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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.03 -2.1 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  หดตัว
รอยละ 2.1 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึง่สวนหน่ึงไดรับผลกระทบจากปญหาขอจำกัดในหวงโซอุปทานโลก สงผลให
เกิดการขาดแคลนชิ้นสวนหรือวัตถดุิบบางรายการ 

เม่ือพิจารณาขอมลู MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนกุมภาพันธ 2565  การผลิตขยายตัว 
รอยละ 2.5 เดือนมีนาคม ขยายตัวรอยละ 0.4 และเดือนเมษายน หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.03 

 สำหรับ 3 เดือนท่ีผานมา เดอืนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลาวคือ ในเดือนกุมภาพันธ หดตัวรอยละ 2.6 เดือนมีนาคม 
ขยายตัวรอยละ 8.1 และเดือนเมษายน หดตัวรอยละ 17.0 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนพฤษภาคม 2565 หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน คือ 
 ยานยนต หดตัวรอยละ 9.11 จากการขาดแคลนชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอรท่ีใชผลิตรถยนตบางรุน 

รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา ทำใหการสงออก     
หดตัว 

 Hard Disk Drive หดตัวรอยละ 29.74 จากการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งสวนหนึ่งมาจากผลกระทบของ
มาตการการควบคมุโควิด-19 ของประเทศจีน 

 เม็ดพลาสติก หดตัวรอยละ 15.59 จากการปดซอมบำรุงของผูผลิตบางราย 
อุตสาหกรรมสำคัญท่ียังขยายตัวในเดือนพฤษภาคม 2565 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
 การกลั่นน้ ำมัน  เพิ่ มขึ้นรอยละ 13.06 เนื่ องจากหลั งการผอนคลายมาตรการควบคุม               

การแพรระบาดโควิด-19 ทำใหการเดินทางทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งการ
ทองเท่ียวในประเทศและตางประเทศ 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้นรอยละ 7.29 ตามความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก   
ที่ขยายตัวตอเนื่อง 

 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI 9.7 -2.0 -8.3 -3.6 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -17.0 7.5 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนพฤษภาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เดอืนพฤษภาคม 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลคา 1,487.20     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวจากเครื่องจักรใชในการกอสราง
และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในการแปรรูปโลหะ และสวนประกอบ เครื่องยนต เพลาสงกำลังและสวนประกอบ  
อ่ืน ๆ เครื่องจักรและอุปกรณ ใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก และเครื่องจักรใชในการแปรรูปไม และ
สวนประกอบ เปนตน 

      การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลคา 10,831.7      
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 16      
โดยสินคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก อุปกรณ สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประเภทแผงวงจรไฟฟา 
ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณกึ่งตัวนำ ปุย และ ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เคมีภัณฑประเภทเคมีภัณฑอนินทรีย 
และสารปรุงแตงท่ีใชหลอลื่นหรือเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 162 โรงงาน เทากันกับ        
เดอืนเมษายน 2565 แตลดลงจากเดือนเดยีวกนัของปกอน รอยละ 27.35 (%YoY) 

 มูลคาเงินลงทุนรวมจากโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลคารวม 
20,585 ลานบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2565 รอยละ 25.08 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน    
ของปกอนรอยละ 67.26 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานเร่ิมประกอบกจิการมากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2565 คือ อุตสาหกรรมการ
ทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 18 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการ
ขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดนิจำนวน 12 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 คอื อตุสาหกรรมผลิต ประกอบหรือซอมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  ผลิตภัณฑที่ เปนตัวกึ่งนำ จำนวนเงินทุน 9,221 ลานบาท รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการทำเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี จำนวนเงินทุน 2,627 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

 

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานที่ปดดำเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน 2565 รอยละ 64.58 (%MoM) และเพ่ิมข้ึนจากเดอืนเดยีวกนัของปกอนรอยละ 16.18 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนพฤษภาคม 2565 มมีูลคารวม 1,214 ลานบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 
2565 รอยละ 24.17 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดยีวกันของปกอนรอยละ 47.1 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมท่ีมีจำนวนโรงงานที่มีการเลิกประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนพฤษภาคม 2565 คือ 
อุตสาหกรรมการขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 15 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการดูดทราย
จำนวน 7 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม 2565 คือ อุตสาหกรรม       
การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม มูลคาเงินลงทุน 158 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำ
สวนประกอบสำหรับใชในการกอสรางอาคาร มลูคาเงนิลงทุน 125 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดอืนพฤษภาคม 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดั ชนี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมอาหาร เดื อน
พฤษภาคม 2565 หดตัว (%YoY) รอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตหดตัว     
มีดังนี้ 1) น้ำมันปาลม หดตัวรอยละ 23.0 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำมันปาลมบริสุทธ์ิ เนื่องจากความตองการใชในอุตสาหกรรม
อาหารยังคงชะลอตัว จากการที่ราคาวัตถุดิบยังคงอยูในระดับสูง 
สำหรับน้ำมันปาลมดิบ หดตัวเนื่องจากความตองการใชในประเทศ
ทั้ งการบริโภคและนำไปผลิตไบโอดี เซลลดลงเมื่อเทียบกับ        
ชวงเดียวกันของปกอน นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากผลผลิตปาลม
น้ำมันลดลง เนื่องจากฝนตกหนักสงผลใหน้ำทวมในพ้ืนที่สวน
ปาลม 2) อาหารสัตวสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 3.7 จากสินคาสำคัญ 
ไดแก  อาหารสุกรสำเร็จรูป เนื่องจากวัตถุดิบที่ ใชผลิต เชน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง จากการที่ฝนตก    
ในหลายพ้ืนที่สงผลใหผลผลิตมีไมเพียงพอ ประกอบกับจำนวนสุกร         
ที่ลดนอยลงจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร สงผลใหผูผลิตอาหาร
สัตวชะลอการผลิต สำหรับอาหารสัตวเลี้ยงสำเร็จรูป หดตัวจาก
ตลาดในประเทศ 3) ประมง หดตัวรอยละ 2.8 จากสินคาสำคัญ 
ไดแก กุงแชแข็ง เนื่องจากตลาดทั้งในและตางประเทศชะลอตัว 

อยางไรก็ตาม ยังมีดัชนสีินคาอาหารบางรายการขยายตัว ดังนี้  
1) มันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 26.4 จากสินคาสำคัญคือ      
แปงมันสำปะหลัง จากความตองการบริโภคของตลาดในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซ่ึงเปนตลาดสงออกหลัก เพื่อใช
เปนสินคาทดแทนแปงขาวโพดในชวงที่มีราคาสูง 2) เคร่ืองปรุงรส
อาหารประจำโตะและเครื่องประกอบอาหาร ขยายตัวรอยละ 12.3 
จากสินคาสำคัญคือ เคร่ืองปรุงรสประจำโตะอาหาร เนื่องจากบาง
บริษัทมีคำสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้นจากตลาดตางประเทศ ประกอบกับวัตถุดิบ
เขาโรงงานมีปริมาณมากกวาชวงเดียวกันของปกอน และผงชูรส 
ขยายตัว จากการผอนคลายมาตรการของรัฐบาล ทำใหรานอาหาร
เปดใหนั่งทานได 3) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 4.6 จากสินคาสำคัญ
คือ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายขาว จากความ
ตองการบริโภคในประเทศสูงขึ้น 4) ผักและผลไมแปรรูป ขยายตัว
รอยละ 3.6 จากสับปะรดกระปอง จากความตองการบริโภคทั้ง
ตลาดในและตางประเทศ โดยตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก อเมริกา  
เยอรมนี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  5) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 
1.7 จาก แฮม ไสกรอก จากการผอนคลายมาตรการตาง ๆ ทำให
สินคาดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดในประเทศ 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 19.3 
โดยกลุมสินคาอาหารที่ขยายตัว เชน 1) ผลไมกระปองอ่ืน ๆ ขยายตัวรอยละ 
154.2 2) สับปะรดกระปอง ขยายตัวรอยละ 52.7 3) เคร่ืองปรุงรสประจำ
โตะอาหาร ขยายตัวรอยละ 34.0 4) น้ำดื่มบริสุทธิ ์ขยายตัวรอยละ 17.4 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนพฤษภาคม 2565   
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 39.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
จากสินคาดังนี้ 1) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำมันปาลม เนื่องจากราคาน้ำปาลมดิบในตลาดโลกอยูในระดับสูง ทำให
ผูผลิตสงออกน้ำมันปาลมดิบอยางตอเนื่อง 2) ผักผลไม จากสินคาสำคัญคือ 
ผลไมสดแช เย็น  แชแข็ง และแห ง โดยมีจีน เปนตลาดสงออกสำคัญ  
3) ผลิตภัณฑมันสำปะหลงั เนื่องจากจีนซ่ึงเปนตลาดหลักไดนำเขามนัเสนเพ่ือ
ใช ในการผลิตเอทานอล อาหารสัตว และแปงมันสำปะหลังเพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร และ 4) น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญ
คือ น้ำตาลทราย ในตลาดอินโดนีเซีย และกัมพูชา 

 
คาดการณแนวโนม คาดวาดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเดือน

มิถุนายน 2565 ในภาพรวมมีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบชวงเดียวกัน     
ของปกอน เนื่องจากการผอนคลายมาตรการของรัฐ รวมถึงนโยบายเปดประเทศทำให
มีนักทองเที่ยวเขามาชวยกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ อยางไรก็ตาม 
ยังคงตองติดตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบสินคาอาหาร ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
สถานการณเงินเฟอรวมถึงพลังงานที่ปรับตัวสูงข้ึน สำหรับมูลคาการสงออก           
มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจและการคาโลก        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
114.7 ปรับตัวลดลงรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน       
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก สายเคเบิ้ล กระติกน้ำ
รอน สายไฟฟา เคร่ืองซักผา  หมอหุงขาว เตาอบไมโครเวฟ พัดลม
ตามบาน และตูเย็น โดยลดลงรอยละ 42.2, 34.3, 24.8, 23.3, 
20.2, 19.9, 3.4 และ 2.3 ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคา
ในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคา      
ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก  มอเตอรไฟฟา คอมเพรสเซอร และ      
หมอแปลงไฟฟา โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 11.0, 1.6 และ 0.7 ตามลำดับ 
เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศ
เพิ่มข้ึน 

 การส งออก เค ร่ือ งใช ไฟ ฟ า  มี มู ลค า 2,200.1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน 

 
 “คาดการณ การผลิต เดื อนมิถุ นายน 2565 อุ ตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาคาดวาจะปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 1.0-3.0   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ เงิน เฟ อรวม ถึงราคาพลั งงานที่ ป รับตั วสู ง ข้ึ น          
อยางตอเนื่อง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
91.8 ปรับตัวลดลงรอยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก HDD และ PCBA 
เนื่องจากมีการจำหนายในประเทศลดลงและคำสั่งซื้อจาก
ตางประเทศลดลง ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก PWB, 
Printer, IC และ Semiconductor devices Transistors โดย
เพิ่มข้ึนรอยละ 23.9, 17.6, 6.9 และ 1.1 ตามลำดับ เนื่องจาก
ความตองการสินคาของตลาดในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส มีมูลคา 2,791.4     
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 5.0 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน 

 
“คาดการณการผลิตเดือนมิถุนายน 2565 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนกิส คาดวาจะปรับตัวลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 
0.5-2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ส ถ าน ก า รณ ก าร เงิ น เฟ อ ที่ ส ง ผ ล ให ผู ป ร ะก อ บ ก าร              
ต องแบก รับภาระตนทุนด านต าง ๆ  ที่ เพิ่ ม ข้ึน  รวม ถึง          
การขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอรและ
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสทำให ไมสามารถผลิตได เพียงพอ        
ตอความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกได” 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอตุสาหกรรมรถยนต์

ปรมิาณการจําหนา่ย ปรมิาณการสง่ออก

ปรมิาณการผลติ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2565 มีจำนวน 

129,231 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2565 รอยละ 9.72 

(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 7.80 

(%YoY) จากการปรับลดลงของรถยนตนั่ง รถยนตกระบะ 1 ตัน และ

อนุพันธ โดยการผลิตลดลงเนื่องจากการขาดแคลนชิ้นสวนและ     

เซมิคอนดักเตอรของรถยนตบางรุน                 

 การจำหนายรถยนต ในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม          

ป 2565 มีจำนวน 64,735 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2565     

รอยละ 2.06 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน     

รอยละ 15.71 (%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง 

รถยนตกระบะ 1 ตัน รถยนตเพ่ือการพาณิชย และรถยนต PPV รวมกับ 

SUV เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 การประกันรายไดเกษตรกร มีการจัดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมากข้ึน และการผอนคลายมาตรการปองกันโควิด-19    

ทำใหเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวฟนตัว 

การส งออกรถยนต  ใน เดือนพฤษภาคม ป  2565             

มี จำนวน  76 ,937  คัน เพ่ิ ม ข้ึนจากเดือน เมษายน ป  2565          

รอยละ 38.14 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน    

รอยละ 3.20 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการลดลงในตลาดเอเชีย 

ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางและใต 

 

“คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต               

ใน เดือนมิถุนายน  ป  2565 ลดลงเมื่ อ เทียบกับ เดือนมิถุนายน                  

ป  2564 เนื่องจาก ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณ     

การล็อกดาวนในประเทศจีน สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน ราคา

น้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาก และการขาดแคลนชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอร” 

 

 

 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มูลรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์

ปรมิาณการจําหน่าย 
ปรมิาณการส่งออก 
ปรมิาณการผลิต 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2565   

มีจำนวน 157,940 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ป 2565  รอยละ 

20.81 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

14.05 (%YoY) จากการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนตแบบ

อเนกประสงค และแบบสปอรต 

 การจำหนายรถจักรยานยนต  ในเดือนพฤษภาคม                 

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 162,352 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน

เมษายน ป 2565 รอยละ 33.24 (%MoM) และเพิ่มข้ึนจากเดือน

เดียวกันของปกอน รอยละ 14.43 (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของยอด

จำหนายรถจักรยานยนตขนาด 111-125 ซีซี, 126-250 ซีซี และ

มากกวาหรือเทากับ 400 ซีซ ี   

 การสงออกรถจกัรยานยนต ในเดือนพฤษภาคม ป 2565 

มีจำนวน 28,529 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ป 2565 รอยละ 

6.25 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 23.91 

(%YoY)                  

  

“คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนมิถุนายน ป 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ป 2564 

เนื่องจาก ยังคงตองติดตามผลกระทบจากสถานการณการล็อกดาวน

ในประเทศจีน สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน ราคาน้ำมันที่เพ่ิมข้ึน

มาก และการขาดแคลนชิ้นสวนและเซมิคอนดักเตอร”  
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4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 
ลดลงรอยละ 2.64 จากการชะลอตัวของการผลิตน้ำยางขนเปน
หลัก 

ยางรถยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 3.90 จากการเพิ่มข้ึน    
ของการผลิต ยางรถยนตนั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและ
รถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 0.11 ตามการชะลอตัวของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

ลดลงรอยละ 1.17 สาเหตจุากความตองการยางแทงที่ลดลง  
ยางรถยนต เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.52 ตามการขยายตัว 

ของตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturer)    
เปนหลัก  

 ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 32.41 ตามความตองการใช
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศที่ลดลง ซึ่งเปนผลจาก
ปริมาณผูปวยโรคโควิด-19 ที่ลดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยาง

ขน) มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.94 เปนผลจากการขยายตัวของ
การสงออกยางแทงไปตลาดสหรัฐอเมริกา และน้ำยางขน       
ไปตลาดจีน 

ยางรถยนต มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.53 จากการ
ขยายตัวท่ีดีของการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน 

ถุงมือยาง มีมลูคาลดลงรอยละ 44.97 จากการชะลอตัว
ของตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

 
 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565  
การผลิตยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ

น้ำยางขน) คาดวาจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต อ งการของตลาดต า งป ระ เทศโดย เฉพ าะตลาด
สหรัฐอเมริกาและตลาดจีนท่ีเร่ิมมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สำหรับการ
ผลิตยางรถยนต คาดวาจะยังคงขยายตัวจากความตองการของ
ตลาดตางประเทศที่ยังคงอยูในระดับสูง ขณะที่การจำหนายยาง
รถยนตในประเทศ คาดวาจะขยายตัวตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวนของการผลิตและ
จำหนายถุงมือยางในประเทศ คาดวาจะชะลอตัวตามความ
ตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศท่ีลดลง ซึ่งเปนผล
จากจำนวนผูปวยโรคโควิด-19 ที่มีแนวโนมลดลง 

การสงออกยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และ
น้ำยางขน) คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกไปยัง
ตลาดสำคัญอยางสหรัฐอเมริกาและจีน สำหรับการสงออกยาง
รถยนต คาดวาจะมีมูลคาเพิ่มข้ึน อยางตอเนื่องจากแนวโนมการ
ขยายตวัที่ดีของการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาด
หลัก ในสวนของการสงออกถุงมือยาง คาดวาจะมีมูลคาลดลง
อยางตอเนื่องจากฐานตัวเลขการสงออกเมื่อปที่ผานมาที่อยูใน
ระดับสูง  ราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงจากชวงที่ผานมา และ
แนวโนมความตองการของตลาดโลกที่ชะลอตัวลง ซึ่งเปนผลจาก
จำนวนผูปวยโรคโควิด-19 ทั่วโลกที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

ดัชนีผลผลิต เดือนพฤษภาคมป 2565 ดัชนีผลผลิต    

หดตัวรอยละ 2.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนี

ผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ กลุมผลิตภัณฑ เชน กลุมผลิตภัณฑกระสอบ

พลาสติก หดตัวรอยละ 16.67 กลุมผลิตภัณฑทอและขอตอพลาสติก 

หดตัวรอยละ 4.33 และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ หดตัวรอยละ 

4.97            

ดัชนีการสงสินคา เดือนพฤษภาคม 2565 ดัชนีการสงสินคา 

หดตัวรอยละ 2.68 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

ผลิตภัณฑที่หดตัว เชน กระสอบพลาสติก หดตัวรอยละ 14.44 ทอและ   

ขอตอพลาสติก หดตัวรอยละ 6.99  และบรรจุภัณฑพลาสติก อื่น ๆ  หดตัว

รอยละ 10.37 

 การสงออก  เดือนพฤษภาคมป 2565 มีมูลคา 409.82 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 11.70 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่สงผลใหการสงออกขยายตัว เชน   

กลุมผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 128.60  

กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัวรอยละ 

43.91 และกลุมผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอื่น ๆ 

ที่ไมเปนแบบเซลลูลาร (HS 3920) ขยายตัวรอยละ 16.11 การสงออก

ขยายตัวในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และ

มาเลเซีย 

การนำเขา เดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลคา 472.22 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 2.86 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาขยายตัว 

เชน กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน (HS 3924) ขยายตัว   

รอยละ 38.39 กลุมผลิตภัณฑใยยาวเดี่ยว (HS 3916) ขยายตัว

รอยละ 31.04 และกลุมผลิตภัณฑเครื่องประกอบของอาคาร (HS 

3925) ขยายตัวรอยละ 20.40        

แนวโนม อุตสาหกรรมพลาสติก  เดือนมิ ถุนายน 2565 

สถานการณพลังงานที่สูงข้ึนทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย  

สินคาตาง ๆ เริ่มมีการปรับขึ้นราคาเพิ่มข้ึน ซึ่ งคาดวาสินคา     

จะทยอยแพงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงผูประกอบการบางราย     

เร่ิมใหความสนใจยกเลิกบรรจุภัณฑที่ยากตอการรีไซเคิล สงผลให

การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่เกี่ยวของลดลงตามความตองการของ

ผูบริโภค เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 
 
 
 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการส่งสินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเขา้  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

     ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                     

ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนพฤษภาคม ป 2565 อยูที่ระดับ 

102.48 ขยายตัวรอยละ 1.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน     

ของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐานขยายตัวรอยละ 3.02 

ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก เอทานอล ขยายตัว

รอยละ 13.58 กรดเกลือ ขยายตัวรอยละ 3.47 และโซดาไฟ 

ขยายตัวรอยละ 1.58 สำหรับกลุมเคมีภัณฑข้ันปลาย ขยายตัว

รอยละ 0.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑ   

ที่มีการผลิตขยายตัว ไดแก น้ำยาลางจาน ขยายตัวรอยละ 

29.94 น้ำยาปรับผานุม ขยายตัวรอยละ 12.42 และสบูและ

เครื่องบำรุงผิว ขยายตัวรอยละ 11.24 
 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  2565  

อยูที่ระดับ 95.96 หดตัวรอยละ 10.29 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยดัชนีการสงสินคาในกลุมเคมีภัณฑ 

ข้ันปลาย หดตัวรอยละ 13.58 โดยผลิตภัณฑที่มีการหดตัว 

ไดแก ปุยเคมี หดตัวรอยละ 35.46 สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 

34.76 และผงซักฟอก หดตัวรอยละ 27.37 ในสวนกลุม

เคมีภัณฑพ้ืนฐาน ขยายตัวรอยละ 4.49 โดยผลิตภัณฑที่มีการ

ผลิตขยายตัว ไดแก เอทานอล ขยายตัวรอยละ 15.31 และ

กรดเกลือ ขยายตัวรอยละ 4.99      
 

 การสงออก  เดือนพฤษภาคม 2565 มูลคาการสงออก

รวม 911.76 ล าน เหรี ยญ สหรั ฐฯ ขยายตั วร อยละ 6.49  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน     

มีมูลคาการสงออก 522.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 

2.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สำหรับการสงออก

เคมีภัณฑข้ันปลาย มีมูลคาการสงออก 389.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวรอยละ 12.95 ผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออก

ขยายตั ว เชน เคมีภัณฑอนินทรีย  ขยายตั วรอยละ 49.56 

เคร่ืองสำอาง ขยายตัวรอยละ 17.06 และสารลดแรงตึงผิว ขยายตัว

รอยละ 16.38 การสงออกขยายตัวในหลาย ๆ ตลาด เชน จีน 

อินเดีย ญี่ปุน และเวียดนาม 

 การนำเขา  เดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลคาการ

นำเขารวม 2,166.24 ล านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 

รอยละ 18.17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุม

เคมีภัณฑพ้ืนฐานมีมูลคาการนำเขา 1,340.22 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 24.61 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน สวนเคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 826.01 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.03 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน   

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนมิถุนายน 2565 

ธุรกิจคาปลีกคอย ๆ ฟนตัวดีข้ึน ตามความเช่ือมั่นในการใชจาย

และกำลังซื้อของผูบริโภคที่เพิ่มข้ึน โดยกลับมาใชชีวิตประจำวัน

ตามปกติจากการผอนคลายการควบคุมโรคและมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการฟนตัวของรายไดภาคเกษตร 

สงผลตอผลิตภัณฑเคมีภัณฑที่เกี่ยวของมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 103.95 หรือหดตัวรอยละ 
15.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัวลดลง
รอยละ 4.93 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี        
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 22.87 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS 
resin และ PE resin หดตัวรอยละ 51.25 และ 24.89 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดัชนีการสงสินคา  อยูที่ ระดับ 105.13 หดตัว     
รอยละ 6.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับ
เพิ่มข้ึนรอยละ 8.15 เม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Ethylene หดตัวรอยละ 19.11 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน และปโตรเคมีข้ันปลาย ไดแก EPS 
resin และ PE resin หดตัวรอยละ 44.95 และ 7.93 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การสงออก  เดือนพฤษภาคม ป  2565 มีมูลคา 
1,149.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 5.21       
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 3.67 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นปลาย เชน PS resin เปนตน และหดตัวในกลุมปโตรเคมี
ขั้นพื้นฐาน เชน Propylene เปนตน         

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย* 

การนำเขา เดือนพฤษภาคม ป 2565 มีมูลคา 
623.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 6.86     
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และขยายตัวรอยละ 
8.34 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งขยายตัวในกลุมปโตรเคมีข้ัน
ปลาย เชน PP resin และ PE resin เปนตน ขยายตัวรอยละ 
9.10 แตหดตัวในกลุมปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน เชน Propylene 
เปนตน รอยละ 3.91 

คาดการณ แนวโนม  เดื อนมิ ถุนายน 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
น้ ำมั นดิ บที่ เป นผลกระทบจากสถานการณ ส งคราม      
รัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไม
พิจารณาปรับข้ึนปริมาณการผลิต ทั้ งที่หลายประเทศ       
ไดคว่ำบาตรการคากับประเทศรัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงาน
รายสำคัญ  แตสหรัฐเร่ิมมีการปรับตัวเพิ่มแทนขุดเจาะน้ำมัน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 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 ในเดือนพฤษภาคม 

2565 มี ค า  104.9 ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  9.6 เมื่ อ เที ย บ กั บ         

ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการกอสรางภาคเอกชน

ชะลอตัว เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก พบวาดัชนีผลผลิต

หดตัวทั้งเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ     

ในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 100.8 

หดตัวรอยละ 13.4 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ 

เหล็กเสนกลม หดตัวรอยละ 35.4 รองลงมาคือ ลวดเหล็ก

โครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น หดตัวรอยละ 28.7 และ

เหล็กเสนขอออย หดตัวรอยละ 28.2  สำหรับผลิตภัณฑ     

ในกลุมเหล็กทรงแบน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีคา 112.3 

หดตัวรอยละ 5.8 ผลิตภัณฑที่การผลิตหดตัว คือ เหล็กแผน

รีดเย็น หดตัวรอยละ 19.3 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัว

รอยละ 11.7 และเหล็กแผนเคลือบโครเมียม หดตัวรอยละ 

9.3                           

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2565     

มีปริมาณการบริโภค 1.5 ล านตัน หดตั วรอยละ 17.6 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อคาดวา

ราคาเหล็กจะปรับตัวลดลง โดยกลุมเหล็กทรงยาวมีการ

บริโภค 0.6 ลานตัน หดตัวรอยละ 14.6 จากการบริโภคเหล็ก

ลวด หดตัวรอยละ 33.5 และเหล็กเสนและเหล็กโครงสราง  

รีดรอน หดตัวรอยละ 6.8 สำหรับกลุม เหล็กทรงแบน          

มีปริมาณการบริโภค 0.9 ล านตัน หดตั วรอยละ 19.2       

จากการบริโภคเหล็กแผนเคลือบยกเวนสังกะสีและดีบุก     

หดตัวรอยละ 39.7 รองลงมาคือเหล็กแผนเคลือบสังกะสี  

ชนิด HDG และ EG หดตัวรอยละ 27.7  และเหล็กแผนบาง

รีดเย็น หดตัวรอยละ 8.2 

 การนำเขา ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีปริมาณ 

การนำเขา 0.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 21.4 เมื่อเทียบกับ 

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงยาว 

มีปริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน หดตัวรอยละ 17.2 จากการ

นำเขาเหล็กลวด ประเภท Alloy steel หดตัวรอยละ 36.7 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมาคือ เหล็กลวด 

ประเภท Carbon steel หดตัวรอยละ 30.6 (ประเทศหลัก    

ที่ไทยนำเขา คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุน และจีน) และ

เหล็กเสน ประเภท  Alloy steel หดตัวรอยละ 23.1 (ประเทศหลัก

ที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน และจีน) สำหรับกลุมเหล็กทรงแบน     

มีปริมาณการนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 22.5 จากการ

นำเขาเหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืนยกเวนสังกะสีและดีบุก หดตัว

รอยละ 42.9 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) รองลงมาคือ 

เหล็กแผน เคลือบสั งกะสีชนิด  Galv.sheet (HDG) หดตั ว    

รอยละ 36.4  (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ จีน) และเหล็ก

แผนบางรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ประเภท Alloy 

steel  หดตัวรอยละ 18.5  (ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ 

ญี่ปุน) 

 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนมิถุนายน 

2565 คาดการณวา ดัชนีการผลิตลดลงจากชวงเดียวกัน     

ของปกอน เนื่องจากราคาเหล็กโลกมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม

ยังมีประเด็นที่อาจสงผลใหราคาเหล็กลดลงไมมากนัก เชน 

ตนทุนพลังงานและการขนสงทีย่ังมีแนวโนมสูงข้ึน และประเด็น

เรื่องนโยบายเก่ียวกับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศตาง ๆ 

เชน นโยบายของจนีในการลดปริมาณการผลิตเหล็ก เพื่อบรรลุ

เปาหมายดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากจีนเปนผูผลิต ผูบริโภค 

และผูสงออกเหล็กรายใหญของโลก และนโยบายของอินเดีย 

เรื่ อ งก าร ข้ึนภ าษี ส งออกแร เห ล็ ก แล ะ เห ล็ กขั้ น กลาง            

บางประเภท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 

     เสนใยสิ่งทอหดตัวเล็กนอยรอยละ 0.74 เนื่องจากการบริโภค
ในประเทศยังคงชะลอตัว โดยหดตัวจากกลุมเสนใยโพลเีอสเตอร 

  ผาผืนและเสื้อผาสำเร็จรูปขยายตัวรอยละ 9.54 และ 4.42 
จากการขยายตัวในกลุมผาทอใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร และกลุมเสื้อผา
กีฬา ชุดออกกำลั งกาย สูทหรือชุดยูนิฟอรมที่ ขยายตั วตอเนื่ อง        
ปจจัยหลักเนื่องจากตลาดตางประเทศที่ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 15 
จากความตองการของประเทศคูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และจีน 
การจำหนายในประเทศ 

   เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป หดตัวรอยละ 1.25 และ 
16.75 ดวยกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบ
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงข้ึน จากราคาพลังงานและอาหารที่ปรับตัว
สูงข้ึน สงผลใหเกิดการระมัดระวังการจับจายใชสอยกลุมสินคา
ฟุมเฟอย  

  ผาผืนขยายตัวรอยละ 7.94 รองรับความตองการวัตถุดิบ
เพื่อการสงออกที่ขยายตวั   

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 
 

การนำเขา 
  ดายและเสนใย และผาผืน ขยายตัว รอยละ 31.92 และ 15.78    

สวนหนึ่งเพื่อนำไปใชในการผลิตสินคาเพื่อสงออกตามคำสั่งซื้อ      
ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหผูประกอบการนำเขาเพิ่มขึ้น สำหรับเสื้อผาสำเร็จรูป 
การนำเขาปรับตัวเพิ่มข้ึน เปนเดือนที่ 2 รอยละ 25.94 จากจีน  ญี่ปุน 
และสหรัฐอเมริกา 
การสงออก 

  กลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว
ตลอดทั้ งห วงโซ อุ ปทานเป น เดื อนที่  15 ในตลาดหลั ก                    
อยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และจีน โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ 
ผาผืน และกลุมเสื้อผาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 35.7  17.00 และ 
15.10 ตามลำดับ 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565 
คาดวา ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ขยายตัว

จากตลาดตางประเทศที่มีความตองการตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน 
ประกอบกับการยกเลิกมาตรการล็อกดาวนหลังจากการใชนโยบาย 
“Zero Covid” ของจีน ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 และมาตรการ
กระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐอาทิ การยกเลิก Thailand 
Pass อยางไรกต็าม ยังมปีจจัยลบอยางตนทุนการผลิตท่ีปรับตัว
สูงข้ึน จากภาวะเงินเฟอ คาเงินบาทที่ผันผวน รวมทั้งการ
ระบาดโควิดโอมิครอนสายพันธุใหมในสหรัฐอเมริกา และยุโรป 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนพฤษภาคม      
ป 2565 มีจำนวน 7.30 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน 
ป  2565 รอยละ 2.03 (% MoM) แต ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอน รอยละ 6.17 (%YoY)  

การจำหนายปูนซีเมนตรวมในประเทศ ในเดือน
พฤษภาคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.16 ลานตัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ป 2565 รอยละ 4.32 (%MoM) 
แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 17.14      
(%YoY)  

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนพฤษภาคม   
ป 2565 มีจำนวน 0.50 ลานตัน  ลดลงจากเดือนเมษายน 
ป 2565 รอยละ 52.09 (%MoM)  และลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 62.94 (%YoY) โดยเปน
การลดคำสั่งซื้อจากตลาดฟลิปปนส  บังกลาเทศ  และ 
เมียนมา  รอยละ 97.32  77.88  และ   58.66 ตามลำดับ 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซี เมนต  ในภาพรวมเดือนมิถุนายน 2565 คาดวา       
จะหดตัวตอเนื่อง  เนื่องจากผูบริโภคในประเทศรวมทั้ง
ตล าดส งออกหลั ก ได รั บ ผล กระท บทางเศ รษฐกิจ           
จากคาครองชีพท่ีสูงข้ึนมากจากผลกระทบของความขัดแยง
รัสเซีย-ยูเครน    

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
สำนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

การผลิ ตซี เมนต  (ไม รวม ปูนเม็ ด) ใน เดื อน
พฤษภาคม ป 2565  มีจำนวน 3.73 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเมษายน ป 2565 รอยละ 6.12 (%MoM) แตลดลงจาก
เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 9.69 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     
ในเดือนพฤษภาคม ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.16 
ลานตัน เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน ป 2565 รอยละ 4.32  
(%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 
16.83 (%YoY) 

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน
พฤษภาคม ป 2565 มีจำนวน 0.25 ลานตัน ลดลงจากเดือน
เมษายน ป 2565  รอยละ 29.02 (%MoM) และเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 48.83 (%YoY)  จากการ
ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดเมียนมา  ฟลิปปนส  รอยละ 59.10  
และ 8.66  ตามลำดับ  

 คาดการณ แนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนมิถุนายน ป 2565  คาดวา
จะหดตัวตอเนื่อง  เนื่องจากผูบริโภคไดรับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากคาครองชีพที่สูงขึ้นมาก  ซึ่งเปนผลกระทบจาก
ความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ประกอบกับการเขาสู  
ฤดูฝนแลว 


