
 

 

อก. เผยดัชน ีMPI เดือน ม.ค. ขยายตัวร้อยละ 6.61 รับเศรษฐกจิ - ท่องเที่ยวฟ้ืนตัว  
สศอ. คาด MPI และ GDP ภาคอุตฯ ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 

 
 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม ปี 2566           
ขยายตัวร้อยละ 6.61 เม่ือเทียบจากเดือนก่อน ตอบรับการบริโภคในประเทศฟ้ืนตัวหลังเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวขยายตัว ด้านส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 
2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม ปี 2566 ขยายตัว    
ร้อยละ 1.5 - 2.5 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคมปี 2566 ขยายตวัร้อยละ 6.61 เม่ือเทียบจากเดือนก่อน โดยมีอตัราการใช้
ก าลงัการผลิตท่ีร้อยละ 62.31 มาจากการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืน
ตวัดีขึ้น สะทอ้นจากตวัเลขนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีกลบัเขา้มาท่องเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ดี อุตสาหกรรมท่ี
เนน้ตลาดในประเทศ รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวหลายอุตสาหกรรมยงัขยายตวัไดดี้ อาทิ การกลัน่น ้ ามนั 
รถยนต์ จักรยานยนต์ รองเท้า กระเป๋า และเคร่ืองด่ืม ถึงแม้อุปสงค์ในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจาก            
การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศส าคญัของโลกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา และฐานในปีก่อนอยูใ่นระดบัสูง              
 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2566 อยู่ท่ีระดบั 99.82 โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีขยายตวัในเดือนมกราคม 
2566 ไดแ้ก่ น ้ามนัปิโตรเลียม จากการเดินทางท่ีขยายตวัขึ้นจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติและการเดินทางในเทศกาล
ปีใหม่ ยานยนต์ จากรถยนต์นั่งขนาดกลางและรถยนต์นั่งขนาดเล็กท่ีตลาดส่งออกขยายตวั และน ้ ามนัปาล์ม    
จากปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมากกว่าปีก่อนและการส่งออกท่ีขยายตวั ทั้งน้ี คาดการณ์
ดชันี MPI เดือนกุมภาพนัธ์ 2566 มีปัจจยับวกจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง หลงัไดรั้บ   
แรงส่งของภาคการท่องเท่ียวจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้ นตามล าดับ           
รวมถึงมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายชอ้ปดีมีคืน หนุนการบริโภคในประเทศ ขณะท่ีปัจจยัเส่ียงท่ีควรเฝ้าระวงัและ
ติดตาม ไดแ้ก่ การปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย ราคาน ้ ามนัท่ีอยู่ในระดบัสูง การเปล่ียนแปลงห่วงโซ่การผลิตของชาติ
มหาอ านาจท่ีส่งผลใหเ้กิดการยา้ยฐานและกระทบต่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้  

ทั้งน้ี ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 
2566 คาดว่าขยายตวัร้อยละ 1.5 - 2.5 และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม ปี 2566 
ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวทั้ งภายในและ



 

 

ต่างประเทศประกอบกบัประเทศจีนกลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง แนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางท่ีดีขึ้น                           
การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัโดยเฉพาะในภาคบริการ และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน           
เราเท่ียวดว้ยกนั ฯลฯ รวมถึงในปีน้ีจะมีการเลือกตั้งท่ีจะเป็นปัจจยักระตุน้เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเส่ียง            
ท่ีควรเฝ้าระวงัและติดตามในปีน้ี ไดแ้ก่ ทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ทิศทางราคาพลงังานท่ีอยู่ในระดบัสูง            
อตัราดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มขึ้น และภาระหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

 
 ส าหรับอุตสาหกรรมหลกัท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลติในเดือนมกราคม 2566 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ได้แก่ 

น ้ามันปิโตรเลียม ขยายตวัจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.96 จากผลิตภณัฑ์น ้ ามนัเคร่ืองบิน 
น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 และน ้ ามนัเบนซิน 95 เพื่อใชใ้นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวต่างชาติและการท่องเท่ียว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ยานยนต์ ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.79 จากรถยนต์นั่งขนาดกลางและรถยนต์นั่ง
ขนาดเลก็ เน่ืองจากไดรั้บช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์มากขึ้น  

น ้ามันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 69.23 จากผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์มดิบ                   
และน ้ ามนัปาล์มบริสุทธ์ิ โดยปีน้ีปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมาก รวมถึงการเร่งผลิตเพื่อ
รองรับการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น 

น ้าตาล ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.94 เน่ืองจากปีน้ีมีผลผลิตออ้ยเขา้หีบปีน้ีมากกว่า
ปีก่อน 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.83 เน่ืองจาก          
มีความตอ้งการยาท่ีเก่ียวกบัโรคโควิด-19 รวมถึงการเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวท าให้ความตอ้งการบริโภคยา           
ในพื้นท่ีท่องเท่ียวมีเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2565 2566 
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. 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

104.36 101.65 109.66 90.91 97.87 97.64 95.36 99.34 97.50 93.39 95.32 93.63 99.82 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

2.04 -2.60 7.88 -17.10 7.66 -0.23 -2.34 4.17 -1.85 -4.22 2.07 -1.77 6.61 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

1.90 2.34 0.20 -0.37 -2.28 -0.49 6.00 14.60 3.01 -4.27 -5.30 -8.45 -4.35 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

65.90 64.83 69.57 58.48 62.48 62.64 60.84 63.87 63.57 60.07 61.34 59.56 62.31 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2566 

 


