
 

 

 อก. เผย MPI เดือน ต.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 0.45  
คาดปีหน้า MPI และ GDP ภาคอุตฯ จะกลบัมาขยายตัวเป็นบวก 

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัว
ร้อยละ 0.45 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6 สอดคล้องกันกับการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ท่ีทยอยฟ้ืนตัวขึ้นสู่ระดับปกติ สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมปรับตัว
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการ
บริโภค   ท่ีช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีก
คร้ัง โดย สศอ. ประมาณการเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมปี 2564 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะกลับมา
ขยายตัวที่ร้อยละ 4.0-5.0 ในขณะท่ีผลติภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวท่ีร้อยละ 4.0-5.0  

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จดัท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 0.45         
ขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 6 สอดคลอ้งกนักบัการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ท่ีทยอยฟ้ืน
ตวัขึ้นสู่ระดบัปกติ สะทอ้นให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมปรับตวัเพิ่มขึ้นใกลเ้คียงกบัระดบัในช่วงก่อนหน้า
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการขยายตวัเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภค เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้ าตาล) หลายตวัยงัคงขยายตวัดี เช่นเดียวกนักบัอุตสาหกรรมยารักษาโรคท่ี
ขยายตวัต่อเน่ืองเป็น   เดือนท่ี 9 ติดต่อกนั  

 “ภาคการผลิตอุตสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอยู่ในระดบัใกลเ้คียงก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
ประกอบกับการด าเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีกระตุน้การบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการคนละคร่ึง 
โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อสร้างการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจในประเทศช่วงส้ินปี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอยกลบัมาใกลเ้คียงกบัช่วงก่อน     
โควิด-19 และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง สศอ. ประมาณการเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมปี 2564   
โดยคาดว่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2564 จะขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0-5.0 ในขณะท่ีผลิตภณัฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมปี 2564 จะขยายตวัท่ีร้อยละ 4.0-5.0” นายสุริยะ กล่าว  



 

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า            การ
ควบคุมการระบาดท่ีดีและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ทยอยกลบัมาใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนโควิด-19 โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในประเทศจากมาตรการของภาครัฐท่ี
กระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงส่งผลในแง่บวกสะทอ้นได้จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคญัอย่าง
อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนัท่ีขยายตวัร้อยละ 8.45 เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีการผลิตกลบัมาเพิ่มขึ้น โดยดชันีผลผลิตหดตวัร้อยละ 2.24 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงเป็นการหดตวัท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป (ไม่รวม
ทองค า) เดือนตุลาคม 2563 หดตวัร้อยละ 1.63 เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีแนวโนม้การหดตวั
ลดลงจากท่ีเคยหดตวัถึงร้อยละ 22.44 ในเดือนพฤษภาคม 2563 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นใกลเ้คียง
กบัสภาวะปกติในปีก่อน ส่งผลใหด้ชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมหดตวัลดลงท่ีร้อยละ 0.54 เม่ือเทียบ
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคาดว่าการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนขยายตวัเพิ่มขึ้น และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะกลบัมาขยายตวั
อีกคร้ัง         ในปี 2564 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภคเป็นหลกั อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้ าตาล) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 1.10 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 4.50  และอุตสาหกรรมถุงมือยางขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 30.28 ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมหลกั ๆ ท่ีเร่ิมฟ้ืนกลบัมาโดยขยายตวัอีกคร้ัง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ ขยายตวั
เพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.20 ตามการปรับฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระป๋องโลหะ โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ียังคงขยายตัวดีใน
เดือนตุลาคม ได้แก่่ 

น ้ามันปิโตรเลียม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.45 เน่ืองจากโรงกลั่นและ
บริษทับางแห่งหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ในปีก่อน แต่ปีน้ีมีการซ่อมบ ารุงเพียงบางแห่งและเร่ิมกลบัมาผลิตตามปกติ
แลว้  

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.07 
เน่ืองจากความตอ้งการใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกท่ีมีทิศทางเพิ่มขึ้น โดยมีการเร่งผลิตและส่งมอบ
สินคา้หลงัสถานการณ์ในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  



 

 

แปรรูปและถนอมผลไม้และผัก ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.98            จาก
ผลิตภณัฑส์ับปะรดกระป๋อง เป็นหลกั เน่ืองจากปีน้ีมีการปลูกสับปะรดในหลายพื้นท่ีและเก็บเก่ียวไดเ้ร็วกว่า
ปีก่อน รวมถึงความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.19                จาก
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กลวด ท่อเหล็ก เหล็กเคลือบโครเม่ียม และเหล็กเคลือบดีบุกเป็นหลกั 
เน่ืองจากความตอ้งการท่ีปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหลก็แผน่เคลือบโครเม่ียมและดีบุกท่ีเติบโตตามการบริโภค
อาหารกระป๋อง ในขณะท่ีปีก่อนความตอ้งการหดตวัตามสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากเหล็กน าเข้า     
ราคาถูก ท าใหผู้ผ้ลิตบางรายหยดุผลิต 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 21.54 จากผลิตภณัฑ์ตูเ้ยน็
และเคร่ืองซักผา้ โดยตูเ้ยน็ มีความตอ้งการเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับได้มี
ผูป้ระกอบการยา้ยฐานการผลิตมาจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ในขณะท่ีเคร่ืองซกัผา้ไดมี้การท า
โปรโมชัน่กระตุน้ตลาดและค าสั่งซ้ือเพิ่มจากมาเลเซียและญ่ีปุ่ น 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2562 2563 
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 

96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 87.24 95.30 95.30 95.72 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 5.26 5.15 3.89 0.45 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.05 -2.15 -0.54 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 57.58 60.86 63.46 63.20 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

 

 


