
 

 

อก. เผย MPI เดือนเมษายน 65 ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 8 
เศรษฐกจิภาคอุตฯ ยังคงขยายตัว ความเช่ือม่ันปรับตัวดีขึน้ สอดรับการบริโภคภายในประเทศ 

            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2565  ขยายตัว
เพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 0.56 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ส่งผลให้ MPI 4 
เดือนแรกปี 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.37 ด้านส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาด
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งออกท่ีเติบโตต่อเน่ือง สอดรับตลาด
ภายในประเทศฟ้ืนตัวหลงัการเปิดประเทศ  

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนเมษายน 2565 ขยายตวัเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 0.56 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวัต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี 8 ติดต่อกนั ส่งผลให้ MPI ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 1.37 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีอตัราการใชก้ าลงัการผลิต 4 เดือนแรกอยู่ท่ีระดบั 64.63 หลงัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคล่ีคลายลงจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตามล าดบั 
ส่งผลให้การบริโภคในประเทศปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ือง รวมถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ีส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ .) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้ น                
จากการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะสินคา้อุตสาหกรรมทางการเกษตร   

 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า                     
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมีแนวโนม้คล่ีคลาย ประชาชนสามารถออกมา
ใชชี้วิตประจ าวนัและบริโภคไดต้ามปกติมากขึ้น ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตวั สะทอ้นไดจ้าก
อุตสาหกรรมน ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7 รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อ     
ภาคการส่งออกท าใหสิ้นคา้ไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก โดยการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวม
ทองค า อาวุธ รถถงัและอากาศยาน) เดือนเมษายนขยายตวัร้อยละ 4.98 ในขณะท่ีสถานการณ์ความไม่สงบ
ของรัสเซียและยูเครนไดส่้งผลให้ตน้ทุนการผลิตปรับตวัสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาพลงังานและค่าขนส่ง ดา้น
ภาพรวมสถานการณ์เงินเฟ้อเร่ิมส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม สะทอ้นไดจ้ากดัชนี
ราคาผูผ้ลิต (PPI) ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้หมวดสินคา้อุตสาหกรรมเดือนเมษายน
ขยายตวัท่ีร้อยละ 11.4 เร่งตวัขึ้นจากเดือนมีนาคมขยายตวัท่ีร้อยละ 10.4 

ขณะเดียวกนัสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดย สศอ. 
ได้ใช้เคร่ืองมือระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry 



 

 

Economics : EWS-IE) ในการค านวณ สะทอ้นให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวใน         
1-2 เดือนขา้งหน้า อุปสงค์ในประเทศและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตวั ความเช่ือมัน่ทางภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมปรับตวัดีขึ้นจากการเปิดประเทศอยา่งเตม็รูปแบบ ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ดา้นปัจจยัต่างประเทศยงัคงส่งสัญญาณปกติจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ียงัเติบโต
ได ้ 

 

ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนเมษายน 2565 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ได้แก่ 

ยานยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.82 จากผลิตภณัฑ์รถบรรทุกปิคอพั 
รถยนต์นั่งขนาดกลาง เคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นหลกั โดยขยายตวัตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศและ
ประเทศคู่คา้ รวมถึงราคาพืชผลเกษตรส าคญัหลายรายการปรับตวัสูงขึ้น 

น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.53 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซล
หมุนเร็ว น ้ ามนัเคร่ืองบิน เป็นหลกั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมี
แนวโน้มคล่ีคลาย เศรษฐกิจฟ้ืนตวัดีขึ้นหลงัการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้การขนส่ง
เดินทางในประเทศเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถการเดินทางกลบัภูมิล าเนาในช่วงเทศกาลสงกรานตไ์ด ้

ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23.41 จากผลิตภณัฑย์างแท่ง 
เป็นหลกั เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของแรงงานในปีก่อน ส่งผลใหมี้การผลิตได ้ 
เป็นจ านวนนอ้ย ประกอบกบัในปีน้ีเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ฟ้ืนตวัจึงมีค าสั่งซ้ือกลบัเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

เคร่ืองประดับ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 35.95 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลก ในหลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และทยอยเปิดเมือง ส่งผลให้เกิดก าร
ท่องเท่ียวและบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟือยเพิ่มมากขึ้น  
         ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.22                      
จากผลิตภณัฑ ์PCBA และ IC เป็นหลกั เน่ืองจากความตอ้งการในตลาดโลกยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 



 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2564 2565 
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. 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 91.27 100.17 98.12 89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.79 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % -16.60 9.75 -2.05 -8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -16.51 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 18.22 26.03 18.64 3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 0.56 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 59.30 64.91 63.75 58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.91 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 


