
 

 

อก. เผย MPI ไตรมาสแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 1.41 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
คาดศก.ภาคอุตฯ มีแนวโน้มสดใส สอดรับการส่งออกโตสุดในรอบ 30 ปี 

            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลง
เล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.12 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ MPI ไตรมาสแรกปี 2565 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ด้านส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกรวมเดือนมีนาคมขยายตัวร้อยละ 19.54 สูงสุดในรอบ 30 ปี สอดรับ
ตลาดภายในประเทศฟ้ืนตัวหลงัการเปิดประเทศ  

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนมีนาคม 2565 อยู่ท่ี 109.32 ปรับตวัลงเล็กนอ้ยท่ีร้อยละ 0.12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
อยา่งไรก็ตามหากเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้จะขยายตวัเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 7.49 ส่งผลให ้MPI ไตรมาสแรก
ปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 1.41 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ไดค้าดการณ์ว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้นจากสัญญาณการส่งออกรวม
เดือนมีนาคมขยายตวัร้อยละ 19.54 สูงสุดในรอบ 30 ปี และการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า 
อาวุธ รถถงัและอากาศยาน) เดือนมีนาคมขยายตวัร้อยละ 7.26 ซ่ึงมีมูลค่าส่งออกอยู่ท่ี 20,705 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ประกอบกับการน าเข้าสินค้าทุน สินค้าวตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) เดือนมีนาคมท่ี
ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 และ 11.52 ตามล าดบั เพื่อจดัเตรียมการผลิตต่อไป  

 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่าการเปิด
ประเทศและการผ่อนคลายมาตรการเขา้ประเทศ รวมถึงนโยบายการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจปรับตวัดีขึ้น ท าให้อุปสงค์ในประเทศทยอยฟ้ืนตวั สะทอ้นไดจ้ากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของ
อุตสาหกรรมน ้ ามนัปิโตรเลียม รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออกท าให้สินคา้ไทย
สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ในขณะท่ีสถานการณ์ความไม่สงบของรัสเซียและยูเครนไดส่้งผลให้ตน้ทุน
การผลิตปรับตวัสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลงังานและค่าขนส่ง ด้านภาพรวมสถานการณ์เงินเฟ้อเร่ิมส่งผล
กระทบต่อผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม สะทอ้นไดจ้ากดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของส านกังานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การคา้ หมวดสินคา้อุตสาหกรรมเดือนมีนาคมขยายตวัท่ีร้อยละ 10.4 เร่งตวัขึ้นจากเดือน
กุมภาพนัธ์ขยายตวัท่ีร้อยละ 8.0 

ขณะเดียวกนัสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดย สศอ. 
ได้ใช้เคร่ืองมือระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry 
Economics : EWS-IE) ในการค านวณ สะทอ้นให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้จะขยายตวัใน 1-2 



 

 

เดือนขา้งหนา้ อุปสงคใ์นประเทศและการส่งออกมีแนวโนม้ขยายตวั เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ทยอยฟ้ืนตวัจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้มีความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้ น 
ขณะเดียวกนั    ยงัตอ้งจบัตาดูสถานการณ์ของรัสเซียและยเูครน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาพลงังานและเป็น
ตวัเร่งใหอ้ตัราเงินเฟ้อปรับตวัเพิ่มขึ้น 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนมีนาคม 2565 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ได้แก่ 
น ้าตาล ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 61.25 เน่ืองจากผลผลิตออ้ยท่ีมีปริมาณ

มากกวา่ปีก่อน รวมถึงการปิดหีบชา้กวา่ปีก่อน 
น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 17.51 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซล

หมุนเร็ว น ้ ามนัเคร่ืองบิน และน ้ ามนัเบนซิน 95 เป็นหลกั เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นหลงัการผ่อน
คลายมาตรการเขา้ประเทศ รวมถึงมาตรการสนบัสนุนการท่องเท่ียวของรัฐบาลท่ีกระตุน้ให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มขึ้น 

ยานยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.86 จากผลิตภณัฑ์รถบรรทุกปิคอพั 
รถยนต์นั่งขนาดกลาง เคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นหลกั โดยขยายตวัตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศหลงั
รัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว รวมถึงราคาพืชผล
เกษตรส าคญัหลายรายการปรับตวัสูงขึ้น 

ปุ๋ยเคมี ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 26.17 เน่ืองจากเกษตรกรไดข้ยายพื้นท่ี
เพาะปลูกหลงัราคาพืชผลเกษตรส าคญัหลายรายการปรับตวัสูงขึ้น อาทิ ขา้ว น ้ามนัปาลม์ ฯลฯ  
         เบียร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.33 เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดและอนุญาตใหมี้การจ าหน่ายในร้านอาหารและสถานบริการมากขึ้น รวมถึงผูป้ระกอบการไดส้ั่งซ้ือเพื่อ
เก็บสต๊อกก่อนท่ีผูผ้ลิตจะปรับขึ้นราคา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 109.45 91.27 100.17 98.12 89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.32 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 10.25 -16.60 9.75 -2.05 -8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 7.49 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 5.76 18.22 26.03 18.64 3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 -0.12 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 69.68 59.30 64.91 63.75 58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 68.77 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2565 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2564 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
103.70 96.52 90.46 100.17 105.16 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

8.35 -6.92 -6.28 10.73 4.98 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

0.70 20.96 -0.34 4.67 1.41 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
66.32 62.65 58.51 64.51 66.35 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2565 


