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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.03 -2.0 -0.2 6.4 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  
ขยายตัวรอยละ 6.4 จากชวงเดียวกันของปกอน จากอานิสงสของฐานต่ำในปกอน ซึ่งเปนชวงที่มีการระบาดคอนขาง
รุนแรง รวมถึงในปนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงทยอยปรับตัวดีขึ้น 

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนเมษายน 2565  การผลิตหดตัว
เล็กนอยรอยละ 0.03 เดือนพฤษภาคม หดตัวรอยละ 2.0 และเดือนมิถุนายน หดตัวรอยละ 0.2 

 สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลาวคือ ในเดือนเมษายน หดตัวรอยละ 17.0 เดือน
พฤษภาคม ขยายตัวรอยละ 7.6 และเดือนมิถุนายน หดตัวรอยละ 0.3 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนกรกฎาคม 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 ยานยนต ขยายตัวรอยละ 23.44 ตามการขยายตัวของท้ังตลาดในประเทศและตลาดสงออก รวมถึงผลจาก

ฐานต่ำในปกอนที่โควิดกลับมาระบาดรุนแรง 
 การกลั่นปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 12.66 ผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ กิจกรรม  

การขนสงเดินทางกลับสูภาวะปกติหลังผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด การเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ 
รวมถึงฐานต่ำในปกอนที่การระบาดรุนแรงจนภาครัฐตองออกมาตรการล็อกดาวนบางพื้นท่ี ทำใหความตองการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 

 ผลิตภัณฑคอนกรีต ขยายตัวรอยละ 23.19 จากความตองการใชที่เติบโตขึ้น โรงงานสามารถทำการ
ผลิตและสงมอบไดตามปกติ ในขณะที่ปกอนมีระบาดรุนแรงในประเทศ พบการระบาดในแคมปคนงานกอสรางและ
ในกลุมแรงงานในโรงงาน ทำใหการผลิตและการสงสินคาไมสามารถดำเนินการไดเปนปกต ิ

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 10.39 ตามความตองการของตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลก 
 เครื่องปรับอากาศ และชิ้นสวน ขยายตัวรอยละ 23.4 ผลจากฐานต่ำในปกอน ที่มีการการระบาด

ในวงกวางสงผลใหมีพนักงานติดเชื้อเปนจำนวนมาก ทำใหการผลิตทำไดไมเต็มที่ รวมถึงในปนี้มีการเรงผลิตรองรับ
การสงออกที่เพิ่มขึ้น ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาและสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้น    
ในหลายประเทศ 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -17.0 7.6 -0.3 -2.3 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกรกฎาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดอืนกรกฎาคม 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลคา 1,393.3        
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยหดตัวในตลาดจีนและญี่ปุนเปนหลัก 
จากเครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เคร่ืองกังหันไอพนและสวนประกอบ เครื่องจักรสิ่งทอ 
เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว และฐานหุน แบบหลอ  

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลคา 10,568.2       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวติดตอกันเปนเดือนที่ 18    
จากอุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณ 
กึ ่งตัวนำ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑเหล็ก ประเภทเหล็กกลาไมเปนสนิม และเหล็กแผนรีดทำดวยเหล็กกลา       
เจืออ่ืน ๆ ปุย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 132 โรงงาน ลดลงจาก        
เดือนมิถุนายน 2565 รอยละ 25.0 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 41.33 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลคารวม 
9,373 ลานบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 รอยละ 3.95 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน       
ของปกอนรอยละ 2.89 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกรกฎาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม    
การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 13 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 12 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการทำเบียร จำนวนเงินทุน 
3,500 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑยางที่มิใชยางลอ จำนวนเงินทุน 1,033 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 107 ราย ลดลงจากเดือน
มิถุนายน 2565 รอยละ 23.02 (%MoM) แตเพิม่ขึน้จากเดือนเดียวกนัของปกอนรอยละ 101.89 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลคารวม 4,160 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
มิถุนายน 2565 รอยละ 71.45 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดอืนเดยีวกันของปกอนรอยละ 123.1 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่ มีจำนวนโรงงานท่ีมีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2565 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 18 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทราย
จำนวน 11 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม       
การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช  ในไซโล  มูลคาเงินลงทุน 2,042 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑโลหะดวยวิธีปมหรือกระแทก มลูคาเงนิลงทุน 605 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดอืนกรกฎาคม 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             
เดือนกรกฎาคม 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว 
มีดั งนี้  1) น้ ำตาล ขยายตัวรอยละ 31.8 จากสินค าสำคัญคือ      
น้ ำต าลท รายขาวบ ริสุ ท ธิ์  ขยายตั วร อยละ 44.8 เนื่ อ งจาก          
ความตองการบริโภคทั้งในและตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ 2) อาหารสัตวสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 18.2 จากสินคา
สำคัญคือ อาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 34.8 เนื่องจาก 
ความนิยมในการเลี้ยงสัตวทั่วโลกที่ยังคงขยายตัวอยู สงผลใหตลาด
อาหารสัตวเลี้ยงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 3) ปศุสัตว ขยายตัว    
รอยละ 18.2 จากสินคาสำคัญคือ เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น ขยายตัว
รอยละ 17.0 เนื่องจากมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ ทำใหสินคา
ดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการที่
จีนปลดล็อคมาตรการระงับการนำเขาไกแชแข็งจากโรงงานไทย 
สงผลใหมีโรงงานไทยสามารถสงออกไปจีนไดมากขึ้น 4) ประมง 
ขยายตัวรอยละ 6.6 จากสินคาสำคัญ ไดแก ปลาแชแข็ง ขยายตัว
รอยละ 4.9 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาดในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน 5) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 1.1 จากสินคา
สำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 0.9 เนื่องจากความ
ตองการบริโภคของตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะจีน
ซึ่งเปนตลาดหลัก เพื่อใชทดแทนในชวงที่ราคาแปงขาวโพดยังคง     
มรีาคาสูง  

 
 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนกรกฎาคม 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 3.4      
โดยกลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน 1) ผลไมกระปองอ่ืนๆ ขยายตัวรอยละ 
149.0 2) อาหารชุดสำเร็จรูปพรอมปรุง ขยายตัวรอยละ 111.3 3) เนื้อไกสุก
ปรุงรส ขยายตัวรอยละ 31.3 4) น้ำอัดลม ขยายตัวรอยละ 21.6 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนกรกฎาคม 2565     
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 36.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน     
จากสินคาดังนี้ 1) ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง เนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาดหลัก    
ไดนำเขามันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอล อาหารสัตว และแปงมัน
สำปะหลังเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร 2) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ 
ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และแหง เนื่องจากสถานการณการขนสงดีขึ้น โดย
ตลาดสงออกที่ขยายตัวไดดี เชน จีน ฮองกง มาเลเซีย 3) ไขมันและน้ำมัน
จากพืชและสัตว จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลม เนื่องจากการที่รัฐอนุมัติ
วงเงินผลักดนัการสงออกน้ำมนัปาลม เพื่อปรับสมดุลใหกับผลผลิตในประเทศ 
4) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาลทราย โดย    
ตลาดหลัก คือ เกาหลีใต อินโดนีเซีย 

 
คาดการณแนวโนม ในภาพรวมเดือนสิงหาคม 2565 มีแนวโนมขยายตัว   

มากข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการผอนคลายมาตรการของรัฐและ
การที่ประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุนแลว สงผลใหเศรษฐกิจ         
มีแนวโนมฟนตัว อีกทั้งนักทองเที่ยวที่ทยอยเขามาสงผลใหภาคการทองเที่ยว          
มีแนวโนมดี ข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณ              
ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก จากการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะเงินเฟอของ
ประเทศตาง ๆ สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากสถานการณ    
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เร่ิมคลี่คลายเขาสูภาวะปกติ        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
98.7 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของป ก อน  โดยสินค าที่ ป รับตั วเพิ่ ม ข้ึน  ได แก  ส ายเค เบิ้ ล  
เคร่ืองซักผา และเตาไมโครเวฟ โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 3.9, 1.6 และ 
0.7 ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องปรับอากาศ ตู เย็น 
มอเตอรไฟฟา และพัดลมตามบาน โดยลดลงรอยละ 17.2 , 15.2, 
13.7 และ 3.2 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาในประเทศ
และคำสั่งซ้ือจากตางประเทศลดลง 

 การส งออก เค ร่ืองใช ไฟฟ า  มีมู ลค า 2,364.8        
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปกอน สินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึน ไดแก พัดลม     
มีมูลคา 46.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 49.9 ในตลาด
สหรัฐอเมริกาและจีน หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ มีมูลคา 
292.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 38.2 ในตลาดยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน และเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ    
มีมูลคา 558.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 ในตลาด
ยุ โรป และไตหวัน ในขณะที่ สินค าที่ มี คำสั่ งซื้ อลดลง ไดแก        
เคร่ืองตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา มีมูลคา 155.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 15.4 ในตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกา และ 
เคร่ืองซักผาและสวนประกอบ มีมูลคา 99.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 14.9 ในตลาดสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต 

 “คาดการณ การผลิ ต เดือนสิ งหาคม  2565 อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาคาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยประมาณรอยละ 
1.0-3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ
ในประเทศขยายตัวจากการเปดประเทศ และความตองการสินคา
เครื่องใชไฟฟาของตลาดโลกยังคงเพ่ิมข้ึน” 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
89.6 ปรับตัวลดลงรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก HDD, PWB และ 
Semiconductor devices Transistors โดยลดลงรอยละ 29.9, 
19.7 และ 1.7 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศ
ลดลงและคำสั่ งซื้อจากตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคา          
ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก IC โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.3 เนื่องจากความ
ตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การสงออกสินคาอิ เล็กทรอนิกส  มีมูลคา 3,343.1       
ล านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตั วลดลงรอยละ 6.6 เมื่ อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีคำสั่งซ้ือลดลง ไดแก HDD  
มีมูลคา 661.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 39.9 ในตลาด
ฮองกง และวงจรพิมพ มีมูลคา 113.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  
รอยละ 20.5 ในตลาดเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินคา   
ที่มีคำสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน ไดแก อุปกรณ ก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอร และ
ไดโอด มีมูลคา 243.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.2  
ในตลาดอาเซียนและแคนาดา และแผงวงจรไฟฟา มีมูลคา 733.1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ในตลาดสิงคโปรและจีน 

 
“คาดการณการผลิตเดือนสิงหาคม 2565 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงปรับตัวลดลงเล็กนอยประมาณ 
รอยละ 0.2-3.0 เมื่ อ เที ยบ กับ เดื อน เดี ยว กันของปก อน 
เนื่องจากสถานการณเงินเฟอและดอกเบี้ยที่อยูในชวงขาขึ้น 
สงผลกระทบตอความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสชะลอตัว” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก
ปรมิาณการผลติ

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกรกฎาคม ป 2565 มีจำนวน 

142,958 คัน ลดลงเล็กนอยจากเดือนมิถุนายน ป 2565 รอยละ 

0.04 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

16.07 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของรถยนตกระบะ 1 ตัน และ

อนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                

 การจำหนายรถยนต ในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม          

ป 2565 มีจำนวน 64,033 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน  ป 2565    

รอยละ 5.76 (%MoM) แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

22.10 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน รถยนตเพื่อการพาณิชย และรถยนต PPV รวมกับ SUV 

เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด

ของโควิด-19 ทำใหมีนักทองเที่ยวและนักลงทุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

การประกันรายไดเกษตรกร รวมทั้ง มีการปรับตัวในการดำรงชีวิตเขาสู

ภาวะปกติในชวงกอนมีการแพรระบาดของโควิด-19 

 การส งออกรถยนต  ใน เดื อนกรกฎาคม ป  2565             

มีจำนวน  83 ,086  คัน  เพ่ิมขึ้ นจาก เดื อนมิ ถุนายน  ป  2565          

ร อ ย ล ะ  1 2 .4 5  (%MoM) แ ล ะ เพิ่ ม ข้ึ น จ าก เดื อ น เดี ย ว กั น             

ของปกอน รอยละ 17.70 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการเพ่ิมขึ้น   

ในตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ 

และอเมริกากลางและใต 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในเดือน

สิงหาคม ป  2565 เพ่ิม ข้ึน เมื่ อเทียบ กับเดือนสิงหาคม ป  2564 

เนื่องจากฐานการผลิตรถยนตในเดือนสิงหาคม ป 2564 ต่ำ จากการ  

ล็อกดาวนของการระบาดของโควิด-19 ระลอกสามที่รุนแรง” 

 
 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย ปริมาณการส่งออก 

ปริมาณการผลติ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกรกฎาคม ป 2565    

มี จ ำ น ว น  1 5 3 ,1 7 0  คั น  ล ด ล ง จ า ก เดื อ น มิ ถุ น า ย น                      

ป 2565 รอยละ 2.15 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 83.02 (%YoY) จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิต

รถจักรยานยนตแบบอเนกประสงค 

 การจำหนายรถจักรยานยนต  ในเดือนกรกฎาคม                

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 133,815 คัน ลดลงจากเดือน

มิถุนายน ป 2565 รอยละ 23.22 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 15.73 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของ

ยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 111-125 ซีซี และ 126-250 

ซีซี    

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกรกฎาคม ป 2565 

มีจำนวน 22,031 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ป 2565 รอยละ 

12.09 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

44.70 (%YoY) โดยการสงออกมีการลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา 

ฟลิปปนส และไตหวัน                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนสิงหาคม ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ป 2564 

เนื่องจาก ฐานการผลิตรถจักรยานยนตในเดือนสิงหาคม ป 2564 ต่ำ 

จากการล็อกดาวนของการระบาดของโควิด-19 ระลอกสามที่รุนแรง”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยาง
ขน) ลดลงรอยละ 4.12 จากการชะลอตัวของการผลิต      
ยางแผน และน้ำยางขน  

ยางรถยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 6.85 จากการเพิ่มข้ึน    
ของการผลิต ยางรถยนตนั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและ
รถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 10.89 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.91 เปนผลจากความตองการยางแทง และ
น้ำยางขนท่ีเพิ่มข้ึน 

ยางรถยนต เพิ่มข้ึนรอยละ 0.55 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

 ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 19.89 จากความตองการใช    
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศทีล่ดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูป ข้ันปฐม  (ยางแผน  ยางแท ง และ          

น้ำยางขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 12.02 เปนผลจากการ
ขยายตัวของ การสงออกยางแทงไปสหรัฐอเมริกาและ        
น้ำยางขนไปมาเลเซีย 

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5.84 จากการ
ขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ
เกาหลีใต 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 49.63 สาเหตุจาก
ราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงจากในชวงท่ีผานมา 

 
 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2565  
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ำยางขน) คาดวาจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สำหรับการผลิตยางรถยนตคาดวาจะขยายตัวจาก
ความตองการของตลาดตางประเทศท่ียังคงอยูในระดับสูง ขณะท่ี
การจำหนายยางรถยนตในประเทศคาดวาจะขยายตัวตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวนของการผลิต
และจำหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะชะลอตัวตามความ
ตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศที่มีแนวโนมลดลง 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ
น้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกไปยัง
ตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย สำหรับการ
สงออกยางรถยนตคาดวาจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก
แนวโนมการขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และออสเตรเลีย ซึ่งเปนตลาดหลัก ในสวนของการสงออก
ถุงมือยางคาดวาจะมีมูลคาลดลงอยางตอเนื่องจากฐานตัวเลข  
การสงออกเมื่ อปที่ ผานมาที่ อยู ในระดับสู ง และราคาของ          
ถุงมือยางที่ปรับลดลงจากในชวงท่ีผานมา 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ดัชนีผลผลิต เดือนกรกฎาคม ป 2565 ดัชนีผลผลิต

ขยายตัวรอยละ 0.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ขย าย ตั ว ใน ห ล าย  ๆ  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  เช น  เค รื่ อ ง ใช               

ประจำโต ะอาหาร ค รัว และห องน้ ำ ขยายตั วรอยละ 16.05 

ถุงพลาสติก ขยายตัวรอยละ 6.36 และบรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ 

ขยายตัวรอยละ 2.18            

ดั ช นี ก า รส งสิ น ค า  เดื อ น ก รก ฎ าค ม  ป 2565  

ดัชนีการสงสินคา หดตัวรอยละ 1.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยผลิตภัณฑที่หดตัว เชน พลาสติกแผน หดตัวรอยละ 6.99 กระสอบ

พลาสติก หดตัวรอยละ 19.87 และบรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ หดตัว      

รอยละ 5.03 

การสงออก  เดือนกรกฎาคม ป 2565 มีมูลคา 383.05 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 0.14 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกหดตัว เชน ผลิตภัณฑ

เครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) หดตัวรอยละ 24.40 ผลิตภัณฑ

ของอ่ืน ๆ ทำดวยพลาสติก (HS 3926) หดตั วรอยละ 16.12 

ผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ ที่เปนแบบ

เซลลูลาร (HS 3921) หดตัวรอยละ 11.77 

 

   

การนำเขา เดือนกรกฎาคม ป 2565 มีมูลคา 442.43 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ หดตัวรอยละ 4.14 เมื่อ เทียบกับ        

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาหดตัว 

เชน ผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) หดตัวรอยละ 11.18 

ผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ชนิดยึดติด  

ในตัว (HS 3919) หดตัวรอยละ 6.92  และผลิตภัณฑของ        

ที่ใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) หดตัวรอยละ 6.65         

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนสิงหาคม ป 2565 

สถานการณผอนคลายมาตรการเดินทางเขาประเทศ ชวยกระตุน

การทองเที่ยวจากชาวตางชาติมากข้ึนสงผลตออุตสาหกรรม

พลาสติกที่เก่ียวของมีแนวโนมการผลิตขยายตัวเพิ่ม อยางไรก็ตาม 

คาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง สงผลกระทบตอการนำเขา-สงออก 

มีแนวโนมชะลอตัวลงในระยะตอไป 

 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสง่สินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

     
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลติ เดอืนกรกฎาคม  2565 อยูทีร่ะดับ 99.68 

หดตัวรอยละ 3.40 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน      

โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นปลายหดตัวรอยละ 5.38 ผลิตภัณฑที่มี

การผลิตหดตัว ไดแก สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 22.34 ปุยเคมี   

หดตัวรอยละ 19.71 และน้ำยาปรับผานุม หดตัวรอยละ 14.08  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในสวนกลุมเคมีภัณฑ

พื้นฐานขยายตัวรอยละ 2.84 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว 

ไดแก เอทานอล ขยายตัวรอยละ 27.96 
 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2565  

อยูที่ ระดับ 91.15 หดตัวรอยละ 11.00 เมื่ อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑ

พื้นฐาน หดตัวรอยละ 5.25 โดยผลิตภัณฑที่ มีการผลิต 

หดตัว ไดแก กรดเกลือ หดตัวรอยละ 10.68 โซดาไฟ หดตัว

รอยละ 10.06 และคลอรีน หดตัวรอยละ 9.65 สวนกลุม

เคมีภัณฑ ข้ันปลาย หดตัวรอยละ 12.48 โดยผลิตภัณฑ          

ที่มีการหดตัว ไดแก ปุยเคมี หดตัวรอยละ 37.53 สีน้ำมัน  

หดตัวรอยละ 21.08 น้ำยาปรับผานุม หดตัวรอยละ 14.86        
 

 การสงออก  เดือนกรกฎาคม 2565 มูลคาการสงออก 

887.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.4 เม่ือเทียบกับ    

ชวงเดียวกันของปกอน โดยการส งออกเคมีภัณฑพื้ นฐาน  

มี มู ลค าการส งออก 591.01 ล านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตั ว 

ร อยละ 1.89 ส ำหรั บ กลุ ม เคมี ภั ณ ฑ ขั้ นปลายมี มู ลค า 

การสงออก 368.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.4  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคา  

การสงออกขยายตัว เชน เคมีภัณฑอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 

24.26 สารลดแรงตึงผิว ขยายตัวรอยละ 15.89 และเครื่องสำอาง 

ขยายตัวรอยละ 12.10 

 การนำเขา  เดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลคาการนำเขา 

2,085.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 22.05   

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,302.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

ร อ ย ล ะ  11.56 เมื่ อ เที ย บ กับ ช ว ง เดี ย วกั น ข อ งป ก อ น          

สวนเคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการนำเขา 782.89 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 44.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน   

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนสิงหาคม 2565 

ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึนสงผลกระทบตอผูประกอบการ      

ที่เพิ่งฟนตัวจากสถานการณแพรระบาดโควิด-19 ภาคธุรกิจ

การคาเพิ่งเริม่กลับมาดีขึ้น แตมาเจอปญหาราคาพลังงานปรับตัว

สูงตนทุนวัตถุดิบที่แพงข้ึน ผูประกอบการบางรายเริ่มชะลอ    

การผลิตเพ่ือรอดูสถานการณ 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 113.25 หรือหดตัวรอยละ 
6.39 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 15.07 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี     
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Benzene Toluene หดตัวรอยละ 28.03 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย 
ไดแก EPS resin และ PE resin หดตัวรอยละ 24.42 และ 
22.57 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินค า  อยูที่ ระดับ 100.71 หดตัว     
รอยละ 11.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
ปรับตัวลดลงรอยละ 2.63 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปน  
ปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน ไดแก Benzene หดตัวรอยละ 28.11 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย 
ไดแก  PS resin และ PE resin หดตัวรอยละ 21.81 และ 
7.67 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การสงออก  เดือนกรกฏาคม ป  2565 มีมูลคา 
1,060.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 12.69     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 5.45 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นปลาย เชน PS resin เปนตน และหดตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Propylene และ Vinyl Chloride เปนตน           

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเขา เดือนกรกฏาคม ป  2565 มีมูลคา 
604.03 ล าน เหรียญสห รัฐฯ  หรือหดตั วรอยละ 3 .43         
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 3.28 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้นปลาย 
เชน PP resin และ PVC resin  เปนตน และหดตัวในกลุม  
ปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน เชน  Vinyl Chloride เปนตน 

คาดการณ แนวโนม  เดือนสิ งหาคม ป  2565       
คาดวา  ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะชะลอตัว   เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากการชะลอการส งออก 
โดย เฉพาะป โตรเคมี ข้ันพื้ นฐาน  เชน  Ethylene และ 
Propylene จากระดับราคาที่ป รับขยายตั วตามราคา
น้ ำมั น ดิ บ ที่ เป น ผ ล ก ระท บ จาก การห ยุ ด ก ารผ ลิ ต              
ในหลายประเทศ จากสงครามยู เครน-รัสเซียที่ยืด เยื้อ     
ความขัดแยงของจีน-ไตหวัน การประทวงหยุดงานในเกาหลี
และการกอการรายในตะวันออกกลาง ประกอบกับประเทศ
กลุมโอเปกยังไมพิจารณาปรับขึ้นปริมาณการผลิต อีกทั้ง
ประเทศรัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงานโลกรายสำคัญ กำลัง
พิ จารณ าหยุ ดส งก าซธรรมชาติ ให ป ระ เทศในยุ โรป   
นอกจากนี้การเขาสูฤดูการเดินทางในสหรัฐที่กดดันใหราคา
น้ำมันเพิ่มข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 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 ในเดือนกรกฎาคม 

2565 มี ค า  79.6 ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  13.3 เมื่ อ เที ย บ กั บ          

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาเหล็กมีแนวโนมลดลง 

ทำใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการนำเขา เมื่อพิจารณาตาม

ผลิตภัณฑหลัก พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก       

ทรงแบนหดตัว ขณะที่เหล็กทรงยาวขยายตัว โดยผลิตภัณฑ

ในกลุมเหล็กทรงแบน มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 75.6     

หดตัวรอยละ 30.2 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวน หดตัวรอยละ 44.2 รองลงมาคือ เหล็ก

แผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 39.1 และเหล็กแผนเคลือบดีบุก 

หดตัวรอยละ 38.6 สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 86.9 ขยายตัวรอยละ 9.7 โดย

ผลิตภัณฑที่การผลิตขยายตัว ไดแก  เหล็กเสนขอออย 

ขยายตัวรอยละ 62.5 รองลงมาคือ เหล็กลวด ขยายตัว     

รอยละ 27.7 และลวดเหล็กแรงดึงสูง ขยายตัวรอยละ 6.4                           

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2565      

มี ปริม าณ การบริ โภค 1.5 ล านตัน  หดตั วรอยละ 2.6         

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีปริมาณการบริโภค

เหล็กทรงแบน 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 10.8 จากการ

บริโภคเหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 17.1 รองลงมา

คือ เหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 11.1 และ เหล็กแผน

บางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน หดตัวรอยละ 10.8 

ในขณะที่การบริโภคเหล็กทรงยาวมีปริมาณการบริโภค 0.5 

ลานตัน ขยายตัวรอยละ 15.5 จากการบริโภคเหล็กเสนและ

เหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 24.4 

 การนำเขา ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณ    

การนำเขา 1.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ    

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว        

มปีริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 6.7 จากการ

นำเขาเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนชนิด Carbon steel 

ขยายตัวรอยละ 273.7 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน 

เกาหลีใต) รองลงมาคือ ทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 

116.6 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) และเหล็กลวด ชนิด 

Stainless steel ขยายตัวรอยละ 36.9 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ จีน ไตหวัน และญี่ปุน) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  

มีปริมาณการนำเขา 0.9 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 1.5 จากการ

นำเขาเหล็กแผน รีดรอน ประเภท Alloy steel ขยายตัว     

รอยละ 774.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมา

คือ เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไม เปนมวน 

ประเภท Stainless steel ขยายตัวรอยละ 137.4  (ประเทศ

หลักที่ไทยนำเขา คือเกาหลี อินโดนีเซีย และจีน) และเหล็ก

แผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท Alloy 

steel ขยายตัวรอยละ 38.4 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

ญี่ปุน และจีน) 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม 

2565 คาดการณวา ดัชนีการผลิตทรงตัวเทากับชวงเดียวกัน

ของปกอน เนื่องจาก ราคาเหล็กมีแนวโนมต่ำลง ผูบริโภค       

มีตัวเลือกในการซื้อเหล็กจากตางประเทศที่ราคาถูกกวาผลิต   

ในประเทศ ทั้ งนี้ มีประเด็ นสำคัญ ที่ ควรติดตาม ได แก           

การสงออกเหล็กของรัสเซียมายังภูมิภาคตะวันออก ที่คาดวา  

จะสงผลใหราคาเหล็กในตลาดเอเซียลดลง และอีกหนึ่งประเด็น

สำคญัคือ การดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปน

ผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก เหล็กรายใหญของโลก เนื่องจาก

สงผลตอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  เสนใยสิ่งทอขยายตัวรอยละ 8.76 (%YoY) จากกลุม    

เสนใยโพลีเอสเตอร และผาผืนขยายตัวรอยละ 22.77 จากกลุม   
ผาทอใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร ขณะที่การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป 
ขยายตัวรอยละ 5.53 จากกลุมเสื้อผากีฬา ชุดออกกำลังกาย      
สูทหรือชุดยูนิฟอรมที่ขยายตัวตอเนื่อง ปจจัยหลักเนื่องจาก     
ความตองการของประเทศคูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา ญี่ ปุ น  และอิน เดีย รวมทั้ งตลาดในประเทศ         
เริ่มขยายตัวจากสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากการ
เปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ 
การจำหนายในประเทศ 

   เสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัว รอยละ 
7.75  9.60 และ 22.90 (%YoY)  โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการ
ฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ และการผอนคลายมาตรการ      
การเดินทางระหวางประเทศ เพื่อเปดรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ   
ในการกระตุนการทองเที่ยวของไทย  
การนำเขา 

  ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัวรอยละ 34.00 และ 
6.91 (%YoY) เนื่องจากผูประกอบการนำเขาสินคาเพิ่ม ข้ึน      
เพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคำสั่งซ้ือของประเทศ     
คูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป การนำเขา
ขยายตัวรอยละ 49.72 (%YoY) จากตลาดคูคาสำคัญ ไดแก จีน  
อิตาลี เวียดนาม บังกลาเทศ และกัมพูชา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 
  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว

ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ในตลาดหลักอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
อินเดีย บังกลาเทศ และเมียนมา โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน 
และเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัวรอยละ 10.13  10.30 และ 9.85 
(%YoY) 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม    

มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง   ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน    
จากการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศและภาคการทองเที่ยว 
หลังการผอนคลายมาตรการควบคุมและการจำกัดการเดินทาง
ระหวางประเทศ รวมทั้งตลาดตางประเทศที่มีความตองการ
ตอเนื่อง โดยรวมนาจะสงผลใหความตองการสินคาเพิ่มมากข้ึน  
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลก จากความไมแนนอนของสถานการณ
ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรที่สำคัญ ทั้งความยืดเยื้อของความ
ขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน สถานการณความขัดแยงระหวาง
สหรัฐฯ-จีน และความตึงเครียดของจีน-ไตหวัน รวมท้ังการดำเนิน
นโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังอัตราเงินเฟอสูงข้ึนตอเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนกรกฎาคม ป 2565       

มีจำนวน 7.31 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน ป 2565   

รอยละ 0.09 (%MoM) และเพิ่ ม ข้ึนจากเดือนเดียวกัน      

ของปกอน รอยละ 7.39 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

กรกฎาคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.35 ลานตัน 

ลดลงจากเดือนมิถุนายน ป 2565 รอยละ 2.35 (%MoM) 

แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 10.64     

(%YoY) โดยมีปจจัยหนุนจากการกอสรางโครงการขนาดใหญ

ของภาครั ฐและการเริ่ มฟ นตั วทางเศรษฐกิจจากการ           

เปดประเทศของรัฐบาล 

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนกรกฎาคม       

ป 2565 มีจำนวน 0.49 ลานตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน        

ป 2565 รอยละ 41.61 (%MoM) และลดลงเม่ือเทียบกับ   

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 15.86 (%YoY) โดยเปนการ

ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดฟลิปปนส  เวียดนาม   และ       

สปป.ลาว รอยละ 53.59  46.43  และ 24.12 ตามลำดับ    

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซี เมนต  ในภาพรวมเดือนสิงหาคม ป  2565 คาดวา         

จะขยายตัวไดอีกเล็กนอย โดยแมจะไดรับปจจัยหนุนจาก

โครงการกอสรางภาครัฐและการฟนตัวด านการลงทุน          

ในอสังหาริมทรัพยของภาคเอกชน  แตยังมีปจจัยลบจากการ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียของภาคการเงินและบางพื้นที่ประสบกับ

ภาวะน้ำทวม   

 

 

 
 
 

 

 
 
ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

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

กรกฎาคม ป 2565  มีจำนวน 3.69 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก

เดือนมิถุนายน  ป 2565 รอยละ 0.49 (%MoM) และเพิ่มข้ึน

จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 8.37 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนกรกฎาคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.34 

ลานตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ป 2565 รอยละ 2.35     

(%MoM) จากการที่ประเทศไทยเขาสูชวงฤดูฝนเต็มตัว    

แตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัว รอยละ 

10.45 (%YoY) ตามการเริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

กรกฎาคม ป 2565 มีจำนวน 0.20 ลานตัน ลดลงจากเดือน

มิถุนายน ป 2565  รอยละ 46.17 (%MoM) และเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน ลดลง รอยละ 37.94 (%YoY) จากการ

ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดเวียดนาม  สปป.ลาว และ กัมพูชา

รอยละ 46.43  23.87  และ 16.35   ตามลำดบั  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซี เมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนสิ งหาคม ป  2565       

คาดวา สามารถขยายตัวได อีกเล็กนอยตามการฟนตัว       

ทางเศรษฐกิ จ  แต ในขณ ะเดี ยวกั น ก็ มี ป จจั ยลบ               

จากในบางพื้นทีท่ีป่ระสบกับภาวะน้ำทวม   


