
 

 

 
สศอ. เผย MPI เดือนพ.ค. หดตวัร้อยละ 23.19 อตุฯ อาหารและยาขยายตวั
ต่อเน่ือง คาดเศรษฐกิจเดือน มิ.ย. ดีขึ้นหลงัทัว่โลกเร่ิมคลายลอ็กดาวน์ 

 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 

ส่งผลให้   ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2563 หดตวัลงเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  ร้อยละ 23.19 แต่ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 2.86 ส่งสัญญาณดีขึ้น
หลงัจากผ่านคลายล็อกดาวน์ โดยอุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้าตาล) และยายงัคงขยายตวั
ต่อเน่ือง คาดเศรษฐกิจในเดือนมิถนุายนจะดีขึ้นหลงัได้เงินหมุนเศรษฐกิจจากมาตรการเยียวยา
ของภาครฐัและมีการคลายลอ็กดาวน์ทัง้ในและต่างประเทศ  

นายอิทธิชยั ยศศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า                  
ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) เดอืนพฤษภาคม 2563 หดตวัลงเมื่อเทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน              
รอ้ยละ 23.19 โดยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ทีห่ลายประเทศไดใ้ชม้าตรการป้องกนั 
การแพร่ระบาดอย่างเขม้ขน้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวั กจิกรรมส าคญัทางเศรษฐกจิทัว่โลกหยุด 
ชะงกัลง รวมทัง้กจิกรรมดา้นการขนส่ง นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการยงัไดล้ดวนัท างานลง เช่น ตสาหกรรม
รถยนต์ที่ในเดอืนพฤษภาคมมอีตัราการใช้ก าลงัการผลติที่ร้อยละ 26.86 เป็นต้น ส่งผลให้อตัราการใช้
ก าลงัการผลติโดยรวมเดอืนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 52.84 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริม่ส่งสญัญาณดี
ขึน้หลงัดชันีผลผลติอุตสาหกรรมเดอืนพฤษภาคมขยายตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนทีร่อ้ยละ 2.86 จากการ
เริม่ผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในประเทศไทย ส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัเพิม่ขึน้ในบางอุตสาหกรรมที่
สามารถตอบสนองต่อผู้บรโิภคได ้เช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้าตาล) ทีย่งัขยายตวัเพิม่ขึ้น อาท ิ
ผลติภณัฑ์ปลาแช่แขง็ สตัว์น ้าบรรจุกระป๋อง การแปรรูปผกัผลไม้ นม แป้งมนัส าปะหลงั และบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป เช่นเดยีวกนักบัอุตสาหกรรมยาที่ขยายตวัเพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 10.07 
นบัเป็นการขยายตวัเพิม่ขึน้ในระดบั 2 หลกัตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่4 

นายอิทธิชยั กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดชันี MPI เดือนพฤษภาคม 2563 
ได้แก่ การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ น ้ามนัปิโตรเลียม และเครื่องปรบัอากาศและชิ้นส่วน ที่ได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดไวรสัโควดิ-19 ท าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ลดลง โรงงานยงัคงหยุดสายการผลติ ประชาชนเริม่ท างานที่บา้นจงึลดการเดนิทางลง การหยุดกจิกรรม
ขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศท าให้ประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดบิจากต่างประเทศและถูกปิดช่องทางการ
ขายทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมหลกัท่ียงัคงขยายตวัดีในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ 



 

 

 
ปุ๋ ยเคมี ขยายตวัเพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 24.89 เนื่องจากผู้ผลติบางรายได้

เพิม่สดัสว่นในการรบัจา้งผลติสนิคา้มากขึน้จากปีก่อนทีเ่น้นการผลติตามแผนการตลาดของตวัเองเท่านัน้ 
อาหารทะเลกระป๋อง ขยายตวัเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 21.15 โดยสถานการณ์            

โควดิ-19 ได้ส่งผลให้เกดิความต้องการอาหารที่เก็บไว้ได้นานเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการเร่งผลติให้
สอดคลอ้งกบัปรมิาณวตัถุดบิปลาทนู่าและปลาซารด์นีทีม่มีากในปีนี้ 

เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑท่ี์ใช้รกัษาโรค ขยายตวัเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 10.07         
จากผลติภณัฑ์ยาเมด็ ยาแคปซูล และยาครมี เนื่องจากมคีวามต้องการใชต้่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควดิ-19  

นม ขยายตวัเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 5.99 จากผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มและนม
ผง เนื่องจากปรมิาณน ้านมดบิทีม่เีพิม่ขึน้ รวมถงึการท าโปรโมชัน่และเพิม่ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ โดย
ได้รบัค าสัง่ซื้อจากมาเลเซีย อนิโดนีเซียและพม่าเพิม่ขึ้นหลงัผู้ผลติในมาเลเซียปิดโรงงานชัว่คราวจาก
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

อาหารทะเลแช่แขง็ ขยายตวัเพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.08 จากผลติภณัฑ์         
ปลาแช่แขง็ เนื่องจากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ 

 
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดอืนมถิุนายนจะกลบัมาดขีึ้น โดยจะได้เงนิหมุนเวยีนเศรษฐกิจ

จากมาตรการเงนิเยยีวยาและช่วยเหลอืประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ของ

รฐับาลในส่วนต่าง ๆ ที่คบืหน้าค่อนขา้งมาก อาท ิมาตรการเยยีวยา 5,000 บาท ที่ให้ความช่วยเหลอื

ส าเรจ็แลว้กว่ารอ้ยละ 99 รวมถงึการผ่อนคลายใหก้จิกรรมและกจิการบางประเภทสามารถกลบัมาเปิด

ด าเนินการได้ โดยการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 ในวนัที่ 1 มถิุนายน และระยะที่ 4 ที่เริม่วนัที่ 15 

มถิุนายน จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนเริ่มกลับมาด าเนินการต่อได้ส่งผลดตี่อเศรษฐกิจ

ภาพรวมรวมถงึภาคอุตสาหกรรม เช่นเดยีวกนักบัในหลายประเทศที่มกีารผ่อนคลายล็อกดาวน์ ท าให้

ความตอ้งการสนิคา้จากต่างประเทศเริม่กลบัมาขยายตวัอกีครัง้ นายอิทธิชยั กล่าวปิดท้าย 

 

 

 

 



 

 

 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลิต (รายเดือน)  

Index 2562 2563 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.* 

ดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรม 

104.57 100.82 100.19 100.78 97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 80.31 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง 
(MOM) % 

9.53 -3.58 -0.63 0.59 -3.37 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.86 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง 
(YOY) % 

-3.21 -5.14 -3.22 -4.43 -4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.19 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลิต 

67.38 64.62 65.05 65.65 63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.84 

ทีม่า : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มถิุนายน 2563 


