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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.03 -2.0 -0.1 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  หดตัว
เล็กนอยรอยละ 0.1 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนหนึ่งยังคงไดรับผลกระทบจากปญหาขอจำกัดในหวงโซ
อุปทานโลก สงผลใหเกิดการขาดแคลนชิ้นสวนหรือวัตถุดิบบางรายการ อยางไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ทยอยปรับตัวดีขึ้น สวนหนึ่งสะทอนไดจากการผลิตผลิตภัณฑ ท่ีไดจากการกลั่นป โตรเลียม ขยายตัวตอเนื่อง            
เปนเดือนท่ี 9 ติดตอกัน นอกจากน้ีดัชนีในกลุมสินคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวขยายตัวไดดี เชนกัน อาทิ 
เครื่องประดับ อัญมณี รองเทา กระเปา และเบียร 

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนมีนาคม 2565  การผลิตขยายตัว 
รอยละ 0.4 เดือนเมษายน หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.03 และเดือนพฤษภาคม หดตัวรอยละ 2.0 

 สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปล่ียนแปลง ดังน้ี กลาวคือ ในเดือนมีนาคม ขยายตัวรอยละ 8.1 เดือนเมษายน    
หดตัวรอยละ 17.0 และเดือนพฤษภาคม ขยายตัวรอยละ 7.6 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนมิถุนายน 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 Hard Disk Drive หดตัวรอยละ 30.63 จากความตองการท่ีลดลง รวมถึงมีการยกเลิกการผลิตสินคาเกา   

ในบางรุน 
 เม็ดพลาสติก หดตัวรอยละ 15.35 จากการปดซอมบำรุงของผูผลิตบางราย 
 เหล็กและเหล็กกลา หดตัวรอยละ 16.72 จากราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลงทำให

ลูกคาใชเหล็กท่ีมีอยูในคลังสินคาแทนการสั่งซื้อเพิ่ม รวมถึงผูผลิตสวนหน่ึงงดผลิตสินคาบางรายการชั่วคราวและ
ระบายสินคาเกาที่มีอยูแทน 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนมิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
 การกลั่นปโตรเลียม เพ่ิมขึ้นรอยละ 18.53 ตามการฟนตัวของการทองเท่ียว การเปดประเทศ      

รับนักทองเที่ยวตางชาติเต็มรูปแบบ และการผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 
 เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.26 จากการขยายตัวของตลาดสงออกเปนหลัก ตามการ     

ฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลังการแพรระบาดของโควิด-19 อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประกอบ
กับภูมิอากาศแปรปรวนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นในหลายประเทศสงผลใหมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -17.0 7.6 -0.1 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนมิถุนายน 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนมถิุนายน 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 
 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลคา 1,641.5         
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องจักรท่ีใชในการ
กอสรางและสวนประกอบ เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว เครื่องยนต เพลา     
สงกำลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ และสวนประกอบ 

 

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลคา 10,988.0        
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ปรับตัวเปนบวกติดตอกันเปนเดือนท่ี 17  
จากอุปกรณ สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณ  
กึ่งตวันำ เหล็กและเหล็กกลาไมเปนสนิม ปุย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 176 โรงงาน เพิ่มขึ้นจาก        
เดือนพฤษภาคม 2565 รอยละ 8.64 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 22.12 
(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดอืนมิถุนายน 2565 มมีลูคารวม 9,758 
ลานบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2565 รอยละ 52.59 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน       
ของปกอนรอยละ 79.69 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเริม่ประกอบกจิการมากที่สุด ในเดือนมิถุนายน 2565 คอื อุตสาหกรรมการทำ
ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม และอุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
ทั้ง 2 อุตสาหกรรม จำนวน 22 โรงงาน เทากัน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2565 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ยกเวนท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา จำนวนเงินทุน 1,423 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การนำผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบ จำนวนเงินทุน 771 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 139 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือน
พฤษภาคม 2565 รอยละ 75.95 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 117.19      
(%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมิถุนายน 2565 มีมูลคารวม 2,426 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
พฤษภาคม 2565 รอยละ 99.82 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดยีวกันของปกอนรอยละ 15.85 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มจีำนวนโรงงานทีม่ีการเลิกประกอบกจิการมากทีสุ่ด ในเดือนมิถุนายน 2565 คอื อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 22 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทรายจำนวน 14 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมิถุนายน 2565 คือ อุตสาหกรรม       
การทำอุปกรณติดตั้ง หรือเตาเสียบหลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนำ  มูลคาเงินลงทุน 422 ลานบาท รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการทำพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ  มูลคาเงินลงทุน 270   
ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนมิถุนายน 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เดือนมิถุนายน 
2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     
ของปกอน โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังนี้             
1) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 16.8 จากสินคาสำคัญคือ แปง    
มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 16.3 เนื่องจากความตองการบริโภค
ของตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาด
หลัก เพ่ือใชทดแทนในชวงที่ราคาแปงขาวโพดที่ยังคงปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง 2) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 14.5 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ขยายตัวรอยละ 26.6 เนื่องจากความ
ต อ งก ารบ ริ โภค ใน ป ระเท ศ เพ่ิ ม ขึ้ น  รวม ถึ งการที่ ป ระ เท ศ 
ผูสงออกรายใหญ เชน อินเดีย ระงับการสงออกเพ่ือกันไวบริโภค     
ในประเทศ 3) ผักและผลไมแปรรูป ขยายตัวรอยละ 12.2 จากสินคา
สำคัญคือ ขาวโพดหวานกระปอง ขยายตัวรอยละ 89.4 เนื่องจาก    
มีการเรงการผลิตขาวโพดหวานกระปองหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด
กระปอง ขยายตัวรอยละ 23.0 เนื่องจากวัตถุดิบสับปะรดมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับความตองการบริโภคทั้งตลาดในและตางประเทศ 
โดยตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และแคนาดา      
4) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 6.3 จากสินคาสำคัญคือ เนื้อไกแชแข็ง
และแชเย็น ขยายตัวรอยละ 6.2 เนื่องจากมีการผอนคลายมาตรการ
ตางๆ ทำใหสินคาดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดทั้ งในและ
ตางประเทศ รวมถึงการที่มาเลเซียระงับการสงออกไก ทำใหตลาด
ตางประเทศมีความตองการนำเขาสินคาจากไทยมากขึ้น 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนมิถุนายน 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 4.1      
โดยกลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน 1) สับปะรดกระปอง ขยายตัวรอยละ 
99.0 2) อาหารชุดสำเร็จรูปพรอมปรุง ขยายตัวรอยละ 29.5 3) เบียร 
ขยายตัวรอยละ 25.5 4) เนื้อไกสุกปรุงรส ขยายตัวรอยละ 17.6 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนมิถุนายน 2565      
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 28.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน     
จากสินคาดังนี้ 1) ขาวและธัญพืช จากสินคาสำคัญคือ ขาว เนื่องจากราคา
สงออกขาวของไทยปรับตัวลดลง จากปริมาณสตอกขาวสะสมในประเทศที่มี
ปริมาณมาก โดยตลาดที่สำคัญ ไดแก อิรัก สหรัฐอเมริกา 2) ไขมันและน้ำมัน
จากพืชและสัตว จากสินคาสำคัญคือ น้ำมันปาลม เนื่องจากราคาน้ำปาลมดิบ
ยังคงอยูในระดับสูง ทำใหผูผลิตสงออกน้ำมันปาลมดิบอยางตอเนื่อง          
3) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาลทราย ในตลาด
อินโดนีเซียและฟลิปปนส และ 4) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ ผลไมสด    
แชเย็น แชแข็ง และแหง โดยมีจีนเปนตลาดสงออกสำคัญ 

 
คาดการณ แนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร        

เดือนกรกฎาคม 2565 ในภาพรวมมีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากการผอนคลายมาตรการของรัฐ รวมถึงนโยบายเปดประเทศ ทำให
มีนักทองเที่ยวเขามาชวยกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ อยางไรก็ตาม 
ยังคงตองติดตามสถานการณเงินเฟอรวมถึงการออนคาของเงินบาท ซึ่งจะสงผล
กระทบตอตนทุนการผลิตและราคาสินคา สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนม        
หดตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวจากภาวะเงินเฟอ สงผลใหคำสั่งซ้ือ
จากประเทศคูคาชะลอตัว        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
110.1 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน ไดแก เครื่องปรับอากาศ 
มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และคอมเพรสเซอร โดยเพิ่มขึ้น
รอยละ  21 .1 , 14.7 , 4 .4  และ  3 .8  ตามลำดับ  เนื่ อ งจาก
เครื่องปรับอากาศมีคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มมากข้ึน และ
มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และคอมเพรสเซอร มีการจำหนาย
ในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มข้ึน ในขณะที่สินคา    
ที่ปรับตัวลดลง ไดแก กระติกน้ำรอน เตาอบไมโครเวฟ สายเคเบ้ิล 
หมอหุงขาว เครื่องซักผา สายไฟฟา ตูเย็น และพัดลมตามบาน โดย
ลดลงรอยละ 46.8, 41.5, 38.4, 33.8, 25.1, 17.9, 11.9 และ 9.9 
ตามลำดับ  

 การส งออก เค ร่ือ งใช ไฟ ฟ า  มี มู ลค า 2,462.3 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยสินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก พัดลม  
เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.0 สายไฟฟา สายเคเบิ้ล เพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 
หม อแปลงไฟฟ าและส วนประกอบ  เพิ่ ม ข้ึ น ร อยละ  22.2 
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.2 แผงสวิทซ
และแผงควบคุมกระแสไฟฟา เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.5 มอเตอรและเคร่ือง
กำเนิดไฟฟา เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง 
ไดแก เครื่องซักผา เครื่องซักแหงและสวนประกอบ เครื่องตัดตอและ
ปองกันวงจรไฟฟา ตูเย็น ตูแชแข็ง และสวนประกอบ และเตาอบ
ไมโครเวฟ  

 “คาดการณการผลิต เดือนกรกฎาคม 2565 อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาคาดวาจะปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 1.0-3.0  
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากผลกระทบ        
จากสถานการณ เงินเฟอรวมถึงราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึน     
อยางตอเนื่อง” 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนผีลผลิตอยูที่ระดับ 
97.1 ปรับตัวลดลงรอยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของป ก อน  โด ยสิ นค าที่ ป รับตั วลดล ง ได แก  HDD แล ะ 
Semiconductor devices Transistors โดยลดลงรอยละ 30.4 
และ 4.6 ตามลำดับ เน่ืองจากมีการจำหนายในประเทศลดลงและ
คำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ไดแก Printer, PWB และ IC โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 42.2, 5.9 และ 
4.6 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคาของตลาดในประเทศ
และตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส  มีมูลคา 4,394.7     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับ    
เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ไดแก HDD 
มีมูลคา 1,588.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.4 ในตลาด 
สหรัฐอเมริกา ฮองกง และจีน และแผงวงจรไฟฟา มีมูลคา 828.4 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา
และสิงคโปร ในขณะท่ีสินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก วงจรพิมพ  
มีมูลคา 131.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 9.9 ในตลาด
สหรัฐอเมริกา และจีน และอุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และ
ไดโอด มีมูลคา 249.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 0.6  
ในตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกา 

 
“คาดการณการผลิตเดือนกรกฎาคม 2565 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะปรับตัวลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 
0.5-2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สถานการณเงินเฟอที่สงผลใหผูประกอบการตองแบกรับภาระ
ตนทุนดานตาง ๆ ทีเ่พ่ิมขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชใน
การผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ทำให
ไม ส ามารถผลิ ต ได เพี ย งพอตอความต องการ ใช สิ นค า
อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกได” 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก

ปรมิาณการผลติ

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนมิถุนายน ป 2565 มีจำนวน 

143,016 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม ป 2565 รอยละ 10.67 

(%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.53 

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                 

 การจำหน ายรถยนต ในประเทศ ในเดือนมิ ถุนายน          

ป  2565 มี จำนวน 67,945 คัน เพิ่ มขึ้ นจากเดือนพฤษภาคม              

ป  2565 รอยละ 4.96 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน       

ของปกอน รอยละ 4.93 (%YoY) จากการปรับเพ่ิมขึ้นของการจำหนาย

รถยนตนั่ ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และรถยนต  PPV รวมกับ SUV 

เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 การเปดประเทศใหนักทองเที่ยวและนักลงทุน

เขาประเทศได การประกันรายไดเกษตรกร รวมทั้ง การเร่ิมกลับมา

ดำเนินชีวิตตามปกตใิกลเคียงกับชวงกอนมกีารระบาดของโควิด-19 

 การส งออก รถยนต  ใน เดื อน มิ ถุ น ายน  ป  2 565             

มีจำนวน  73,887 คัน  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ป  2565          

รอยละ 3.96 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 11.00 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการลดลงในตลาดเอเชีย 

โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในเดือน

กรกฎาคม ป 2565 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ป 2564 

เนื่องจากฐานการผลิตรถยนตในเดือนกรกฎาคม ป 2564 ต่ำ จากการ 

ล็อกดาวนของการระบาดของโควิด-19 ระลอกสามที่รุนแรง” 

 

 

 
 
 
 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย ปริมาณการส่งออก 

ปริมาณการผลติ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนมิถุนายน ป 2565      

มีจำนวน 156,540 คัน ลดลงเล็กนอยจากเดือนพฤษภาคม         

ป 2565 รอยละ 0.89 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของ

ปก อน  รอยละ 9 .89  (%YoY) จากการลดลงของการผลิ ต

รถจักรยานยนตแบบสปอรต 

 การจำหนายรถจักรยานยนต  ใน เดือนมิถุน ายน                

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 174,281 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือน

พฤษภาคม ป 2565 รอยละ 7.35 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 8.18 (%YoY) จากการเพิ่มขึ้นของยอด

จำหนายรถจักรยานยนตขนาด 111-125 ซีซี และ 126-250 ซีซ ี   

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนมิถุนายน ป 2565   

มีจำนวน 25,061 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ป 2565 รอยละ 

12.16 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

51.93 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการลดลงในประเทศจีน 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนกรกฎาคม ป 2565 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม       

ป 2564 เนื่องจาก ฐานการผลิตรถจักรยานยนตในเดือนกรกฎาคม     

ป  2564 ต่ ำ จากการล็อกดาวนของการระบาดของโควิด -19      

ระลอกสามที่รนุแรง”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.67 จากการขยายตัวของการผลิตยางแทง 
และยางแผน  

ยางรถยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 1.70 จากการเพิ่มข้ึน    
ของการผลิต ยางรถยนตนั่ง ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร 
และยางรถแทรกเตอร 

ถุงมือยาง เพิ่มข้ึนรอยละ 5.18 ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดตางประเทศเปนหลัก 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

ลดลงรอยละ 6.64 เปนผลจากความตองการยางแผน       
ยางแทง และน้ำยางขนท่ีลดลง  

ยางรถยนต ลดลงรอยละ 1.32 ตามการชะลอตัวของ
ตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturer)   

 ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 28.00 จากความตองการใช    
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศทีล่ดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยาง

ขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 16.11 เปนผลจากการขยายตัว
ของการสงออกยางแทงไปตลาดเกาหลีใตและน้ำยางขน      
ไปตลาดจีน 

ยางรถยนต  มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 5.17 จากการ
ขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังตลาดมาเลเซียและญี่ปุน 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 53.03 จากราคาของ
ถุงมือยางท่ีปรับลดลงจากในชวงท่ีผานมา 

 
 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565  
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ำยางขน) คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่องจากการผลิต        
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศเปนหลัก 
สำหรับการผลิตยางรถยนต คาดวาจะขยายตัวจากความตองการ
ยางรถยนตในตลาดตางประเทศท่ียังคงอยูในระดับสูง ขณะท่ีการ
จำหนายยางรถยนตในประเทศคาดวาจะขยายตัวตามการเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวนของการผลิตและ
จำหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะขยายตัวจากความ
ตองการใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคในประเทศที่นาจะเพิ่มสูงข้ึน
จากแน วโน ม การกลั บม าแพ ร ระบ าดของโรค โค วิด -19           
สายพันธุใหมที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดอยางรวดเร็ว 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ
น้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกไปยัง
ตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต สำหรับ
การสงออกยางรถยนต คาดวาจะมมีูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจาก
แนวโนมการขยายตัวที่ดีของการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย ซึ่งเปนตลาดหลัก ในสวนของการสงออก        
ถุงมือยาง คาดวาจะมีมูลคาลดลงอยางตอเนื่องจากฐานตัวเลข
การสงออกเมื่อปที่ผานมาที่อยูในระดับสูง และราคาของถุงมือ
ยางที่ปรับลดลงจากชวงท่ีผานมา 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ดัชนีผลผลิต เดือนมิถุนายน ป 2565 ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 9.50 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีผลผลิต  

หดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ  เชน กลุมผลิตภัณฑกระสอบ

พลาสติก หดตัวรอยละ 23.41 กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอพลาสติก 

หดตัวรอยละ 16.76 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 

11.34             

ดัชนีการสงสินคา เดือนมิถุนายน ป 2565 ดัชนีการสงสินคา 

ขยายตัวรอยละ 0.05 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑที่ขยายตัว เชน เคร่ืองใชประจำโตะอาหาร ครัว และหองน้ำ 

ขยายตัวรอยละ 22.85 แผนฟลมพลาสติก ขยายตัวรอยละ 12.95 และ

ถุงพลาสติก ขยายตัวรอยละ 6.67 

 การสงออก  เดือนมิถุนายน ป 2565 มีมูลคา 431.51 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 14.56 เมื่ อเทียบกับ        

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 142.53  

กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 42.79 และ

กลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ ที่ไมเปน

แบบเซลลูลาร  (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 38.30 การส งออก

ขยายตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และ

มาเลเซีย 

การนำเขา เดือนมิถุนายน ป 2565 มีมูลคา 472.42   

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 0.24 เมื่อเทียบกับ      

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขา

ขยายตั ว  เชน  กลุ มผลิตภัณ ฑ เครื่อ งประกอบของอาคาร           

(HS 3925) ขยายตัวรอยละ 52.16 กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว   

(HS 3916) ขยายตัวรอยละ 35.91 และกลุมผลิตภัณฑเครื่องใช   

ในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 16.66         

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนกรกฎาคม ป 2565 

สถานการณพลังงานที่สูงข้ึนทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย  

สินคาตาง ๆ เริ่มมีการปรับราคาเพิ่มข้ึน ซึ่งคาดวาสินคาจะทยอย

แพงข้ึนอยางตอเนื่อง ส งผลใหการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก         

ที่เกี่ยวของลดลงตามความตองการของผูบริโภค เมื่อเทียบกับ    

ชวงเดียวกันของปกอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสง่สินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

     
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต  เดือนมิถุนายน 2565 อยูที่ ระดับ 

107.96 ขยายตัวรอยละ 11.11 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน   

ของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานขยายตวัรอยละ 17.02 

ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก เอทานอล ขยายตัว

รอยละ 78.72 กรดเกลือ ขยายตัวรอยละ 8.81 และโซดาไฟ 

ขยายตัวรอยละ 3.45 สำหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย ขยายตัว

รอยละ 9.33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑ   

ที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก น้ำยาลางจาน ขยายตัวรอยละ 

33.48 ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 31.95 และสบูและเครื่อง  

บำรุงผิว ขยายตัวรอยละ 13.62 
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนมิถุนายน 2565 อยูที่ระดับ 

106.53 หดตั วร อยละ  3.73 เมื่ อ เที ยบ กับช วงเดี ย วกัน        

ของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน     

หดตัวรอยละ 2.18 โดยผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก 

คลอรีน หดตัวรอยละ 6.66 และโซดาไฟ 3.97 โดยกลุม

เคมีภัณฑขั้นปลาย หดตัวรอยละ 4.10 โดยผลิตภัณฑที่มีการ

หดตัว ไดแก สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 35.33 ยาสระผม หดตัว

รอยละ 11.30 และปุยเคมี หดตัวรอยละ 10.80       
 

 การสงออก  เดือนมิถุนายน 2565 มูลคาการสงออกรวม 

969.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.20 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้ นฐานมีมูลคา         

การสงออก 589.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.23 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออกเคมีภัณฑ

ข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 380.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

รอยละ 10.19 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกขยายตัว เชน 

เคมีภัณฑอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 40.87 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 29.32 และเคร่ืองสำอาง ขยายตัวรอยละ 11.23 

การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ  ตลาด เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน และ

เวียดนาม 

 การนำเขา  เดือนมิถุนายน 2565 มีมูลคาการนำเขา

รวม 2,109.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 15.06 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,289.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

ร อ ย ล ะ  19.92 เมื่ อ เที ย บ กับ ช ว ง เดี ย วกั น ข อ งป ก อ น           

สวนเคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการนำเขา 819.34 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.15 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน      

ของปกอน   

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนกรกฎาคม 2565 

ภาครัฐผอนคลายมาตรการควบคุม โควิด -19 ลดระดั บ           

การเตือนภัยโควิด สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทยอย

กลับเขาสูภาวะปกติมากข้ึน การเปดประเทศรับนักทองเที่ยว  

สงผลดีตอการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ อยางไรก็ตามยังคง

ตองติดตามราคาพลังงานโลกที่สงผลตอตนทุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่เกี่ยวของ 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 98.77 หรือหดตัวรอยละ 
15.41 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัวลดลง
รอยละ 4.25 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี        
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 22.92 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS 
resin และ PE resin หดตัวรอยละ 51.25 และ 24.89      
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการส งสินคา  อยูที่ ระดับ 103.93 หดตัว     
รอยละ 7.00 เมื่ อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ      
ปรับลดลงรอยละ 2.36 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปน    
ปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 16.46 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย 
ไดแก EPS resin และ PE resin หดตัวรอยละ 50.63 และ 
4.33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การสงออก  เดือนมิ ถุนายน ป  2565 มีมูลค า 
1,121.23 ล านเหรียญสหรัฐฯ  ห รือหดตัวรอยละ 4.99       
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 2.49 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นปลาย เชน PS resin เปนตน และหดตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Propylene เปนตน         

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย* 

การนำเขา เดือนมิ ถุนายน ป  2565 มีมูลค า 
624.50 ล านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 0.46     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัวรอยละ 
0.18 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมี  
ขั้นปลาย เชน PP resin และ PE resin เปนตน ขยายตัว  
รอยละ 36.71 แตหดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน เชน 
Propylene เปนตน รอยละ 6.50 

คาดการณแนวโนม เดือนกรกฎาคม 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 การประทวง
หยุดงานในเกาหลีและการกอการรายในตะวันออกกลาง 
ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไมพิจารณาปรับขึ้น
ปริมาณการผลิต อีกทั้งประเทศรัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงาน
โลกรายสำคัญ  กำลั งพิ จารณ าหยุดส งก าซธรรมชาติ          
ใหประเทศในยุโรป นอกจากนี้การเขาสูฤดูการเดินทาง      
ในสหรัฐอเมริกายังกดดันใหราคาน้ำมันเพิ่มข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 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 ในเดือนมิถุนายน 2565 

มีคา 90.3 หดตัวรอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน เนื่องจากราคาเหล็กมีแนวโนมลดลง ทำให

ผูบริโภคมีตัวเลือกในการนำเขา เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ

พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวทั้งเหล็กทรงยาวและ

เหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 83.8 หดตัวรอยละ 21.3 ผลิตภัณฑ

ที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กเสนกลม หดตัวรอยละ 

51.9 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน   

หดตัวรอยละ 32.5 และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น 

หดตัวรอยละ 26.7 สำหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 97.3 หดตัวรอยละ 16.0 

ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว ไดแก เหล็กแผนเคลือบโครเมียม 

หดตัวรอยละ 39.4 รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัว  

รอยละ 19.9 และเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน หดตัวรอยละ 

13.8                           

 การบริโภคในประเทศ  ในเดือนมิถุนายน 2565      

มีปริมาณการบริโภค 1.7 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 7.0      

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีปริมาณการบริโภค

ในกลุมเหล็กทรงยาว 0.6 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 17.5  

จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน ขยายตัว

รอยละ 11.2  และเหล็กลวด ขยายตัวรอยละ 9.8 สำหรับ

เหล็กทรงแบนมีปริมาณการบริโภค 1.2 ลานตัน ขยายตัว  

รอยละ 2.3 จากการบริโภคเหล็กแผนรีดรอน ขยายตัวรอยละ 

56.3 รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและ   

ไมเปนมวน ขยายตัวรอยละ 3.4 

 การนำเข า ในเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณ     

การนำเขา 1.3 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 12.7 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวมีปริมาณ

การนำเขา 0.3 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 27.6 จากการนำเขา 

ทอเหล็กไรตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 129.7 (ประเทศหลัก        

ที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมาคือ เหล็กลวด ชนิด Carbon 

steel ขยายตัวรอยละ 64.5 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

มาเลเซีย จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย) และเหล็กลวด ชนิด 

Alloy steel ขยายตัวตัวรอยละ 25.5 (ประเทศหลักที่ไทย

นำเขา คือ จีน ญี่ปุน และอินเดีย) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน  

มีปริมาณการนำเขา 1.0 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 9.4 จากการ

นำเขา เหล็กแผนรีดรอน ประเภท Alloy steel ขยายตัว    

รอยละ 126.1 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน และจีน) 

รองลงมาคือ  เหล็กแผนบางรีดรอนชนิด เป นม วนและ          

ไม เปนมวน ประเภท Alloy steel ขยายตัวรอยละ 90.6  

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน และญี่ปุน) และเหล็กแผน

บางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท Carbon 

steel ขยายตัวรอยละ 29.3 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ 

จีน) 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนกรกฎาคม 

2565 คาดการณวา ดัชนีการผลิตทรงตัวเทากับชวงเดียวกัน

ของปกอน เนื่องจาก ราคาเหล็กมีแนวโนมต่ำลง ผูบริโภค      

มีตัวเลือกในการซื้อเหล็กจากตางประเทศที่ราคาถูกกวาการ

ผลิตในประเทศ ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม ไดแก     

การสงออกเหล็กของรัสเซียมายังภูมิภาคตะวันออก ซึ่งคาดวา

จะสงผลใหราคาเหล็กในตลาดเอเซียลดลง และอีกหนึ่งประเด็น

สำคัญคือ การดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปน

ผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก เหล็กรายใหญของโลก เนื่องจาก

สงผลตอปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
  เสนใยสิ่ งทอขยายตัวรอยละ 2.83 จากกลุม เสนใย        

โพลีเอสเตอร และผาผืนขยายตัวรอยละ 1.96 จากกลุมผาทอ     
ใยสังเคราะหโพลี เอสเตอร ขณะที่การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป 
ขยายตัวรอยละ 8.55 จากกลุมเสื้อผากีฬา  ชุดออกกำลังกาย สูท
หรือชุดยูนิฟอรมที่ขยายตัวตอเนื่อง ปจจัยหลักเนื่องจากตลาด
ตางประเทศที่ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 16 จากความตองการ
ของประเทศคูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดหลักอยาง
สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี 
การจำหนายในประเทศ 

   เสนใยสิ่งทอ และผาผืน หดตัวรอยละ 1.19 และ 5.18     
ดวยกำลังซื้อของผูบริ โภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบ          
คาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากราคาพลังงานและอาหารท่ีปรับตัว
สูงขึ้น สงผลใหเกิดการระมัดระวังการจับจายใชสอยกลุมสินคา
ฟุมเฟอย  

  เสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัวรอยละ 4.60 เนื่องจากการ      
ผอนคลายขอจำกัดสำหรับการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติในการ
กระตุนการทองเที่ยวของไทย 
การนำเขา 

  ดายและเสนใย ขยายตัวรอยละ 34.17 และผาผืน ขยายตัวรอยละ 
5.64 สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคำสั่งซื้อ           
ที่เพิ่มข้ึน สงผลใหผูประกอบการนำเขาเพิ่มขึ้น สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป    
การนำเขาปรับตัวเพิ่มข้ึนเปนเดือนที่  3 รอยละ 34.12 จากจีน  อิตาลี 
เวียดนาม และกัมพูชา 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การสงออก 
  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว

ตลอดทั้ งห วงโซ อุ ปทานเป นเดื อนที่  16 ในตลาดหลั ก           
อยาง สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินเดีย โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ 
ผาผืน และกลุมเสื้อผาสำเร็จรูปเพ่ิมขึ้น รอยละ 14.02  18.95 
และ 5.28 ตามลำดับ 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ขยายตัว

จากตลาดตางประเทศที่มีความตองการตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน 
ประกอบกับโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะเพิ่ มสวนแบงตลาด
สหรัฐอเมริกาทดแทนการนำเขาจากจีน เพื่อลดความเสี่ยงจากมาตรการ
ควบคุมโควิดจีน โดยรวมนาจะส งใหความตองการสินค าแฟช่ัน           
เพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตามยังมีปจจัยลบจากความยืดเยื้อของสถานการณ
ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน สงผลตอตนทุนการผลิตที่ปรับตัว
สูงขึ้นและภาวะเงินเฟอ รวมทั้งการแพรระบาดของโควิดสายพันธุใหม    
รวมถึงโรคฝดาษวานรที่องคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนภาวะฉุกเฉิน             
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนมิถนุายน 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิ ตปู น ซี เมนต รวม  ในเดื อนมิ ถุนายน          

ป 2565  มีจำนวน 7.15 ลานตัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม     

ป 2565 รอยละ 2.01 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 0.54 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

มิถุนายน ป  2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.33 ลานตัน 

เพิ่ ม ข้ึ น จาก เดื อนพฤษภาคม ป  2565 ร อ ยล ะ  0.13          

(% MoM) โดยไดป จจัยหนุนจากการก อสรางโครงการ      

ขนาดใหญของภาครัฐ  แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 

รอยละ 6.74 (%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนมิถุนายน      

ป 2565 มีจำนวน 0.85 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 

ป 2565 รอยละ 67.95 (%MoM) และเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 8.68 (%YoY) โดยเปนการ

ขยายตัวจากตลาดหลักศรีลังกาที่มีคำสั่งซื้อกลับมามาก โดย

เปนสวนของปูนเม็ด  รวมถึงมีคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึนมากจากตลาด

สงออกนอกตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 

คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนกรกฎาคม 2565 คาดวาจะ

ขยายตัวไดอีกเพ่ือรองรับตลาดสงออกที่เริ่มฟนตัว   

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
สำนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซี เมนต  (ไม รวมปูนเม็ด) ในเดือน

มิถุนายน ป 2565  มีจำนวน 3.63 ลานตัน ลดลงจาก

เดือนพฤษภาคม ป  2565 รอยละ 0.93 (%MoM) และ

ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.59 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)  

ในเดือนมิถุนายน ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.33 

ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม ป 2565 รอยละ 

0.13 (%MoM) จากความตองการที่อยูอาศัยเริ่มฟนตัว

และไดแรงหนุนจากมาตรการชวยเหลือภาครัฐ แตลดลง

จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.59 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

มิถุนายน ป 2565 มีจำนวน 0.37 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

พฤษภาคม ป 2565  รอยละ 47.43 (%MoM) แตเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน ยังคงลดลงรอยละ 5.48 (%YoY) จาก

การปรับลดคำสัง่ซื้อจากตลาดเมียนมา  เวียดนาม และกัมพูชา  

รอยละ 49.59  10.83  และ 9.53  ตามลำดับ  

 คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดอืนกรกฎาคม ป 2565  คาดวา 

อาจจะขยายตั วได เล็ กน อย เนื่ องจากการเข าสู ฤดู ฝน            

การกอสรางอาจพบอุปสรรคจากฝนที่ตกบอยครั้ง  


