
 

 

 
อก. เผย MPI เดือนพฤษภาคม 65 ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 7.46 

รับอานิสงส์เปิดประเทศฟ้ืนตัวต่อเน่ือง คาดศก.ภาคอุตฯขยายตัวหลงัจีนคลายลอ็กดาวน์ 

            กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2565  ขยายตัว
เพิม่ขึน้จากเดือนก่อนร้อยละ 7.46 เน่ืองจากการท่องเท่ียวฟ้ืนตัวหลงัผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว 
โดยสะท้อนได้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 19.97 ชี้ภาคการ
ผลิตรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากการล็อกดาวน์เมืองท่าส าคัญของจีน ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการขาดแคลนวัตถุดิบเป็นผลกระทบระยะส้ัน ภาคการผลิตจะขยายตัวหลัง
ประเทศจีนเร่ิมคลายลอ็กดาวน์ 

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคล่ีคลายลงและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
มาตรการเปิดประเทศ ส่งผลให้การบริโภคในประเทศปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ือง รวมถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
โลกและการอ่อนค่าของเงินบาทช่วยสนบัสนุนใหก้ารส่งออกขยายตวั สะทอ้นจากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 7.46 โดยสะทอ้นไดจ้ากอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแช่เยน็ท่ีขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 19.97 ส่งผลให้ภาพรวมดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม
ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 0.57 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีอตัราการใช้
ก าลงัการผลิต 5 เดือนแรกอยู่ท่ีระดบั 64.11 ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งจบัตาดูสถานการณ์การล็อกดาวน์เมืองท่าส าคญั
ของจีนท่ีท าให้เกิดปัญหา Supply shortage โดยเฉพาะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์  โดยส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์ว่าการขาดแคลนวตัถุดิบเป็นผลกระทบระยะสั้น ภาคการผลิต
ขยายตวัอีกคร้ังหลงัประเทศจีนเร่ิมคลายลอ็กดาวน์เมืองท่าส าคญัเม่ือตน้เดือนท่ีผา่นมา  

 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 ปรับตวัลดลงท่ีร้อยละ 2 .11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากการล็อกดาวน์เมืองท่าส าคญัของจีน ท าให้เกิดปัญหา Supply shortage โดยเฉพาะการขาดแคลน     
เซมิคอนดกัเตอร์เพื่อใชเ้ป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนตแ์ละสินคา้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดย
จะกลบัมาฟ้ืนตวัได้อีกคร้ังในเดือนหน้าหลงัประเทศจีนเร่ิมคลายล็อกดาวน์เมืองท่าส าคญั ในขณะท่ีการ
บริโภคในประเทศปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองหลงัจากภาครัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
มาตรการเปิดประเทศ ส่งผลให้ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตประจ าวนัและบริโภคไดต้ามปกติมากขึ้น 
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัว สะท้อนได้จากอุตสาหกรรมน ้ ามันปิโตรเลียมท่ีขยายตวั



 

 

ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออกท าให้สินคา้ไทยสามารถ
แข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ดา้นสถานการณ์ความไม่สงบของรัสเซียและยูเครนมีผลให้ตน้ทุนการผลิตปรับตวั
สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาพลงังานและค่าขนส่ง ขณะเดียวกนัภาพรวมสถานการณ์เงินเฟ้อเร่ิมส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนได้จากดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมขยายตัวท่ีร้อยละ 11.8 เร่งตัวขึ้นจากเดือน
เมษายนขยายตวัท่ีร้อยละ 11.4 

ส าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยยงัส่งสัญญาณบวกต่อเน่ือง โดย สศอ. 
ใชเ้คร่ืองมือระบบเตือนภยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry Economics 
: EWS-IE) ในการค านวณ พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้จะขยายตวัใน 1-2 เดือนขา้งหนา้ อุปสงค์
ในประเทศและการส่งออกมีแนวโนม้ขยายตวั ความเช่ือมัน่ทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมปรับตวัดีขึ้น
จากการเปิดรับนักท่องเท่ียวและปลดล็อกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ท าให้มีความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดา้นปัจจยัต่างประเทศยงัคงส่งสัญญาณปกติจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ
ท่ียงัเติบโตได ้แต่ตอ้งจบัตาดูสถานการณ์เงินเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียงัคงเพิ่มสูง และสถานการณ์
การสู้รบระหวา่งรัสเซียและยเูครนท่ีมีแนวโนม้ยดืเยื้อ 

ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนพฤษภาคม 2565 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ได้แก่ 

น ้ามันปิโตรเลยีม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.06 จากผลิตภณัฑน์ ้ามนัดีเซล  
น ้ามนัเคร่ืองบิน และน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 เป็นหลกั หลงัการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค   
โควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขยายตวัเพิ่มขึ้นทั้งการเดินทาง
ในประเทศและต่างประเทศ 

    ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.29                      
จากผลิตภณัฑ ์Integrated Circuit และ PWB เป็นหลกั เน่ืองจากความตอ้งการในตลาดโลกยงัขยายตวัต่อเน่ือง 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค ขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.73          
จากผลิตภณัฑย์าเมด็และยาน ้า เป็นหลกั เน่ืองจากผูผ้ลิตบางรายหยดุผลิตชัว่คราวในปีก่อน และในปีน้ีมีความ
ตอ้งการเพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.24 จากผลิตภณัฑย์างแท่ง 
เป็นหลกั เน่ืองจากมีความตอ้งการสูงในตลาดโลก ประเทศคู่คา้หลกั เช่น จีน ยุโรป อเมริกา และสิงคโปร์       
มีความตอ้งการสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัปัญหาการขนส่งเร่ิมคล่ีคลาย 

 



 

 

เค ร่ืองประดับเพชรพลอยแท้  ขยายตัว เพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.93                       
จากผลิตภณัฑ์จ้ี สร้อย และก าไล เป็นหลกั เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ในหลายประเทศมีการ     
ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ส่งผลให้ในตลาดส่งออกส าคญักลบัมามีค าสั่งซ้ือสินคา้
อีกคร้ัง 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 100.17 98.12 89.98 86.70 94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.05 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 9.75 -2.05 -8.30 -3.65 9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.46 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 26.03 18.64 3.75 -4.95 0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -2.11 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 64.91 63.75 58.10 56.28 61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.42 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 


