
 

 

อก. เผย MPI เดือนกรกฎาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 6.37 
อานิสงส์จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ด้านส่งออกสินค้าอุตฯ ขยายตัวต่อเน่ืองเดือนท่ี 20 

         กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม ปี 2565 ขยายตัว
ร้อยละ 6.37 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สถานการณ์การผลิตกลับมาปรับตัวดีขึ้น หลังรัฐบาลเปิด
ประเทศ อุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมน ้ามันปิโตรเลียมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 การท่องเท่ียวช่วยฟ้ืนการบริโภคในประเทศ 
เพิ่มค าส่ังซ้ือและการผลิต พร้อมเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านการส่งออกอุตฯ ขยายตัวร้อยละ 0.50 
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 20 การส่งออกอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 
ติดต่อกนั 

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังหลงัรัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการ     
เปิดประเทศ ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าและช่วยหนุนการบริโภคในประเทศปรับตวัดี
ขึ้นต่อเน่ือง มีค าสั่งซ้ือและมีการเพิ่มการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมากขึ้น ส่งผลให้ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ท่ี 95.71 ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส าหรับภาพรวม MPI ใน 7 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตวั ร้อยละ 1.23 และอตัราการใช้ก าลงั  
การผลิต 7 เดือนแรก อยู่ท่ีระดบั 63.42 ทั้งน้ี คาดว่า MPI ในคร่ึงปีหลงัมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อาหารของไทยท่ีขยายตวัท่ามกลางวิกฤตความมัน่คงทางอาหารของโลก 

 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า            
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2565 ปรับตวัดีขึ้นร้อยละ 6.37 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั  
ของปีก่อน และอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ ท่ี ร้อยละ 61.01  จากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 
อุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมน ้ ามนัปิโตรเลียมขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 ติดต่อกัน สะทอ้นให้เห็นถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีทยอย   ฟ้ืนตวั อีกทั้งภาคการท่องเท่ียวช่วยฟ้ืนการบริโภคภายในประเทศ จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีการปรับคาดการณ์จ านวนนกัท่องเท่ียวจากเดิม 6 ลา้นคน เป็น 8 ลา้นคน ในปีน้ี       
รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออกท าให้สินคา้ไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 ติดต่อกนั จากความตอ้งการท่ี
เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ และอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศท่ีการส่งออกขยายตวัเพิ่มขึ้น 



 

 

ส่งผลให้    การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) เดือนกรกฎาคม  ขยายตัวร้อยละ 0.50                         
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 20 ติดต่อกนั นอกจากน้ี ภาพรวมสถานการณ์เงิน
เฟ้อท่ียงัคงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม แต่มีทิศทางชะลอตวัลง สะทอ้นได้จาก                   
ดัชนีราคาผู ้ผ ลิต (PPI) ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรม                       
เดือนกรกฎาคมขยายตวัท่ีร้อยละ 10.5 ชะลอตวัลงจากเดือนมิถุนายนขยายตวัท่ีร้อยละ 12.9 

ส าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเร่ิมส่งสัญญาณเฝ้าระวงั โดย สศอ.          
ใชเ้คร่ืองมือระบบเตือนภยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry Economics 
: EWS-IE) สศอ. จึงคาดการณ์จากดชันีช้ีน าสถานการณ์การผลิตโลก (PMI) ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน                 
1-2 เดือนขา้งหน้า ปัจจยัภายในประเทศยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อุปสงค์ในประเทศทยอยฟ้ืนตวั   ความ
เช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้ นจากการเปิดรับนักท่องเท่ียวและปลดล็อกมาตรการควบคุมโรค                  
โควิด-19 ความเช่ือมั่นทางธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้ น ในขณะท่ีปัจจัยต่างประเทศเร่ิมส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ประเทศคู่คา้อยูใ่นภาวะไม่ปกติ ส่งผลใหค้  าสั่งซ้ือชะลอตวัลง ทั้งน้ี ตอ้งจบัตาดูสถานการณ์
การขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ความขัดแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครน                 
ยงัคงยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานและวตัถุดิบ สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย รวมถึงปัญหาข้อพิพาท                 
ทางการเมืองระหวา่งประเทศ 

ส าหรับอุตสาหกรรมหลกัท่ีดัชนีผลผลติส่งผลบวกในเดือนกรกฎาคม 2565 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ได้แก่ 

ยานยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23.44 จากผลิตภณัฑ์รถบรรทุกปิคอพั  
รถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ และเคร่ืองยนตดี์เซล เป็นหลกั จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.66 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซล
หมุนเร็วและน ้ ามันเคร่ืองบิน เป็นหลัก หลังการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว การเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเตม็รูปแบบ และการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.19                     
จากผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ เสาเขม็คอนกรีต และพื้นส าเร็จรูปคอนกรีต เป็นหลกั หลงัความตอ้งการใช้
สินคา้ขยายตวัเพิ่มขึ้น โรงงานสามารถผลิตและส่งสินคา้ได้ตามปกติ ในขณะท่ีปีก่อนมีการแพร่ระบาด          
โรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างและแรงงานผลิต ท าให้การผลิตและการส่งสินค้าไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้ป็นปกติ 



 

 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.39      
จากผลิตภณัฑ ์integrated circuits (IC) เป็นหลกั โดยไดรั้บค าสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการของตลาด
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์โลก 

เคร่ืองปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23.40 จากการขยายตวั
ของตลาดส่งออกเป็นหลัก  โดยเฉพาะการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา                   
ยโูรโซน ประกอบกบัภูมิอากาศแปรปรวนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นในหลายประเทศส่งผลใหมี้ค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 97.93 95.71 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

-8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.27 -2.26 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.20 6.37 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 

58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.46 61.01 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 


