
 

 

อก. เผยภาพรวมดัชน ีMPI ปี 65 ขยายตัวร้อยละ 0.62  
รับเศรษฐกจิ – การท่องเที่ยวฟ้ืนตัว คาดจีนเปิดประเทศดันจีดีพอุีตฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.30 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2565 ขยายตัว             
ร้ อ ย ล ะ  0.62 เ ม่ื อ เ ที ยบกั บ ช่ ว ง เ ดี ย ว กั น ข อ ง ปี ก่ อ น  ตอบ รับการบ ริ โภคในประ เทศ ฟ้ื นตั ว 
หลังเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเท่ียวขยายตัว สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีกลับเข้ามาในประเทศ ด้าน
ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.95 พร้อมคาดการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม
หลังนโยบายจีนเปิดประเทศเพิ่มรายได้แก่ประเทศไทย 200,000 – 300,000 ล้านบาท หนุนจีดีพีภาคอุตสาหกรรม
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.30 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปี 2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 98.32 ขยายตวัร้อยละ 0.62 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
อัตราการใช้ก าลังการผลิตสะสมทั้งปี เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 62.61 เป็นผลจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศและการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตัวดีขึ้น สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีกลับเขา้มา
ท่องเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้น ขณะท่ีภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ปี 2565 ขยายตัว             
ร้อยละ 2.95 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการน าเข้าสินค้าทุนปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.48              
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน และการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ปี 2565 
ขยายตวัร้อยละ 6.43 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2565 อยู่ท่ีระดบั 93.89 โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีขยายตวัในเดือนธันวาคม 
2565 ได้แก่ น ้ ามันปาล์ม จากปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ ามันออกสู่ตลาดจ านวนมากกว่าปีก่อน ยานยนต์                   
จากรถยนตน์ัง่ขนาดกลางและรถยนต์นัง่ขนาดเล็กท่ีตลาดส่งออกขยายตวั และน ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีกลบัมาผลิต
ไดอี้กคร้ัง ทั้งน้ี คาดการณ์ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2566 มีปัจจยับวกจากเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง หลงัไดรั้บแรงส่งของภาคการท่องเท่ียวจากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้
ประเทศมีแนวโนม้สูงขึ้นตามล าดบั รวมถึงมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายชอ้ปดีมีคืน หนุนการบริโภคในประเทศ
จากความตอ้งการซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ขณะท่ีปัจจยัเส่ียงท่ีควรเฝ้าระวงัและติดตาม ไดแ้ก่ ราคาพลงังานท่ี
อยู่ในระดับสูง อุปสงค์สินคา้ในตลาดโลกจากการท่ีตลาดส่งออกส าคญัและคู่คา้หลกัมีแนวโน้มเขา้สู่ภาวะ
ชะลอตวั และค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าส่งผลต่อการส่งออกไทย  

ขณะเดียวกนั สศอ. ไดค้าดการณ์ว่าอุตสาหกรรมในปี 2566 ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัตามกระแสโลกและ   
ตามการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี



 

 

เก่ียวกบัสุขภาพ เคร่ืองปรับอากาศเทคโนโลยีสูง เม็ดพลาสติกชีวภาพ เภสัชภณัฑ ์ส่ิงทอเทคนิค และยางลอ้รถ
ประหยดัพลงังาน นอกจากน้ี สศอ. ไดป้ระเมินว่าจากนโยบายจีนเปิดประเทศจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
มีรายได้จากนักท่องเท่ียวจีนเพิ่มขึ้ นประมาณ 200,000 – 300,000 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้การบริโภค
ภายในประเทศเพิ่มขึ้ น และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศท่ีแท้จริงภาคอุตสาหกรรม (Real GDP of 
Manufacturing) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30  

 

 ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลติในเดือนธันวาคม 2565 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ได้แก่ 

น ้ามันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.44 จากผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์มดิบ                   
และน ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ จากในปีน้ีปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมาก  

ยานยนต์ ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.06 จากรถยนต์นัง่ขนาดกลางและรถยนต์นั่ง
ขนาดเลก็ จากการส่งออกท่ีขยายตวั 

น ้ามันปิโตรเลียม ขยายตวัจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.06 จากผลิตภณัฑ์น ้ ามนัเคร่ืองบิน 
น ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 95 และน ้ ามนัเบนซิน 95 เพื่อใช้ในการเดินทางและท่องเท่ียวหลงัมีการเปิดประเทศเต็ม
รูปแบบ ประกอบกบัโรงกลัน่กลบัมาด าเนินการไดต้ามปกติ หลงัหยดุซ่อมบ ารุง 

เบียร์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.94 จากการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวเต็ม
รูปแบบ รวมถึงปีน้ีมีเทศกาลฟุตบอลโลกเป็นปัจจยัหนุนใหมี้การบริโภคมากกวา่ปีก่อน 

น ้าตาล ขยายตวัจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.67 จากปีน้ีเปิดหีบเร็วกว่าปีก่อน 1 สัปดาห์ 
ส่งผลใหมี้ออ้ยเขา้หีบปีน้ีมากกว่าปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2564 2565 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 97.93 95.73 99.63 97.89 93.65 95.63 93.89 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.27 -2.24 4.07 -1.75 -4.32 2.11 -1.82 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.20 6.39 14.92 3.34 -3.95 -5.08 -8.19 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.46 60.77 63.72 63.34 59.84 61.09 59.67 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2564 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
103.70 96.52 90.46 100.17 105.36 95.79 97.75 94.39 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

8.35 -6.92 -6.28 10.73 5.18 -9.09 2.05 -3.44 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

0.70 20.96 -0.34 4.67 1.60 -0.76 8.05 -5.77 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
66.32 62.65 58.51 64.51 66.53 61.10 62.61 60.20 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

 


