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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

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

MPI -9.5 5.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.03 -2.0 -0.2 6.4 14.9 3.4 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  ขยายตัว
รอยละ 3.4 จากชวงเดียวกันของปกอน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมถึงตลาดสงออก
ยังคงขยายตัวได ซึ่งสวนหน่ึงไดรับอานิสงสจากการออนคาของเงินบาท และดัชนีคาระวางเรือระหวางประเทศ          
ในเสนทางสำคัญท่ีปรับลดลงอยางตอเน่ือง 

เมื่อพิจารณาขอมูล MPI ยอนหลัง 3 เดือน เทียบกับปกอน (%YoY) เดือนมิถุนายน 2565  การผลิตหดตัว
เล็กนอยรอยละ 0.2 เดือนกรกฎาคม ขยายตัวรอยละ 6.4 และเดือนสิงหาคม ขยายตัวรอยละ 14.9 

 สำหรับ 3 เดือนที่ผานมา เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี กลาวคือ ในเดือนมิถุนายน หดตัว  
รอยละ 0.3  เดือนกรกฎาคม หดตัวรอยละ 2.2 และเดือนสิงหาคม ขยายตัวรอยละ 4.1 

อุตสาหกรรมสำคัญท่ีสงผลให MPI เดือนกันยายน 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน คือ 
 รถยนต ขยายตัวรอยละ 25.98 จากปญหาการขาดแคลนชิปในปน้ีคลี่คลายลง ผูผลิตสามารถทยอยผลิต

และสงมอบรถยนตไดเพิ่มขึ้น รวมถงึการจำหนายในประเทศและการสงออกขยายตัวดี  
 การกลั่นปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 21.68 จากการเปดประเทศเต็มรูปแบบและการทองเที่ยว   

ฟนตัว สงผลใหความตองการใชน้ำมันเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เติบโตตามไปดวย นอกจากนี้มีการหยุดซอมบำรุง
โรงกลั่นบางรายในปกอน ทำใหฐานการผลิตต่ำ ขณะที่การผลิตในปนี้ดำเนินการไดตามปกติ 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 10.59 ตามตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลกที่มีความตองการ
ตอเนื่อง 

 รถจักรยานยนต ขยายตัวรอยละ 72.69 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก 
รวมถึงไดรับอานิสงสจากฐานต่ำในปกอน ซึ่งเปนชวงท่ีมีการแพรระบาดของโควิด-19 คอนขางรนุแรง  

 น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 34.41 เนื่องจากมีผลผลิตปาลมน้ำมันออกสูตลาดเปนจำนวนมาก 
ทั้งนี้ในชวงกอนหนา ปาลมน้ำมันมีราคาสูง เกษตรกรจึงเรงบำรุงตนและผลปาลม ทำใหในปนี้ไดผลผลิตคอนขางมาก 

 

 

 

Indicators 2564 2565 

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

MPI 9.3 2.9 3.3 1.5 2.1 -2.6 8.1 -17.0 7.6 -0.3 -2.2 4.1 -1.7 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกันยายน 2565 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดอืนกนัยายน 2565 
 การนำเขาของภาคอุตสาหกรรมไทย  

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย                                                  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

การนำเขาเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ ในเดือนกันยายน 2565 มีมูลคา 1,385.3         
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยหดตัวในตลาดจีนและญี่ปุนเปนหลัก 
จากเครื่องจักรและอุปกรณใชในการแปรรูปยาง หรือพลาสติก เครื่องจักรสิ่งทอ เครื่องจักรใชในการแปรรูปไม       
และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และสวนประกอบ เปนตน 

 

การนำเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไมรวมทองคำ) ในเดือนกันยายน 2565 มีมูลคา 8,886.50       
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนำเขาอุปกรณ สวนประกอบ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทแผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณก่ึงตัวนำ เหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑประเภทเหล็กกลาไมเปนสนิมและเหล็กแผนรีดทำดวยเหล็กกลาเจืออื่น ๆ ปุย และยากำจัดศัตรูพืช    
และสัตว เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 

   
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวนท้ังสิ้น 208 โรงงาน เพิ่มข้ึนจาก        
เดือนสิงหาคม 2565 รอยละ 20.93 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 25.71 
(%YoY) 

 มูลคาเงนิลงทุนรวมจากโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2565 มมีูลคารวม 9,951 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2565 รอยละ 9.42 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 40.9 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานเริ่มประกอบกิจการมากที่สุด ในเดือนกันยายน 2565 คือ อุตสาหกรรม    
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 24 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว จำนวน 21 โรงงาน” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุดในเดือนกันยายน 2565 คือ อุตสาหกรรมการทำภาชนะบรรจุ จำนวน
เงินทุน 1,338 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการนำผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเปนวัตถุดิบ จำนวนเงินทุน 1,083 ลานบาท                
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

 สถานภาพการประกอบกิจการอตุสาหกรรม (ตอ) 

  

 
ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จำนวนโรงงานท่ีปดดำเนินกิจการในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 92 ราย ลดลงจากเดอืนสิงหาคม 
2565 รอยละ 32.85 (%MoM) แตเพิม่ข้ึนจากเดือนเดียวกนัของปกอนรอยละ 104.44 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกันยายน 2565 มีมลูคารวม 1,403 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนสิงหาคม 
2565 รอยละ 14.69 (%MoM) แตลดลงจากเดือนเดยีวกันของปกอนรอยละ 76.92 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มจีำนวนโรงงานที่มกีารเลิกประกอบกจิการมากทีสุ่ด ในเดือนกันยายน 2565 คือ อุตสาหกรรม
การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน จำนวน 17 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑคอนกรีต 
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม จำนวน 7 โรงงาน  

“อุตสาหกรรมท่ีมีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกันยายน 2565 คือ อุตสาหกรรม       
การตัดหรือการเย็บเครื่องนุงหม  ผาเช็ดหนา ผาพันคอ  มูลคาเงินลงทุน 238 ลานบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
การพิมพ การทำแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทำปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ มลูคาเงินลงทุน 136 ลานบาท” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกันยายน 2565 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร             
เดือนกันยายน 2565 ขยายตัว (%YoY) รอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ  
ชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมสินคาอาหารที่มีดัชนีผลผลิตขยายตัว 
มีดังนี้ 1) น้ำมันปาลม ขยายตัวรอยละ 34.4 จากสินคาสำคัญคือ     
1) น้ำมันปาลมดิบ ขยายตัวรอยละ 45.8 และ 2) น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ 
ขยายตัวรอยละ 23.7 โดยน้ำมันปาลมดิบที่ เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ผูประกอบการเรงเพ่ิมการผลิตเพ่ือสตอกน้ำมัน เตรียมสำหรับ      
การเพ่ิมสัดสวนน้ำมันปาลมดิบในสวนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล    
จาก  B5 เป น  B7 ที่ จะมี ผลตั้ งแต วั น ที่  10 ต .ค . 65 ถึ งวัน ที่             
31 ธ.ค. 65  2) น้ำตาล ขยายตัวรอยละ 45.0 จากสินคาสำคัญคือ 
น้ำตาลทรายขาว ขยายตัวรอยละ 66.2 เนื่องจากความตองการ
บริโภคทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้นจากการที่เศรษฐกิจทยอยฟนตัว
ตอเนื่อง 3) ปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 6.9 จากสินคาสำคัญคือ เนื้อไก
แชแข็งและแชเย็น ขยายตัวรอยละ 5.9 เนื่องจากมีการผอนคลาย
มาตรการตาง ๆ ทำใหสินคาดังกลาวเปนที่ตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ รวมถึงการที่ไทยมีการสงออกไปยังตลาดใหม    
อยางซาอุดีอาระเบี ย  4) มันสำปะหลั ง ขยายตัวรอยละ 3.3      
จากสินคาสำคัญคือ แปงมันสำปะหลัง ขยายตัวรอยละ 2.1 เนื่องจาก
ความตองการบริโภคของตลาดในและตางประเทศ โดยเฉพาะจีน    
ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย ไดนำเขาแปงมันสำปะหลังเพ่ือใช
เปนสินคาทดแทน ในชวงที่ราคาแปงขาวโพดยังคงอยูในระดับที่สูง   
5) ประมง ขยายตัวรอยละ 1.4 จากสินคาสำคัญ ไดแก ปลาแชแข็ง 
ขยายตัวรอยละ 17.1 เนื่องจากความตองการบริโภคของตลาด      
ในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 การจำหนายในประเทศ ปริมาณการผลิตเพ่ือจำหนายสินคา
อาหารในประเทศ เดือนกันยายน 2565 หดตั ว (%YoY) รอยละ 0.1         
โดยกลุมสินคาอาหารที่หดตัว เชน 1) ผลิตภัณฑยาสูบ หดตัวรอยละ 49.1  
2) ผลไมกระปองอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 44.8 3) สุราขาว หดตัวรอยละ 42.4   
4) กุงแชแข็ง หดตัวรอยละ 18.8 

 ตลาดสงออก การสงออกสินคาอาหารเดือนกันยายน 2565       
ในภาพรวม ขยายตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน       
จากสินคาดังนี้ 1) อาหารทะเล จากสินคาสำคัญ เชน อาหารทะเลกระปอง 
เนื่องจากความตองการในตลาดโลกที่ทยอยฟนตัว ขยายตัวในตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และออสเตรเลีย 2) ปศุสัตว จากสินคาสำคัญคือ ไกสด
แช เ ย็นแช แ ข็ ง โดยตลาดหลั ก  ได แก  จี น  ญี่ ปุ น  3) น้ ำต าลทราย              
และกากน้ำตาล จากสินคาสำคัญคือ น้ำตาลทราย โดยตลาดหลัก คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

 
คาดการณแนวโนม ในภาพรวมเดือนตุลาคม 2565 ในภาพรวมมีแนวโนม

ขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการผอนคลายมาตรการ   
และนโยบายภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว รวมถึงภาคการทองเที่ยว
มีแนวโนมดี ข้ึนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณ              
ทางเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ชะลอตัว จากสถานการณเงินเฟอ รวมถึงตนทุน     
การผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากราคาวัตถุดิบ สำหรับมูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัว 
เนื่องจากสถานการณการขนสงในสวนของคาระวางเรือระหวางประเทศ และตูคอน
เทนเนอรปรับตัวลดลง        
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

2. อุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
 อุตสาหกรรมไฟฟา 

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟา มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
100.8 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของป กอน  โดยสินคาที่ ปรับตั วเพิ่ ม ข้ึน  ไดแก   สายเคเบิ้ ล 
เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ค อ ม เพ ร ส เซ อ ร  พั ด ล ม ต า ม บ า น                 
และหมอหุงขาว  เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น    
ในขณะที่สินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก  ตู เย็น กระติกน้ำรอน       
และ มอเตอรไฟฟา ตามลำดับ เนื่องจากความตองการสินคา       
ในประเทศและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 

 การส งออก เค ร่ืองใช ไฟฟ า  มีมู ลค า 2,602.9        
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 เมื่อเทียบกับ      
เดื อนเดียวกันของปก อน สินค าที่ มี คำสั่ งซื้ อ เพิ่ ม ข้ึน  ได แก           
หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 50.8     
ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และ อาเซียน พัดลม เพิ่มข้ึนรอยละ 
38.7 ในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เตาอบไมโครเวฟ    
เพ่ิมข้ึนรอยละ 36.8 ในตลาดไตหวัน จีน และสหรัฐอเมริกา        
แผงสวิตซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา เพิ่มข้ึนรอยละ 20.6         
ในตลาดสิงคโปร ยุโรป และจีน เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 23.4 จากตลาดเวียดนาม ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
และเครื่องซักผา ซักแหง และสวนประกอบ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8     
ในตลาดเวียดนาม และญี่ปุน ในขณะที่สินคาที่มีคำสั่งซื้อลดลง ไดแก 
สายไฟฟา สายเคเบิ้ล ลดลงรอยละ 56.3 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
สิงคโปรและญี่ปุน มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา ลดลงรอยละ 
15.0 ในตลาดสหรัฐอเมริกา อาเซียน และออสเตรเลีย ตู เย็น         
ตูแชแข็ง และสวนประกอบ ลดลงรอยละ 8.6 ในตลาดแคนาดา 
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา และเครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา 
ลดลงรอยละ 3.9 ในตลาดมาเลเซีย เกาหลีใต และเม็กซิโก 
 “คาดการณ การผลิ ต เดื อนตุ ล าคม  2565 อุ ตส าหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาคาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3.0-8.0 
เมื่ อ เที ยบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจ          
ในประเทศขยายตั วจากการเป ดประเทศ และการฟ นตั ว          
ทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา” 

 

 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต

ทีม่า: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบนัไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส และกระทรวงพาณิชย 

 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 
98 .9  ป รับ ตั วลดล งเล็ กน อย ร อยละ  0 .3  เมื่ อ เที ยบ กับ           
เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก HDD, 
PWB และ Semiconductor devices Transistors โดยลดลง
รอยละ 24.2, 23.0 และ 1.2 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจำหนาย
ในประเทศลดลงและคำสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง ในขณะที่
สิ น ค า ที่ ป รั บ ตั ว เ พ่ิ ม ข้ึ น  ได แ ก  Integrated circuits (IC)         
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 เนื่องจากความตองการสินคาของตลาด  
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การสงออกสินคาอิ เล็กทรอนิกส  มีมูลคา 4,775.2       
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.6 เมื่อเทียบกับ    
เดือนเดียวกันของปกอน สินคาที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มข้ึน ไดแก อุปกรณ  
ก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด มีมูลคา 322.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 57.9 ในตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา HDD    
มีมูลคา 1,590.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 15.7 ในตลาด
ยุโรป เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา และแผงวงจรไฟฟา มีมูลคา 
792.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 ในตลาดอาเซียน    
และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สิ นคาที่มี คำสั่ งซื้ อลดลง ไดแก          
วงจรพิมพ มีมูลคา 129.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.2     
ในตลาดยุโรป และอาเซียน 

“คาดการณ การผลิตเดือนตุลาคม 2565 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คาดวาจะยังคงทรงตัวโดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.1-1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก        
ในปทีผ่านมามีฐานการผลิตคอนขางสูง” 
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ขอมูลรายเดือนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา

มูลคาการสงออก ดัชนีผลผลิต
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

3. อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถยนต ์

ปรมิาณการจําหนา่ย

ปรมิาณการสง่ออก

ปรมิาณการผลติ

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต ในเดือนกันยายน ป 2565 มีจำนวน 

179,237 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2565 รอยละ 4.37 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 27.99 

(%YoY) จากการป รับ เพ่ิมขึ้นของรถยนตนั่ ง รถยนตกระบะ               

1 ตัน และอนุพันธ และรถยนตเพ่ือการพาณิชย                 

 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในเดือนกันยายน  ป 2565 

มีจำนวน 74,150 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม  ป 2565 รอยละ 8.71 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 26.06     

(%YoY) จากการปรับเพิ่มขึ้นของการจำหนายรถยนตนั่ง รถยนต

กระบะ 1 ตัน รถยนตเพื่อการพาณิชย และรถยนต PPV รวมกับ SUV 

เนื่ อ งจาก เศรษฐกิ จในประเทศที่ ฟ น ตั วจากการผ อนคลาย                

ใหนักทองเที่ยวและนักลงทุนตางประเทศเดินทางเขาประเทศไดสะดวกขึ้น 

ตลอดจนการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และมาตรการประกันรายได

เกษตรกร  

 การสงออกรถยนต ในเดือนกันยายน ป 2565 มีจำนวน 

100,389 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2565  รอยละ 36.91 

(%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 35.97 

(%YoY) โดยตลาดสงออกมีการเพ่ิมขึ้นในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกากลางและใต 

 

 “ค าด ก ารณ แน วโน ม ขอ งอุ ต ส าห กรรม การผ ลิ ต รถยน ต                

ในเดือนตุลาคม ป 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ป 2564 

เนื่องจาก แนวโนมการขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก 

จากการคลี่คลายสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” 

 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต 
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คนั ขอ้มลูรายเดอืนอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์

ปริมาณการจําหน่าย ปริมาณการส่งออก ปริมาณการผลติ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต ในเดือนกันยายน ป 2565      

มีจำนวน 197,450 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2565 รอยละ 

4.08 (%MoM) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

79.47  (%YoY) จากการเพ่ิมขึ้นของการผลิตรถจักรยานยนต   

แบบอเนกประสงค และแบบสปอรต 

 การจำหน ายรถจักรยานยนต  ใน เดือนกันยายน                

ป 2565 มียอดจำหนายจำนวน 150,297 คัน ลดลงจากเดือน

สิ งห าค ม  ป  2 5 65  ร อ ยล ะ  1 2 .53  (%MoM) แต เ พ่ิ ม ขึ้ น           

จากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 36.78 (%YoY) จากการ

เพ่ิมขึ้นของยอดจำหนายรถจักรยานยนตขนาด 51-110 ซีซี ,    

111-125 ซีซ ีและ 126-250 ซีซ ี  

 การสงออกรถจักรยานยนต ในเดือนกันยายน ป 2565   

มีจำนวน 40,399 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม ป 2565 รอยละ 

21.29 (%MoM) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 

66.12 (%YoY) โดยตลาดสงออกมีการเพ่ิมข้ึนในประเทศจีน 

สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

                  

 “คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต   

ในเดือนตุลาคม ป  2565 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม          

ป 2564 เนื่องจาก แนวโนมการขยายตัวทั้ งตลาดในประเทศ    

และตลาดสงออก จากการคลี่คลายสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19”  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

4. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางพารา 

ทีม่า : สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 

ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 
ลดลงรอยละ 0.74 จากการชะลอตัวของการผลิตยางแผน   
และน้ำยางขน 

ยางรถยนต  ลดลงรอยละ 4.64 จากการลดลง     
ของการผลิตยางรถยนตน่ังและยางรถแทรกเตอร 

ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 19.50 ตามความตองการ    
ถุงมือยางท้ังในประเทศและตางประเทศที่ปรับลดลง  

การจำหนายในประเทศ 
ยางแปรรูปขั้นปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

ลดลงรอยละ 6.71 เปนผลจากความตองการยางแผน       
และยางแทงในอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีลดลง 

ยางรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.92 ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ 

 ถุงมือยาง ลดลงรอยละ 28.11 จากความตองการใช    
ถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศทีล่ดลง 

การสงออก 
ยางแปรรูปข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง และน้ำยางขน) 

มีมูลคาลดลงรอยละ 7.66 เปนผลจากการลดลงของการสงออก
ยางแผนและยางแทงไปตลาดจีน และน้ำยางขนไปตลาดมาเลเซีย 

ยางรถยนต มีมูลคาลดลงรอยละ 1.27 จากการชะลอตัว
ของการสงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก 

ถุงมือยาง มีมูลคาลดลงรอยละ 43.04 สาเหตุหลัก 
จากราคาของถุงมือยางท่ีปรับลดลงจากในชวงท่ีผานมา 

 
 

 

 

 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย 

คาดการณภาวะอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2565  
การผลิ ตยางแปรรูป ข้ันปฐม  (ยางแผ น  ยางแท ง         

และน้ำยางขน) คาดวาจะชะลอตัวอยางตอเนื่องจากแนวโนม
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศที่ลดลง 
ประกอบกับฝนที่ตกชุกในหลายพ้ืนที่ชวงที่ผานมา อาจสงผล     
ใหมีป ริมาณน้ ำยางสดเข าสู ตลาดลดลง สำหรับการผลิต        
ยางรถยนตคาดวาจะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนอง
อุปสงคความตองการของตลาดทั้งในประเทศ  และตางประเทศ 
ขณะที่การจำหนายยางรถยนตในประเทศ  คาดวาจะขยายตัว
ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ ในสวนของ
การผลิตและจำหนายถุงมือยางในประเทศคาดวาจะชะลอตัว  
ตามความตองการใชถุงมือยางเพื่อปองกันโรคในประเทศที่ลดลง
อยางตอเนื่อง  

การสงออกยางแปรรูป ข้ันปฐม (ยางแผน ยางแทง      
และน้ ำยางขน ) ค าดว าจะมี มู ล ค าลดลง สาเหตุจากจีน             
ซึ่งเปนตลาดสงออกสำคัญของทั้งผลิตภัณฑยางแผน ยางแทง          
และน้ำยางขน มีแนวโนมชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑดังกลาว   
จากไทย สำห รับการส งออกยางรถยนตคาดวาจะกลับมา           
มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการสงออกไปยังตลาดรอง 
อาทิ  มาเลเซีย เวียดนาม ซาอุดิอาระเบีย และฟลิปปนส            
ที่มีแนวโนมความตองการยางรถยนตจากไทยเพ่ิมข้ึน ในสวนของ
การสงออกถุงมือยาง คาดวาจะมีมูลคาลดลงอยางตอเนื่อง     
จากฐานตัวเลขการสงออกเมื่อปที่ ผานมาที่อยู ในระดับสูง       
และราคาของถุงมือยางที่ปรับลดลงอยางมากจากในชวงท่ีผานมา 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

5. อุตสาหกรรมพลาสติก 

 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่มา :  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ดัชนีผลผลิต เดือนกันยายน 2565 อยูที่ระดับ 88.73   

หดตัวรอยละ 5.30 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนี

ผลผลิตหดตัวในหลาย ๆ ผลิตภัณฑ เชน ทอและขอตอพลาสติก    

หดตัวรอยละ 18.47 บรรจุภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 16.02 

และพลาสติกแผน หดตัวรอยละ 11.88 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน  

ของปกอน            

ดัชนีการสงสินคา เดือนกันยายน 2565 อยูที่ระดับ 87.28     

หดตัวรอยละ 6.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑ     

ที่หดตัว เชน พลาสติกแผน หดตัวรอยละ 23.56 ทอและขอตอพลาสติก   

หดตัวรอยละ 21.91 และบรรจุภัณฑพลาสติกอื่น ๆ  หดตัวรอยละ 18.02  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

การสงออก  เดือนกันยายนป 2565 มีมูลคา 394.54 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายรอยละ 2.33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป ก อน  ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ส งผล ให ก ารส งออกขยายตั ว  เช น  

กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสุขภัณฑ (HS 3922) ขยายตัวรอยละ 77.55 

ผลิตภัณฑของที่ ใชลำเลียงหรือบรรจุสินคา (HS 3923) ขยายตัว     

รอยละ 10.72 และผลิตภัณฑของอ่ืน ๆ ทำดวยพลาสติก (HS 3926) 

ขยายตัวรอยละ 4.35 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 

   

การนำเข า เดือนกันยายน 2565 มี มู ลค า 441       

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ หดตัวรอยละ 1.85 เมื่อ เทียบกับ        

ชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑหลักที่สงผลใหการนำเขาหดตัว 

เชน ผลิตภัณฑหลอดหรือทอ (HS 3917) หดตัวรอยละ 20.53 

ผลิตภัณฑเครื่องประกอบของอาคาร (HS 3925) หดตัวรอยละ 

14.01 และผลิตภัณฑแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอ่ืน ๆ 

ชนิดยึดติดในตัว (HS 3919) หดตัวรอยละ 11.24 เมื่อเทียบกับ  

ชวงเดียวกันของปกอน 

แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติก เดือนตุลาคม 2565 ทิศทาง

ราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งน้ำมันดิบเปนวัตถุดิบตั้งตน

ของเม็ดพลาสติก สงผลใหตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมพลาสติกมีตนทุนท่ีสูงเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 

 
 

ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสง่สินคา้ ปริมาณและมลูค่าการส่งออก-นําเข้า  
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

6. อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ 
ดัชนีผลผลิต-ดัชนีการสงสินคา     ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการนําเขา้ 

 
ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                                                   

ที�มา :  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ดัชนีผลผลิต เดือนกันยายน 2565 อยูที่ระดับ 90.57 

ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  6.85 เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ช ว ง เ ดี ย ว กั น 

ของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑขั้นปลาย หดตัวรอยละ 11.24 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 

26.92 น้ำยาลางจาน หดตัวรอยละ 21.20 แปงฝุน หดตัว   

ร อ ย ล ะ  20.14 สี น้ ำ พ ล า ส ติ ก  ห ด ตั ว ร อ ย ล ะ  41.40               

สีอุตสาหกรรม หดตวัรอยละ 30.11 และสบูและเครื่องบำรุงผวิ 

หดตัวรอยละ 28.07 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

อยางไรก็ตามกลุมเคมีภัณฑพ้ืนฐาน ขยายตัวรอยละ 8.83 

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตขยายตัว คือ เอทานอล ขยายตัวรอยละ 

72.95 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ดั ช นี ก า ร ส ง สิ น ค า  เดื อ น กั น ย า ย น  2565  

อยูที่ ระดับ  91.86 หดตั วรอยละ 7.62 เมื่ อ เทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยกลุม เคมีภัณฑ ข้ันปลาย หดตั ว 

รอยละ 8.87 โดยผลิตภัณฑที่มีการหดตัว ไดแก  ปุยเคมี   

หดตัวรอยละ 26.05 สีน้ำมัน หดตัวรอยละ 23.37 และน้ำยา

ลางจาน หดตัวรอยละ 19.76 และกลุมเคมีภัณฑ พ้ืนฐาน      

หดตัวรอยละ 2.79 โดยผลิตภัณฑที่มีการผลิตหดตัว ไดแก 

คลอรีน หดตัวรอยละ 10.36 โซดาไฟ หดตัวรอยละ 7.85   

และกรดเกลือ หดตัวรอยละ 7.12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน        
 

 การสงออก  เดือนกันยายน 2565 มูลคาการสงออก 

922.56 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 0.76 เมื่อเทียบกับ     

ชวงเดียวกันของปกอน โดยการส งออกเคมีภัณฑพื้ นฐาน  

มีมูลคาการสงออก 545.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.08 

อยางไรก็ตามกลุมเคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการสงออก 376.73 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.25 เมือ่เทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยผลิตภัณฑที่สงผลใหมูลคาการสงออกหดตัว เชน 

เคมีภัณฑอินทรีย หดตัวรอยละ 22.04  และสี หดตัวรอยละ 5.14 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การนำเขา  เดือนกันยายน 2565 มีมูลคาการนำเขา

รวม 1,645.79 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวรอยละ 0.19

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยกลุมเคมีภัณฑพื้นฐาน

มีมูลคาการนำเขา 1,128.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว

รอยละ 3.21 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม

เคมีภัณฑขั้นปลายมีมูลคาการนำเขา 517.16 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หดตั วรอยละ 5.83 เมื่ อ เที ยบ กับช วงเดี ยวกัน        

ของปกอน    

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เดือนตุลาคม 2565 

ทิศทางราคาน้ำมันดิบมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน ตามทิศทาง     

การฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออกสินคา

เก่ียวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ มีตนทุน

วัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

7. อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  

 ดัชนีผลผลิต  อยูที่ระดับ 95.93 หรือหดตัวรอยละ 
16.67 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และปรับตัวลดลง
รอยละ 11.58 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมี     
ขั้นพื้นฐาน ไดแก Propylene และ Toluene หดตัวรอยละ 
26.03 และ 22.99 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน   
และป โตรเคมี ข้ันปลาย ไดแก  ABS resin และ PP resin     
หดตัวรอยละ 50.35 และ 25.43 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน 

 ดัชนีการสงสินคา  อยูที่ระดับ 93.31 หดตัวรอยละ 
19.57 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 
9.34 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเปนปโตรเคมีขั้นพื้นฐาน 
ได แก  Propylene หดตั วรอยละ  32 .89 เมื่ อ เที ยบ กับ        
ชวงเดี ยวกันของปก อน และป โตรเคมีขั้นปลาย ไดแก           
PS resin และ PE resin หดตัวรอยละ 37.69 และ 27.97 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 การสงออก  เดือนกันยายน ป  2565 มีมูลค า 
940.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตัวรอยละ 26.16        
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 16.8 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งเปนการหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นปลาย เชน PE resin และ PP resin เปนตน และหดตัว   
ในกลุมปโตรเคมีข้ันพื้นฐาน เชน Ethylene และ Propylene 
เปนตน           

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย 

 การนำเข า เดือนกันยายน ป  2565 มีมูลค า 
492.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือหดตั วรอยละ 7.52        
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และหดตัวรอยละ 
20.14 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ซึ่งหดตัวในกลุมปโตรเคมี    
ขั้นพื้ นฐาน เชน  Ethylene เปนตน และหดตัวในกลุม     
ปโตรเคมีข้ันปลาย เชน  PE resin และ PP resin เปนตน 

คาดการณ แนวโน ม  เดื อนตุล าคม  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 น ดิ บ ที่ เป น ผ ล ก ระท บ จาก การห ยุ ด ก ารผ ลิ ต              
ในหลายประเทศ จากความขัดแยงยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ 
ความ ขัดแย งของจีน -ไตห วัน  การประท วงหยุด งาน          
ใน เกาหลี ใต และการกอการร าย ในตะวันออกกลาง    
ประกอบกับประเทศกลุมโอเปกยังไมพิจารณาปรับขึ้น
ปริมาณการผลิต อีกทั้งประเทศรัสเซียที่เปนผูผลิตพลังงานโลก
รายสำคัญ  หยุดส งก าซธรรมชาติ ใหประเทศในยุ โรป  
นอกจากนี้ความตองการใชอุปกรณปองกันที่ เ ก่ียวกับ         
โควิด-19 ชะลอตัวลงตามสถานการณการระบาดที่ลดลง    
ทำใหความตองการใชเม็ดพลาสติกที่เกี่ยวของลดลง 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 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 ในเดือนกันยายน  

2565 มี ค า  86 .5  หดตั วรอยละ 15 .7  เมื่ อ เที ยบ กับ         

ช ว ง เดี ย ว กั น ข อ งป ก อ น  เนื่ อ ง จ า ก ก า ร ช ะ ล อ ตั ว               

ของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง         

ในสวนของการกอสรางภาคเอกชน และอุตสาหกรรม       

ผลิตบรรจุภัณฑกระปองโลหะ ประกอบกับมีการนำเขาเหล็ก

จากตางประเทศซี่งมีราคาลดลง เมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑหลัก 

พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวท้ังในกลุมเหลก็ทรงยาว

และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม มีคา 81.6 หดตวัรอยละ 6.0 ผลิตภัณฑ

ที่การผลิตหดตัวมากที่สุด คือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ    

ชนิดรีดรอน หดตัวรอยละ 29.7 รองลงมาคือ ลวดเหล็ก     

หดตัวรอยละ 17.4 และลวดเหล็กแรงดึงสูง หดตัวรอยละ 

14.7 ผลิตภัณฑ ในกลุมเหล็กทรงแบน มีดั ชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม 87.0 หดตัวรอยละ 27.9 ผลิตภัณฑที่การผลิต             

หดตัวมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดเย็น หดตัวรอยละ 40.9 

รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน หดตัวรอยละ 26.6 

และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 25.3                           

 การบริโภคในประเทศ ในเดือนกันยายน 2565     

มีปริมาณการบริโภค 1.1 ลานตัน หดตัวรอยละ 19.7       

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยการบริโภคเหล็ก                

ทรงแบนมีปริมาณ 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 32.0 จากการ

บริโภคเหล็กแผนเคลือบชนิดอื่น ๆ หดตัวรอยละ 40.1 

รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก หดตัวรอยละ 39.8   

และเหล็กแผนบางรีดรอน หดตัวรอยละ 31.3 ในขณะที่     

การบริโภคเหล็กทรงยาวมีปริมาณ 0.4 ลานตัน ขยายตัว   

รอยละ 10.1 จากการบริโภคเหล็กลวด ขยายตัวรอยละ 23.8 

และเหล็กเสนและเหลก็โครงสรางรีดรอน ขยายตัวรอยละ 5.2 

 การนำเขา ในเดือนกันยายน 2565 มีปริมาณ     

การนำเขา 0.7 ลานตัน หดตัวรอยละ 26.1 เมื่อเทียบกับ                      

ชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑกลุมเหล็กทรงแบน                   

มีปริม าณ การนำเข า 0 .5 ล านตัน  หดตั วรอยละ 35.0         

กลุมเหล็กทรงแบนที่มีการนำเขาหดตัว เขน เหล็กแผนรีดเย็น 

ชนิด Alloy steel หดตัวรอยละ 40.1 (ประเทศหลักที่ไทย

น ำ เข า  คื อ  ญี่ ปุ น  เก าห ลี ใต  แ ล ะจี น ) รอ งล งม าคื อ            

เหล็กแผนบางรีดรอน ชนิด Carbon steel หดตัวรอยละ 33.1 

(ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และเวียดนาม) 

และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี โดยวิธีจุมรอน หดตัวรอยละ 

31.5 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน) 

ในขณะที่กลุมเหล็กทรงยาวมีปริมาณการนำเขา 0.2 ลานตัน 

ขยายตัวรอยละ 9.1 เหล็กทรงยาวที่มีการนำเขาขยายตัว   

เชน  เหล็กเสน ชนิด Alloy steel ขยายตัวรอยละ 37.2 

(ประเทศหลักที่ ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต ) 

รองลงมาคือ เหล็กเสน ชนิด Carbon steel ขยายตัวรอยละ 

33.5 (ประเทศหลักที่ไทยนำเขา คือ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต) 

และลวด เหล็ ก  ขยายตั วรอยละ  29 .8  (ป ระ เทศหลั ก             

ที่ไทยนำเขา คือ จีน ญี่ปุน และเวียดนาม) 

 “แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในเดอืนตุลาคม 2565 

คาดการณวา ดัชนีการผลิตจะหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน            

ของปก อน เนื่ องจากการชะลอตั วของภาวะเศรษฐกิ จ         

และการลงทุนกอสราง รวมถึงราคาเหล็กตางประเทศมีแนวโนม

ลดลง ทำใหผูบริโภคชะลอการสั่งซื้อเพ่ือดูทิศทางราคา ทั้งนี้                     

มีประเด็นสำคัญที่ควรติดตาม อาทิ สถานการณเศรษฐกิจ    

และการคาโลก ราคาเหล็กตางประเทศ และการดำเนิน

นโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเปนผูผลิต ผูบริโภค   

และผูสงออกเหล็กรายใหญของโลก เนื่องจากสงผลตอปริมาณ

การผลิตผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทย” 
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

9. อตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การผลิต 
 การผลิตเสนใยสิ่งทอ และผาผืน หดตัวรอยละ 

2.92 และ 9.40 (%YoY) โดยการผลิตเสนใยสิ่งทอหดตัว 
จากกลุมเสนดายฝาย ขณะที่การผลิตผาผืนหดตัว จากกลุม
ผาทอ (ฝาย) 

  การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 8.30 
(%YoY)  จ ากกลุ ม เสื้ อ ผ า ชั้ น น อ กบุ รุ ษ  เสื้ อ ผ ากี ฬ า            
ชุดออกกำลังกาย และเสื้อผาเด็ก ดวยปจจัยหลักเพื่อรองรับ
คำสั่งซื้อในตลาดหลัก  อยาง สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม   
ซึ่ ง เป น  Port ข อ งต ล า ด ยุ โ รป  ร วม ทั้ ง ก า ร บ ริ โภ ค
ภายในประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้น  จากภาคการทองเที่ ยว       
หลังการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด        
ของโรคโควิด-19 
การจำหนายในประเทศ 

  เสนใยสิ่งทอ และเสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัว   
รอยละ 4.08 และ 11.07 (%YoY) โดยไดรับปจจัยสนับสนุน
จากสถานการณ ท างเศรษ ฐกิจภ าย ในประ เทศและ          
ภาคการทองเที่ยวท่ีปรับตัวกลับมาเปนปกติ ประกอบกับ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ  
ใหกับประชาชน  

 ผาผืน หดตัวรอยละ 14.92 (%YoY) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ทีม่า : กระทรวงพาณิชย 

 
การนำเขา 

 ดายและเสนใย ขยายตัวรอยละ 44.02 (%YoY)  
ในตลาดสำคัญ  ไดแก ออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และเวียดนาม กลุมผาผืน ขยายตัวรอยละ 3.84 
(%YoY)  ในตลาดสำคัญ ไดแก จีน เวียดนาม อินเดีย 
อิน โดนี เซีย  และมาเลเซีย สำหรับ เสื้อผาสำเร็จรูป       
การนำเขา ขยายตัวรอยละ 46.39 (%YoY) ในตลาด
สำคัญ  ได แก  จีน  เวียดนาม อิ ตาลี  กัม พู ชา และ
บังกลาเทศ 
 การสงออก 

  กลุ มสิ่ งทอและเครื่องนุ งหม  ขยายตัวตลอด       
ทั้งหวงโซอุปทาน โดยกลุมเสนใยสิ่งทอ  ผาผืน และ
เสื้อผาสำเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 1.70  4.24  และ 
12.69 (%YoY) ในตลาดหลักอย าง สหรัฐอ เมริก า 
เวียดนาม อินเดีย กัมพูชา และเมียนมา 
คาดการณภาวะอตุสาหกรรมเดือนตุลาคม 2565 

ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ งหม   
คาดวา มีแนวโนมขยายตัวเล็กนอยตลอดทั้งหวงโซอุปทาน           
จากการฟ นตั วของอุปสงคภายในประเทศ รวม ท้ั ง       
ความตองการของประเทศคูคาหลักที่มีอยางตอเนื่อง     
และคำสั่งซื้อที่มากขึ้นเพื่อเตรียมผลิตสินคาสำหรับเทศกาล
ปลายป  อยางไรก็ตาม ยังตองติดตามความผันผวน       
ของเศรษฐกิจและการเงินโลกจากความไมแนนอน        
ของสถานการณความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร การดำเนิน
นโยบายปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย รวมท้ังราคาพลังงาน     
และวัตถุดิบที่สูงข้ึน สงผลใหราคาสินคาและวัสดุที่ ใช      
ในการผลิตปรับตัวสูงตาม ซึ่งกระทบตอตนทุนภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรม 

apiyuk
Rectangle
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ภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2565 

10. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

 
 

ทีม่า :   1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

สำนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

2. ปรมิาณการสงออก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

              การผลิตปูนซีเมนตรวม ในเดือนกันยายน ป 2565       

มีจำนวน 6.53 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ป  2565      

รอยละ 3.57 (% MoM) แต เพ่ิ มขึ้ นจากเดือน เดี ยวกัน       

ของปกอน รอยละ 3.51 (%YoY)  

การจ ำห น ายปู น ซี เม น ต รวม ใน ป ระเท ศ                 

ในเดือนกันยายน ป  2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.06    

ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ป  2565 รอยละ 5.00     

(% MoM) จากภ าวะที่ เกิ ดน้ ำท วม ขั งในหลายพื้ น ที่          

ของประเทศ   แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

ขยายตัว รอยละ 6.11 (%YoY)  โดยมีการกอสรางโครงการ

ขนาดใหญของภาครัฐเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน      

ในประเทศ  รวมถึงนโยบายการเปดประเทศของรัฐบาล   

ทำใหภาคเศรษฐกิจเร่ิมกระเตื้องข้ึน 

การสงออกปูนซีเมนตรวม ในเดือนกันยายน         

ป 2565 มีจำนวน 0.47 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม       

ป 2565 รอยละ 47.61 (%MoM) และลดลงเม่ือเทียบกับ  

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 26.88 (%YoY) โดยเปนการ

ปรับลดคำสั่งซือ้จากตลาดฟลิปปนส  บังกลาเทศ  และกัมพูชา 

รอยละ 97.31  76.15  และ 38.10 ตามลำดับ   เนื่องจาก

ไดรับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ตอเนื่องจากความขัดแยง

ของรัสเซีย-ยูเครน 

คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต

ปูนซีเมนต ในภาพรวมเดือนตุลาคม 2565 คาดวาจะปรับตัว

ลดลงตอเนื่องจากภาวะน้ำทวมที่ยังคงมีอยู  และเศรษฐกิจโลก

สงสัญญาณชะลอตัว   

               

 

 
 
 
ทีม่า : 1. ปริมาณการผลิตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
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การผลิตซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนกันยายน     

ป 2565  มีจำนวน 3.34 ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม       

ป 2565 รอยละ 3.79 (%MoM) แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 9.48 (%YoY)  

การจำหนายซีเมนตในประเทศ (ไมรวมปูนเม็ด)     

ในเดือนกันยายน ป 2565 มีปริมาณการจำหนาย 3.06   

ลานตัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม ป 2565 รอยละ 5.00     

(%MoM) จากภาวะน้ำทวม  แตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ขยายตัว รอยละ 6.02 (% YoY) ตามการ              

ฟนตัวทางเศรษฐกิจจากการเปดประเทศของรัฐบาล      

หลังภาวะการแพรระบาดของโควิด-19 เบาบางลง  

การสงออกซีเมนต (ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือน

กันยายน ป 2565 มีจำนวน 0.18 ลานตัน ลดลงจากเดือน

สิงหาคม ป 2565  รอยละ 35.48 (%MoM)  และเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 38.47 (%YoY) จากการ

ปรับลดคำสั่งซื้อจากตลาดกัมพูชา  สปป.ลาว  และเมียนมา  

รอยละ 34.83  16.63  และ 14.69  

 คาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

(ไมรวมปูนเม็ด) ในเดือนตุลาคม ป 2565  คาดวาจะยังปรับตัว

ลดลงตอเนื่องจนกวาปญหาจากภาวะน้ำทวมจะคลี่คลาย 

  


