยูเครน และการขาดชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอร”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 18.69 จากการขยายตัวของการผลิตยางแทง     
และน้ ำยางขน เพื่ อตอบสนองความตองการของตลาด          
ในประเทศ 

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 2.93 จากการเพิ่มข้ึนของ
การผลิตยางรถยนตนั่ง และยางรถบรรทุกและรถโดยสาร  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.98 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในประเทศเปนหลัก 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.83 เปนผลจากความตองการยางแทง และ
น้ำยางขนทีเ่พิ่มข้ึน 

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 0.56 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ  

 ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นรอยละ 19.31 ตามความตองการ
ใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศที่เพิ่มสูงข้ึน 

การสงออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

มี มู ล ค า ล ด ล งร อ ย ล ะ  8.63 เป น ผ ล จ าก ก า ร ล ด ล ง             
ของการสงออกน้ำยางขนไปตลาดจีนและยางแผนไปตลาด
สหรัฐอเมริกา 

ยางรถยนต มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.30 จากการ
ขยายตั วที่ดีของการส งออกไปยังตลาดสห รัฐอเมริกา        
และออสเตรเลีย 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 53.66 จากการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 
 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565  
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง     
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศเปนหลัก 
สำหรับการผลิตยางรถยนต  คาดวาจะยังคงขยายตัวไดดี         
จากแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ ขณะที่การจำหนายยางรถยนตในประเทศ   คาดวา
จะขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 
ในสวนของการผลิตและจำหนายถุงมือยางในประเทศ คาดวา   
จะขยายตัวอยางตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเปนผลจากความ
ตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคทีย่ังคงอยูในระดับสูง  

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ
น้ำยางขน) คาดวาจะกลับมามีมูลคาเพ่ิมขึ้นจากการที่จีนซึ่งเปน
ตลาดสงออกสำคัญเริ่มมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนพื้นที่
ในเมืองเศรษฐกิจสำคัญ สำหรับการสงออกยางรถยนต คาดวาจะ
มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากแนวโนมการขยายตัวที่ดีของการ
สงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลัก ในสวนของการ
สงออกถุงมือยาง คาดวาจะมีมูลคาลดลงอยางตอเนื่อง จากฐาน
ตัวเลขการสงออกเมื่อปที่ผานมาที่อยู ในระดับสูง ราคาของ       
ถุ งมื อย างที่ ป รั บล ดลงจากช วงที่ ผ าน มา และแน วโน ม          
ความตองการของตลาดโลกที่เริ่มชะลอตัวลงตั้งแตในชวงเดือน
สิงหาคม 2564 เปนตนมา 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ดัชนีผลผลิต เดือนเมษายน 2565 ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 1.18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีผลผลิต  

หดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน บรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ    

หดตัวรอยละ 11.42 ทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 4.38 และ

กระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 2.41           

ดัชนีการสงสินคา เดือนเมษายน 2565 ดัชนีการสงสินคา   

หดตัวรอยละ 3.83 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑที่หดตัว เชน ทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 15.76    

บรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ  หดตัวรอยละ 11.35 และกระสอบพลาสติก     

หดตัวรอยละ 2.68 

 การส งออก   เดือนเมษายน 2565 มีมู ลคา 379.71   

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 3.02 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน   

กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 135.39  

กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 

21.92 และกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ 

ที่ไมเปนแบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 12.45 การสงออก

ขยายตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และจีน 

การนำเขา เดือนเมษายน 2565 มีมูลคา 432.49    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 1.75 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาหดตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) หดตัวรอยละ 14.64 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ชนิด   

ยึดติดในตัว (HS 3919) หดตัวรอยละ 8.22 และกลุมผลิตภัณฑ

พลาสติกปูพื้น (HS 3918) หดตัวรอยละ 8.22 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน       

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสตกิ เดือนพฤษภาคม 2565 รัสเซีย

ลดการสงออกกาซธรรมชาติไปยังยุโรป จากผลกระทบของ

มาตรการคว่ำบาตรของหลายประเทศ สงผลใหราคาน้ำมันและกาซ

ปรับตัวสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น    

เม็ดพลาสติกถือเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต ทำให

ราคาปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยมีผลกระทบตอตนทุนในการผลิต  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

     ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนเมษายน  2565 อยูที่ระดับ 93.52 

หดตัวรอยละ 1.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย

กลุมเคมีภัณฑ ข้ันปลายหดตัวรอยละ 3.43 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก 

ผงซักฟอก หดตัวรอยละ 34.16 น้ำยาปรับผานุม หดตัวรอยละ 

12.90 และยาสระผม หดตั วรอยละ 7.78 สำหรับกลุ ม

เคมีภัณฑขั้นพื้นฐานขยายตัวรอยละ 3.07 เมื่อเทียบกับ     

ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลติขยายตัว ไดแก 

โซดาไฟ ขยายตัวรอยละ 5.98 
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนเมษายน 2565 อยูที่ระดับ 

82.25 หดตั วร อยละ 11.90 เมื่ อ เที ยบ กับช วงเดี ย วกัน       

ของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย   

หดตัวรอยละ 16.47 โดยผลิตภัณฑที่มีการหดตัว ไดแก ปุยเคมี 

หดตัวรอยละ 48.88 ผงซักฟอก หดตัวรอยละ 32.77 และ 

สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 21.86 สำหรับกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน 

ขยายตัวรอยละ 5.42 โดยผลิตภัณฑที่มีการผลติขยายตัว ไดแก 

โซดาไฟ ขยายตัวรอยละ 11.99 กรดเกลือ ขยายตัวรอยละ 

2.60 และคลอรีน ขยายตัวรอยละ 0.36      
 

 การสงออก  เดือนเมษายน 2565 มูลคาการสงออกรวม 

916.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.54 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้ นฐานมีมูลคา         

การสงออก 577.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.80 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 338.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 13.09 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 61.98 เคมีภัณฑอนินทรยี ขยายตัวรอยละ 

35.85 และเครื่องสำอาง ขยายตัวรอยละ 16.03 และ การสงออก

ขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน อินเดีย เวียดนาม และญี่ปุน 

 การนำเขา  เดือนเมษายน 2565 มีมูลคาการนำเขา

รวม 1,990.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 20.21 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,284.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

รอยละ 10.92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 706.58 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 41.79 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนพฤษภาคม 2565 

จากสถานการณความขัดแยงรัสเซียและยูเครน สงผลตอ

ผลิตภัณฑเคมีภัณฑบางชนิด เชน ปุยเคมี ทั้งดานการผลิต     

และการสงออก ประเทศผูผลิตและสงออกปุยไนโตรเจนรายใหญ

ของโลกมีการจำกัดการสงออก เชน จีน รัสเซีย ตนทุนการผลิต

ปุยปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคากาซธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบหลัก   

การเพิ่มขึ้นของราคาปุยในตลาดโลกสงผลใหราคาปุยในประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 109.76 หรือหดตัวรอยละ 
2.52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัวลดลง
รอยละ 6.36 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี       
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Toluene หดตัวรอยละ 25.83 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS 
resin และ SAN resin หดตัวรอยละ 59.83 และ 20.52    
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินคา  อยูที่ระดับ 98.15 หดตัวรอยละ 
6.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 
14.37 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน 
ได แก  Ethylene ห ดตั ว ร อ ย ละ  15 .3 3  เมื่ อ เที ย บ กั บ          
ชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS 
resin และ PE resin หดตัวรอยละ 67.81 และ 19.13      
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

การสงออก เดือนเมษายน ป 2565 มีมูลคา 1,193.64 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 1.93 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 0.43 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
เชน อนุพันธของ Ethylene และ Toluene แตหดตัวในกลุม 
ปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PP resin และ PVC resin เปนตน 
หดตัวรอยละ 2.36       

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย* 

การนำเข า เดื อน เมษายน ป  2565 มี มู ลค า 
575.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 4.32     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวรอยละ 10.27 
เมื่ อ เทียบกับเดือนกอน ซึ่ งขยายตัวในกลุ มป โตรเคมี          
ขั้นพ้ืนฐาน เชน Propylene และ Styrene เปนตน รอยละ 
9.34 และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย เชน PP resin 
และ PE resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 3.14 

คาดการณแนวโนม เดือนพฤษภาคม ป 2565       
คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะทรงตัวเมื่อเทียบกับ  
ชวงเดียวกันของปกอน จากการชะลอการนำเขาและสงออก 
โดย เฉพาะป โตรเคมี ข้ันพื้ นฐาน  เชน  Ethylene และ 
Propylene จากระดับราคาที่ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบ     
ที่เปนผลกระทบจากสถานการณสงครามรัสเซีย – ยูเครน    
ที่ยืดเยื้อ ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไมพิจารณา   
ปรับขึ้นปริมาณการผลิต ทั้งที่หลายประเทศไดคว่ำบาตร
การคากับประเทศรัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงานโลกรายสำคัญ  
แตทั้ งนี้ ในสวนของสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการปรับตัวเพิ่ม    
แทนขุดเจาะน้ำมัน ประกอบกับสต็อกน้ำมันที่เพิ่มข้ึน กดดัน
ราคาใหชะลอตัวไดในระยะสั้น 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

8. อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

ท่ี ม า  : ส ำนั ก งาน เศ รษ ฐกิ จ อุ ต สาห ก รรม และสถ าบั น เห ล็ ก              
และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม ในเดือนเมษายน 2565 

มีค า 96.7 หดตัวรอยละ 6.6 เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากการกอสรางภาคเอกชนชะลอตัว  

เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก พบวาดัชนีผลผลิตหดตัว   

ทั้งเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 95.9 หดตัว  

รอยละ 2.6 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็ก  

ขอออย หดตัวรอยละ 20.1 รองลงมาคือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง 

หดตัวรอยละ 12.7 และ เหล็กลวด หดตัวรอยละ 12.4 

สำหรับผลิตภัณฑ ในกลุม เหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 102.8 หดตัวรอยละ 10.7 ผลิตภัณฑ       

ที่การผลิตหดตวั คือ เหล็กแผนเคลือบโครเมยีม หดตัวรอยละ 

31.5 รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 31.0 

เหล็กแผนเคลือบดีบุก หดตัวรอยละ 6.8 และเหล็กแผน

เคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 5.2                           

 การบ ริโภคในประเทศ  ในเดือนเมษายน 2565        

มีปริมาณการบริโภค 1.5 ล านตัน หดตั วรอยละ 14.0       

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อรอดู

สถานการณความชัดเจนของตลาด และคาดวาราคาเหล็ก   

จะเริ่มทรงตัวหรือออนตัวลงเล็กนอย โดยมีปริมาณการ

บริโภคในกลุมเหล็กทรงแบน 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 22.8 

จากการบริโภคเหล็กแผนหนารีดรอน หดตัวรอยละ 57.2 

รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 28.4 และ

เหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 16.2  สำหรับกลุมเหล็ก

ทรงยาวมีการบริโภค 0.6 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 3.3     

จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัว

รอยละ 27.6 อยางไรก็ตาม การบริโภคเหล็กลวด หดตัว   

รอยละ 25.0 

 การนำเข า ใน เดือนเมษายน 2565 มีปริม าณ 

การนำเขา 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 25.2 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว 

มีปริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน หดตัวรอยละ 24.5 จากการ

นำเขาเหล็กลวด ประเภท Alloy steel หดตัวรอยละ 43.7 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมาคือ เหล็กเสน 

ประเภท  Alloy steel หดตัวรอยละ 35.2 (ประเทศหลัก     

ที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน) และเหล็กลวด ประเภท Carbon 

steel หดตัวรอยละ 23.3 (ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ 

มาเลเซีย และเวียดนาม) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณ

การนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 25.4 จากการนำเขา

เหล็กแผนหนารีดรอน ประเภท Carbon steel หดตัวรอยละ 

59.9 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน เกาหลีใต และ

อินโดนีเซีย) รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวน

และไมเปนมวน ประเภท Alloy steel  หดตัวรอยละ 54.3  

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน และจีน) และเหล็กแผน

บางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท Carbon 

steel P&O หดตัวรอยละ 31.2 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

ญี่ปุน)    

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนพฤษภาคม 

2565 คาดการณวา ดัชนีการผลิตลดลงจากชวงเดียวกัน      

ของปกอน เนื่องจากราคาเหล็กโลกมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

หรือทรงตัว อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่อาจสงผลใหราคา

เหล็กทรงตัว เชน ตนทุนพลังงานและการขนสงที่ยังมีแนวโนม

สูงข้ึน และประเด็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก  

ของประเทศตาง ๆ เชน นโยบายของจีนในการลดปริมาณ    

การผลิตเหล็กเพื่อบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากจีน

เปนผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก เหล็กรายใหญของโลก และ

นโยบายของอินเดีย เรื่องการขึ้นภาษีสงออกแรเหล็ก และเหล็ก

ข้ันกลางบางประเภท ซึ่ งอาจสงผลกระทบใหราคาเหล็ก       

ในตลาดโลกทรงตัว” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  การผลิตเสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป หดตัว รอยละ 

5.95 และ 0.74 เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังคงชะลอตัว 
โดยการผลิตเสนใยสิ่งทอหดตัวจากกลุมเสนใยโพลีเอสเตอร 
ขณะที่การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปหดตัวจากกลุมเสื้อผาเด็กสำเร็จรูป 
แมการผลิตเพื่อการสงออกทั้งเสื้อผากีฬาและชุดชั้นในยังเติบโต
ตอเนื่อง  

 การผลิตผาผืนขยายตัว รอยละ 13.61 จากการขยายตัว
ในกลุมผาทอใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร เพื่อรองรับคำสั่งซื้อเสื้อผา
กีฬา ชุดออกกำลังกาย สูทหรือชุดยูนิฟอรม ที่ขยายตัวตอเนื่อง   
ดวยปจจัยหลักจากตลาดสงออกที่ขยายตัวตอเนื่อง 14 เดือน     
ในตลาดหลักอยาง สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา 
และอินเดีย ประกอบกับตลาดในประเทศที่เริ่มมีสัญญาณการ
เติบโตเศรษฐกิจดีขึ้น จากการทยอยเปดประเทศเพ่ือรองรับ     
การทองเที่ยว 

การจำหนายในประเทศ 
   เสน ใยสิ่ งทอ ผ าผื น  และเสื้ อผ าสำเร็จ รูป  หดตั ว 

รอยละ 8.11 0.05 และ 14.38 ดวยกำลั งซื้ อของผู บ ริ โภค         
ในประเทศชะลอตัวจากคาครองชีพท่ีสูงขึ้น   

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้ งห วงโซอุ ปท าน เป น เดือนที่  14  ในตลาดหลั ก         
อยาง สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา และอินเดีย 
โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และกลุมเสื้อผาสำเร็จรูป เพิ่มข้ึน   
รอยละ 10.37 24.80 และ 4.40 (%YoY) 

 
การนำเขา 

 ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัว รอยละ 8.24 และ 
3.65 (%YoY) สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อ
สงออกตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มข้ึน สงผลใหผูประกอบการนำเขา
เพิ่มข้ึน สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป การนำเขาปรับตัวเพิ่มข้ึน    
เปนเดือนแรก รอยละ 3.68 จากตลาดจีน อิตาลี และเวียดนาม 

คาดการณภาวะอตุสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

ขยายตัวจากตลาดตางประเทศที่มีความตองการตอเนื่อง   
ตลอดโซอุปทาน ประกอบกับการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน
หลังจากการใชนโยบาย “Zero Covid” ของจีน ในวันที่  1 
มิ.ย. 2565 และมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐโดย
เปดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ค. 2565 อยางไรก็ตาม   
ยังมีปจจัยลบอยางตนทุนการขนสงที่เพิ่มข้ึนจะทำใหราคา
สินคา วัสดุ และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปรับตัวสูง กระทบตอ
ตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนเมษายน ป 2565       

มจีำนวน 7.17 ลานตัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565 รอยละ 

6.45 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน     

รอยละ 3.31 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

เมษายน ป  2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.50 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565  รอยละ 9.14 (%MoM)   

แต เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.86       

(%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนเมษายน       

ป 2565 มีจำนวน 1.05 ลานตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนมีนาคม     

ป 2565  รอยละ 16.31 (%MoM)  และเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 23.01 (%YoY) โดยเปน  

คำสั่งซื้อในสวนของปูนซีเมนตเม็ดเพิ่มข้ึนมาก 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต    
ในภาพรวมเดือนพฤษภาคมป  2565 คาดวาจะเพ่ิมข้ึน           
ไดเล็กนอยเนื่องจากแมวารัฐบาลไดมีการผอนคลายมาตรการ
เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหสามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น และตลาดสงออก
ปูนซีเมนตชนิดเม็ดบางประเทศไดเริ่มมีคำสัง่ซื้อกลับเขามามาก  
แตในขณะเดียวกันประเทศไทยไดเร่ิมเขาฤดูฝนจึงอาจเปน
อุปสรรคตอการกอสราง 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
สำนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน     

ป 2565  มีจำนวน 3.64 ลานตัน  ลดลงจากเดือนมีนาคม       

ป  2565  รอยละ 11.38 (%MoM) และลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 1.29 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนเมษายน ป  2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.50    

ลานตัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ป 2565 รอยละ 9.14    

(%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

9.86 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

เมษายน ป 2565 มีจำนวน 0.35 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือน

มีนาคม ป 2565 รอยละ 5.13 (%MoM)  แต เมื่อเทียบกับ  

เดือนเดียวกันของปกอน ป รับตัวลดลง รอยละ 24.93         

(%YoY) จากการปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดฟลิปปนส และ  

เมียนมา รอยละ 69.75  และ 44.33  ตามลำดับ  

คาดการณ แนวโน มของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนพฤษภาคม ป  2565       
คาดวาจะเพิ่มข้ึนไดอีกเล็กนอยเนื่องจากเริ่มเขาสูฤดูฝน จึงอาจ
เปนอุปสรรคตอการกอสราง  รวมถึงตนทุนในการกอสราง
สูงขึ้นซึ่งเปนผลกระทบมาจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน 


