
 

 
 

 
อก.เผย ดัชนีอุตฯ 8 เดือนแรกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.13  
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 6 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 8 เดือนแรก ปี 2564 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 7.13 ภาพรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม-2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI)-อยู่ท่ีระดับ-87.71-การส่งออกของไทยมีการขยายตัวท่ีดี โดยส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทอง 
อาวุธ รถถังและอากาศยาน) ขยายตัวร้อยละ 19.74-มูลค่า 16,436.60 ล้านเหรียญ ขณะที่การน าเข้า
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวถึงร้อยละ 66.28  

 
    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม 8 เดือนแรก ปี 2564 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.13 จากทิศทางของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน
และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ มาตรการ
ควบคุมพ้ืนที่เฉพาะหรือบับเบิลแอนด์ซีล ( Bubble & seal) และโครงการน าร่องการป้องกันและควบคุม   
การแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้นตามล าดับ 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า                
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 87.71 หดตัวลดลงร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของแรงงานในสถานประกอบการ 
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม สะท้อนได้จากดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2564 หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 2.52 คาดว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาที่
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามดัชนีแรงงานในอุตสาหกรรมหลักยังขยายตัว อาทิ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวลงเป็นผลจากการขาดแคลนชิปที่มีการผลิตลดลง
ทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจ าหน่าย ในอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ 
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มของการขยายตัวที่ดี โดยการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 3.25 มูลค่า 17,100.80 ล้านเหรียญ การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า อาวุธ รถถังและอากาศยาน) ขยายตัวร้อยละ 19.74 มูลค่า 16,436.60         
ล้านเหรียญ โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในส่วนการน าเข้าสินค้าทุน
ขยายตัวร้อยละ 23.82 ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ รวมถึงการ
น าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 66.28 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

 

 



 

 
 

 

อุตสาหกรรมหลักท่ีดัชนีผลผลิตที่ส่งผลบวกขยายตัวในเดือนสิงหาคม 2564 

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.45  
ตามการเติบโตของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลจากการใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ 
(ชิป) เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าสมัยใหม่ตั้งแต่เครื่องจักร คอมพิวเตอร์  รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เวชภัณฑ์       
ทางการแพทย์ อุปกรณ์เสียงภาพและอุปกรณ์สื่อสาร เซ็นเซอร์ต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.06 จากยางแท่งและ   
ยางแผ่น เป็นหลัก จากความต้องการในตลาดต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 หลายประเทศ 
เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะค าสั่งซื้อจากประเทศจีนที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตยาง
รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น 

เหล็ก และเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน  ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.89                   
จากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นรีดร้อน 
เป็นหลัก จากผลของฐานต่ าหลังสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ในปีก่อนที่ความต้องการใช้ยังมีอย่างจ ากัด แต่ใน         
ปีนี้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์มีค าสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.06 จาก Polyethylene resin, 
Polypropyleneresin,Ethylene และ Propylene เป็นหลัก จากความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นในปีนี้  รวมถึง             
การเร่งผลิตเต็มที่หลังขยายก าลังการผลิตของผู้ผลิตบางราย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

น้ าตาล ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 47.07 จากน้ าตาลทรายขาว น้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์และกากน้ าตาลเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปิดหีบแล้ว แต่ผู้ผลิตมีการละลายน้ าตาลดิบเป็น
น้ าตาลทรายอย่างต่อเนื่อง 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต (รายเดือน) 

 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2564 
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ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม 

91.50 94.93 95.22 96.71 96.03 102.63 99.41 109.56 91.50 100.39 98.30 90.37 87.71 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง
(MOM) % 

5.23 3.75 0.30 1.56 -0.70 6.88 -3.14 10.21 -16.49 9.71 -2.08 -8.07 -2.94 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-9.28 -2.56 -1.31 -0.64 -2.81 -2.02 -1.35 5.89 17.97 25.73 18.27 3.92 -4.15 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

60.55 63.44 63.35 64.81 63.16 66.60 65.06 70.65 59.94 65.76 62.50 58.90 57.38 


