
 

1 
 

ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 -2.4 -1.2 5.8 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว

รอยละ 2.0 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซื้อในประเทศและตางประเทศที่ทยอยฟนตัวในหลายสินคา 

หลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว  

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนตุลาคม 2564 การผลิตขยายตัว  

รอยละ 2.7 เดือนพฤศจิกายน ขยายตัวรอยละ 4.6 และเดือนธันวาคม ขยายตัวรอยละ 6.7 

สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงฃ05ดังนี้  กลาวคือ ในเดือนตุลาคม ขยายตัวรอยละ 2.9 เดือน

พฤศจิกายนขยายตัวรอยละ 3.3 และเดือนธันวาคม ขยายตัวรอยละ 1.5 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนมกราคม 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 9.21 จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด     

การเรงฉีดวัคซีนใหครอบคลุม และการเปดประเทศรับนักทองเท่ียว ทำใหมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ไดมากขึ้น 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 16.76 เพิ่มขึ้นตอเนื่องตามความตองการสินคาในตลาดโลก

ที่เติบโตสูง  

 รถยนต ขยายตัวรอยละ 5.10 จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางฟนตัวตอเน่ือง จากการเปดประเทศ

และการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด หลังการเรงฉีดวัคซีนในทุกจังหวัด  

 ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ที่มิใชยางลอ ขยายตัวรอยละ 9.35 จากการผลิตยางแทงที่มีการสงออกเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะลูกคาหลักจากจีน อเมริกา และญี่ปุน ที่มีคำสั่งซื้อตอเน่ือง 

 เบียร ขยายตัวรอยละ 24.74 จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด และการเปด

ประเทศรับนักทองเที่ยว ทำใหการจำหนายในประเทศเพิ่มขึ้น 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI 6.8 -3.0 10.3 -16.6 9.7 -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมกราคม 2565 มีจำนวนท้ังส้ิน 162 โรงงาน ลดลง        
จากเดอืนธันวาคม 2564 รอยละ 16.92 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 20.98 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดอืนมกราคม 2565 มมีูลคารวม 7,191 
ลานบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 รอยละ 38.51 (%MoM) และลดลงจากเดอืนเดียวกนัของปกอน
รอยละ 65.79 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมกราคม 2565 คอื อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 16 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 15 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนมกราคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการซอมแซมยานพาหนะ      
ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต จำนวนเงินทุน 1,222 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย 
หรือดิน จำนวนเงินทุน 660 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนมกราคม 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 74 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2564 รอยละ 13.85 (%MoM) และเพิ่มขึน้จากเดอืนเดียวกนัของปกอนรอยละ 10.45 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมกราคม 2565 มีมลูคารวม 3,915 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนธันวาคม 
2564 รอยละ 45.16 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 70.11 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนมกราคม 2565 คอื อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน จำนวน 12 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทราย จำนวน 6 โรงงาน 

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมกราคม 2565 คือ อุตสาหกรรม       
ผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส มูลคาเงินลงทุน 828 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ มูลคาเงนิลงทุน 709 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมกราคม 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 การผลิต เดือนมกราคม 2565 ขยายตัว (%YoY) 
รอยละ 3.5 เนื่องจากความตองการสินคาบางรายการอยางตอเนื่อง 
โดยกลุมสินคาอาหารที่มดีัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังนี้ 1) น้ำมันปาลม 
ขยายตัวรอยละ 24.4 จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลมดิบ เนื่องจาก
ความตองการใชน้ำมันปาลมดิบในประเทศเพ่ิมมากขึ้นตามการทยอย
ฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับอินโดนีเซียและ
มาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญยังคงขาดแคลนแรงงานในภาคการ
ผลิตจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหปริมาณผลผลิตปาลมที่ออกสู
ตลาดโลกลดลง ทำใหประเทศไทยมีคำสั่งซื้อและสงออกน้ำมันปาลม
ดิบไดมากขึ้น 2) ประมง ขยายตัวรอยละ 10.1 จากเนื้อปลาบด      
กุงแชแข็ง และปลาแชแข็ง เนื่องจากการเปดรับนักทองเที่ยวรวมถึง
มาตรการกระตุนการทองเที่ยว และอานิสงคจากเนื้อหมูมีราคาสูง 
สงผลใหความตองการบริโภคสินคาสัตวน้ำมีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
ปญหาขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคิวเรือคลี่คลายกวาปที่ผานมา 
3) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 9.3 จากสินคาสำคัญคือ แปงมัน
สำปะหลั ง เนื่ องจากความตองการบ ริโภคของตลาดในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักมีความตองการ
นำเขาแปงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนสินคาทดแทน     
แปงขาวโพดในชวงที่มีราคาสูง 4) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 7.5     
จากสินคาไสกรอก เบคอน เนื่องจากมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ 
ทำใหสินคาดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดในประเทศ และเนื้อไก
สุกป รุงรส เนื่ องจากความตองการบ ริโภคของตลาดในและ
ตางประเทศ ประกอบกับในชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออกหลัก
ไดใชมาตรการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด-19 สงผล
ใหรานอาหารตองปดใหบริการ 5) ผักผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 
1.0 จากสินคาสำคัญคือ ผลไมกระปองอ่ืน ๆ เนื่องจากความตองการ
บริโภคในตลาดตางประเทศ โดยตลาดสงออกที่สำคัญคือ จีน ญ่ีปุน 
อเมริกา และ 6) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 0.1 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทรายดิบ  เนื่องจากปนี้ผลผลิตออยมีป ริมาณมากกวา           
ปการผลิตที่ผานมา  

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย* 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนมกราคม 2565 หดตัวเล็กนอย (%YoY) รอยละ 
2.3 โดยกลุมสินคาอาหารท่ีหดตัว เชน 1) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หดตัว
รอยละ 54.6 2) ผลไมกระปองอื่น ๆ หดรอยละ 22.9 3) สับปะรด
กระปอง หดรอยละ 14.8 4) น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 13.5      
5) น้ำตาลทรายดิบ หดตัวรอยละ 11.0 

 ตลาดสงออก* ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนมกราคม 
2565 มีมูลคา 2,335.61 ล านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตั วรอยละ 3.6        
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ขาวและธัญพืช 
จากสินคาสำคัญ ไดแก ขาว เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผล
ใหผูนำเขาในแถบแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง มีความตองการ
บริโภคขาวและกำลังซ้ือมากขึ้น และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากจีน
ซึ่งเปนตลาดหลักไดนำเขามันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอล และแปงมัน
สำปะหลังเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2) ปศุสัตว จากสินคาสำคัญคือ 
ไกแปรรูป โดยตลาดสงออกสำคัญคือ ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และ
เนเธอรแลนด และ 3) อาหารทะเล จากสินคาสำคัญคือ อาหารทะเล     
แชเย็นและแชแข็ง โดยตลาดสงออกสำคัญคือ ญี่ปุน จีน และอเมริกา 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยอยูใน
ระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 
2017 เปนฉบับ 2022 
คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร       

เดือนกุมภาพันธ 2565 ในภาพรวมจะใกลเคียงกับดัชนีผลผลิตในชวงเดียวกันของ
ปกอน เน่ืองจากการระบาดของโอมิครอน สงผลใหผูบริโภคชะลอการใชจาย 
ประกอบกับการผลิตในชวงเดือน ก.พ. 65 ยังคงไดรับผลกระทบจากการ     
ปรับตัวเพ่ิมราคาของวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหาร คาใชจายดานพลังงาน ซ่ึงมี
ตอตนทุนภาคอุตสาหกรรม สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง
ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟามีดัชนี
ผลผลิตอยูท่ีระดับ 102.6 ปรับตัวลดลงรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก สายไฟฟา เคร่ืองซักผา สายเคเบิ้ล 
เครื่องปรับอากาศ หมอหุงขาว และตูเย็น โดยลดลงรอยละ 26.6, 17.1, 9.1, 
3.8, 2.2 และ 0.3 ตามลำดับ เน่ืองจากความตองการสินคาในประเทศและ  
คำส่ังซ้ือจากตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก กระติก
น้ำรอน พัดลมตามบาน มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา คอมเพรสเซอร และ
เตาอบไมโครเวฟ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 36.3, 25.4, 22.6, 21.4, 12.2 และ 1.3 
ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้น 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา* คาดการณวามีมูลคา 2,329.5   
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปกอน เชน หมอหุงขาวมีมูลคา 51.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
65.5 คอมเพรสเซอรมีมูลคา 84.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 
มอเตอรไฟฟามีมูลคา 70.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 พัดลม        
มีมูลคา 8.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 และตูเย็นมีมูลคา 162.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ซึ่งขยายตัวในตลาด สหรัฐอเมริกา 
อาเซียน และยุโรป 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยอยูใน
ระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 
2017 เปนฉบับ 2022 
 

 “คาดการณการผลิตเดือนกุมภาพันธ 2565 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา    
คาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3.0-5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคูคาเริ่มฟนตัวจากสถานการณ           
โควิด-19” 

 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอเิล็กทรอนิกส สินคาอิเล็กทรอนิกสมีดัชนีผลผลิต
อยูท่ีระดับ 96.7 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน   
ของปกอน โดย สินคา ท่ีปรับตัวเพิ่ ม ข้ึน ได แก  PWB, IC, PCBA และ
Semiconductor devices Transistors โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 26.7, 17.4, 
7.8 และ 4.3 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสินคาท่ีปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ 
Printer โดยลดลงรอยละ 20.2 และ 2.0 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนาย
ในประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส* คาดการณวามีมูลคา 3,503.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    
ของปกอน เชน อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 183.5     
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 วงจรรวมมีมูลคา 686.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 และวงจรพิมพมีมูลคา 134.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 2.9 ซึ่งขยายตัวในตลาดจีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยอยูในระหวาง
การปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 
2022 
 

 “คาดการณการผลิตเดือนกุมภาพันธ 2565 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
คาดวาจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.0-8.0 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใน
การผลิตอุปกรณ IoT และสินคาสมัยใหมเพิ่มขึ้นท้ังในและตางประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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ม.ค. 64 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

คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย ปรมิาณการส่งออก ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนมกราคม ป 2565 มีจำนวน 

151,747 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ป  2564 รอยละ 1.70 

(%MoM) แตเพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 2.45 

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                  

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนมกราคม ป 2565 

มีจำนวน 69,455 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ป 2564 รอยละ 19.37 

(%MoM) แต เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 25.81 

(%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน รถยนต เพื่ อการพาณิชย  รถยนต  PPV และ SUV 

เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน 

และมาตรการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวจากตางชาต ิ

 การส งออก รถยน ต  ใน เดื อนม กราคม  ป  2 56 5             

มีจำนวน 69,833 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ป 2564 รอยละ 

31.07 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

5.80 (%YoY) เนื่องจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร

จากทั่วโลก โดยเปนการลดลงในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต       

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ      

ป  2564 เนื่ องจาก แนวโนมการฟ นตั วของตลาดในประเทศ      

อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณสงคราม

ระหวางรัสเซียกับยูเครนตอราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก” 

 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ข้อมลูรายเดือนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปริมาณการจําหน่าย  ปริมาณการส่งออก 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนมกราคม ป 2565      

มีจำนวน 169,171 คัน เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากเดือนธันวาคม ป 2564 

รอยละ 0.80 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 1.99 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบอเนกประสงค  

 การจำหนายรถจักรยานยนต ในเดือนมกราคม ป 2565 

มียอดจำหนายจำนวน 145,095 คัน ลดลงเล็กนอยจากเดือน

ธันวาคม ป  2564 รอยละ 0.17 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 6.97 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของยอด

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

ซีซ ีและมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซ ี   

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนมกราคม ป 2565   

มีจำนวน 43,626 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม ป 2564 รอยละ 

20.92 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

69.70 (%YoY)                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต    

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ      

ป 2564 เนื่องจาก แนวโนมการฟนตัวของตลาดสงออกและตลาด     

ในประเทศ อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณ

สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนตอราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ
น้ำยางขน) เพิ่มข้ึนรอยละ 9.27 ตามอุปสงคความตองการของ
ตลาดตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 1.35 จากความตองการ    
ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารในประเทศที่ลดลง 

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 7.70 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดในประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) ลดลงรอยละ 2.31 ตามคำสั่งซ้ือที่ปรับลดลง 
ยางรถยนต ลดลงรอยละ 4.03 ตามการชะลอตัวของ

ตลาด Replacement  
ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 48.48 ตามความตองการ

ใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคท่ีสูงข้ึน 

การสงออก* 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง และ

น้ำยางขน) ประมาณการวาจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 19.51 
จากการขยายตัวของการส งออกยางแทงไปตลาดจีน      
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา และการขยายตัวของการสงออก
ยางแผน  ไปตลาดจีน  

ยางรถยนต ประมาณการวาจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 
12.15 จากการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและ
เนเธอรแลนด 

ถุงมือยาง ประมาณการวาจะมีมูลคาลดลงรอยละ 
36.63 จากการชะลอตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย* 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2565  
การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง 

และน้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวจากเดือนกอนตามความ
ตองการในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน   
อยางตอเนื่อง ในสวนของการผลิตยางรถยนตคาดวาจะกลับมา
ขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ตางประเทศเปนหลัก ขณะที่การจำหนายยางรถยนตในประเทศ
คาดวาจะยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องตามการชะลอตัวของตลาด 
Replacement ในสวนของการผลิตและจำหนายถุงมือยาง      
ในประเทศคาดวาจะขยายตัวจากเดือนกอน  สาเหตุจากความ
ตองการใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคที่สูงข้ึนมา  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผนรมควัน ยางแทง 
และน้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ
ในตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา สำหรับการสงออกยางรถยนต  
คาดวาจะมีมูลคาสูงขึ้นจากแนวโนมการขยายตัวที่ดีของตลาด
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลัก ในสวนของการสงออกถุงมือยาง 
คาดวาจะมีมูลคาลดลงตอเนื่องตามแนวโนมความตองการของ
ตลาดโลกที่ชะลอตัวลงตั้งแตในชวงเดือนสิงหาคม 2564 เปนตนมา 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เนื่องจากกระทรวง
พาณิชยอยูในระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลข
พิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 2022 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

 ดัชนีผลผลิต เดือนมกราคม 2565 หดตัวรอยละ 1.96 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีผลผลิตหดตัวในหลาย 

กลุมผลิตภัณฑ เชน กลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 

17.11 กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 16.12 

และเครื่องใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ หดตัวรอยละ 5.52     

 ดัชนีการสงสินคา เดือนมกราคม 2565 คาดัชนีการสงสินคา 

หดตัวรอยละ 1.06 เมื่ อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุ ม

ผลิตภัณฑที่หดตัว เชน กลุมผลิตภัณฑพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 19.06  

กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอพลาสตกิ หดตัวรอยละ 17.62 กลุมผลิตภัณฑ

ถุงพลาสติก หดตัวรอยละ 3.44 

 การส งออ ก   เดื อนมกราคมป  มี มู ล ค า  353.03     

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 1.83 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑ เครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) ขยายตัว   

รอยละ 13.51 กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และ      

แถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปนแบบเซลลูลาร  (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 

25.83 และกลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 

9.29 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การสงออกขยายตัวใน

ตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

การนำเขา เดือนมกราคม 2565  มีมูลคา 502.54   

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 15.23 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 

48.11 กลุมผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) ขยายตัวรอยละ 

29.13 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกปูพื้น (HS 3918) ขยายตัว   

รอยละ 22.76  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน       

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนกุมภาพันธ 2565 

สถานการณปญหาความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่ทวี

ความรุนแรงข้ึนและยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน สงผลใหราคาน้ำมันดิบ

มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่อง การสงออกสินคาที่เก่ียวเนื่องกับ

น้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ มีตนทุนวัตถุดิบที่ใชใน

การผลิตสินคาเพิม่มากข้ึน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 

      

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต  เดือนมกราคม ป  2565 อยูที่ ระดับ 

85.60 หดตัวรอยละ 3.06 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นตนหดตัวรอยละ 5.81 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก      

เอทานอล หดตัวรอยละ 20.38 สำหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย 

หดตัวรอยละ 6.52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 

35.24 น้ ำ ย า ป รั บ ผ า นุ ม  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  23.86 แ ล ะ               

สีอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ 12.46 
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนมกราคม 2565 อยูที่ระดับ 

80.31 หดตัวรอยละ 9.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย หดตัวรอยละ 

13.76 ผลิตภัณฑที่หดตัว คือ ปุยเคมี หดตัวรอยละ 44.58      

สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 24.75 และน้ำยาปรับผานุม หดตัว   

รอยละ 22.02 สำหรับกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน ขยายตัวรอยละ  

4.41 โดยขยายตัวในกลุมผลิตภัณฑ เอทานอล ขยายตัวรอยละ 

5.57 กรดเกลือ ขยายตวัรอยละ 4.11    
 

 การสงออก  เดือนมกราคม 2565 มูลคาการสงออกรวม 

858.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.98 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้ นฐานมีมูลคา         

การสงออก 534.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 27.46 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 324.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 5.09 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

เคมีภัณฑอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 40.88 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 28.26 และเคมีภัณฑอินทรีย ขยายตัวรอยละ 

22.84  การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน 

เวียดนามและอินเดีย 

 การนำเขา  เดือนมกราคม 2565 มีมูลคาการนำเขา

รวม 1,724.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 31.42 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,279.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

รอยละ 40.44 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวน

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 445.35 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.95เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนกุมภาพันธ 2565 

คาดการณวาการสงออกเคมีภัณฑขยายตัวเพิ่มข้ึนจากการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติโควิด-19 อยางไรก็ตามเคมีภัณฑ     

ที่นำไปใชในกระบวนการผลิตสินคาตาง ๆ มีตนทุนวัตถุดิบ       

ที่เพิ่มข้ึน การลงทุนของภาคเอกชนลดลงเนื่องจากผูประกอบการ

คาดการณ วามี ส วนต างกำไรน อยลงจากตนทุนที่ สู ง ข้ึน      

ประกอบกับผูบริโภคใชจายอยางระมัดระวังและเลือกใชจาย

เฉพาะที่จำเปนมากยิ่งขึ้น   
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 119.49 หรือขยายตัว 

รอยละ 3.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.49 เม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene ขยายตัวรอยละ 7.70 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PET 
resin และ PE resin ขยายตัวรอยละ 8.17 และ 6.46 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส่งสินค้า  อยูที่ระดับ 113.43 ขยายตัว 

รอยละ 8.58 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.97 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี        
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Ethylene ขยายตัวรอยละ 18.12 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PS 
resin และ PP resin ขยายตัวรอยละ 18.28 และ 13.02    
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การส่งออก* เดือนมกราคม ป 2565 มีมูลคา 

1,225.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 38.43 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัวรอยละ 0.35 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการขยายตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้ น พื้ น ฐ าน  เช น  Propylene แ ล ะ  Terephthalic Acid     
เปนตน รอยละ 40.42 และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย 
เชน PP resin และ PE resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 25.02   

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย* 

 การนำเขา* เดือนมกราคม ป  2565 มีมูลคา 
681.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 43.13      
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 
10.95 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Vinyl Chloride เปนตน รอยละ 58.42  
และขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PE resin และ 
PP resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 19.42 จากระดับราคา   
ที่ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นตามระดับราคาน้ำมันดิบ 

* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เนื่องจากกระทรวง
พาณิชยอยูในระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลข
พิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 2022 

คาดการณแนวโนม เดือนกุมภาพันธ ป 2565     
คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะขยายตัวดีข้ึนเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากการกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น      
ในหลายผลิตภัณฑ ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของระดับราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลก จากการขาดแคลนพลังงานในการผลิต
ไฟฟาในจีนและสหภาพยุโรปที่ตองลดการใชถานหินและใช
น้ำมันดิบทดแทน และสถานการณสงครามยูเครน-รัสเซีย    
ที่ยืดเยื้อ ทำใหการผลิตและสงออกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 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 ในเดือนมกราคม 2565 

มีคา 92.2 หดตัวรอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากชะลอการสงมอบสินคาตามความ

ตองการของลูกคา เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก คือ 

ผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน พบวาดัชนี

ผลผลิตหดตัวทั้งสองผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 89.6 หดตัวรอยละ 

12.9 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสนกลม 

หดตัวรอยละ 39.2 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

ชนิดรีดเย็น หดตัวรอยละ 20.7 และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

ชนิดรีดรอน หดตัวรอยละ 12.0 ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ

ในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 95.2 

หดตัวรอยละ 19.2 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวน หดตัวรอยละ 26.4 รองลงมาคือ เหล็ก

แผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 20.6 และเหล็กแผนรีดเย็น 

หดตัวรอยละ 10.5                            

 การบริโภคในประเทศ  ในเดือนมกราคม 2565        

มีปริมาณการบริโภค 1.3 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 0.6      

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากโครงการกอสรางของ

ภาครัฐ โดยมีปริมาณการบริโภคในกลุมเหล็กทรงยาว 0.5 

ลานตัน ขยายตัวรอยละ 10.4 จากการบริโภค เหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 7.1 และเหล็กลวด 

ขยายตัวรอยละ 2.0  สำหรับ เหล็กทรงแบนมีปริมาณ       

การบริโภค 0.8 ลานตัน หดตัวรอยละ 5.0 จากการบริโภค

เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม หดตัวรอยละ 41.3 รองลงมาคือ 

เหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 28.6 และเหล็ก

แผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 18.0 

 การนำเข า  ในเดือนมกราคม 2565 มีปริมาณ      

การนำเขา 0.8 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ   

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว        

มีปริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 27.5 จาก

การนำเขาเหล็กโครงสรางรีดรอนชนิด carbon steel ขยายตัว

รอยละ 212.1 (ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ จีน และ

มาเล เซีย ) รองลงมาคือ เหล็กลวด ชนิด  carbon steel 

ขยายตัวรอยละ 141.8 (ประเทศหลักที่ ไทยนำเข า คือ 

มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุน และอินโดนีเซีย) และเหล็กทอ       

ไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 67.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

จีน)  สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณการนำเขา 0.6   

ลานตัน หดตัวรอยละ 2.3 จากการนำเขาเหล็กแผนบางรีดรอน 

ชนิด alloy steel หดตัวรอยละ 47.9  (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ ญี่ปุน และเกาหลี) รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดรอน 

ชนิด carbon steel หดตัวรอยละ 37.8 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลี จีน)    

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกุมภาพันธ 

2565 คาดการณ ว า การผลิต ใกล เคียงกับชวงเดี ยวกัน         

ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการโครงการกอสราง

พื้นฐานของภาครัฐและการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม ไดแก การดำเนินนโยบาย

ดานเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปนผูผลิต 

ผูบริโภค และผูสงออก เหล็กรายใหญของโลก เนื่องจากสงผล

ตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  การผลิตเสนใยสิ่ งทอ และผ าผืน ขยายตั วต อเนื่ อง        

เปนเดือนที่  10 ขยายตัวรอยละ 0.08 และ 1.20 ป จจัยหลัก          
เพื่อรองรับการสงออกที่ขยายตัวตอเนื่องในตลาดหลัก สำหรับกลุม
เสื้อผาสำเร็จรูป หดตัว รอยละ 4.03 จากภาคการทองเที่ยวที่ยังคง
ฟนตัวชาบวกกับกระแสการทำงานออนไลนที่เพิ่มข้ึน คาดวาจะสงผล
ตอกำลังซื้อและการจับจายใชสอยการบริโภคเสื้อผาในประเทศที่จะ
ยังคงปรับตัวลดลง 
การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว รอยละ 
6.85 และ 1.24 ตามความตองการสงออกที่ขยายตัวในตลาดหลัก
เพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับเทศกาลชวงปใหมและตรุษจีน 
ประกอบกับการผอนคลายมาตรการของภาครัฐ สำหรับผาผืน   
หดตัวรอยละ 0.89 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ทีม่า : กระทรวงพาณิชย* 

 
การสงออก* 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้ งหวงโซอุปทานตอเนื่อง จากประเทศคูคาสำคัญ        
ฟนตัวอยางตอเนื่อง 

การนำเขา* 
  ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัว รอยละ 34.51 และ 

10.32  จากตลาดจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย สวนหนึ่งเพื่อ
นำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคำสั่งซื้อที่ เพิ่มข้ึน     
ทำใหผูประกอบการนำเขาเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานที่ต่ำ         
ในปกอน สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป การนำเขาปรับตัวลดลง
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 7 รอยละ 16.77 จากตลาดจีน เวียดนาม 
กัมพูชา และฮองกง  ดวยกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ  
ชะลอตัวจากผลกระทบจากโควิด 19 

 * หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เนื่องจากกระทรวง
พาณิชยอยูในระหวางการปรับปรุงระบบรายงานตัวเลข
พิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 2022 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ขยายตัวตอเน่ือง จากคำสั่งซื้อจากตางประเทศที่มีอยางตอเนื่อง
ตลอดโซอุปทาน ประกอบกับการผอนคลายมาตรการของ
ภาครัฐ นาจะกระตุนความตองการสินคา อยางไรก็ตาม ยังมี
ปจจัยลบอยางคาระวางเรือที่ยังคงแพง และผลกระทบจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนการผลิต
ของอุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ที่มา :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย* 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนมกราคม ป 2565       
มีจำนวน 6.88 ลานตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม ป  2564      
รอยละ 1 .93 (% MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน        
ของปกอน รอยละ 11.39 (%YoY) เนื่องจากการผลิต       
ในเดือนมกราคม 2564 มีฐานคอนขางสูง 

 การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน
มกราคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.38 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม ป 2564 รอยละ 1.73 (%MoM) 
แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.33 (%YoY)  

 การสงออกปูนซีเมนตรวม* ในเดือนมกราคม       
ป 2565 มีจำนวน 1.26 ลานตัน  แมจะเพ่ิมขึ้นจากเดือน
ธันวาคม ป 2564 รอยละ 43.03 (%MoM) แตเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนกลับปรับตัวลดลง รอยละ 7.90         
(%YoY) เปนผลจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19     
สายพันธุใหม (โอไมครอน) ในตลาดสงออกหลักและตลาดอ่ืน ๆ   

คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิ ต
ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนกุมภาพันธ 2565 คาดวาจะชะลอ
ตัวตอเนื่องไปอีก  เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
สายพันธุใหม (โอไมครอน)  มีการแพรระบาดเปนวงกวาง  
ประกอบกับราคาพลังงานซ่ึงมีผลตอตนทุนการผลิตและราคา
สินคามีแนวโนมสูงข้ึน   ทำใหประชาชนเริ่มมีความกังวล        
ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจในครัวเรือนของตน
มากข้ึน 
* หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการ เนือ่งจากกระทรวงพาณิชยอยูในระหวาง   

การปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศุลกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 2022 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย* 

 การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมกราคม     
ป 2565 มีจำนวน 3.60 ลานตัน ลดลงจากเดือนธันวาคม        
ป 2564 รอยละ 2.56 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 6.26 (%YoY)  

 การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)      
ในเดือนมกราคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.38 ลานตัน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม ป 2564  รอยละ 1.73 (%MoM) แต
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.36 (%YoY)  

 การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด)* ในเดือน
มกราคม ป 2565 มีจำนวน 0.48 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือน
ธันวาคม ป 2564 รอยละ 86.31 (%MoM) แตเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน กลับปรับตัวลดลง รอยละ 0.90   
(%YoY) เปนผลจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19      
สายพันธุใหม (โอไมครอน) ในตลาดสงออก  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกุมภาพันธ ป 2565  คาดวาจะชะลอตัว
ตอเนื่องไปอีก  จากความกังวลในการแพรระบาดเปนวงกวางของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม (โอไมครอน)  การปรับขึ้นราคาตาม
ตนทุนพลังงานที่สูงขึ้นของปูนซีเมนตและสินคาที่เก่ียวเน่ือง   
สงผลตอความมั่นใจในการขยายการลงทุนในโครงการใหม ๆ     
ของผูประกอบการภาคอสงัหาริมทรัพยและการกอสรางที่อยูอาศัย
ของประชาชน ความลาชาในการกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
ภาครัฐ 
* หมายเหต ุตัวเลขประมาณการ เนือ่งจากกระทรวงพาณิชยอยูในระหวาง   

การปรับปรุงระบบรายงานตัวเลขพิกัดศลุกากร จากฉบับ 2017 เปนฉบับ 2022 


