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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 -1.2 5.8 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.8 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  

ขยายตัวรอยละ 2.8 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซื้อในประเทศและตางประเทศที่ทยอยฟนตัวใน

หลายสินคา  

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนพฤศจิกายน 2564 การผลิต

ขยายตัว รอยละ 4.6 เดือนธันวาคม ขยายตวัรอยละ 6.7 และเดือนมกราคม 2565 ขยายตัวรอยละ 2.0 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565 ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มอัีตราการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี กลาวคือ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายตัวรอยละ 

3.3 เดือนธันวาคม ขยายตัวรอยละ 1.5 และเดือนมกราคม 2565 ขยายตัวรอยละ 2.1 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนกุมภาพันธ 2565 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 15.88 จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด         

หลังประชาชนไดรับวัคซีนครอบคลุม สงผลใหการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจตาง ๆ ใกลระดับปกติมากขึ้น รวมถึงการเปดรับ

นักทองเที่ยวตางชาต ิทำใหการบริโภคน้ำมันสูงกวาปกอน 

 การผลิตเบียร ขยายตัวรอยละ 40.94 จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจนกลับมา 

ใชชีวิตไดเกือบเปนปกติ ทำใหการบริโภคคอย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงตัวแทนจำหนายเรงสำรองสินคาไวจำหนาย

ในชวงสงกรานต กอนจะปรับราคาเบียรสูงขึ้นตามราคาตนทุนวัตถุดิบ  

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 6.18 ตามความตองการสินคาในตลาดโลกที่ขยายตัวตอเน่ือง 

 รถยนต ขยายตัวรอยละ 2.22 ขยายตัว หลังการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและกลับมา

ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกลเคียงกับระดับปกติ มีการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศผานโครงการตาง ๆ ของรัฐ และ

สินคาเกษตรหลายรายการใหผลผลิตดีและมีราคาสูง 

 เสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 23.26 จากการขยายตัวของตลาดในประเทศ และตลาดสงออก 

ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยเปนสินคาชุดกีฬา เสื้อยืด และชุดชั้นใน 

เปนตน 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI -3.0 10.3 -16.6 9.7 -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.4 



 

2 
 

ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกุมภาพันธ 2565 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 164 โรงงาน เพ่ิมขึ้น        
จากเดือนมกราคม 2565 รอยละ 1.23 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.34 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2565 มีมูลคารวม 
5,188 ลานบาท ลดลงจากเดอืนมกราคม 2565 รอยละ 27.85 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกนัของ
ปกอนรอยละ 63.72 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริม่ประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ 2565 คือ อุตสาหกรรมการ
ขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 16 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต 
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 14 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2565 คือ อุตสาหกรรมการซอมแซมยานพาหนะ      
ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต จำนวนเงินทุน 390 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย 
หรือดิน จำนวนเงินทุน 377 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีปดดำเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย ลดลงจากเดือน
มกราคม 2565 รอยละ 12.16 (%MoM) และลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปกอนรอยละ 5.8 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2565 มีมูลคารวม 9,463 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม 2565 รอยละ 141.72 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 382.78 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ 2565 คือ 
อุตสาหกรรมการทำน้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ำแข็ง จำนวน 4 โรงงาน และอุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ
คอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 4 โรงงานเทากัน 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ 2565 คือ อุตสาหกรรม       
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา มูลคาเงินลงทุน 7,045 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง 
เหล็ก หรือเหล็กกลา มูลคาเงนิลงทุน 1,040 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกุมภาพันธ 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิ ต  เดื อน กุ มภ าพั นธ  2565 ขยายตั ว 
(%YoY) รอยละ 2.9 เนื่องจากความตองการสินคาบางรายการอยาง
ตอเนื่อง โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังนี้         
1) น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 18.5 จากน้ำมันปาลมดิบและน้ำมัน
ปาลมบริสุทธิ์ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตปาลมเขาสูโรงงานมากกวา
ชวงเดียวกันของปกอน ประกอบกับมีความตองการบริโภคใน
ประเทศจากกลุม อุตสาหกรรมอาหารและผูบ ริโภครายยอย        
อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีมาตรการจำกัดการสงออก
น้ำมันปาลมในชวงปลายเดือน ม.ค. 65 เพ่ือควบคุมราคาน้ำมนัปาลม
ในประเทศ จากราคานำ้มันพืชทั่วโลกปรับตัวสูงข้ึน ขณะที่มาเลเซีย
ยังขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต สงผลใหไทยมีคำสั่งซ้ือ
และสงออกน้ำมันปาลมดิบไดมากข้ึน 2) ประมง ขยายตัวรอยละ 6.0 
จากปลาหมึกแชแข็ง เนื้อปลาบด และปลาแชแข็ง เนื่องจาก      
ความตองการบริโภคในตลาดตางประเทศ โดยตลาดสงออกสำคัญคือ 
ญี่ ปุน  จีน อเม ริกา 3) ผักผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 12.7       
จากสับปะรดกระปองและผลไมกระปองอ่ืนๆ เนื่องจากความตองการ
บริโภคในตลาดตางประเทศ 4) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 10.1 
จากแปงมันสำปะหลัง เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาด      
ใน แ ล ะ ต า ง ป ระ เท ศ  โด ย เฉ พ า ะ จี น  ยั ง ต อ ง ก า รน ำ เข า       
แปงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพ่ือทดแทนแปงขาวโพดในชวงที่มี
ราคาสูง 5) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 4.6 จากเนื้อไกสุกปรุงรส 
เนื่องจากความตองการบ ริโภคของตลาดในและตางประเทศ 
ประกอบกับในชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออกหลัก ไดแก ญี่ปุน
และสหภาพยุโรป ไดใชมาตรการล็อกดาวน สงผลใหรานอาหารตอง
ปดใหบริการ รองลงมาคือ เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น เนื่องจากเปน
สินคาทดแทนเนื้อหมู ประกอบกับราคาขายปลีกเนื้อแดงยังคงอยูใน
ระดับสูง แมวาราคามีแนวโนมปรับตัวลดลงในชวงเดือนกอนหนา     
ก็ตาม  นอกจากนี้ ยังมีเบคอนและแฮมที่มีการขยายตัว เนื่องจาก
สำรองเปนสินคาคงคลัง 

อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนีสินคาอาหารบางรายการหดตัว เชน 
น้ำตาล หดตัวรอยละ 0.5 จากน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทราย
บริสุทธิ์ เนื่องจากโรงงานเนนผลิตน้ำตาลทรายดิบมากกวาจากการที่
ปริมาณผลผลิตออยป 64/65 เพิ่มมากขึ้น และอาหารสัตวสำเร็จรูป 
หดตัวรอยละ 3.6 จากอาหารสุกรสำเร็จรูป เนื่องจากปริมาณผลผลิต
สุกรที่ลดลงจากการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนกุมภาพันธ 2565 หดตัว (%YoY) รอยละ 3.5 โดย
กลุมสินคาอาหารที่หดตัว เชน 1) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 
55.4 2) น้ำตาลทรายขาว หดตัวรอยละ 24.0 3) ปลาซารดีนกระปอง   
หดตัวรอยละ 19.7 และ 4) ไสกรอก หดรอยละ 17.9 

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนกุมภาพันธ 
2565  มีมูลคา 2,598.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.7    
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ปศุสัตว จาก       
ไกแปรรูป โดยตลาดสงออกสำคัญคือ ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และ
เนเธอรแลนด 2) ขาวและธัญพืช จากขาว โดยตลาดสงออกสำคัญคือ 
อเมริกา จีน อิรัก และ  3) อาหารทะเล จากอาหารทะเลแชเย็นและ     
แชแข็ง โดยตลาดสงออกสำคัญคือ ญี่ปุน จีน และอเมริกา และอาหาร
ทะเลกระปอง โดยตลาดสงออกสำคัญคือ อเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย 

 
คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร       

เดือนมีนาคม 2565 ในภาพรวมจะขยายตัวเล็กนอยเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน        
ของปกอน เนื่องจาก ตนทุนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหาร (ดานพลังงาน) ยังคง
อยูในระดับสูง โดยสาเหตุสวนหน่ึงมาจากผลกระทบความขัดแยงของรัสเซียและ
ยูเครน ประกอบกับผูบริโภคในประเทศมีการชะลอการใชจาย สำหรับมูลคา     
การสงออกมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และการออนคา  
ของเงินบาท        
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2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟามีดัชนี
ผลผลิตอยูท่ีระดับ 105.1 ปรับตัวลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก สายเคเบิ้ล สายไฟฟา เครื่องซักผา 
เครื่องปรับอากาศ และเตาอบไมโครเวฟ โดยลดลงรอยละ 35.6, 23.1, 14.4, 
5.7 และ 5.2 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาในประเทศและคำสั่งซื้อ
จากตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา  
กระติกน้ำรอน มอเตอรไฟฟา พัดลมตามบาน คอมเพรสเซอร และตูเย็น โดย
เพิม่ขึน้รอยละ 32.9, 28.2, 16.4, 14.5, 13.0 และ 8.9 ตามลำดับ เนื่องจากมี
การจำหนายในประเทศและคำส่ังซ้ือจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา* การสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟา 
คาดการณวามีมูลคา 2,342.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 3.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปกอน 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยอยูใน
ระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 
2017 เปนฉบับ 2022 
 

 “คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2565 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาคาดวา
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.0-5.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปกอน เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณ          
โควิด-19” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอเิล็กทรอนิกส สินคาอิเล็กทรอนิกสมีดัชนีผลผลิต
อยูท่ีระดับ 97.9 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปก อนโดยสินค า ท่ีปรับตัว เพิ่ มขึ้ น  ไดแก  IC, PWB, Semiconductor 
devices Transistors และ PCBA โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3, 12.2, 10.5 
และ 8.4 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ 
Printer โดยลดลงรอยละ 14.8 และ 6.7 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนาย
ในประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอเิล็กทรอนิกส* การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส 
คาดการณวามีมูลคา 3,532.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

 
* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยอยูในระหวาง
การปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 
2022 
 

 “คาดการณการผลิตเดือนมีนาคม 2565 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.0-6.0 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใน
การผลิตอุปกรณ IoT และสินคาสมัยใหมเพิ่มขึ้นท้ังในและตางประเทศ” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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ก.พ. 64 ม.ีค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65

คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการสง่ออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565 มีจำนวน 

155,660 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 2.58 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

0.30 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของรถยนตกระบะ  1 ตัน และ

อนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                  

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ         

ป 2565 มีจำนวน 74,489 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมกราคม  ป 2565 

รอยละ 7.25 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน     

รอยละ 26.34 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง 

รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนตเพ่ือการพาณิชย รถยนต PPV และ SUV 

เนื่องจาก รัฐบาลใหมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมี

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวจากผลกระทบของโควิด-19 

การส งออกรถยนต  ใน เดือนกุมภาพั นธ  ป  2565             

มีจำนวน 79,451 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 

13 .77  (%MoM) แต ลด ล ง เล็ กน อยจาก เดื อน เดี ย วกั น ขอ ง              

ป ก อน  ร อยละ 0 .02 (%YoY) เนื่ อ งจากการผลิ ต รถยนตนั่ ง       

ชะลอตัวบางรุนเพราะขาดแคลนชิปและชิ้นสวน โดยเปนการลดลง 

ในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย และอเมริกากลางและใต 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต       

ในเดือนมีนาคม ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ป 2564 

เนื่องจาก แนวโนมการฟนตัวของตลาดในประเทศ อยางไรก็ตาม 

ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณสงครามระหวางรัสเซีย

กับยูเครนตอราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก” 

 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจ ําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565    

มีจำนวน 141,596 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 

16.30 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

15 .78 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต         

แบบอเนกประสงค และแบบสปอรต 

 การจำหนายรถจักรยานยนต  ในเดือนกุมภาพันธ         

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 149,124 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

มกราคม ป 2565 รอยละ 2.78 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 14.60 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของยอด

จำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซ,ี 111-125 ซีซี, 126-250 

ซีซ ีและมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซ ี   

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565 

มีจำนวน 35,660 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 

18.26 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

5.22 (%YoY)                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนมีนาคม ป 2565 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ป 2564 

เนื่องจาก แนวโนมการฟนตัวของตลาดในประเทศ อยางไรก็ตาม ยังคง

ตองติดตามผลกระทบจากสถานการณสงครามระหวางรัสเซียกับ

ยูเครนตอราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 15.29 จากการชะลอตัวของการผลิต
น้ำยางขนและยางแผน  

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 1.70 จากการเพิ่มข้ึนของ
การผลิตยางรถยนตนั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและ       
รถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร  

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 3.38 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 14.14 จากความตองการน้ำยางขน
และยางแผนที่ลดลง 

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 3.18 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ  

 ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นรอยละ 32.36 ตามความตองการ

ใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 

การสงออก 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.16 จากการขยายตัวของ
การสงออกยางแทงไปตลาดจีนและเกาหลีใต  

ยางรถยนต มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 20.56 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 78.68 จากการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 
 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565  
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง 

และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวตามแนวโนมความตองการใช
ของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีแนวโนมปรับตัว
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง สำหรับการผลิตยางรถยนต คาดวาจะ
ขยายตัวจากเดือนกอนจากอุปสงคความตองการของตลาด       
ในประเทศและตางประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การ
จำหนายยางรถยนตในประเทศ คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวน
ของการผลิตและจำหนายถุงมือยางในประเทศ คาดวาจะขยายตัว
จากเดือนกอนจากแนวโนมความตองการใช ถุงมือยางเพื่อ   
ปองกันโรคท่ียังคงอยูในระดับสูง  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง 
และน้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ
การส งออกไปยั งตลาดสำคัญ อย างจีน   มา เล เซี ย  และ
สหรัฐอเมริกา สำหรับการสงออกยางรถยนต คาดวาจะมี
มู ล ค า เพิ่ ม ข้ึน  จ ากแนวโน มการขยายตั วที่ ดี ขอ งตลาด
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลัก ในสวนของการสงออกถุงมือยาง 
คาดวาจะมีมูลคาลดลงตอเนื่อง จากฐานตัวเลขการสงออก      
เมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับสูงและแนวโนมความตองการของ
ตลาดโลกที่เร่ิมชะลอตัวลงตั้งแตในชวงเดือนสิงหาคม 2564    
เปนตนมา 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต  เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ ป  2565  

ดัชนีผลผลิตขยายตั วรอยละ 1.06 เมื่ อเทียบกับชวงเดี ยวกัน         

ของปกอน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน 

กลุมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 22.40 

กลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน ขยายตัวรอยละ 11.44 และแผนฟลม

พลาสตกิ ขยายตัวรอยละ 3.27            

 ดัชนีการสงสินคา เดือนกุมภาพันธ 2565 ดัชนีการสงสินคา 

ขยายตัวรอยละ 3.44 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑที่ขยายตัว เชน กลุมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน  ๆ

ขยายตัวรอยละ 14.85 กลุมผลติภัณฑพลาสติกแผน ขยายตัวรอยละ 10.12 

และแผนฟลมพลาสติก ขยายตัวรอยละ 6.64 

 การสงออก  เดือนกุมภาพันธป 2565 มีมูลคา 387.52 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 8.89 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปน

แบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 19.80 กลุมผลิตภัณฑ

เครื่องใช ในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 16.57 และ 

กลุมผลิตภัณฑของที่ใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) ขยายตัว

รอยละ 11.05 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การสงออก

ขยายตัวในตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย 

การนำเขา เดือนกุมภาพันธ 2565  มีมูลคา 410.16

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 4.20 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาหดตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ที่ไมเปน

แบบเซลลูลาร  (HS 3920) หดตัวรอยละ 15.98 กลุมผลิตภัณฑ

แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ชนิดยึดติดในตัว (HS 

3919) หดตัวรอยละ 8.66 และกลุมผลิตภัณฑของอ่ืน ๆ ทำดวย

พลาสติก (HS 3926) หดตัวรอยละ 5.67 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน       

แนวโน ม อุตสาหกรรมพลาสติ ก  เดือนมี นาคม  2565 

สถานการณปญหาความขัดแยงการเมืองระหวางรัสเซียและยูเครน 

สงผลกระทบใหน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง    

ทำใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการเริ่มชะลอการนำเขา

เพื่อดทูิศทางดานราคา  

 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเข้า 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนกุมภาพันธ ป 2565 อยูที่ระดับ 

85.26 หดตัวรอยละ 4.13 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยกลุมเคมีภัณฑข้ันพื้นฐานหดตัวรอยละ 9.03 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก 

เอทานอล หดตัวรอยละ 23.05 คลอรีน หดตัวรอยละ 2.98 

และโซดาไฟ หดตัวรอยละ 2.92 สำหรับกลุม เคมีภัณฑ  

ข้ันปลายหดตั วรอยละ 8.38 เมื่ อ เที ยบ กับช วงเดี ยวกัน        

ของปกอน ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก สีน้ำมัน หดตัว

รอยละ 23.71 แปงฝุน หดตัวรอยละ 21.64 และปุยเคม ีหดตวั

รอยละ 19.47  
 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  2565 

อยูที่ ระดับ  80.03 หดตั วรอยละ 9.83 เมื่ อ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑ

พื้นฐาน หดตัวรอยละ 1.92 โดยหดตัวในกลุมผลิตภัณฑ  

โซดาไฟ หดตัวรอยละ 3.27 เอทานอล หดตัวรอยละ 2.50 

และคลอรีน  หดตัวรอยละ 1.48 สำห รับกลุม เคมีภัณฑ  

ข้ันปลาย หดตัวรอยละ 10.31 ผลิตภัณฑที่หดตัว คือ ปุยเคมี 

ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  35.69 แ ป ง ฝุ น  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  24.26  

และสีน้ำมัน หดตัวรอยละ 21.30     
 

 การสงออก  เดือนกุมภาพันธ 2565 มูลคาการสงออก

รวม 921.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.31 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐานมีมูลคา     

การสงออก 573.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.79 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ขั้นปลาย มีมูลคาการสงออก 347.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 13.60 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 48.85 เคมีภัณฑอนินทรยี ขยายตัวรอยละ 

33.68 และเคมีอินทรีย ขยายตัวรอยละ 31.29 การสงออกขยายตัว

ในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และเวียดนาม 

 การนำเข า  เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ  2565 มี มู ล ค า         

การนำเขารวม 1,625.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 

รอยละ 15.52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

เคมีภัณฑ พ้ืนฐานมีมูลคาการนำเขา 1,137.27 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 21.38 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน สวนเคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 1,625.18 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.52 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนมีนาคม 2565 

สถานการณความขัดแยงรัสเซียและยูเครน สงผลตอการนำเขา

ของผลิตภัณ ฑ เคมีภัณ ฑ ที่ สำคัญ  คื อ  ปุ ย เคมี  เนื่ องจาก      

ประเทศไทยไดนำเขาแมปุยจากรัสเซียซึ่งเปนตนทางผลิตแมปุย  

ที่สำคัญ ปจจุบันราคาปุยมีการปรับตัวสูงข้ึนตามการผันผวน   

ของสถานการณโลกและสงคราม    
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 109.51 หรือขยายตัว 
รอยละ 2.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัว
ลดลงรอยละ 8.68 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene ขยายตัวรอยละ 5.89 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PE 
resin และ PP resin ขยายตัวรอยละ 3.69 และ 2.56 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินคา  อยูที่ระดับ 113.06 ขยายตัว         
รอยละ 8.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัว
ลดลงรอยละ 0.88 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene ขยายตัวรอยละ 8.48 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PS 
resin และ PET resin ขยายตัวรอยละ 17.71 และ 16.94 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การสงออก การสงออกเดือนกุมภาพันธ ป 2565 มี
มูลคา 1,145.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 
13.72 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตหดตัวลงรอยละ 
2.22 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวในกลุม   
ป โ ต ร เ ค มี ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ ช น  Vinyl Chloride แ ล ะ 
Terephthalic Acid เปนตน รอยละ 9.36 และขยายตัวใน
กลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ PC resin เปนตน 
ขยายตัวรอยละ 14.43       

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย* 

  การนำเขา เดือนกุมภาพันธ ป 2565 มีมูลคา 
510.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตั วรอยละ 5.42        
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวลงรอยละ 
20.81 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นพื้นฐาน เชน Ethylene และ Styrene เปนตน  และ     
หดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PVC resin และ PP 
resin เปนตน หดตัวรอยละ 9.98 จากการชะลอการนำเขา 
Ethylene และ Propylene เพ่ือดูทศิทางตลาดโลก 

คาดการณ แนวโน ม  เดื อนมีนาคม  ป  2565       
คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลง   เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากการชะลอการนำเขาและ
สงออก โดยเฉพาะปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน เชน Ethylene และ 
Propylene จากระดับราคาที่ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบ     
ที่เปนผลกระทบจากสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน       
ที่ยืดเยื้อ ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไมพิจารณา   
ปรับขึ้นปริมาณการผลิต ทั้งที่หลายประเทศไดคว่ำบาตร
การคาประเทศรัสเซียที่เปนผูผลติพลังงานโลกรายสำคัญ  แต
มี ก ารขายท ำกำไรขอ งผู ล งทุ น  ท ำ ให ร าค าป รับ ตั ว          
อยางผันผวน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 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 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนกุมภาพันธ 

2565 มีคา 95.9 หดตัวรอยละ 8.1 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน 

ของปกอน เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น สงผลตอกำลังการซื้อ

ของผูบริโภคที่ลดนอยลง เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก 

คือ ผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวา

ดัชนีผลผลิตหดตัวทั้งสองผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุม

เหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 96.2 หดตัว  

รอยละ 2.2 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็ก

โครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็น หดตัวรอยละ 13.8 รองลงมา

คือ ลวดเหล็กแรงดึงสูง หดตัวรอยละ 11.4 และเหล็กลวด 

หดตัวรอยละ 9.2 สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 98.9 หดตัวรอยละ 11.1 

ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็กแผนรีดเย็น หดตัว

รอยละ 16.9 รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน หดตัว

รอยละ 12.5 และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 9.9                            

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ 2565      

มีปริมาณการบริโภค 1.2 ล านตัน หดตั วรอยละ 25.8  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีปริมาณการบริโภค

ในกลุม เหล็กทรงยาว 0.5 ล านตัน หดตัวรอยละ 24.3       

จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัว

รอยละ 33.9  และเหล็กลวด หดตัวรอยละ 4.7 สำหรับเหล็ก

ทรงแบน มีปริมาณการบริโภค 0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 

26.7 จากการบริโภคเหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและ

ไมเปนมวน ที่หดตัวรอยละ 32.3 รองลงมาคือ เหล็กแผนบาง

รีดเย็น หดตัวรอยละ 22.1 และเหล็กแผนเคลือบ หดตัว    

รอยละ 13.6 

 การนำเขา ในเดือนกุมภาพันธ 2565 มีปริมาณ     

การนำเขา 0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวมีปริมาณ

การนำเขา 0.2 ลานตัน หดตัวรอย 8.1 จากการนำเขาเหล็ก

โครงสรางรีดรอน ชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 90.1  

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ อินเดีย จีน ญี่ปุน) รองลงมาคือ 

เหล็กลวด ชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 42.2 (ประเทศ

หลักที่ ไทยนำเข า คือ  ญี่ ปุ น  เวียดนาม มาเลเซีย  และ

อินโดนี เซีย ) และเหล็กทอไรตะเข็บ หดตัวรอยละ 37.4 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  

มีปริมาณการนำเขา 0.6 ลานตัน หดตัวรอยละ 29.3 จากการ

นำเขาเหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน 

ประเภท Carbon steel P&O หดตัวรอยละ 55.1  (ประเทศ

หลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีและใตหวัน) รองลงมา คือ 

เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท 

Carbon steel หดตัวรอยละ 52.3 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา 

คือ ญี่ปุน และเกาหลี)    

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมีนาคม 

2565 คาดการณวา ดัชนีการผลิตลดลงจากชวงเดียวกัน      

ของปกอน เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญ   

ที่ควรติดตาม ไดแก สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย

และยูเครน ที่ทำใหปริมาณการสงออกสินคาเหล็กของรัสเซีย

และยูเครนลดลง สงผลใหราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 

และการดำเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม

เหล็กของจีน ซึ่งเปนผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก เหล็ก      

รายใหญของโลก เนื่องจากสงผลตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ

เหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

  การผลิตเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว 
รอยละ 5.12  15.26 และ 14.94 (%YoY) จากกลุมสินคาสำคัญ เชน 
เสนใยโพลีเอสเตอร ผาทอใยสังเคราะห รวมทั้งเสื้อผาสำเร็จรูป    
กลุมตางๆ อาทิ เสื้อผากีฬา เสื้อผาเด็กสำเร็จรูป และชุดชั้นใน  
ปจจัยหลักเพื่อรองรับการสงออกที่ขยายตัวตอเนื่องตลอด 12 เดือน 
จากตลาดสำคัญอยาง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป 
ประกอบกับการบริโภคในประเทศเร่ิมสงสัญญาณดีข้ึนจากการ    
ผอนคลายมาตรการปองกันโควิด-19 และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐ 
การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว   
รอยละ 17.53  8.23 และ 8.23 (%YoY) ตามความตองการ
สงออกที่ขยายตัวในตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และ
สหภาพยุโรป ประกอบกับการผอนคลายมาตรการปองกัน       
โควิด-19 ของภาครัฐทำใหการบริโภคสินคาในกลุมนี้เพิ่มมากข้ึน 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานเปนเดือนที่ 12 จากประเทศคูคาสำคัญ
ฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และกลุม
เสื้อผาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น รอยละ 29.42  32.97 และ 7.85 
(%YoY) 

การนำเขา 
  ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัว รอยละ 20.97 และ 

3.46 (%YoY) สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออก
ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น สงผลใหผูประกอบการนำเขาเพิ่มข้ึน 
สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป การนำเขาปรับตัวลดลงตอเนื่องเปน
เดือนที่ 9 รอยละ 6.68 (%YoY) ดวยผูบริโภคในประเทศจาก
กลุมนักทองเที่ยวยังไมกลับมา 

คาดการณภาวะอตุสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ขยายตัวตอเนื่อง จากตลาดตางประเทศที่มีอยางตอเนื่องตลอด
หวงโซอุปทาน ประกอบกับการผอนคลายมาตรการปองกัน        
โควิด-19 ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ งมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยลบอยางตนทุน
การขนสงที่เพ่ิมขึ้นจะทำใหราคาสินคา วัสดุ และวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตป รับตัวสู งตาม กระทบตอตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซี เมนตรวม ในเดือนกุมภาพันธ        

ป  2565 มีจำนวน 6.86 ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม         

ป  2565  รอยละ 6.12 (% MoM) แต เพิ่ มขึ้ นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 0.86 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

กุมภาพันธ ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.35 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 2.83 (%MoM) 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.77       

(%YoY)  

 การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนกุมภาพันธ      

ป 2565 มีจำนวน 0.84 ลานตัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม   

ป  2565 รอยละ 87.57 (%MoM) แต เมื่ อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอนกลับปรับตัวลดลง รอยละ 38.23 (%YoY) 

เปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19     

สายพันธุใหม (โอไมครอน) ที่มีตอภาวะเศรษฐกิจในตลาด

สงออก  

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต    

ในภาพรวมเดือนมีนาคม 2565 คาดวาจะชะลอตัว เนื่องจาก

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม (โอไมครอน)  

ยังมีการแพรระบาดเปนวงกวาง  ประกอบกับผลพวงจาก

สงครามรัสเซีย-ยูเครนท่ีมีความตึงเครียดมากข้ึน   ทำใหราคา

พลังงานที่มีผลตอตนทุนการผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  เปนผล

ใหความมั่นใจของผูบริโภคลดลง 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิ ตซี เมนต  (ไม รวม ปูนเม็ ด) ใน เดื อน

กุมภาพันธ ป 2565 มีจำนวน 3.58 ลานตัน ลดลงจากเดือน

มกราคม ป 2565 รอยละ 2.60 (%MoM) แตเพิ่มข้ึนจาก

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.26 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.35 

ลานตัน ลดลงจากเดือนมกราคม ป 2565 รอยละ 2.83    

(%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

0.77 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

กุมภาพันธ ป 2565 มีจำนวน 0.30 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

มกราคม ป 2565 รอยละ 0.29 (%MoM) แตเม่ือเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน กลับปรับตัวลดลง รอยละ 28.65 

(%YoY) เปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัส      

โควิด-19 สายพันธุใหม (โอไมครอน) ที่มีตอภาวะเศรษฐกิจใน

ตลาดสงออก  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม ป 2565  คาดวาจะชะลอตัว 

จากความกังวลในการแพรระบาดเปนวงกวางของไวรัสโควิด-19 

สายพันธุใหม (โอไมครอน)  และราคาพลังงานที่สูงขึ้น เปนเหตุ

ใหดัชนีราคาปูนซีเมนตมีการปรับตัวสูงข้ึนและกระทบตอ   

กำลังซื้อของผูบริโภค 


