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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

Indicators 2563 2564 2564 2565 

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

MPI -9.5 5.9 5.8 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 -0.1 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  หดตัว

เล็กนอยรอยละ 0.1 จากชวงเดียวกันของปกอน  

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

รอยละ 6.7 เดือนมกราคม 2565 ขยายตัวรอยละ 2.0 และเดือนกุมภาพันธ ขยายตัวรอยละ 2.5 

 สําหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2565 ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมหรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี กลาวคือ ในเดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวรอยละ 

1.5 เดือนมกราคม 2565 ขยายตัวรอยละ 2.1 และเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 2.6 

อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนมีนาคม 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 

 เครื่องปรับอากาศ หดตัวรอยละ 12.23 จากผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ทําใหกําลังซื้อของ

ผูบริโภคลดลงและชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป สงผลใหตลาดในประเทศหดตัว เชนเดียวกับการสงออกที่หดตัว จากปญหา

ขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคิวเรือในการขนสงที่ยังมีอยู 

 Hard Disk Drive หดตัวรอยละ 8.18 จากการแพรระบาดของโควิด-19 ยังสงผลใหการผลิต       

ทําไดไมเต็มที่ ปญหาขาดแคลนช้ินสวน รวมถึงไมสามารถสงสินคาไดตามแผนจากปญหาเที่ยวบินในการขนสง 

 เครื่องด่ืมที่ ไมมีแอลกอฮอล หดตัวรอยละ 12.00 จากสถานการณโควิด-19 ที่สงผลตอกําลังซื้อ            

การขาดวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศที่ลาชาจากปญหาการขนสง 

อุตสาหกรรมสําคัญที่ยังขยายตัวในเดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

 นํ้าตาล ขยายตัวรอยละ 61.25 จากผลผลิตออยที่มีมากกวาปกอน และปน้ีปดหีบชากวาปกอน 

 การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 17.51 จากจํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น หลังผอนคลาย

มาตรการเขาประเทศ รวมถึงมาตรการสนับสนุนการทองเที่ยวตาง ๆ ของรัฐ กระตุนการเดินทางทองเที่ยว          

ในประเทศมากขึ้น 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI 10.3 -16.6 9.7 -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 7.5 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนมีนาคม 2565 

 การนาํเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย                                                  ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

การนําเขาเครื่องจักรที่ ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนมีนาคม 2565 มีมูลคา 1,600.5           

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจากเครื่องจักรใชในการ

กอสรางและสวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ และ

สวนประกอบ เครื่องยนต เพลาสงกําลังและสวนประกอบอ่ืน ๆ และเครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือ

พลาสติก เปนตน  

      การนําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ในเดือนมีนาคม 2565 มีมูลคา 10,170.6          

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งขยายตัวจาก แผงวงจรไฟฟา ปุย 

และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว และเคมีภัณฑ เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

   

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 206 โรงงาน เพ่ิมขึ้น        

จากเดือนกุมภาพันธ 2565 รอยละ 25.6 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 3.7 

(%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนมีนาคม 2565 มีมูลคารวม 11,159 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 2565 รอยละ 115.1 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน    

ของปกอนรอยละ 8.9 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการขุด

หรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน 31 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ

คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จํานวน 29 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนมีนาคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการทําไมวีเนียร หรือไมอัด    

ทุกชนิด จํานวนเงินทุน 2,452 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน 

ช้ัน ผง หรือรูปทรงตาง ๆ  จํานวนเงินทุน 757 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ตอ) 

  

 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ปดดําเนินกิจการในเดือนมีนาคม 2565 มีจํานวนทั้งสิ้น 58 ราย ลดลงจากเดือน

กุมภาพันธ 2565 รอยละ 10.8 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 12.1 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนมีนาคม 2565 มีมูลคารวม 1,218 ลานบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 

2565 รอยละ 87.1 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 25.8 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนมีนาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม

การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จํานวน 7 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซอมแซมยานพาหนะ          

ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต จํานวน 4 โรงงาน 

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนมีนาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม       

การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ มูลคาเงินลงทุน 197 ลานบาท รองลงมา

คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน มูลคาเงินลงทุน 139     

ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดอืนมีนาคม 2565 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เดือนมีนาคม 

2565 ข ย า ย ตั ว  (%YoY) ร อ ย ล ะ  3.2 เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ผ ลิ ต          

นํ้าตาลทรายดิบในเดือน มี.ค. 65 ท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความ

ตองการสินคาบางรายการอยางตอเน่ือง โดยกลุมสินคาอาหารท่ีมี

ดัชนีผลผลิตขยายตัว มีดังน้ี 1) นํ้าตาล ขยายตัวรอยละ 61.3 จาก

สินค า สํ าคัญ คื อ  นํ้ าตาลทรายดิบ  เน่ื องจากโรงงาน เร งผ ลิต       

นํ้าตาลทรายดิบใหทันกับการปดหีบประมาณปลายเดือน มี.ค. 65 

ประกอบกับผลผลิตออยเขาสูโรงงาน ป 64/65 มีปริมาณมากกวาป

ก ารผ ลิต  63/64 เน่ื อ งจาก เกษตรกรมีการป ลูก เพิ่ มมากขึ้ น            

2) มันสําปะหลัง ขยายตัวรอยละ 4.2 จากสินคาสําคัญคือ แปงมัน

สําปะหลัง เน่ืองจากความตองการบริโภคของตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก มีความตองการ

นําเขาแปงมันสําปะหลังอยางตอเน่ือง เพื่อใชเปนสินคาทดแทน    

แปงขาวโพดในชวงท่ีมีราคาสูง 3) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 0.3    

จากสินคาสําคัญคือ เน้ือไกสุกปรุงรส เน่ืองจากความตองการบริโภค

ของตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยตลาดสําคัญคือ ญี่ปุน 

สหราชอาณาจักร เนเธอแลนด 

อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนีสินคาอาหารบางรายการหดตัว ไดแก    

1) นํ้ามันปาลม หดตัวรอยละ 9.9 เน่ืองจากผูผลิตนํ้ามันปาลมขวด

ชะลอการรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบจากโรงสกัด จากการท่ีวัตถุดิบปาลม

ซึ่ งใชผลิตนํ้ามันปาลมดิบมีราคาสูง เพื่อรอดูทิศทางของราคา         

2) ประมง หดตัวรอยละ 8.2 เน่ืองจากราคาวัตถุดิบปลาทูนาและ

บรรจุภัณฑกระปองปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากตนทุนดานพลังงานในการ

ขนสง 3) อาหารสัตวสําเร็จรูป หดตัวรอยละ 8.2 เน่ืองจากปริมาณ

สุกรท่ีลดลงจากการการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ประกอบกับวัตถุดิบ เชน ขาวโพดเล้ียงสัตว ยังคงมีราคาสูง และมี

ปริมาณไมเพียงพอตอการผลิต สงผลใหผูผลิตอาหารสัตวชะลอ     

การผลิต และ 4) ผักผลไมแปรรูป หดตัวรอยละ 3.8 เน่ื องจาก

ผูประกอบการชะลอการผลิต จากผลกระทบดานราคาของบรรจุภัณฑ

กระปองและคาระวางเรือท่ียังคงอยูในระดับสูง 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย 

 การจําหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพื่อจําหนายสินคา

อาหารในประเทศเดือนมีนาคม 2565 หดตัว (%YoY) รอยละ 15.4 โดยกลุม

สินคาอาหารท่ีหดตัว เชน 1) ผลไมกระปองอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 63.7         

2) นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 50.5 3) ปลาซารดีนกระปอง      

หดตัวรอยละ 42.4 4) นํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ หดตัวรอยละ 31.1 

 ตลาดสงออก ภาพรวมการสงออกสินคาอาหารเดือนมีนาคม 

2565  มีมูลคา 3,131.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน จากสินคาดังน้ี 1) ขาวและธัญพืช จากสินคา

สําคัญคือ ขาว เน่ืองจากประเทศผูนําเขาสําคัญเชน อิรัก จีน ญี่ปุน มีความ

ตองนําเขาขาวอยางตอเน่ือง เพื่อความม่ันคงทางดานอาหารจากสถานการณ

ความขัดแยงรัสเซียและยูเครน 2) ผักผลไม จากสินคาสําคัญคือ ผลไมสด    

แชเย็น แชแข็ง และแหง โดยมีจีนเปนตลาดสงออกสําคัญ และ 3) นํ้าตาล

และกากนํ้าตาล จากสินคาสําคัญคือ นํ้าตาล เน่ืองจากความตองการของ

ตลาดสงออกหลัก เชน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซียเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปใชใน

อุตสาหกรรมตอเน่ือง ประกอบกับปริมาณผลผลิตออยป 64/65 มากกวา     

ปท่ีผานมา 

 

คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเดือน

เมษายน 2565 ในภาพรวมมีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้นเม่ือเทียบชวงเดียวกัน        

ของปกอน เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการของรัฐและนโยบายเปดประเทศ     

อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบสินคาอาหารซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน สําหรับมูลคาการสงออก        

มีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองตามทิศทางเศรษฐกิจโลก และการออนคาของเงินบาท         
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมไฟฟา

มูลค่าการสง่ออก ดัชนีผลผลิต

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 120.2 

ปรับตัวลดลงรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคา      

ที่ป รับตัวลดลง ไดแก  สายไฟฟา สายเคเบิ้ล หมอหุงขาว เคร่ืองซักผา        

หมอแปลงไฟฟา กระติกน้ํารอน เตาอบไมโครเวฟ และเคร่ืองปรับอากาศ โดย

ลดลงรอยละ 36.9, 20.1, 18.6, 18.1, 17.9, 17.2, 8.4 และ 5.8 ตามลําดับ 

เนื่องจากความตองการสินคาในประเทศและคําส่ังซื้อจากตางประเทศลดลง 

ในขณะที่ สิ นค าที่ ปรับตั วเพ่ิ มขึ้ น ได แก  พั ดลมตามบ าน มอเตอร ไฟฟ า 

คอมเพรสเซอร และตูเย็น โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.8, 17.2, 7.9 และ 4.6 ตามลําดับ 

เนื่องจากมีการจําหนายในประเทศและคําส่ังซื้อจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกเครื่องใชไฟฟา มีมูลคา 2,803.5 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดย

สินคาที่ มีคํ าส่ังซื้อเพ่ิมขึ้น  ไดแก  สายไฟฟ า สายเคเบิ้ ล มีมูลคา 106.2          

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.7 ในตลาดอาเซียน  ญี่ ปุ น  และ

สหรัฐอเมริกา พัดลม มีมูลคา 49.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.4     

ในตลาดจีน สหรัฐอเมริกาและอาเซียน ตูเย็น มีมูลคา 234.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.7 ในตลาดเวียดนาม แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เคร่ืองซักผา 

มีมูลคา 126.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5 ในตลาดเม็กซิโก อาเซียน 

และออสเตรเลีย หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ มีมูลคา 243.9 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.4 ในตลาดเม็กซิโก จีน และสหรัฐอเมริกา และ       

แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา มีมูลคา 248.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 ในตลาดยุโรป และสิงคโปร ในขณะที่สินคาที่มีคําส่ังซื้อลดลง 

ไดแก เคร่ืองตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา มีมูลคา 163.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงรอยละ 12.5 ในตลาดอาเซียน เตาอบไมโครเวฟ มีมูลคา 21.4 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 8.8 ในตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา เคร่ืองปรับอากาศและ

สวนประกอบ มีมูลคา 728.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.1 ในตลาด

เยอรมัน และญี่ ปุ น และมอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มีมูลคา 94.1         

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 0.9 ในตลาดไตหวัน เยอรมัน และจีน 

 “คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2565 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาคาดวา

จะปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 3.0-5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ และ

สถานการณเงินเฟอทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภค         

ที่จําเปนมากขึ้น ซึ่งผูบริโภคมีการซอมบํารุงเคร่ืองใชไฟฟาทดแทนการซื้อ

เคร่ืองใชไฟฟาใหม สงผลใหความตองการซื้อสินคาเคร่ืองใชไฟฟาลดลง” 

 

 อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนี

ผลผลิตอยูที่ระดับ 105.4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก PCBA, PWB 

และ IC โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.4, 4.9,  และ 3.5 ตามลําดับ เนื่องจาก   

ความตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่

สิ นค าที่ ป รับ ตั วลดลง ได แก  Semiconductor devices Transistors, 

Printer และ HDD โดยลดลงรอยละ 10.5 , 8.1 และ 5.7 ตามลําดับ 

เนื่องจากมีการจําหนายในประเทศลดลงและคําส่ังซื้อจากตางประเทศลดลง 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส 

มีมูลคา 4,392.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.2 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่มีคําส่ังซื้อเพ่ิมขึ้น ไดแก HDD มีมูลคา 

1,636.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 60.2 ในตลาด จีน สหรัฐอเมริกา 

และฮองกง  และแผงวงจรไฟฟา มีมูลคา 820.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น   

รอยละ 10.9 ในตลาดยุโรป เกาหลีใต และสิงคโปร ในขณะที่สินคาที่มีคําส่ังซื้อ

ลดลง ไดแก วงจรพิมพ มีมูลคา 137.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 8.5     

ในตลาดจีน และสิงคโปร และอุปกรณ ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร และไดโอด          

มีมูลคา 280.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 0.5 ในตลาดจีน ฮองกง และ

สหรัฐอเมริกา 

“คาดการณการผลิตเดือนเมษายน 2565 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

คาดวาจะยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 5.0-7.0 เมื่อเทียบกับ  

เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดโลกยังคงมีความตองการใช      

ชิปเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในการผลิตอุปกรณ IoT 

สินคาสมัยใหม และการผลิตยานยนตไฟฟาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในและ

ตางประเทศ” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 3. อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนมีนาคม ป 2565 มีจํานวน 

172,671 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 10.93 

(%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 6.25 

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของรถยนตกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ 

และรถยนตเพื่อการพาณิชย                  

 การจําหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนมีนาคม ป 2565 

มีจํานวน 87,245 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ   ป 2565 รอยละ 

17.12 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.10 

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการจําหนายรถยนตกระบะ 1 ตัน 

เน่ืองจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 การประกันรายไดเกษตรกร มีการจัดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น การสงเสริมการขายของผูจําหนายรถยนต รวมท้ัง

การจัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว 

การสงออกรถยนต ในเดือนมีนาคม ป 2565  มีจํานวน 

93,840 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 18.11 

(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 10.21 

(%YoY) โดยตลาดสงออกมีการลดลงในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 

แอฟริกา ยุโรป และอเมริกากลางและใต โดยเปนการลดลงของ

รถยนตน่ัง เน่ืองจากการผลิตรถยนตน่ังชะลอตัวบางรุนเพราะขาด

ช้ินสวนและเซมิคอนดักเตอร 

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต      

ในเดือนเมษายน  ป  2565 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน                  

ป  2564 เน่ืองจาก  แนวโนมการฟ น ตัวของตลาดในประเทศ     

อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณสงคราม

ระหวางรัสเซียกับยูเครน และเศรษฐกิจโลก” 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนมีนาคม ป 2565       

มีจํานวน 178,471 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565       

รอยละ 26.04 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน     

รอยละ 2.16 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต

แบบสปอรต 

 การจํ าหน ายรถ จักรยานยนต  ใน เดื อน มีน าคม                 

ป 2565 มียอดจําหนายจํานวน 153,928 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 3.22 (%MoM) แตลดลงจากเดือน

เดียวกันของปกอน  รอยละ 9.28 (%YoY) จากการลดลงของ      

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี, 126-250 ซีซี, 

251-399 ซีซ ีและมากกวาหรือเทากับ 400 ซีซ ี   

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนมีนาคม ป 2565    

มีจํานวน 30,841 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565  รอยละ 

13.51 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

35.35 (%YoY) โดยตลาดส งออกรถ จัก รยาน ยนต สํ า เร็ จ รู ป            

มีการลดลงในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต    

ในเดือนเมษายน ป 2565 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน ป 2564 

เน่ืองจาก แนวโนมการฟนตัวของตลาดในประเทศ อยางไรก็ตาม ยังคง

ตองติดตามผลกระทบจากสถานการณสงครามระหวางรัสเซียกับ

ยูเครน และเศรษฐกิจโลก”  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ํายางขน) 

ลดลงรอยละ 4.85 จากการชะลอตัวของการผลิตท้ังยางแผน 

ยางแทง และน้ํายางขน  

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.48 จากการเพ่ิมขึ้นของ

การผลิตยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และ    

ยางรถแทรกเตอร  

ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.26 ตามการขยายตัวท่ีดี

ของตลาดในประเทศเปนหลัก 

การจําหนายในประเทศ 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ํายางขน) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.12 เปนผลจากความตองการยางแทง       

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.97 ตามการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ  

 ถุงมือยาง เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.29 ตามความตองการ

ใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคในประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

การสงออก 

ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ํายางขน) 

มี มู ล ค า ล ด ล ง ร อ ย ล ะ  6.03 เป น ผ ล จ าก ก า ร ล ด ล ง             

ของการสงออกน้ํายางขนไปตลาดจีนและยางแผนไปตลาด

ญี่ปุน 

ยางรถยนต มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.39 จากการ

ขยายตัวท่ีดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 61.62 จากการชะลอตัว

ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565  

การผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ํายางขน) คาดวาจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของภาคอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศเปนหลัก 

สําหรับการผลิตยางรถยนต คาดวาจะขยายตัวจากเดือนกอน  

จาก อุปสงค ความต อ งการของตลาด ท้ั งในประเทศและ

ตางประเทศ ท่ี มีแนวโนม เพ่ิมสู งขึ้นอยางตอ เนื่ อง ขณ ะท่ี         

การจําหนายยางรถยนตในประเทศ คาดวาจะยังคงขยายตัว    

ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต ในประเทศ            

ในสวนของการผลิตและจําหนายถุงมือยางในประเทศ คาดวา    

จะขยายตัวจากเดือนกอน โดยเปนผลจากแนวโนมความตองการ

ใชถุงมือยางเพ่ือปองกันโรคท่ียังคงอยูในระดับสูง  

การสงออกยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ํายางขน) คาดวาจะยังคงมีมูลคาลงลง โดยเฉพาะในตลาด

สงออกสําคัญอยางจีนท่ียังคงมีมาตรการล็อกดาวนพ้ืนท่ีในเมือง

สําคัญ สําหรับการสงออกยางรถยนต  คาดวาจะมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

จากแนวโนมการขยายตัวท่ี ดีของการส งออกไป ยังตลาด

สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนตลาดหลัก ในสวนของการสงออกถุงมือยาง 

คาดวาจะมีมูลคาลดลงอยางตอเนื่อง จากฐานตัวเลขการสงออก

เม่ือปท่ีผานมาท่ีอยูในระดับสูงและแนวโนมความตองการของ

ตลาดโลกท่ีเริ่มชะลอตัวลงตั้งแตในชวงเดือนสิงหาคม 2564     

เปนตนมา 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

ดัชนีผลผลิต เดือนมีนาคมป 2565 ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 0.04 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีผลผลิต  

หดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน ทอและขอตอพลาสติก หดตัว

รอยละ 15.20 กระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 14.97 และ        

บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 8.79           

ดัชนีการสงสินคา เดือนมีนาคม 2565 ดัชนีการสงสินคา    

หดตัวรอยละ 3.62 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑท่ีหดตัว เชน ทอและขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 14.32 

กระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 9.72 และบรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน  ๆ     

หดตัวรอยละ 6.37 

 การสงออก  เดือนมีนาคมป  2565 มี มูลคา 435.71    

ล าน เหรียญสหรัฐฯ  หรือขยายตัวรอยละ  4.28 เม่ื อ เที ยบกับ          

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑท่ีสงผลใหการสงออกขยายตัว เชน 

กลุมผลิตภัณฑ ใยยาวเด่ียว (HS 3916) ขยายตัวรอยละ 92.48      

กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 24.41  

และกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ  

ท่ีไมเปนแบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 17.48 การสงออก

ขยายตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฟลิปปนส และ

เวียดนาม 

การนําเขา เดือนมีนาคม 2565 มีมูลคา 465.16     

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 1.58 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักท่ีสงผลใหการนําเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัว   

รอยละ 21.35 กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัว

รอยละ 19.71 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกปู พ้ืน (HS 3918) 

ขยายตัวรอยละ 16.39 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน       

แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนเมษายน 2565        

จากสถานการณ ความขัดแยงรัสเซียและยูเครนทําใหราคา    

พลังงานโลกปรับตัวสูงข้ึน และทิศทางราคาน้ํามันดิบมีแนวโนม

ปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหการสงออกสินคาเกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน อาทิ 

เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ มีตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา

เพ่ิมมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

ดัชนีผลผลติ-ดัชนีการส่งสนิค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออก-นาํเข้า  
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสนิคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนาํเข้า 

     ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     ท่ีมา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนี ผลผลิต  เดื อน มีนาคม  ป  2565 อยู ท่ี ระดับ 

107.05 หด ตั วรอ ยละ  0.05 เม่ื อ เที ยบ กั บ ช ว ง เดี ยวกั น       

ของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐานหดตัวรอยละ 0.52 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีการผลิต

หดตัว ไดแก เอทานอล หดตัวรอยละ 8.83 คลอรีน หดตัว  

รอยละ 2.26 และกรดเกลือ หดตัวรอยละ 0.55 สําหรับกลุม

เคมีภัณฑขั้นปลายขยายตัวรอยละ 0.09 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑ ท่ีมีการผลิตขยายตัว ไดแก 

ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 26.17 น้ํายาทําความสะอาด ขยายตัว

รอยละ 25.42 และสบูและเครื่องบํารุงผิว ขยายตัวรอยละ 

6.05  
 

 ดัชนีการสงสินคา เดือนมีนาคม 2565 อยู ท่ีระดับ 

97.18 หดตัวรอยละ 7.68 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน หดตัวรอยละ 

2.41 โดยผลิตภัณฑ ท่ี มีการผลิตหดตัว ไดแก  เอทานอล  

หดตัวรอยละ 15.38 คลอรีน หดตัวรอยละ 2.67 สําหรับกลุม

เคมีภัณฑข้ันปลาย หดตัวรอยละ 9.07 โดยผลิตภัณฑท่ีมีการ

หดตัว ไดแก สีน้ํามัน หดตัวรอยละ 29.13 ปุยเคมี หดตัว     

รอยละ 19.68 และน้ํายาปรับผานุม หดตัวรอยละ 19.01      
 

 การสงออก  เดือนมีนาคม 2565 มูลคาการสงออกรวม 

1,033.46 ล าน เห รี ยญ ส ห รั ฐ ฯ  ข ย าย ตั ว ร อ ย ล ะ  20.46  

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน    

มีมูลคาการสงออก 622.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 

29.86 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับการสงออก

เคมีภัณฑข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 410.57 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 8.53 ผลิตภัณฑ ท่ีสงผลให มูลคาการสงออก

ขยายตัว เชน ปุยเคมี ขยายตัวรอยละ 126.51 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 

ขยายตัวรอยละ 39.82 และเคมีภัณฑอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 

30.07 การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย 

และเวียดนาม 

 การนําเขา  เดือนมีนาคม 2565 มีมูลคาการนําเขา

รวม 2,051.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 27.70 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน

มีมูลคาการนําเขา 1,388.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

ร อ ย ล ะ  22.21 เ ม่ื อ เที ย บ กั บ ช ว ง เดี ย วกั น ข อ งป ก อ น           

สวนเคมีภัณฑข้ันปลายมีมูลคาการนําเขา 662.90 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 41.10 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนเมษายน 2565 

สถานการณปญหาความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ทําให

ราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ราคาตนทุน

วัตถุดิบเพ่ิมขึ้นสงผลตอการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ       

ท่ีเกี่ยวของ 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 7. อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  

 ดัชนีผลผลิต  อยูท่ีระดับ 117.24 หรือหดตัวรอยละ 

2.47 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัวเพ่ิมขึ้น

รอยละ 9.07 เม่ือเทียบกับเดือนกอน  โดยเปนป โตรเคมี       

ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 3.37 เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก PP 

resin และ  PVC resin ห ดตั วร อ ยละ  5 .34  และ  0 .66       

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินคา   อยู ท่ี ระดับ  115.34 หดตัว     

รอยละ 5.27 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตเพ่ิมขึ้น

รอยละ 3.90 เม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยเปนป โตรเคมี       

ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 6.65 เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแก PP 

resin และ SAN resin หดตัวรอยละ 15.80 และ 24.82    

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

การส งออก  การส งออกเดือน มีนาคม  ป  2565              

มีมูลคา 1,198.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 1.29 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตขยายตัวรอยละ 4.66 

เม่ือเทียบกับเดือนกอน ซ่ึงเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    

ขั้นปลาย เชน PP resin และ PS resin เปนตน หดตัวรอยละ 

0.74  และหดตัวในกลุมปโตรเคมีขั้น พ้ืนฐาน เชน Vinyl 

Chloride และ อนุพันธของ Propylene เปนตน       

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย* 

การนํ าเข า เดือนมีนาคม  ป  มี มูลค า 641.28    

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 3.34 เม่ือเทียบกับ

ช วงเดี ยวกันของป ก อน  และขยายตัวรอยละ 21 .51         

เม่ือ เทียบกับ เดือนกอน ซ่ึงขยายตัวในกลุมป โตรเค มี         

ข้ันพ้ืนฐาน เชน Ethylene และ Vinyl Chloride เปนตน 

แตหดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันปลาย เชน PC resin และ PS 

resin เปนตน หดตัวรอยละ 2.23 

คาดการณ แนวโนม  เดือน เมษายน  ป  2565       

คาดวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลง เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน จากการชะลอการนําเขาและ

สงออก โดยเฉพาะปโตรเคมีข้ันพ้ืนฐาน เชน Ethylene และ 

Propylene จากระดับราคาท่ีผันผวนตามราคาน้ํามันดิบ     

ท่ีเปนผลกระทบจากสถานการณสงครามยูเครน-รัสเซีย       

ท่ียืดเย้ือ ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไมพิจารณา   

ปรับขึ้นปริมาณการผลิต ท้ังท่ีหลายประเทศไดคว่ําบาตร

การคาประเทศรัสเซียท่ีเปนผูผลิตพลังงานโลกรายสําคัญ    

แต มีการขายทํากําไรของผู ลงทุน  ทํ าให ราคาป รับ ตัว      

อยางผันผวน 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

ที่ ม า  : สํ านั ก งาน เศ รษ ฐ กิ จ อุ ต สาห กรรม และสถ าบั น เห ล็ ก              

และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนมีนาคม 2565 

มีคา 105.5 หดตัวรอยละ 4.3 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน    

ของปกอน เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น สงผลตอกําลังการซ้ือ

ของผูบริโภคท่ีลดนอยลง เม่ือพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก 

พบวาดัชนีผลผลิตของเหล็กทรงยาวหดตัว แตเหล็กทรงแบน

ขยายตัว โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีค า 104.9 หดตัวรอยละ 7.1 ผลิตภัณฑ        

ท่ีการผลิตหดตัวมากท่ีสุด คือ เหล็กเสนขอออย หดตัวรอยละ 

16.7 รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิดรีดเย็น     

หดตัวรอยละ 12.5 และลวดเหล็กแรงดึงสูง หดตัวรอยละ 

10.6 สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมมีคา 109.4 ขยายตัวรอยละ 1.7 ผลิตภัณฑ      

ท่ีการผลิตขยายตัว คือ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ขยายตัว

รอยละ 31.4 และเหล็กแผนเคลือบดีบุก ขยายตัวรอยละ 0.1 

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑท่ีการผลิตหดตัว ไดแก เหล็กแผน

เคลือบโครเม่ียม เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบ

สังกะสี หดตัวรอยละ 13.4  12.8 และ 11.5 ตามลําดับ                            

 การบริ โภคในประเทศ  ใน เดือน มีนาคม  2565        

มีปริมาณ การบริโภค  1.5 ล าน ตัน  หดตัวรอยละ 23.1       

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีปริมาณการบริโภค

ในกลุม เหล็กทรงยาว 0.6 ลาน ตัน หดตัวรอยละ 32.6       

จากการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรีดรอน หดตัว

รอยละ 31.7  และเหล็กลวด หดตัวรอยละ 42.3 สําหรับ

เหล็กทรงแบนมีปริมาณการบริโภค 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 

15.6 จากการบริโภคเหล็กแผนรีดรอน หดตัวรอยละ 37.3 

รองลงมาคือ เหล็กแผนบางรีดเย็น หดตัวรอยละ 15.8 และ

เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน หดตัว  

รอยละ 14.3 

 การนํ า เข า  ใน เดื อน มีน าคม  2565 มีป ริม าณ       

การนําเขา 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 26.0 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาวมีปริมาณ

การนําเขา 0.2 ลานตัน หดตัวรอยละ 41.7 จากการนําเขา

เหล็กลวด ชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 43.3 (ประเทศ

หลักท่ีไทยนําเขา คือ เวียดนาม ญี่ปุน และจีน) รองลงมาคือ 

เหล็กเสน ชนิด Alloy steel หดตัวรอยละ 29.1 (ประเทศหลัก

ท่ีไทยนําเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต) และลวดเหล็ก     

หดตัวรอยละ 17.8 (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ จีน) สําหรับ

กลุมเหล็กทรงแบน  มีปริมาณการนําเขา 0.7 ลานตัน หดตัว

ร อ ย ล ะ  21.2 จ าก ก า รนํ า เข า เห ล็ ก แ ผ น บ า งรี ด ร อ น           

ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท Carbon steel P&O 

หดตัวรอยละ 42.4  (ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ ญี่ปุน และ

เกาหลีใต) รองลงมา คือ เหล็กแผนบางรีดรอนชนิดเปนมวน

และไมเปนมวน ประเภท Alloy steel หดตัวรอยละ 38.6 

(ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ ญี่ปุน และจีน) และเหล็ก    

แผนบางรีดเย็น ชนิด  Carbon steel หดตัวรอยละ 22.8 

(ประเทศหลักท่ีไทยนําเขา คือ ญี่ปุน และเกาหลีใต)    

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายน 

2565 คาดการณ วา ดัชนีการผลิตลดลงจากชวงเดียวกัน      

ของปกอนเล็กนอย เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ผูบริโภค      

จึงชะลอคําสั่งซ้ือ ท้ังนี้ มีประเด็นสําคัญท่ีควรติดตาม ไดแก 

สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ท่ีสงผลให

เกิดการชะงักของหวงโซการผลิตเหล็ก เนื่องจากมีปริมาณการ

ส งออกสินค า เหล็กจาก รัส เซียและยู เครนลดลง ทํ าให        

ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ตนทุนพลังงาน

และการขนสงยังมีแนวโนมสงูข้ึน ทําใหราคาสินคาเหล็กเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปตามกลไกตลาดเชนเดียวกับหลายสินคา

ท่ีปรับขึ้นราคา และอีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือ การดําเนิน

นโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซ่ึงเปนผูผลิต ผูบริโภค และ

ผูสงออก เหล็กรายใหญของโลก เนื่องจากสงผลตอปริมาณการ

ผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 9. อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

 การผลิตเสนใยสิ่ งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูป หดตัว 

รอยละ 9.88 และ 4.26 เนื่องจากการบริโภคในประเทศยังคง     

ชะลอตัว โดยการผลิตเสนใยสิ่งทอหดตัวจากกลุมเสนใยโพลีเอสเตอร 

ขณะท่ีการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปหดตัวจากกลุมเสื้อผาเด็กสําเร็จรูป 

แมการผลิตเพ่ือการสงออกท้ังเสื้อผากีฬาและชุดชั้นในยังเติบโต

ตอเนื่อง  

 การผลิตผาผืนขยายตัวเล็กนอย รอยละ 3.51 จากการ

ขยายตัวในกลุมผาทอใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร เพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือ

เสื้อผากีฬา ชุดออกกําลังกาย สูทหรือชุดยูนิฟอรม ท่ีขยายตัว

ตอเนื่อง ดวยปจจัยหลักจากตลาดสงออกท่ีขยายตัวตอเนื่อง 13 

เดือน ในตลาดหลักอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ ปุน และเวียดนาม 

ประกอบกับตลาดในประเทศท่ีเริ่มมีสัญญาณการเติบโตเศรษฐกิจ     

ดีขึ้น จากกลุมธุรกิจโรงแรมท่ีเร่ิมเตรียมความพรอมรับการทองเท่ียว 

จึงสั่งซ้ือชุดยูนิฟอรมใหม 

การจําหนายในประเทศ 

 เสน ใยสิ่ งทอ ผ าผืน  และเสื้ อผ าสํ า เร็จ รูป  หดตัว 

รอยละ 14.05  1.93 และ 15.26 ดวยกําลังซ้ือของผูบริโภค      

ในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป ขยายตัว

ตลอด ท้ั งห วงโซ อุ ปทาน เป น เดื อน ท่ี  13  ในตลาดหลั ก         

อยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเวียดนาม โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ 

ผาผืน และกลุมเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ิมขึ้น รอยละ 10.37  24.80 

และ 4.40 (%YoY) 

 

การนําเขา 

  ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัว รอยละ 20.19 และ 

16.80 (%YoY) สวนหนึ่งเพ่ือนําไปใชในการผลิตสินคาเพ่ือ

สงออกตามคําสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหผูประกอบการนําเขา

เพ่ิมข้ึน สําหรับเสื้อผาสําเร็จรูป การนําเขาปรับตัวลดลงตอเนื่อง

เปนเดือนท่ี 10 รอยละ 3.08 (%YoY) จากกําลังซ้ือในประเทศ

จากกลุมนักทองเท่ียวท่ียังไมกลับมา 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 

คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

ขยายตัวตอเนื่อง จากตลาดตางประเทศท่ีมีความตองการ   

อยางตอเนื่องตลอดโซอุปทาน ประกอบกับการผอนคลาย

มาตรการปองกันโควิด-19 ท้ังในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม 

ยังมีปจจัยลบอยางคาระวางเรือ และตนทุนการขนสงท่ีเพ่ิมขึ้น

จะทําใหราคาสินคา วัสดุ แล  ะวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตปรับตัว  

สูงขึ้น กระทบตอตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรม 
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ภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เดือนมีนาคม 2565 

 10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ท่ีมา :   1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนมีนาคม ป 2565       

มีจํานวน 7.60 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565     

รอยละ 11.92 (% MoM) แต ลดลงจากเดื อน เดี ยวกั น       

ของปกอน รอยละ 5.68 (%YoY)  

การจําหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน

มีนาคม ป  2565 มีปริมาณการจําหนาย 3.66 ลานตัน 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 9.89 (%MoM) 

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน  รอยละ 8.69        

(%YoY)  

การส งออกปูนซี เมนต รวม ในเดือนมีนาคม         

ป 2565 มีจํานวน 0.90 ลานตัน  เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 

ป 2565 รอยละ 7.88 (%MoM)  และเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 4.18 (%YoY) เนื่องจากเศรษฐกิจ

ของตลาดสงออกหลักบางประเทศไดเริ่มมีการฟนตัวขึ้นบางแลว

และตลาดเมียนมามีความกังวลตอสงครามรัสเซีย-ยูเครน      

กลัวสินคาขาดแคลนจึงเรงสั่งสินคาเพ่ิมขึ้นมาก 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต    

ในภาพรวมเดือนเมษายน 2565 คาดวาจะชะลอตัวตอเนื่อง    

ไปอีก  เนื่องจากผูบริโภคยังคงไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม และมีวัน

ทํางานนอย เนื่องจากเปนเทศกาลสงกรานต 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมีนาคม 

ป 2565 มีจํานวน 3.93 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 

ป 2565 รอยละ 11.38 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 7.69 (%YoY)  

การจําหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนมีนาคม ป  2565 มีปริมาณการจําหนาย 3.66     

ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 9.89 

(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

8.69 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

มีนาคม ป 2565 มีจํานวน 0.33 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

กุมภาพันธ ป 2565 รอยละ 12.63 (%MoM)  เนื่องจากมีความ

กังวลวาสินคาจะขาดแคลนจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน    

แตเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน กลับปรับตัวลดลง 

รอยละ 43.77 (%YoY) เนื่ องจากฐานตลาดส งออกหลัก       

บางประเทศในปกอนคอนขางสูง  

 คาดการณ แนวโน มของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนเมษายน ป 2565  คาดวา

จะชะลอตัวตอเนื่องไปอีก เปนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  และมีวันหยุดตามเทศกาล               

หลายวัน 


