
 

 

อก. เผย MPI เดือน ก.พ. ขยายตัวร้อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
คาดปี 65 ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 พร้อมจับตาสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด 

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 
6 ชี้ภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยู่ท่ีระดับ 102.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน รับอานิสงส์จากกจิกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตัว หลงัภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และเปิดประเทศ 
เผยประมาณการ MPI ปี  2565 ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2  
ถึง 3.2 พร้อมติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัสเซีย - ยูเครนอย่างใกล้ชิด 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยวา่ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทย
ขยายตวัใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 อยู่ท่ี 102.00 ขยายตวัร้อยละ 2.75 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตวัต่อเน่ืองเป็น
เดือนท่ี 6 นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ด้านอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ี ร้อยละ 64.80 นอกจากน้ี ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดป้ระมาณการ MPI ปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 และ GDP ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัร้อยละ 2.2 - 3.2 

 “เศรษฐกิจภายในประเทศกลบัมาขยายตัวเพิ่มขึ้น หลงัการกระจายวคัซีนอย่างทั่วถึงและการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการสนบัสนุนผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง
ของภาครัฐและการเปิดประเทศ ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมไดรั้บค าสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ืองและการส่งออกขยายตวัต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี  12 ดังนั้ น  สศอ . จึงได้ประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2565 ขยายตัว เพิ่มขึ้ น 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่าไรก็ตาม ยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัสเซียและยูเครนท่ีเร่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วง 
ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้น ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น โดยในส่วนของ
กระทรวงอุตสาหกรรมไดก้ าชบัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด” นายสุริยะ กล่าว 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า การผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและนโยบายการเปิดประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตวัดีขึ้น ท าให้อุป
สงค์ในประเทศทยอยฟ้ืนตวั สะทอ้นได้จากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมน ้ ามนัปิโตรเลียม ถึงแม้
ผูป้ระกอบการจะเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตท่ีปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลงังานและค่าขนส่ง 
ตลอดจนความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีส่งผลต่อราคาวตัถุดิบน าเขา้  โดยในภาพรวมผูป้ระกอบการยงัสามารถ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างดี สะท้อนได้จากดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของส านักงานนโยบายและ



 

 

ยุทธศาสตร์การคา้ หมวดสินคา้อุตสาหกรรมเดือนกุมภาพนัธ์เท่ากบัเดือนมกราคมท่ีผ่านมา โดยขยายตวัท่ีร้อยละ 8.0  
แมว้า่ราคาสินคา้และบริการหลายรายการจะปรับตวัเพิ่มขึ้นค่อนขา้งมาก  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดย สศอ . ไดใ้ช้
เคร่ืองมือระบบเตือนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry Economics : EWS-IE)   
ในการค านวณ สะทอ้นให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตวัใน 1-2 เดือนขา้งหน้า ตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ท่ีมีแนวโนม้กลบัมาขยายตวัเช่นกนั ขณะเดียวกนั ยงัตอ้งจบัตาดูสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครน ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาพลงังานและเป็นตวัเร่งใหอ้ตัราเงินเฟ้อปรับตวัเพิ่มขึ้น  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน ได้แก่ 
น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 15.88 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  

และน ้ ามนัเคร่ืองบิน เป็นหลกั โดยเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ
เปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวแบบ test & go ส่งผลใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกลร้ะดบัปกติมากขึ้น และการเดินทาง
ท่ีเพิ่มขึ้นท าใหค้วามตอ้งการน ้ามนัขนส่งเพิ่มสูงขึ้น 

เบียร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 40.94 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคค่อย ๆ ปรับตวัสูงขึ้น รวมถึงตวัแทนจ าหน่ายเร่งสต๊อกสินคา้ส าหรับ
จ าหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.18 จากความ
ตอ้งการสินคา้ในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แมว้า่ยงัมีปัญหา Supply shock ในการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ท่ีส่งผล
ใหมี้การขาดแคลนชิปในตลาดโลก 

ยานยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.22 จากผลิตภณัฑร์ถบรรทุกปิคอพั รถยนตน์ัง่
ขนาดกลาง และเคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นหลกั โดยขยายตวัทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก หลงัผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาดและกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกลเ้คียงในระดบัปกติ รวมถึงการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ
ผา่นโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และสินคา้เกษตรหลายรายการใหผ้ลผลิตดีและมีราคาสูง 

 เส้ือผ้าส าเร็จรูป (ผ้าทอ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.26 จากผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา  
เส้ือยดื และชุดชั้นใน เป็นตน้ มาจากการขยายตวัของตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ทั้งเอเชีย ยโุรป และอเมริกา  

 
 



 

 

 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2564 2565 
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. 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 99.27 109.45 91.27 100.17 98.12 89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.42 102.00 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % -3.05 10.25 -16.60 9.75 -2.05 -8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.11 -2.32 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % -1.24 5.76 18.22 26.03 18.64 3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 1.99 2.75 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 63.96 69.68 59.30 64.91 63.75 58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.91 64.80 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 


