
 

 

อก. เผย MPI เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 14.52  
ส่งออกสินค้าอุตฯ โตต่อเน่ืองเดือนที่ 21 การบริโภคฟ้ืนตัวหลงัเปิดประเทศ 

         กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  เดือนสิงหาคม ปี 2565                   
ขยายตัวร้อยละ 14.52 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) 
ขยายตัวร้อยละ 9.04 ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 21 ประกอบกับสถานการณ์การผลิตกลับมาปรับตัวดีขึ้น                     
ตอบรับรัฐบาลเปิดประเทศช่วยฟ้ืนการบริโภคในประเทศ อุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ 
จักรยานยนต์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน ้ามันปิโตรเลยีมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 11 

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัต่อเน่ืองจากการบริโภคในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลใหด้ชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนสิงหาคม 2565 อยูท่ี่ 99.28 ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ ท่ีระดับ 63.78 ส าหรับภาพรวมดัชนี MPI 8 เ ดือนแรกของปี 2565                           
เฉล่ียอยู่ท่ี 99.81 ขยายตวัร้อยละ 2.72 โดยมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 8 เดือนแรก เฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 63.43          
จากการท่ีรัฐบาลเปิดประเทศท าให้นักท่องเท่ียวเขา้มามากขึ้น ส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศปรับตวัดี
ต่อเน่ือง รวมถึงมีค าสั่งซ้ือและเพิ่มการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมากขึ้น ทั้งน้ี คาดว่าดชันี MPI 
หลงัจากน้ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดอ้านิสงส์จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ
เพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ท่ีจะท าให้การบริโภคใน
ประเทศขยายตวั 

 นายสุริยะกล่าวเพิ่มเติมว่า ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขยายตัวตามค าสั่งซ้ือจากประเทศคู่ค้า                      
ท่ีเพิ่มขึ้นและการบริโภคในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นหลงัเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยอุตสาหกรรมหลกั                  
ท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน ้ ามันปิโตรเลียมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 11 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตวั อีกทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออก ท าให้สินคา้
ไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือน
ท่ี 18 ติดต่อกนั จากความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ
และอุตสาหกรรมช้ินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีการส่งออกขยายตวัเพิ่มขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรม
ส าคญัท่ีขยายตวั อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โดยมีเพียง
อุตสาหกรรมบางกลุ่มปรับตวัลดลง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ประกอบ
กบัการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ท่ี 18,213.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 



 

 

ขยายตวัร้อยละ 9.04 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 21 การน าเขา้สินคา้ทุน ขยายตวั
ร้อยละ 5.30 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส าเร็จรูปขยายตัว                 
ร้อยละ 5.30 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมส าหรับการผลิต                
ขณะท่ีภาพรวมสถานการณ์เงินเฟ้อท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางชะลอตวั
ลง สะท้อนได้จากดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม เดือนสิงหาคมขยายตวัร้อยละ 8.7 ลดลงจากเดือนกรกฎาคมขยายตวัท่ีร้อยละ 10.5 

สศอ. ใช้เคร่ืองมือระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System 
Industry Economics : EWS-IE)  คาดการณ์จากดัช นี ช้ีน าสถานการณ์การผลิตโลก  (PMI)  พบว่ า                        
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน 1-2 เดือนขา้งหน้า ปัจจยัภายในประเทศยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ภาคการผลิต
ขยายตัวต่อเน่ืองตามอุปสงค์ในประเทศ ความเช่ือมั่นภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้ น               
จากการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีปัจจยัต่างประเทศเร่ิมส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม        
เกิดความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก การขึ้นดอกเบ้ียนโยบายในหลายประเทศ ขอ้พิพาทระหว่างประเทศ    
รวมทั้งประเทศคู่คา้อยู่ในภาวะไม่ปกติและค าสั่งซ้ือชะลอตวัลง ไดแ้ก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ท่ีคาดว่าอาจ
เกิดเศรษฐกิจถดถอยในปีน้ีและตอ้งเผชิญต่อภาวะขาดแคลนพลงังาน และประเทศจีนท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั
จากวิกฤติอสังหาริมทรัพยแ์ละขอ้พิพาทระหว่างประเทศในช่องแคบไตห้วนั ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเร่ิมส่งสัญญาณไม่ปกติ ทั้งน้ี ตอ้งจบัตาดูสถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า     
ปัญหาการขาดแคลนชิป ตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมไทย ความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย นอกเหนือจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตลาดคู่คา้
ส่งออกท่ีส าคญัของไทย 

 

ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตในเดือนสิงหาคม 2565 เ ม่ือเทียบกับ                      
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ได้แก่ 

ยานยนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 63.37 จากผลิตภัณฑ์รถบรรทุกปิคอัพ       
รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และเคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นหลัก หลังมีการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงในปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้โรงงานต้องปิดชั่วคราว                         
และมีการลอ็กดาวน์บางพื้นท่ี 



 

 

น ้ามันปิโตรเลียม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.60 จากผลิตภัณฑ์น ้ ามันดีเซล    
น ้ ามันเคร่ืองบิน และน ้ ามันแก๊สโซฮอล์ เป็นหลัก หลังการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียว การเปิดประเทศรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเต็มรูปแบบ และการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

เคร่ืองปรับอากาศ ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 54.62 ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ 
รวมถึงการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบรองรับงานแสดงสินคา้ท่ีจะมีขึ้นในเดือนกนัยายนปีน้ี โรงงานสามารถผลิต
และส่งสินคา้ไดต้ามปกติ ในขณะท่ีปีก่อนมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.61                             
จากผลิตภัณฑ์ integrated circuits (IC) และ PCBA เ ป็นหลัก  หลังจากได้รับค าสั่ ง ซ้ืออย่างต่อเ น่ือง                             
ตามความต้องการของตลาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลก เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

จักรยานยนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 131.01 จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ                        
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการลอ็กดาวน์บางพื้นท่ี 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2564 2565 
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. 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 97.93 95.73 99.28 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

-3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.27 -2.24 3.71 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

-4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.20 6.39 14.52 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 

56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.46 60.77 63.78 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2565 


