
 

 

อก. เผย MPI 6 เดือนแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 0.48 
อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนอุตฯ น ้ามันปิโตรเลยีมและอุตฯ ส่ิงทอ ฟ้ืนต่อเน่ือง 

            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คร่ึงปีแรก ปี 2565 ขยายตัวร้อย
ละ 0.48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอบรับสถานการณ์การผลิตกลับมาฟ้ืนตัวหลังรัฐบาลเร่ิมเปิด
ประเทศรับนักท่องเท่ียว พร้อมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 หนุนก าลังการบริโภคประชาชน 
และกจิกรรมทางเศรษฐกจิทยอยฟ้ืนตัว สะท้อนจากอุตสาหกรรมน ้ามันปิโตรเลยีมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือน
ท่ี 9 รวมทั้งได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มขยายตัวต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี 16 ด้านส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยประมาณการ MPI ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ   
1.5 - 2.5 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0  

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังหลงัรัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการ
เปิดประเทศ ส่งผลให้การบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง มีค าสั่งซ้ือและเพิ่มก าลงัการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทช่วยสนบัสนุนใหก้ารส่งออกขยายตวั 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารของไทยท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางวิกฤตความมัน่คงทางอาหาร      
ของโลก คาดวา่ในปีน้ีการส่งออกอาหารแปรรูปจะสร้างมูลค่ากวา่ 1.3 ลา้นลา้นบาท และจะเป็นอุตสาหกรรม
หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ส าหรับภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ใน 6 เดือนแรก          
ของปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 0.48 ขณะท่ีเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ในระดบัทรงตวั และอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิต 6 เดือนแรกอยู่ท่ีระดบั 63.81 ทั้งน้ี คาดว่าดชันี MPI ในคร่ึงปีหลงัมีแนวโนม้ปรับเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็น 
ค่อยไป  

 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า       
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2565 อยู่ท่ีระดบั 98.05 และอตัราการใชก้ าลงัการผลิตอยู่ท่ี
ร้อยละ 62.41 โดย สศอ. ไดป้ระมาณการดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 
และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.0 - 3.0 จากการบริโภคในประเทศส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
ต่อเน่ืองหลังจากภาครัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการเปิดประเทศรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติเต็มรูปแบบประกอบกับประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตประจ าวนัและบริโภคได้
ตามปกติมากขึ้น การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตวั สะทอ้นไดจ้ากอุตสาหกรรมน ้ามนัปิโตรเลียม
ท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 9 ติดต่อกนั รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวขยายตวัไดดี้ อาทิ 
ยานยนต ์เคร่ืองประดบั อญัมณี รองเทา้ กระเป๋า และเบียร์ รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการ



 

 

ส่งออกท าให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม                 
ท่ีขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 16 ติดต่อกัน จากความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ           
รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศท่ีการส่งออกขยายตวัเพิ่มขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเร่ิมส่งสัญญาณเฝ้าระวงั โดย สศอ. ใช้
เคร่ืองมือระบบเตือนภยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry Economics : 
EWS-IE) ในการค านวณ พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน 1-2 เดือนขา้งหนา้ ปัจจยัภายในประเทศยงัขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง อุปสงค์ในประเทศทยอยฟ้ืนตวั ความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรับตวัดีขึ้นจากการเปิดรับ
นักท่องเท่ียวและปลดล็อกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจปรับตวัเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
ปัจจยัต่างประเทศเร่ิมส่งผลกระทบ ประเทศคู่คา้เผชิญกบัปัญหาเงินเฟ้อ ส่งผลให้ค  าสั่งซ้ือชะลอตวัลง ทั้งน้ี 
ตอ้งจบัตาดูสถานการณ์การขึ้นอตัราดอกเบ้ีย ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครนยงัคงยืดเยื้อ สภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอยและปัญหาการขาดแคลนอุปทานท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศก าลงัพฒันาในเอเชียหลายประเทศ อาทิ ศรีลงักา เมียนมาร์ และลาว อาจจะส่งผลกระทบต่อการคา้
ระหวา่งประเทศและการลงทุนของไทย 

ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนมิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ได้แก่ 

น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 18.53 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซล
หมุนเร็ว น ้ามนัเคร่ืองบิน น ้ามนัเบนซิน และแก๊สโซฮอล ์95 เป็นหลกั หลงัการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว การเปิด
ประเทศรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติเตม็รูปแบบ และการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

เคร่ืองปรับอากาศ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 21.26 จากการขยายตวัของตลาด
ส่งออกเป็นหลัก  โดยเฉพาะการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน         
ประกอบกบัภูมิอากาศแปรปรวนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นในหลายประเทศส่งผลใหมี้ค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น 

ยานยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.25 จากผลิตภณัฑ์รถบรรทุกปิคอพั 
เป็นหลัก เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลงัผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด        
โรคโควิด-19 รวมถึงเร่งผลิตเพื่อส่งมอบตามค าสั่งซ้ือ  

เบียร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.03 โดยได้เร่งผลิตเพื่อรองรับ             
ความตอ้งการของตวัแทนจ าหน่ายและร้านคา้ส าหรับเก็บเป็นสต๊อกก่อนท่ีผูผ้ลิตจะปรับราคาจ าหน่ายสินคา้ 

ปุ๋ยเคมี ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 31.95 โดยไดรั้บค าสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ือง 
หลงัปริมาณฝนมากเพียงพอส าหรับการเพาะปลูก รวมถึงราคาพืชผลเกษตรท่ีส าคญัอยูใ่นระดบัสูง 
 



 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 98.12 89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 98.05 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % -2.05 -8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.15 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 18.64 3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.08 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 63.75 58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.41 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2564 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
103.70 96.52 90.46 100.17 105.36 95.83 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

8.35 -6.92 -6.28 10.73 5.18 -9.05 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

0.70 20.96 -0.34 4.67 1.60 -0.72 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
66.32 62.65 58.51 64.51 66.53 61.08 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 


