
 

 

อก. เผย MPI 10 เดือนแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 2.20  
รับเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืน คาดปีหน้าภาคอุตฯ ขยายตัวต่อเนื่อง 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 10 เดือนแรก ปี 2565 ขยายตัว
ร้อยละ 2.20 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอบรับการบริโภคในประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง            
หลังเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวขยายตัว รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น และมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ                      
ด้านส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยประมาณการ MPI ปี 2566 คาดขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 
และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 

           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 10 เดือนแรก ปี 2565 อยู่ที่ 99.06 
ขยายตัวร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้ก าลังการผลิต 10 เดือนแรก         
ของปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.06 เป็นผลจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและ         
การท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้น สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 2.6 ตามล าดับ     
รวมถึงการผลิตน้ ามันเครื่องบินที่ขยายตัวร้อยละ 108.2 ทั้งนี้  สศอ. ได้ประมาณการ MPI และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ปี  2565 และ ปี  2566 โดยปี 2565 คาดว่า MPI ขยายตัวร้อยละ 1.9 และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.0 ในขณะที่ประมาณการ ปี 2566 คาดว่า MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 
และ GDP ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 
 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2565 หดตัวร้อยละ 3.71 เนื่องจากการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ของโรงงานใน
อุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ซึ่งจะกลับมาผลิตเป็นปกติอีกครั้งในเดือนหน้า         
โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกในเดือนตุลาคม 2565 ได้แก่ ยานยนต์ จากรถบรรทุกปิกอัพและรถยนต์นั่ง     
ขนาดกลาง ที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง น้ ามันปาล์ม ขยายตัวจากความต้องการสินค้ามากข้ึนในภาคอุตสาหกรรม
และภาคพลังงาน รวมถึงมีผลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก และชิ้นส่วนและแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวตามการเติบโตของตลาดโลกยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 คาดว่าดัชนี MPI 
จะขยายตัวจากโรงกลั่นกลับมาด าเนินการตามปกติ รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางที่ดีข้ึน จากการฟ้ืนตัวของ
ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สินค้าในตลาดโลกเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม
ใกล้ชิด ด้วยปัจจัยลบจากตลาดส่งออกส าคัญมีแนวโน้มจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอย และนโยบายโควิดเป็นศูนย์     
ของจีน     
                  



 

 

ทั้งนี้ สศอ.ได้คาดการณ์ดัชนี MPI ปี 2565 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 มาจากแนวโน้มเศรษฐกิจ        ใน
ประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม ได้แก่ ทิศทางราคา
พลังงานทั้งภายในและต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ ามันท าให้ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมจากการน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น และทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงการเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกที่
ส าคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และ ญี่ปุ่น และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การกีดกันและย้ายฐานการผลิต
ทางเทคโนโลยีกระทบต่อการส่งออกของไทย 

 ส าหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตในเดือนตุลาคม 2565 เม่ือเทียบกับ            
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 

ยานยนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.88 จากรถบรรทุกปิกอัพและรถยนต์นั่ง        
ขนาดกลาง เป็นหลัก ทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากราคาสินค้า
เกษตรและผลผลิตต่างๆ อยู่ในระดับที่ดี และสามารถผลิตได้ต่อเนื่องหลังปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลายมากขึ้น 

น้ ามันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.82 จากผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มดิบและ
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ เป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการสินค้ามากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน และ
การปรับการใช้น้ ามันจาก B5 เป็น B7 รวมถึงมผีลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก  

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.47                  
ตามการขยายตัวของตลาดโลกในยุคดิจิทัลที่ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 21 

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.63 เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยง
ไก่เพ่ิมขึ้น เพ่ือสนองความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่ขยายตัวมากขึ้น รวมถึงความนิยมการเลี้ยงสัตว์ที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.76 จากเสาเข็ม คอนกรีต
ผสมเสร็จ และพ้ืนส าเร็จรูป เป็นหลัก โดยปีนี้สถานการณก์ารก่อสร้างคลี่คลายเป็นปกติ และมีการก่อสร้างมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ก าลังการผลิต (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

94.72 97.51 100.75 102.26 104.46 101.70 109.93 91.24 98.19 97.93 95.73 99.63 97.89 93.89 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

9.25 2.94 3.33 1.50 2.15 -2.64 8.09 -17.00 7.61 -0.27 -2.24 4.07 -1.75 -4.08 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

0.35 2.74 4.59 6.66 2.02 2.45 0.44 -0.03 -1.98 -0.20 6.39 14.92 3.34 -3.71 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

61.14 63.12 65.17 65.24 65.69 64.58 69.33 58.54 62.30 62.46 60.77 63.72 63.34 59.91 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 


