
 

 

อก. เผย MPI เดือน พ.ย. ปี 65 ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 1.55  
รับเศรษฐกจิในประเทศฟ้ืน คาดปีหน้าดัชนีภาคอุตฯ ขยายตัวต่อเน่ือง 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)  เ ดือนพฤศจิกายน  
ปี  2565 ขย ายตั ว ร้ อ ยละ  1 .5 5  เ ม่ื อเทียบกับ เดื อนก่อน ตอบรับการบริ โภคในประเทศฟ้ื นตั ว 
หลังเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเท่ียวขยายตัว สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีกลับเข้ามาในประเทศ 
รวมถึงปัญหาข้อจ ากดัในการผลติได้คลีค่ลายลง คาดปีหน้าดัชน ีMPI ขยายตัวต่อเน่ือง 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากการบริโภคในประเทศเป็นหลกั ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนพฤศจิกายน ปี 2565 อยูท่ี่ 95.11 ขยายตวัร้อยละ 1.55 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน และมีอตัราการใชก้ าลงั
การผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 62.63 ส าหรับภาพรวมดชันี MPI สะสม 11 เดือนของปี 2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 98.68 ขยายตวั
ร้อยละ  1 . 41  เ ม่ื อ เ ที ยบกับ ช่วง เ ดี ยวกันของ ปี ก่อน  โดย มีอัตราการใช้ก าลังก ารผ ลิต  สะสม  
11 เดือน เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 63.02 เป็นผลจากการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเท่ียว
ท่ีฟ้ืนตวัดีขึ้น สะทอ้นจากตวัเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีกลบัเขา้มาท่องเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ปัญหา
ขอ้จ ากดัในการผลิตไดค้ล่ีคลายลง อาทิ ค่าระวางเรือมีทิศทางลดลง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดัก
เตอร์ท่ีปรับตวัดีขึ้น ท าใหค้าดวา่ดชันีอุตสาหกรรมจะขยายตวัต่อเน่ืองในปี 2566 

 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2565 หดตวัร้อยละ 5.60 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
การปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ของโรงงานในอุตสาหกรรมน ้ ามนัปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ซ่ึงจะ
กลบัมาผลิตเป็นปกติในเดือนธันวาคม 2565 โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน 2565 ยงัคง
เป็นยานยนต ์จากรถบรรทุกปิกอพั รถยนตน์ั่งขนาดเล็ก และรถยนต์นัง่ขนาดกลาง ท่ีสามารถผลิตไดต้่อเน่ือง               
น ้ ามนัปาล์มจากน ้ ามนัปาล์มดิบและน ้ ามนัปาล์มบริสุทธ์ิ หลงัจากราคาปาล์มน ้ ามนัในปีก่อนปรับสูงขึ้น              
จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรมีการบ ารุงตน้และลูกปาลม์ ส่งผลใหปี้น้ีปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาด
จ านวนมากกว่าปีก่อน และเคร่ืองปรับอากาศท่ีกลบัมาเร่งผลิตไดอี้กคร้ัง ทั้งน้ี ในเดือนธันวาคม 2565 คาดว่า
ดชันี MPI จะขยายตวัจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์คล่ีคลาย ท าให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองสามารถ
กลบัมาเร่ง การผลิตไดอี้กคร้ัง รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางท่ีดีขึ้น จากการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียว
และการบริโภคในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สินคา้ในตลาดโลกเป็นปัจจยัท่ีตอ้งติดตามใกลชิ้ด ดว้ย
ตลาดส่งออกส าคญัมีแนวโนม้จะเขา้สู่เศรษฐกิจถดถอยจากภาวะเงินเฟ้อและราคาพลงังาน 



 

 

ทั้งน้ี สศอ. ได้คาดการณ์ดัชนี MPI ปี 2566 จะขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 2.5 – 3.5 จากแนวโน้มเศรษฐกิจ          
ในประเทศมีทิศทางท่ีดีขึ้น การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวและการบริโภคในประเทศ รวมถึงมาตรการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเส่ียงท่ีควรเฝ้าระวงัและติดตาม ได้แก่ ราคาพลงังานท่ีทรงตัวใน
ระดบัสูง การปรับค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมติั (Ft) และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
ปัญหาเงินเฟ้อ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนกระทบต่อภาคการส่งออก และทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตวั
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก รวมถึงตลาดส่งออกท่ีส าคญัของไทย  

 

 ส าหรับอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2565 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ได้แก่ 

ยานยนต์ ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.95 จากรถบรรทุกปิกอพั รถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก 
และรถยนตน์ัง่ขนาดกลาง เป็นหลกั จากการเร่งผลิตหลงัไดรั้บช้ินส่วนเซมิคอนดกัเตอร์มากขึ้น ประกอบกบัมี         
การผลิตเพื่อสต๊อกสินคา้ไวเ้พื่อจ าหน่ายในช่วงปลายปี 

น ้ามันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.47 จากผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์มดิบ                   
และน ้ ามนัปาล์มบริสุทธ์ิ เป็นหลกั เน่ืองจากในปีก่อนราคาจ าหน่ายของปาล์มน ้ ามนัสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้
เกษตรกรมีการบ ารุงตน้และลูกปาล์ม ส่งผลให้ปีน้ีปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมากกว่าปี
ก่อน  

เคร่ืองปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.57 จากการส่งออก 
ท่ีขยายตวั โดยไดรั้บค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และฟิลิปปินส์ รวมถึง 
การเร่งผลิตและส่งมอบสินคา้หลงัจากช่วงก่อนหนา้มีปัญหาขาดแคลนช้ินส่วน  

เบียร์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.95 จากการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว  
สถานบนัเทิงและร้านอาหารเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบมากกว่าปีก่อนท่ียงัมีมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.08 จากผลิตภณัฑ ์
วงจรรวม และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลกั ตามความตอ้งการของตลาดโลกท่ียงัคงมีอยู่ ซ่ึงเป็นการ
ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอตวัหลงัเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการเติบโตนอ้ยลง 

 
 
 



 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 97.93 95.73 99.63 97.89 93.65 95.11 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.27 -2.24 4.07 -1.75 -4.32 1.55 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.20 6.39 14.92 3.34 -3.95 -5.60 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.46 60.77 63.72 63.34 59.84 62.63 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2565 


