
 

 

สศอ. เผย MPI เดือนตุลาคม หดตัวร้อยละ 8.45 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
คาดแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปี 2563 จะขยายตัวเพิม่ขึน้ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2562  หดตัว
ลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.45 เป็นการหดตัวลงต ่ากว่าท่ีคาดจากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรง
กลั่นน ้ามัน 2 แห่ง อีกท้ังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกท่ีชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี     
หากได้จ าลองสถานการณ์การผลิตของโรงกลั่นน ้ามัน 2 แห่งท่ีปิดซ่อมบ ารุงให้มีการด าเนินการผลิตเท่ากับเดือน
ก่อนหน้า จะส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวลงเพียงร้อยละ 5.77 ท้ังนี้คาดว่าแนวโน้มการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมปี 2563 MPI จะขยายตัวเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 2-3 และ GDP ภาคอุตสาหกรรม จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ1.5-2.5 เมื่อเทียบจากปี 2562 สืบเน่ืองจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนักลงทุนมีการย้าย
สายการผลติมาลงทุนในประเทศไทย 

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2562 หดตวัลงเม่ือเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.45 อยู่ท่ีระดับ 
95.70โดยอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนตุลาคม 2562 ได้แก่ รถยนต์และเคร่ืองยนต์ น ้ ามัน
ปิโตรเลียม เหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐาน ผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ และแปรรูปและถนอมผลไมแ้ละผกั สาเหตุหลกัมา
จากผลกระทบจากสงครามการคา้ท่ียงัไม่มีทีท่าจะส้ินสุดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวัเกิดผลกระทบต่อ 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า)  
ในขณะท่ีอตัราการใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ร้อยละ 62.83 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนับางรายมีการหยดุซ่อม
บ ารุงตามรอบปี ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิตรวมลดลง 
อุตสาหกรรมหลกัท่ียังคงมีการผลติขยายตัวดีในเดือนตุลาคม ได้แก่ 

เคร่ืองปรับอากาศ และชิ้นส่วน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.01 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จากการส่งออกเพิ่มขึ้นไปกลุ่มอาเซียน และอินเดีย รวมถึงค าสั่งซ้ือเพิ่มจากญ่ีปุ่ นและกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป ส่วนตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจากการกระตุน้ตลาดดว้ยการออกผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ 

Hard Disk Drive ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากค าสั่งผลิตเพิ่มขึ้นหลัง 
การปิดฐานผลิตท่ีประเทศมาเลเซียตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 รวมถึงการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อการใชง้านประเภทต่าง ๆ ของลูกคา้ไดม้ากขึ้น 



 

 

สัตว์น ้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากปลาแช่แข็ง และ
กุง้แช่แขง็ รองรับค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและส่งออก จากการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้พร้อมทาน การขยาย
ฐานลูกคา้ในช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์และตลาดโมเดิร์นเทรดมากขึ้น 

เบียร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้ นร้อยละ 14.53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมี 
ความหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของตลาดมากขึ้น  

สบู่ และสารซักฟอก เคมีท าความสะอาด  ขยายตัวเพิ่มขึ้ นร้อยละ 9.45 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
จากยาสระผม ผงซักฟอก สบู่และเคร่ืองบ ารุงผิว เน่ืองจากการปรับเคร่ืองจักรของผูผ้ลิตบางรายเพื่อรองรับ 
การผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ทั้ งน้ี สศอ. ย ังได้พิจารณาข้อมูลทางเทคนิคของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมท่ีส่งผลต่อดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมในเดือนน้ี โดยโรงกลัน่น ้ ามนัท่ีหยุดซ่อมบ ารุง 2 แห่งนั้น มีการผลิตคิดเป็นร้อยละ 36 ของการผลิต
ทั้งหมด  
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2561 2562 
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 

102.34 104.54 105.49 103.52 108.40 105.56 115.55 95.44 104.30 100.78 99.98 100.57 97.17 95.70 
 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-2.73 2.15 0.91 -1.86 4.71 -2.62 9.46 -17.40 9.28 -3.38 -0.79 0.59 -3.39 -1.50 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-0.08 5.75 0.85 
 
 

1.19 0.56 -1.26 -2.66 1.54 -3.41 -5.27 -3.32 -4.41 -5.06 -8.45 

อัตราการใช้
ก าลังการ
ผลิต 

68.18 69.99 70.30 67.56 70.46 69.07 74.25 63.62 67.83 65.26 65.26 65.81 63.80 62.83 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 



 

 

แนวโน้มการขยายตัวของรายอุตสาหกรรมส าคัญปี 2563 

 อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดชันีการผลิตและการส่งออกในภาพรวมปี 2563 ขยายตวัเล็กน้อยจากปีก่อน
ร้อยละ 1.2 - 1.5 และ 2.7 - 3 ตามล าดับ จากปัจจัยบวกอย่างความต้องการบริโภคของต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน 
ตลาดหลักอย่างญ่ีปุ่ นเพื่อรองรับการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 32 และตลาดจีนท่ีเพิ่มค าสั่งซ้ือไก่สด 
แช่เยน็แช่แขง็ เน่ืองจากในปี 2562 จีนไดใ้หก้ารรับรองโรงงานผลิตและแปรรูปเน้ือสัตวปี์กของไทยมากขึ้น 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2563 คาดว่าจะได้รับผลบวก
จากวฏัจกัรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูใ่นภาวะฟ้ืนตวั โดยคาดวา่จะมีดชันีผลผลิตและมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และ 1.5 ตามล าดบั โดยสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนใหญ่เร่ิมมีสัญญาณท่ีดีขึ้น เช่น HDD และ IC 
 อุตสาหกรรมรถยนต์ แนวโน้มของการผลิตรถยนต์ในปี 2563 คาดว่าจะทรงตวัอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบั 
ปีก่อน 
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี แนวโนม้ปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัเล็กน้อย จากตลาดในภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ จีน 
ญ่ีปุ่ น เวียดนาม เป็นตน้ ส่วนปัจจยัท่ีท าให้อุตสาหกรรมขยายตัวได้ไม่มาก เกิดจากราคาและสถานการณ์การ
ส่งออกท่ีไดรั้บแรงกดดนัจากสงครามการคา้ 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางรถยนต์ในประเทศปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.27  
ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ ในขณะท่ีการจ าหน่ายในประเทศชะลอตัวลงร้อยละ 0.82  
จากการชะลอตวัของตลาด Replacement ส าหรับถุงมือยางคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 และ 2.91 ตามล าดับ ตามแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีของตลาดส่งออกและความตอ้งการใช้ 
ในประเทศท่ีสูงขึ้น 
 อุตสาหกรรมพลาสติก คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2563 จะขยายตวัเพียงเล็กนอ้ย โดยการ
ผลิตในปี 2563 จะขยายตวัร้อยละ1.33 การส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติกจะขยายตวัร้อยละ 4.06 เน่ืองจากเศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มชะลอตวัและการท่ีสหรัฐฯ ตดัสิทธิ GSP ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมีนาคม 2563 จะส่งผลต่อ 
การส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติกเน่ืองจากสหรัฐฯ เป็นตลาดคู่คา้หลกัของไทย 
 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ คาดว่าการผลิตจะขยายตัวร้อยละ 2.18  และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.09 
อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยงัมีปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เช่น  
ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสงครามการคา้
ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาท่ียงัไม่มีขอ้ยุติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั 



 

 

 อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า คาดการณ์ว่า การผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตวัเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม การผลิตเส้นใยส่ิงทอ ผา้ผืน และเส้ือผา้ส าเร็จรูป คาดว่าจะขยายตวั
เล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ตามแนวโนม้การส่งออกท่ีคาดว่าจะขยายตวัในสินคา้กลุ่มส้นใยประดิษฐ์ไป
ยงัตลาดจีน และเส้ือผา้ส าเร็จรูปไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป ส าหรับการน าเขา้ คาดว่า จะมีการน าเข้า
วตัถุดิบราคาถูกจากต่างประเทศเขา้มาทดแทนการใชว้ตัถุดิบในประเทศบางส่วน เช่น กลุ่มผา้ผืน 
แนวทางเพือ่บรรเทาผลกระทบ 
 จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม สศอ. จึงไดเ้สนอแนวทาง
เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยแบ่งเป็นแนวทางในระยะสั้น และระยะกลาง ดงัน้ี 
แนวทางระยะสั้น ไดแ้ก่  1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 2. ก าหนดสัดส่วนการใชว้ตัถุดิบในประเทศ 
(Local Content) ส าหรับโครงการลงทุนภาครัฐ 3. เสริมสภาพคล่องให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และ 4. ดูแลสถานการณ์ค่าเงินเพื่อใหสิ้นคา้และบริการของไทยแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 
แนวทางระยะกลาง ได้แก่ 1. เร่งผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมศักยภาพ (S Curve) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมท่ีไทยมีฐานศกัยภาพ เช่น Bio Economy และ Circular Economy 2. ยกระดบัเทคโนโลยีและนวตักรรม 
รวมทั้ง การใช้ระบบอตัโนมติัในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ 3. Upskill/Reskill แรงงานเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมใหม่ และบรรเทาการว่างงาน 4. มาตรการจูงใจให้ผูไ้ดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเร่ิม
ลงทุนจริงในปี 2563 และ 5. ผูป้ระกอบการปรับตวัโดยการเพิ่มผลิตภาพ ลดค่าใชจ่้าย และพิจารณาเพิ่มการลงทุน
ในกรณีท่ีมีสภาพคล่อง  


