
สาขาอุตสาหกรรมส าคัญท่ีขยายตัว 

อุตสาหกรรมยานยนต์ ดัชนีผลผลิตฯ ขยายตัวร้อยละ 63.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เป็นการเพิ่มขึ้นจากการผลิตรถบรรทุกปิคอัพ 1 ตัน รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซล เป็นหลัก 
จากการขยายตัวของตลาดในประเทศและการส่งออก และจากฐานต่่าในปีก่อน เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่าให้มีแรงงานติดเชื้อจ่านวนมาก  

อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตฯ ขยายตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อน จากการผลิตน้่ามันดีเซลหมุนเร็วและน้่ามันเครื่องบินเป็นหลัก เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ           
ในประเทศ จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ด่าเนินกิจกรรมการขนส่ง การเดินทาง และการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตฯ ขยายตัวร้อยละ 54.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปีก่อน ภาวะการผลิตและการจ่าหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกสินค้า จากการเร่งผลิตและส่งมอบ
สินค้าเพื่อรองรับงานแสดงสินค้าที่จะมีในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม 
การกลั่นปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อัตราการใช้ก าลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 63.8 

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ปี 2565 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)       www.oie.go.th             Office of Industrial Economics (OIE) 

 

ม.ค. ก.พ. 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. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

MPI -2.4 -1.2 5.8 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.0 -2.0 -0.2 6.4 14.5

อุตสาหกรรมยานยนต์ -5.2 5.0 7.5 291.9 151.4 92.0 31.5 -9.8 -5.4 6.0 -0.9 9.1 5.1 2.2 3.3 12.8 -9.3 4.3 23.8 63.4

อุตสาหกรรมการกล่ันปิโตรเลียม -10.6 -18.1 -12.0 6.2 3.7 -1.6 -4.8 -6.1 -2.7 6.0 11.9 6.7 9.3 15.9 18.1 12.5 13.1 18.4 13.0 17.6

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ -6.7 -5.9 1.5 52.7 90.8 14.9 3.8 -11.3 24.6 10.5 2.3 -3.1 -2.2 -4.0 -12.1 -3.7 1.1 21.3 23.4 54.6

อุตสาหกรรมส าคัญท่ีขยายตัว
(การเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับปีก่อน, %YOY)

2564 2565



อัตราการใช้ก าลังการผลิต เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 63.78 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ดัชนีผลผลิตฯ หดตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน        
จาก Polyethylene resin (PE) และ Ethylene เป็นหลัก เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ใน              
การผลิตและต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับ              
การจ่าหน่ายและความต้องการของตลาดที่ลดลงในขณะนี้  

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ดัชนีผลผลิตฯ หดตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นหลัก ผู้ผลิต
ปรับลดก่าลังการผลิตลง เนื่องจากการชะลอค่าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีสาเหตุจากสถานการณ์เงินเฟ้อ
และเงินบาทอ่อนค่า ท่าให้การลงทุนก่อสร้างมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากค่าพลังงานและค่าวัตถุดิบน่าเข้า  
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อุตสาหกรรม Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตฯ หดตัวร้อยละ 31.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตทยอยยกเลิกการผลิตสินค้าบางรุ่นที่มีความต้องการใช้น้อยลง และยังคง    
ปรับลดแผนการผลิตลงตามการปรับลดวันท่างาน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว                    
ซึ่งส่งผลต่อก่าลังซื้อของผู้บริโภค ท่าให้ความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คลดลง  

ม.ค. ก.พ. 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. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

MPI -2.4 -1.2 5.8 18.2 26.0 18.6 3.7 -4.9 0.4 2.7 4.6 6.7 2.0 2.5 0.4 -0.0 -2.0 -0.2 6.4 14.5

อุตสาหกรรม Hard Disk Drive 7.8 4.7 9.6 21.7 8.9 10.1 -10.9 -1.7 -2.7 -17.0 -12.8 -0.4 -20.0 -11.3 -8.9 -28.1 -29.7 -30.6 -29.4 -31.9 

อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 9.4 15.7 5.9 3.1 12.1 9.9 12.7 7.4 3.7 -0.9 14.1 3.9 4.0 0.8 -2.2 -2.9 -15.9 -15.7 -7.6 -8.5 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน 9.4 16.3 21.8 28.9 41.5 29.6 3.6 8.1 14.6 9.3 6.9 -11.7 -15.9 -7.9 -4.1 -6.2 -8.8 -17.4 -13.7 -7.9 

2564อุตสาหกรรมส าคัญท่ีหดตัว
(การเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับปีก่อน, %YOY)
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