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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.03 -2.0 -0.2 6.4 14.5 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2565 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว
รอยละ 14.5 จากชวงเดียวกันของปกอน จากอานิสงสของฐานต่ำในปกอน ซึ่งเปนชวงที่มีการระบาดคอนขางรุนแรง 
รวมถึงในปนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงทยอยปรับตัวดีขึ้น ตามสถานการณการระบาดของโควิด-19           
ที่คลี่คลายจนเกอืบเปนปกติ 

เม่ือพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนพฤษภาคม 2565  การผลิตหดตัว
รอยละ 2.0 เดือนมิถุนายน หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.2 และเดือนกรกฎาคม ขยายตัวรอยละ 6.4 

 สำหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลาวคือ ในเดือนพฤษภาคม ขยายตัวรอยละ 7.6 
เดือนมิถุนายน หดตัวรอยละ 0.3 และเดือนกรกฎาคม หดตัวรอยละ 2.2 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 ยานยนต ขยายตัวรอยละ 63.37 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก จากฐานต่ำ        

ในปกอนเน่ืองจากการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหแรงงานติดเชื้อจำนวนมาก โรงงานผลิตชิ้นสวนหลายโรงงานตองปด
ชั่วคราวและมีการล็อกดาวนในบางพ้ืนที่ 

 การกลั่นปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 17.6 ตามการฟนตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ      
หลังการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึงการขยายตัวของการทองเท่ียวในประเทศ ผูคนเดินทางและ
ขนสงสินคาเพ่ิมข้ึน ตางจากปกอนที่มีการแพรระบาดคอนขางรุนแรง 

 เครื่องปรับอากาศและชิ้นสวน ขยายตัวรอยละ 54.62 เน่ืองจากฐานต่ำในปกอนจากการแพรระบาด
ของโควิด-19  ทำใหแรงงานติดเชื้อเปนจำนวนมาก สงผลใหการผลิตทำไดไมเต็มท่ี และในปนี้มีการผลิตเพ่ือรองรับ
ตลาดสงออกท่ีขยายตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา รวมถึงมีการเรงผลิตเพื่อสงมอบสำหรับรองรับงานแสดงสินคา
ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 15.61 ขยายตัวตามตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลก         
โดยในปจจุบันชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนชิ้นสวนสำคัญสำหรับใชในการผลิตสินคาในหลายอุตสาหกรรม 

 รถจักรยานยนต ขยายตัวรอยละ 131.01 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออก จากฐานต่ำหลังการระบาดรุนแรงในปกอน สงผลใหในปกอนมีการขาดแคลนชิ้นสวน เน่ืองจากแรงงาน           
ในโรงงานผลิตชิ้นสวนติดเชื้อโควิด-19 เปนจำนวนมาก ทำใหการผลิตรถจักรยานยนตทำไดไมเต็มท่ี 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -17.0 7.6 -0.3 -2.2 3.7 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนสิงหาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนสิงหาคม 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 
 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนสิงหาคม 2565 มีมูลคา 1,591.5          
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยหดตัวจากเครื่องสูบลม เครื่องสูบ
ของเหลว เครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก ขณะท่ีเครื่องจักรใชในการกอสรางและ
สวนประกอบ เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ และเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ ยังคง
ขยายตัวได 

 

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนสิงหาคม 2565 มีมูลคา 10,343.2         
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวติดตอกันเปนเดือนที่ 19      
จากอุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณ 
กึ่งตัวนำ ปุย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนสิงหาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 172 โรงงาน เพิ่มขึ้นจาก        
เดือนกรกฎาคม 2565 รอยละ 30.3 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 32.55 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดอืนสิงหาคม 2565 มมีูลคารวม 9,094 
ลานบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2565 รอยละ 2.98 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกนัของปกอน
รอยละ 27.04 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม    
การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 33 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 24 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดอืนสิงหาคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุที่มุงหมายสำหรับ
ใชในการวิเคราะห บำบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค จำนวนเงินทุน 2,876 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
โรงงานหองเย็น จำนวนเงินทุน 671 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีปดดำเนินกิจการในเดือนสิงหาคม 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 137 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม 2565 รอยละ 28.04 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 218.6        
(%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกจิการในเดือนสิงหาคม 2565 มีมลูคารวม 1,223 ลานบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 
2565 รอยละ 70.59 (%MoM) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดยีวกันของปกอนรอยละ 37.84 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2565 คอื อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 54 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทรายจำนวน 15 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนสิงหาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม       
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน  มูลคาเงินลงทุน 326 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำอุปกรณ
ติดตั้ง หรือเตาเสียบหลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนำ มลูคาเงินลงทุน 106 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนสิงหาคม 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร             
เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว 
มีดังนี้ 1) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 69.4 จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาล
ทรายขาว ขยายตัวรอยละ 184.9 เนื่องจากความตองการบริโภค    
ทั้ งในและตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากการที่ เศรษฐกิจทยอยฟนตัว
ตอเนื่อง  2) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 36.2 จากสินคาสำคัญคือ    
เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น ขยายตัวรอยละ 35.0 เนื่องจากมีการ    
ผอนคลายมาตรการตาง ๆ ทำใหสินคาดังกลาวเปนที่ตองการ      
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหลังจากที่จีนปลดล็อก
มาตรการระงับการนำเขาไกแชแข็งจากโรงงานไทย จึงสามารถ
สงออกไปจีนไดมากข้ึน และการที่ไทยมีการหาตลาดใหมสงออก     
ไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มในชวงที่ถูกจีนระงับการนำเขา 3) อาหาร
สัตวสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 11.0 จากสินคาสำคัญคือ อาหารสัตว
เลี้ยงสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 22.0 เนื่องจากความนิยมในการ   
เลี้ยงสัตวทั่วโลกที่ยังคงขยายตัว สงผลใหตลาดอาหารสัตวเลี้ยงมีการ
เติบ โตอยางตอเนื่อง โดยตลาดที่สำคัญ  ไดแก  อเมริกา ญี่ ปุน          
4) ประมง ขยายตัวรอยละ 11.8 จากสินคาสำคัญ ไดแก ปลาแชแข็ง 
ขยายตัวรอยละ  22.7 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาด     
ในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนีสินคาอาหารบางรายการหดตัว 
เชน มันสำปะหลัง หดตัวรอยละ 8.3 จากสินคาสำคัญคือ แปงมัน
สำปะหลั ง  หดตั วร อยละ 9.6 เนื่ อ งจ าก เป นช ว งป ลายฤดู             
การเก็บเก่ียว หัวมันสำปะหลังออกสูตลาดนอย รวมถึงเปนชวง     
การปดเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจักรสำหรับโรงงานแปงมันสำปะหลัง     
ผั ก แล ะผล ไม แป ร รูป  หด ตั วร อยละ  4.9 จากสิ น ค าส ำคั ญ             
3 อันดั บ แรก  ได แก  สับ ปะรดกระป อง หดตั วร อยละ 56.6       
ขาวโพดหวานกระปอง หดตัวรอยละ 19.3 และผลไมกระปองอ่ืน ๆ 
หดตัวรอยละ 7.4  

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 1.4       
โดยกลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน 1) อาหารชุดสำเร็จรูปพรอมปรุง 
ขยายตัวรอยละ 115.4 2) ผลไมกระปองอ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 114.5  
3) เครื่องดื่มรสน้ำผลไม ขยายตัวรอยละ 85.5 4) เนื้อไกสุกปรุงรส ขยายตัว
รอยละ 55.8 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนสิงหาคม 2565       
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน       
จากสินคาดังนี้ 1) ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากจีน ซึ่งเปนตลาดหลัก        
ไดนำเขามันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอล อาหารสัตว และแปงมัน
สำปะหลังเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2) ปศุสัตว จากสินคาสำคัญคือ      
ไกสดแชเย็นแชแข็ง โดยตลาดหลัก ไดแก จีน ญี่ปุน 3) น้ำตาลทรายและ
กากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาลทราย โดยตลาดหลัก คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

 
คาดการณแนวโนม ในภาพรวมเดือนกันยายน 2565 ในภาพรวมมีแนวโนม

ขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการผอนคลายมาตรการ   
ของรัฐ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัว อีกทั้งนักทองเที่ยวที่ทยอย
เขามาสงผลใหภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังคง
ตองติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจและการเงินโลก จากการปรับอัตราดอกเบี้ย   
ตามภาวะเงินเฟอของประเทศตาง ๆ  รวมถึงตนทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากราคาวัตถุดิบ 
ราคาพลังงาน และคาขนสง สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมหดตัว เนื่องจากความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก มีแนวโนมชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
94.9 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปกอน โดยสินคาท่ีปรับตวัเพิม่ขึ้น ไดแก หมอหุงขาว กระติกน้ำ
รอน พัดลมตามบาน เตาไมโครเวฟ สายเคเบิ้ล เครื่องซักผา 
คอมเพรสเซอร ตูเย็น สายไฟฟา และ มอเตอรไฟฟา โดยเพ่ิมขึ้น
รอยละ 14.3, 13.7, 11.4, 9.8, 9.4, 5.7, 3.5, 3.5, 2.5 และ 1.8 
ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่ งซื้อจากตางประเทศเพิ่มมากข้ึน   
ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก  หมอแปลงไฟฟา และ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยลดลงรอยละ 25.6 และ 10.6 ตามลำดับ
เนื่ องจากความตองการสินคาในประเทศและคำสั่ งซื้ อจาก
ตางประเทศลดลง 

 การส งออก เครื่ องใช ไฟฟ า มีมู ลค า 2 ,742.0       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปก อน สินค าที่ มี คำสั่ งซื้ อ เพิ่ ม ข้ึน  ได แก   
เคร่ืองกำเนิดไฟฟา กระแสตรง มีมูลคา 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 193.9 ในตลาดอาเซียนและญี่ ปุน สายไฟฟ า         
ชุดสายไฟ มีมูลคา 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 38.8  
ในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซ้ือลดลง 
ไดแก  ตู เย็น ลดลงรอยละ 3.8 ในตลาดยุโรป และญี่ปุน และ    
เครื่องซักผา ลดลงรอยละ 4.5 ในตลาดอาเซียนและญี่ปุน 

 “คาดการณ การผลิต เดื อน กันยายน 2565 อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาคาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 8.0-10.0 
เมื่ อ เที ยบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ในประเทศขยายตัวจากการเปดประเทศ และความตองการสินคา
เครื่องใชไฟฟาของตลาดโลกยังคงเพ่ิมข้ึน” 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
93.0 ปรับตัวลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ขอ งป ก อน  โดยสิ นค าที่ ป รับตั วลดล ง ได แก  PWB แล ะ 
Integrated circuits โดยลดลงรอยละ 6.6 และ 5.5 ตามลำดับ 
เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศลดลงและคำสั่งซื้อจาก
ตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก PCBA 
และ Semiconductor devices Transistors โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 
29.5 และ 12.4 ตามลำดับเนื่องจากความตองการสินคา        
ของตลาดในประเทศและตางประเทศเพิ่มข้ึน 

 การส งออกสินคาอิ เล็ กทรอนิกส  มีมู ลคา 3,566.1       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก HDD 
มีมูลคา 558.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 43.7 ในตลาด
ยุโรปและจีน และไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณกึ่งตัวนํา และ
สวนประกอบ มีมูลคา 87.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 13.9 
ในตลาดยุโรปและจีน 

 
“คาดการณการผลิตเดือนกันยายน 2565 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงปรับตัวลดลงเล็กนอยประมาณ
รอยละ 0.2-3.0 เมื่ อ เที ยบ กับ เดือน เดี ยวกันของปก อน 
เนื่องจากสถานการณเงินเฟอและดอกเบี้ยที่อยูในชวงขาขึ้น 
สงผลกระทบตอความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย
ปริมาณการส่งออก
ปริมาณการผลิต

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2565 มีจำนวน 

171,731 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคม ป 2565 รอยละ 20.13 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 64.90 

(%YoY) จากการป รับ เพ่ิมขึ้นของรถยนตนั่ ง รถยนตกระบะ               

1 ตัน  และอนุพัน ธ  และรถยนต เพ่ือการพาณิ ชย  เนื่ องจาก           

ฐานการผลิตรถยนตเดือนเดียวกันของปกอนต่ำจากการล็อกดาวน

ของการระบาดของโควิด-19                 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนสิงหาคม  ป 2565 

มีจำนวน 68,208 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม  ป 2565 รอยละ 

6.52 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 61.72 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน รถยนตเพื่อการพาณิชย และรถยนต PPV รวมกับ SUV 

เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด

ของโควิด-19 ทำใหมีนักทองเที่ยวและนักลงทุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

รวมถึงการประกันรายไดเกษตรกร  

 การสงออกรถยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2565 มีจำนวน 

73,325 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2565  รอยละ 11.75 

(%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 23.09 

(%YoY) โดยตลาดสงออกมีการเพ่ิมขึ้นในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกากลางและใต 

 “คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในเดือน

กันยายน ป  2565 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนป 2564 

เนื่องจาก ฐานการผลิตรถยนต ในเดือนกันยายน ป  2564 ต่ำ       

จากการล็อกดาวนของการระบาดของโควิด-19” 

 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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นั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปรมิาณการจําหน่าย 
ปรมิาณการส่งออก 
ปรมิาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2565      

มี จ ำ น วน  1 8 9 ,7 0 7  คั น  เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก เดื อ น ก รก ฎ าค ม                      

ป 2565 รอยละ 23.85 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 135.74  (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิต

รถจักรยานยนตแบบอเนกประสงค และแบบสปอรต เนื่องจาก           

ฐานการผลิตรถจักรยานยนตเดือนเดียวกันของปกอนต่ำจากการ 

ล็อกดาวนของการระบาดของโควิด-19 

 การจำหน ายรถจั กรยานยนต  ใน เดื อนสิ งหาคม                

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 171,835 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือน

กรกฎาคม ป 2565 รอยละ 28.41 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจาก

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 64.56 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้น

ของยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี, 111-125    

ซีซี, 126-250 ซีซ ีและ 251-399 ซีซ ี  

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนสิงหาคม ป 2565   

มีจำนวน 33,307 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ป 2565 รอยละ 

56.67 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

9 .4 4  (% YoY) โ ด ย ก า ร ส ง อ อ ก มี ก า ร ล ด ล ง ใน ต ล า ด              

สหราชอาณาจักร ไตหวัน และแคนนาดา                  

 “คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนกันยายน ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน      

ป 2564 เนื่องจาก ฐานการผลิตรถจักรยานยนตในเดือนกันยายน 

ป 2564 ต่ำ จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้ นปฐม  (ยางแผน  ยางแท ง และ         
น้ำยางขน) เพิ่มข้ึนรอยละ 1.76 จากการขยายตัวของการผลิต  
ยางแทงเปนหลัก  

ยางรถยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 6.24 จากการเพิ่มข้ึน    
ของการผลิต ยางรถยนตนั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและ
รถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 27.61 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

ลดลงรอยละ 15.63 เปนผลจากความตองการทั้งยางแผน   
ยางแทง และน้ำยางขนท่ีลดลง 

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.70 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

 ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 25.47 จากความตองการใช    
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศทีล่ดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยาง

ขน) มีมูลคาลดลงรอยละ 2.82 เปนผลจากการลดลงของการ 
สงออกยางแผนไปตลาดจีนและน้ำยางขนไปตลาดมาเลเซีย 

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5.70 จากการ
ขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังตลาดเกาหลีใต มาเลเซีย และ
เวียดนาม 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 46.73 สาเหตุหลัก 
จากราคาของถุงมือยางท่ีปรับลดลงจากในชวงท่ีผานมา 
 

 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2565  
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ำยางขน) คาดวาจะชะลอตัวจากแนวโนมความตองการใช     
ยางแผนและน้ำยางขนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 
ประกอบกับฝนที่ตกชุกในพื้นที่กรีดยางทำใหมีแนวโนมปริมาณ
ยางเขาสูตลาดลดลง สำห รับการผลิตยางรถยนตคาดวา          
จะขยายตัวจากความตองการของตลาดที่ยังคงอยูในระดับสูง 
ขณะที่การจำหนายยางรถยนตในประเทศคาดวาจะขยายตัวตาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวนของการ
ผลิตและจำหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะชะลอตัวตาม
ความตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศที่ลดลง   
อยางตอเนื่อง 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ
น้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาด
สงออกสำคัญของทั้งยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน มีแนวโนม
ชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑดังกลาวจากไทย  สำหรับการสงออก
ยางรถยนตคาดวาจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จากการ
ขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังตลาดรอง อาทิ  มาเลเซีย 
เวียดนาม เยอรมนี และซาอุดีอาระเบีย ที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน    
อยางตอเนื่อง ในสวนของการสงออกถุงมือยางคาดวาจะมีมูลคา
ลดลงอยางตอเนื่องจากฐานตัวเลขการสงออกเมื่อปที่ผานมา             
ที่อยูในระดับสูงและราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงอยางมาก   
จากในชวงท่ีผานมา 

 
 

apiyuk
Rectangle
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ดัชนีผลผลิต เดือนสิ งหาคมป  2565 ดัชนีผลผลิต

ขยายตัวรอยละ 1.39 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนี

ผลผลิตขยายตัวในหลาย ๆ ผลิตภัณฑ เชน ถุงพลาสติก ขยายตัว   

รอยละ 17.31 เครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ ขยายตัว

รอยละ 9.33 และแผนฟลมพลาสติก ขยายตัวรอยละ 3.74 เปนตน       

ดัชนีการสงสินคา เดือนสิงหาคม 2565 ดัชนีการสงสินคา 

ขยายตัวรอยละ 4.09 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑ  

ที่ขยายตัว เชน เคร่ืองใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ ขยายตัว     

รอยละ 18.82 ถุงพลาสติก ขยายตัวรอยละ 16.16 และแผนฟลมพลาสติก 

ขยายตัวรอยละ 10.02 เปนตน 

การสงออก  เดือนสิงหาคมป 2565 มีมูลคา 407.98    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายรอยละ 13.02 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน กลุม

ผลิตภัณฑ เครื่องสุขภัณฑ  (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 82.71 

ผลิตภัณฑของที่ ใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) ขยายตัว     

รอยละ 21.04 และผลิตภัณฑ เครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) 

ขยายตัวรอยละ 18.92 

 

   

การนำเข า เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลคา 482.43    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัวรอยละ 1.46 เมื่อเทียบกับ     

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขา

ขยายตัว เชน ผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 

42.24 ผลิตภัณฑพลาสติกปูพื้น (HS 3918) ขยายตัวรอยละ 

24.51 และผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 

22.92 

แนวโน มอุ ตสาหกรรมพลาสติก  เดื อน กันยายน2565 

สถานการณผอนคลายมาตรการเดินทางเขาประเทศ ชวยกระตุน

การทองเที่ยวจากชาวตางชาติมากข้ึน สงผลตออุตสาหกรรม

พลาสติกที่เก่ียวของมีแนวโนมการผลิตขยายตัวเพ่ิม อยางไรก็ตาม 

คาเงินบาทออนคาลง สงผลกระทบตอการนำเขา สวนการสงออก         

มีแนวโนมชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

 
 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสง่สินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

 

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                   ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต  เดือนสิงหาคม ป  2565 อยูที่ ระดับ 

93.54 ขยายตัวรอยละ 2.47 เมื่ อ เที ยบกับชวงเดี ยวกัน       

ของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นปลายขยายตัวรอยละ 4.3 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก สีน้ำพลาสติก ขยายตัว

รอยละ 41.40 สีอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 30.11 และสบู

และเครื่องบำรุงผิว ขยายตัวรอยละ 28.07 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ในสวนกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน หดตัวรอยละ 

3.18 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก กรดเกลือ หดตัวรอยละ

10.58 คลอรีน หดตัวรอยละ 5.09 และโซดาไฟ หดตัวรอยละ 3.09 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2565  

อยู ที่ ระดั บ  93.43 ขยายตั วรอยละ  4.49 เมื่ อ เที ยบ กับ        

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย ขยายตัว

รอยละ 7.76 โดยผลิตภัณฑที่มีการขยายตัว ไดแก แปงฝุน 

ขยายตัวรอยละ 30.87 สบูและเครื่องบำรุงผิว ขยายตัว 

รอยละ  27.37 และผงซั กฟอก ขยายตั วร อยละ  20.96  

โดยดัชนี การส งสินค าในกลุม เคมีภัณ ฑพื้ นฐาน  หดตั ว 

รอยละ 7.00 โดยผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก คลอรีน 

หดตัวรอยละ 13.67 โซดาไฟ หดตัวรอยละ 11.03 และ     

กรดเกลือ หดตัวรอยละ 3.32        
 

 การสงออก  เดือนสิงหาคม 2565 มูลคาการสงออก 

852.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.14 เมื่อเทียบกับ     

ชวงเดียวกันของปกอน โดยการสงออกเคมีภัณฑพ้ืนฐาน มีมูลคา

การสงออก 488.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 6.4 สำหรับ

กลุมเคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการสงออก 363.36 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.94 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน เคมีภัณฑ     

อนินทรีย ขยายตัวรอยละ 24.26 สารลดแรงตึงผิว ขยายตัวรอยละ 

15.89 และเคร่ืองสำอาง ขยายตัวรอยละ 12.10 

 การนำเขา  เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลคาการนำเขา 

2,049.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 7.53     

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,332.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

ร อ ย ล ะ  1.71 เมื่ อ เที ย บ กั บ ช ว ง เดี ย ว กั น ข อ งป ก อ น             

สวนเคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการนำเขา 717.07 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.30 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนกันยายน 2565 

การเปดประเทศรับนักทองเที่ยวสงผลดีตอการฟนตัวเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ขณะที่ภาคการผลิตมีทิศทางท่ีดีข้ึนสอดคลองกับ

ดัชนีฯ คำสั่งซื้อสินคาและยอดขายในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้นจาก

เดือนกอนหนา อยางไรก็ตามยังคงตองติดตามราคาพลังงานโลก

ที่สงผลตอตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่เกี่ยวของ

อยางตอเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 108.49 หรือหดตัวรอยละ 
8.47 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัวลดลง
รอยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี  
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Toluene หดตัวรอยละ 19.26 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PS 
resin และ PP resin หดตัวรอยละ 7.91 และ 3.04 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินค า  อยูที่ ระดับ 102.92 หดตัว     
รอยละ 9.78 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 2.37 เม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Propylene หดตัวรอยละ 15.15 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PS 
resin แ ล ะ  PE resin ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  15.73 แ ล ะ  5.22        
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส งออก  เดื อนสิ งห าคม  ป  2565 มี มู ลค า 
1,022.42 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 18.44     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 3.46 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นปลาย เชน PS resin เปนตน และหดตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Propylene และ Vinyl Chloride เปนตน           

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเข า เดือนสิ งหาคม  ป  2565 มีมูลค า 
548.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตั วรอยละ 3.46        
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 6.63 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย 
เชน PP resin และ PVC resin  เปนตน และหดตัวในกลุม  
ปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน เชน  Vinyl Chloride เปนตน 

คาดการณ แนวโนม  เดือนกันยายน ป  2565       
คาดวา  ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
ช ว งเดี ย ว กั นของป ก อน  จากการชะลอการส งออก 
โดย เฉพาะป โตรเคมี ข้ันพื้ นฐาน  เชน  Ethylene และ 
Propylene จากระดับราคาที่ป รับขยายตั วตามราคา
น้ำมันดิบที่เปนผลกระทบจากการหยุดการผลิตในหลาย
ประเทศ จากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ ความขัดแยง
ของจีน-ไตหวัน การประทวงหยุดงานในเกาหลีและการ     
กอการรายในตะวันออกกลาง ประกอบกับประเทศกลุม
โอเปกยังไมพิจารณาปรับขึ้นปริมาณการผลิต อีกทั้งประเทศ
รัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงานโลกรายสำคัญ ไดหยุดสงกาซ
ธรรมชาติใหประเทศในยุโรป  นอกจากนี้การประกาศขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ เพื่อชะลอเงินเฟอที่เกิดขึ้น ทำให
คาเงินดอลลารสูงขึ้น และสงผลตอสถานการณเศรษฐกิจ    
ทั่วโลกที่สงสัญญาณชะลอตัวลง  และทำใหกำลังซื้อชะลอตัว
ที่ทำใหความตองการใชลดลง 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 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 

 ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม  2565 

มีคา 86.6 หดตัวรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกอสราง  

ในประเทศยังคงชะลอตัว ประกอบกับมีการนำเขาเหล็กจาก

ตางประเทศซี่งมีราคาต่ำลง เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก 

พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวทั้งในกลุมเหลก็ทรงยาว

และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนี

ผลผลิต อุตสาหกรรม มีค า 78.59 หดตัวรอยละ 0 .1 

ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสนกลม หดตัว

รอยละ 58.3 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิด   

รีดรอน และ ลวดเหล็ก หดตัวรอยละ 38.5 และ 24.8 

ตามลำดับ ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน มีดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม 89.1 หดตัวรอยละ 21.7 ผลิตภัณฑที่การผลิต

หดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 37.1 

รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวน หดตัวรอยละ 23.4 และ 15.4 ตามลำดับ                           

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2565        

มีปริมาณ การบ ริโภค 1.3 ล านตัน  หดตั วรอยละ 7.0         

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยการบริโภคเหล็ก  

ทรงแบนมีปริมาณ 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 11.9 จากการ

บริโภคเหล็กแผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 21.9 รองลงมาคือ 

เหล็กแผนบางรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบดีบุก หดตัว     

รอยละ 12.6 และ 7.3 ตามลำดับ ในขณะที่การบริโภคเหล็ก

ทรงยาวมีปริมาณการบริโภค 0.4 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 

4.2 จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน 

ขยายตัวรอยละ 13.6 

 การนำเขา ในเดือนสิงหาคม 2565 มีปริมาณการ

นำเข า  0 .9  ล านตัน  หดตั วรอยละ  7 .6  เมื่ อ เที ยบ กับ           

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว        

มีปริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน หดตัวรอยละ 3.2 จากการ

นำเข าเหล็กลวด ชนิ ด Alloy steel หดตัวรอยละ 65.6 

(ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ) 

รองลงมาคือ เหล็กเสน ชนิด Alloy steel หดตัวรอยละ 7.0 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต) และ

ลวดเหล็ก หดตัวรอยละ 6.6 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน 

ญี่ปุน และเวียดนาม) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณ

การนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 8.9 จากการนำเขาเหล็ก

แผนเคลือบสังกะสี โดยวิธีทางไฟฟา หดตัวรอยละ 55.5 

(ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต  และจีน) 

รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Alloy steel หดตัว

รอยละ 41.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน และ

เกาหลีใต) และเหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Carbon steel    

หดตัวรอยละ 18.5 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน

และเวียดนาม) 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกันยายน 

2565 คาดการณ วา ดัชนีการผลิตจะหดตัวเมื่ อเทียบกับ       

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะ

เศรษฐกิจและการลงทุนกอสราง รวมถึงราคาเหล็กตางประเทศ

มีแนวโนมลดลง ทำใหผูบริโภคชะลอการสั่งซื้อเพื่อดูทิศทาง

ราคา ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม อาทิ สถานการณ

เศรษฐกิจและการคาโลก ราคาเหล็กตางประเทศ และการ

ดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่ งเปนผูผลิต 

ผูบริโภค และผูสงออกเหล็กรายใหญของโลก เนื่องจากสงผล

ตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  การผลิ ตเดื อนสิ งหาคม 2565 เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ            

ชวงเดือนเดียวกันของปกอน เสนใยสิ่งทอ ขยายตัวรอยละ 0.74       
ในกลุมเสนดายจากเสนใยประดิษฐ และผาผืน ขยายตัวรอยละ 
22.75 ในกลุมผาทอใยสังเคราะห  สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป 
ขยายตัวรอยละ 14.60 ในกลุมเสื้อผาชุดชั้นในสตรีและเด็กหญิง 
ปจจัยสนับสนุนจากอุปสงคภายในประเทศที่ปรับตัว ดีข้ึน จากการ  
ผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการ
เปดรับนักทองเที่ยวตางชาติในการกระตุนการทองเท่ียวของไทย 
รวมท้ังสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักอยูในทิศทาง
ฟนตัวตอเนื่องทั้งภาคการผลิต และการบริโภค สงผลใหความตองการ
สินคากลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพิ่มมากขึ้น 
การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 
16.62  6.84 และ 16.57 (%YoY) ปจจัยสนับสนุนจากสถานการณ     
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคการทองเท่ียวท่ีปรับตัวกลับมา
เปนปกติ สงผลใหมีจำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในการกระตุนการ
ทองเที่ยวของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 
การนำเขา 

 ดายและเสนใยขยายตัวรอยละ 23.24 (%YoY)  ในตลาด
สำคัญ  ไดแก จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต
กลุมผาผืน ขยายตัวรอยละ 10.27 (%YoY)  ในตลาดสำคัญ 
ไดแก จีน ไตหวัน ญี่ปุน อินเดีย และอิตาลี สำหรับเสื้อผา
สำเร็จรูป การนำเขา ขยายตัวรอยละ 69.82 (%YoY) ในตลาด
สำคัญ ไดแก จีน เวียดนาม อิตาลี กัมพูชา และบังกลาเทศ 
 การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่ งทอ ผาผืน และเสื้ อผาสำเร็จรูป 
ขยายตัวตลอดทั้งหวงโซ อุปทาน โดยกลุมเสนใยสิ่ งทอ       
ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 6.73  15.71  
และ 9.72 (%YoY) ในตลาดหลักอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย  
คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2565 

ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ งหม   
คาดวา มี แนวโนมขยายตัวตลอดทั้ งห วงโซ อุปทาน           
จากการฟ นตั วของอุปสงคภายในประเทศ รวม ท้ั ง         
ความตองการของประเทศคูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง 
โดยรวมนาจะสงผลใหความตองการสินคาเพิ่มมากข้ึน  
อยางไรก็ตาม ยังตองติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจ
และการเงินโลก จากความไมแนนอนของสถานการณ  
ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร การดำเนินนโยบายปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ย สถานการณเงินเฟอ รวมทั้งราคาพลังงาน
และวัตถุดิบที่สูงข้ึน สงผลใหราคาสินคาและวัสดุที่ ใช      
ในการผลิตปรับตัวสูงตาม ซึ่งกระทบตอตนทุนภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนสิงหาคม ป 2565       

มีจำนวน 6.77 ลานตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2565    

รอยละ 3.32 (% MoM) และลดลงจาก เดื อน เดี ยวกัน        

ของปกอน รอยละ 3.93 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

สิงหาคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.22 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2565 รอยละ 0.78 (%MoM) 

แต เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.35       

(%YoY) จากการกอสรางโครงการขนาดใหญของภาครัฐ    

ที่เดินหนาอยางตอเนื่อง  การฟนตัวทางเศรษฐกิจจากการ

เปดประเทศของรัฐบาลและการผอนคลายจากสถานการณ

โรคไวรัสโควิด-19 

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนสิงหาคม         

ป 2565 มีจำนวน 0.90 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม          

ป 2565 รอยละ 83.23 (%MoM) และเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 21.58 (%YoY) โดยเปนการ

ปรับเพิ่มคำสั่งซื้อจากตลาดบังกลาเทศ  และเมียนมา รอยละ 

49.95  และ 7.15 ตามลำดับ    

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนกันยายน 2565 คาดวาจะขยายตัว

ไดอีกเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสงออกที่เร่ิมฟนตัว   

 

 

 

 
 

 
 
 
ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม    

ป 2565  มีจำนวน 3.47 ลานตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม    

ป 2565 รอยละ 6.27 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 1.36 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนสิงหาคม ป  2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.22    

ลานตัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ป 2565 รอยละ 0.78   

(%MoM) จากภาวะฝนตกหนักและน้ำทวม แตเม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัว รอยละ 0.31 (%YoY) 

ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจจากการเปดประเทศและ

ประชาชนสามารถทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากข้ึน    

จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคไวรัส

โควิด-19 ของรัฐบาล 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

สิงหาคม ป 2565 มีจำนวน 0.28 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

กรกฎาคม ป 2565  รอยละ 43.53 (%MoM) แตเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน ลดลง รอยละ 7.95 (%YoY) จากการ

ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดเวียดนาม  รอยละ 17.05  

 คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน ป 2565  คาดวา 

สามารถขยายตัวไดอีกตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อ

รองรับตลาดสงออก     




